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الرئيسة المشتركة للـ  PYD تشارك المحتفلين بعيد المرأة
ايمرالي  مقاومة  “بروح  شعار  تحت 

نضمن حرية المرأة”، 

المشتركة  الرئاسة  انضمت  الروح  بهذه 
عبدهللا  أسيا  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
إيالة  في  نُظمت  التي  االحتفالية  إلى 
بمناسبة  الجزيرة  مقاطعة  في  الدرباسية 
يوم المرأة العالمي، هذا وشاركت نساء 
مقاطعة  في  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

الجزيرة بأعداد غفيرة في هذه المناسبة، 
ومن  للحزب  العام  المجلس  أعضاء  من 
مجلس المرأة ومن إدارة اإلياالت في كل 
من تل تمر وقامشلو ودرباسية وعامودا 

وسرى كانييه وتربسبيه،

درباسية  إيالة  في  بدأت  واالحتفالية   
من  كبيرة  بجموع  النساء  بانضمام 
المجتمع  منظومة  مؤسسات  كافة 

الديمقراطي، وكذلك كافة هيئات اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية، ومن كافة الفعاليات 
هذا  إلى  انتمائهم  عن  للتعبير  المجتمعية 

اليوم الذي يجسد آمالهم،

لتحقيق  الثوري  ينطلق نضالهم    ومنها 
المزيد من المكتسبات على صعيد حرية 

المرأة وإنسانيتها.

لحدو :قّوة الدفع 
الذاتية جعلْت 

مؤّسسات اإلدارة 
الذاتيّة الديمقراطيّة 

تتطّوُر

Hozat: Li zîndanan û derve divê mirov li dijî faşîzmê 
li ber xwe bidin

Fermandarê YBŞ'ê Şengalî: Em ê heta dawiyê 
Êzidxanê biparêzin

KCK’ê 8’ê Adarê li jinan 
pîroz kir

Komîserê NY’yê: LI TIRKIYÊ BINPÊKIRINÊN MAFÊ 
MIROVAN DIDOMÎNE’

Komîserê Mafên Mirovan ê (N)Y 
Zeîd Ra’ad Al Husseîn rexneyên gi-
ran li Tirkiyê kir û got: “Li Tirkiyê 
binpêkirinên mafê mirovan her ku 
diçe girantir dibe. Li Başûrê Rojhilat 
binpêkirinên mafan bi rengekî me aciz 
bikin dewam dike.”
Zeîd bal kişande ser binpêkirina mafê 
mirovan a li Tirkiyê, rexneyên giran li 
Tirkiyê anî û got, ‘’Tirkiye destûr nade 
ku Mafê Mirovan a NY’yê biçe buro-
ya min a li Tirkiyê’’ û got, li Tirkiyê 
bombe û êrîşên bi ser sivîlan de hê jî 
mirovan dikujin.
 ‘LI TIRKIYÊ BINPÊKIRINÊN 
MAFÊ MIROVAN HÊ JÎ LEZGÎNIYA 
XWE DIDOMÎNE’
Zeîd pêşîlêgirtinên ku hikûmet bi 
Rewşa Awarte pêk tîne rexne kir û 
got: ‘’Piştî hewldana darbeyê ya 15’ê 
Temûzê bi deh hezaran mirov ji kar 
hatin avêtin, girtin. Gelek hilbijartiyên 
ku bi rêyên demokratîk hatin hilbijar-
tin, dadger, nûçegihan, dozger hatin 
girtin. Li gel van gelek binpêkirinên 
mafê mirovan hê jî nîşaneya rewşa 
lezgîn a li Tirkiyê ye.’’
‘DIVÊ REFERANDÛM DI REW-

ŞEKE DEMOKRATÎK DE WERE 
KIRIN’
Zeîd referandûm bi bîr xist û got divê 
referandûm bi rengekî ku hurmet ji bo 
demokrasiyê û hiqûqê were nîşandan 
were kirin û got, ‘ji ber pêvajoya ku tê 
jiyîn, divê mirov di nav tirsê de tevlî 
dengdana referandûmê nebin.’’
 ‘DEWLETA TIRK NAHÊLE KU 
EM BIÇINE BAŞÛRÊ ROJHILAT’
Zeîd bal kişande ser asta binpêkirina 
mafê mirovan a li Bakurê Kurdistanê 
û got, ‘’Li Başûrê Rojhilat binpêkirina 
mafan bi rengekî ku me aciz bike ber-
dewam dike. Dewleta Tirk hê jî destûrê 
nade ku em biçine vê herêmê.’’
Zeîd diyar kir ji ber  ku dewle-
ta Tirk destûrê nade ku şandeya 
NY’yê li Tirkiyê lêkolînê bike, ji 
bo rewşa binpêkirina mafan a li 
bajarên Kurdistanê vekole, li Cinêvê 
yekîneyeke taybet xebatên xwe 
didomîne û got, ‘’ ev yekîneya ku 
girêdayî ofîsa min e, nîşan da ku ji 
ber sedema polîtîkayên hikûmetê li 
Rojhilatê Başûr bi rengekî pêbawer 
rê li ber mirina bi sedan mirovî ha-
tiye vekirin’’  Zeîd rexneyên tund li 

polîtîkayên dewleta Tirk ên li Bakurê 
Kurdistanê anî.
RAPORA BAKURÊ KURDISTANÊ 
BI RENGEKÎ TAYBET WÊ WERE 
RAGIHANDIN
Zeîd herî dawî got: ‘’Ev yekîneya 
taybet ku girêdayî ofîsa min e, di 
rojên pêş me de ji bo ku balê bikişîne 
binpêkirina mafê mirovan a giran a li 
Başûrê Rojhilat, wê rapora ku amade 
kiriye bi kitekitî ragihîne.’’

Hevseroka Konseya Rêveber a KCK'ê 
Besê Hozat, di bernameya 'Ulkeden' 
a televîzyona News Channel de, gre-
va birçîbûnê ya bêdem-bêdorveger 
a li Şakranê û pêkanînên derveyî 
mirovahiyê yên li zîndanan nirxand.
Hozat got, "Tirkiye ji xwe girtîgeheke 

servekirî ye. Ti cudahî di navbe-
ra girtîgeh û derveyî girtîgehê nema 
ye. Heman zilm, îşkence û hovîtî li 
derveyî girtîgehan jî tê kirin. Ji ber vê 
yekê divê mirov li dijî faşîzmê li ber 
xwe bidin."
Hozat da xuyakirin, ku berxwedana 

heyî watedar e, lê belê divê tenê li 
cihekî nebe û anî ziman, îşkence û zilm 
li hemû girtîgehan heye. Besê Hozat 
diyar kir, ev zilm li Şakranê girantir e û 
wiha dewam kir: "Ji aliyê giştî ve hemû 
zîndan veguherîne îşkencexaneyan. 
Îşkence û pêkanînên... br ... (2)

Yek ji Fermandarên YBŞ’ê Tîrêj 
Şengalî diyar kir ku hatina çeteyên 
PDK-AKP’ê ya Şengalê ji bo rakirina 
fermaneke din e û got, "Em ê rê nedin 
vê yekê. Em ê heta dawiyê axa xwe 
Êzidxanê biparêzin."
Tîrêj Şengalî êrîşa ku di 3’ê Adar û 
aloziya ku derketî wiha vegot: "Dema 

ku çeteyên girêdayî PDK- AKP’ê di 
2’ê Adarê de hatin herêma Xanesorê 
da ku êrîş bikin, me nedixwest em bi 
wan re bikevin nava şer. Me xwest bi 
wan re baxivin ka armanca wan ji hati-
ne vir çi ye. Ev herêm di sala 2015’an 
de ji aliyê hêzên me ve ji çeteyên 
DAIŞ’ê hatibû rizgarkirin. Ne tenê 

Xanesor, her wiha gundên Medîban, 
Heyal , Sikênî jî hatibûn rizgarkirin."
Şengalî sedem û armanca hatina 
çeteyên PDK-AKP’ê wiha şîrove 
kir: "Ev komên çeteyên PDK-AKP’ê 
dema hatin gotin em ji bo parastina 
sînorê Rojava hatine û carna jî digotin 
em ji bo derbasî... br ... (2)

Hevserokatiya Konseya Rêveber a 
KCK’ê bi wesîleya 8’ê Adarê Roja 
Jinên Kedkar ên Cîhanê daxuyaniyeke 
nivîskî weşand.
Di daxuyaniyê de hat gotin, “8’ê Adarê 
roja piştgirî û têkoşînê ya jinên kedkar 
ên cîhanê, li hemû jinan û mirovahiyê 
pîroz be. 8’ê Adarê êdî ji bo jinan ne 
tenê rojeke piştgirî û têkoşînê ye; ve-

guheriye rojeke têkoşînê ya ji bo azadi-
ya tevahiya mirovahiyê. Jin bûne xwedî 
wê hêzê, ku tevî xwe, dikarin tevahiya 
mirovahiyê azad bikin. Piştî ku ruhê 
azadiyê yê jinê deket holê, mifteya ji-
yana azad û demokratîk jî bi dest ket. 
Ji ber vê yekê, sedsala 21’ê wê bi ruhê 
azadiya jinê bibe sedsala demokrasî û 
azadiay civakî ya mirovahiyê.
‘JINÊN KURD VEGUHERÎNE 
PÊŞENGÊN AZADIYÊ’
Eger têkoşîna azadiyê ya jinên Kurd pêl 
bi pêl mezin dibe û vediguhere pêşengê 
azadiya jinên Rojhilata Navîn û tevahi-
ya cîhanê, sedem ew e ku xwe gihan-
diye bingeheke dîrokî, rêxistinbûn û 
teoriyeke hevgirtî. Bi vîr rengî pêşî li 
wê vekir, ku têkoşînên jinan ên li cîhanê 
bibin xwedî bingeheke rêxistinî û teorîk 
û bi hevgirtinê serketinê bi dest bixin.... 
br ... (2)

في لقاء ضّم  نخبةً من المثقفين والمهتمين بالقضايا  
العامة تحّدث الرئيُس المشترك لهيئة البلديات السيد 

جوزيف لحدو قائالً:
صعبة  ظروٌف  اليوم  نعيشها  التي  الظروَف  إّن 
العاّمة  المصلحةُ  تقضيه  بما  العمل  جميعا  وعلينا 
التحّزب  أو  الشخصنة  اإلمكان عن  قدَر  واالبتعاد 

والرؤية الضيّقة .
هذا وشبّه لحدو اإلدارةَ الذاتية الديمقراطية بمملكة 
وظيفته.  حسَب  كٌل  الجميُع  بها  يعمُل  التي  النّحل 
وكيف أن هذه المملكةَ تديُر نفَسها بنفسها، مضيفاً 
:إن شعبنا باختياره لإلدارة الذاتية الديمقراطية فهَم 
الواقَع وتكيّف معه واستطاع شعبنا أن يعيَش حياةً 

مشتركة مبنية على التفاهم واالستمرار.
وفي السياق ذاته أضاف لحدو... التتمة ... (ص3)

نادي برخدان الرياضي يستذكر شهداء 12 آذار

أصدَر نادي برخدان الرياضي بياناً إلى 
الثالثة  السنوية  الذكرى  العام في  الرأي 

عشر النتفاضة 12 آذار قامشلو.
اإلداري  الطاقم  تجمع  أن  بعد  وذلك   
في  الرياضي  برخدان  نادي  والعبي 
 - الهاللية  بحي  خبات  الشهيد  ملعب 

قامشلو.
أسعد  عفيف  قبل  من  البيان  وقرأ  هذا 
في  وقد جاء  للنادي؛  المشترك  الرئيس 

نصه:

برخدان  نادي  والعبي  إدارة  “باسم 
الرياضي في مقاطعة الجزيرة وبمناسبة 
انتفاضة  على  سنة  ثالث عشرة  مرور 
12 آذار بمدينة قامشلو، والتي استشهد 

فيها العشرات من أبناء شعبنا.

 ندين ونستنكر المؤامرة والمجزرة التي 
شعبنا  أبناء  بحق  البعثي  النظام  بها  قام 

المقاوم.
آذار   12 شهداء  جميع  نستذكر  كما 

وشهداء الحرية، ونقف إجالالً واحتراماً 
أمام عظمة شهدائنا األبرار ألنهم قادتنا 

المعنويون.
على  بالسير  وعوائلهم  الشهداء  ونعاهد 
خطاهم والوقوف سداً منيعاً أمام الذهنية 
الشوفينية التي أرادت ضرب المكونات 
بعضهم ببعض وزرع الفتنة فيما بينهم.

نادي  وباسم  المناسبة،  هذه  ومن خالل 
رسالةً  نوجه  الرياضي،  برخدان 

بالحفاظ  والمخلصين  الشرفاء  لجميع 
روج  ثورة  ومنجزات  مكتسبات  على 
آذار   12 انتفاضة  من  انبعثت  التي  آفا 

والتضحيات التي قدمت فيها.

وانتهى قراءة البيان بالهتافات التي تحي 
بذلوها،  التي  والتضحيات  الشهداء، 
الشباب  فئة  بين  ودية  مباراة  ولعب 

والرجال للنادي.

PDK hewl dide ferma-
na nîvçe temam bike

قضية: الحرية 
والشخصية 

والعقل 
االجتماعي

في  اليوم  الموجودة  التصعيد  حالة 
متقدماً  مستوى  بلغ  الكردي  الشارع 
من الخطورة؛ وتعد المرة األولى التي 
تشهدها روج آفا. والتقييم الحقيقي لمثل 
األسباب  سياق  في  يأتي  الحالة  هذه 
أي  أنتجته؛  التي  واألفعال  والوقائع 
بأنه  تعود  واألخيرة  التصعيد،  ظاهرة 
منذ 12 تشرين األول 2012 أي حينما 
جبهة  بينها  ومن  كتيبة   49 هاجمت 
النصرة على سري كانيي/ رأس العين 
التركي؛  النظام  من  وتدريب  وبدعم 
شخوص  المهاجمة  الكتائب  بين  من 
وأفراد كرد، وأول من استقبلهم ثلة من 
كردستان  إقليم  علم  يحملون  المرتزقة 
التراب  في  تمريغه  تم  والذي  العراق 
كرمز  اللحظة  حتى  له  ننظر  والذي 
ألنها  الكردية  الوطنية  رموز  من 
قدمتها  التي  دماء  خالل  من  تأتت 
باتت  والتي  باشور،  في  البيشمركه 
لحزب  التابعة  أي  اليوم  منها  قسم  في 
الديمقراطي الكردستاني- العراق على 
تناقض وتضاد مع القيم المعروفة عن 
تتالت  ومعاصراً.  قديما  البيشمركه 
وكانت  عدائية  وازدادت  الحاالت  هذه 
مع  تتعامل  الكردي  المجلس  أحزاب 
وعموم  الكردي  الشعب  أعداء  جميع 
لها.  أصدقاء  أنها  على  سوريا  شعب 
إلى  وقوفهم  منها  نذكر  كثيرة  األمثلة 
جانب الذين هاجموا باألسلحة المحرمة 
دولياً على الشيخ مقصود، ونذكر منها 
التي  الفاشلة  الحثيثة  المحاوالت  أيضاً 
بذلها ثالث أو أربع شخصيات يتكلمون 
بإسم المجلس الكردي في إدراج وحدات 
حماية الشعب والمرأة وحزب االتحاد 
الديمقراطي إلى قائمة اإلرهاب؛ وأجد 
قيادات  أغلبية  تنويه  عدم  في ظل  هنا 
المجلس وتنكرهم من اإلجراء الخياني 
متورطة  بأنها  الثلة  هذه  ارتكبته  الذي 

معهم.
–كدليل  الفيديو  مقطع  شاهد  الجميع 
إلى  بعده  من  أودى  الذي  عياني- 
وحدات  مقاتلي  من  عدد  استشهاد 
حركة  من  وثائرين  شنكال،  حماية 
الحرية الكردستانية اللذان حاوال أن ال 
يقع ما وقع. بالرغم من ذلك فلقد كانت 
األيدي ممدودة للشرفاء والوطنيين في 
توحيد  إلى  ودعوتهم  الكردي  المجلس 
الدوام  على  يقابله  كان  لكن  المواقف؛ 
نقول  أن  أقلها  وتصريحات  مواقف 
بأنها غير مسؤولة بل ومعادية تصب 
في خدمة األعداء وباألخص الجماعات 
اليوم  تتكلم  التي  اإلرهابية  المتطرفة 
بإسم االئتالف علماً بأن هذه الجماعات 
لعموم  المعادية  تركيا  ألجندة  متبوعة 
والقضية  للشعب  وبالتحديد  سوريا 

الكردية.
المكاتب بدون أخذ رخص  وجود هذه 
عن  الصادرة  للقوانين  ورفضها  لها 
اإلدارة الذاتية التي نمتثل لها أيضاً في 
وعشرات  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
لها  من األحزاب األخرى؛ بات ينظر 
بؤر  بأنها  الكردي  الشارع  خالل  من 
وهذا  المكتسبات  ولتقويض  للتخريب 
والسماح  به  القبول  يمكن  ال  الشيء 
بأنه  نفسه  في  يرى  من  باستمراره. 
يشكل 80% من صوت الشارع الكردي 
(بحسب زعمه) من المفترض أن يقوم 
بتطويع المكتسبات المتحصلة في روج 
آفا لصالحه، على االرغم من أنها أتت 
فقط من خالل دماء الشهداء من وحدات 
قسد.  وعموم  والمرأة  الشعب  حماية 
 %80 الثمانيني  الزعم  أصحاب  وأن 
لم يبذلوا أيُّ جهٍد إيجابي في دعم هذه 
التجربة؛ إنما تحولوا إلى بيادق بمقصد 
التنظيمات  واستجالب  التجربة  نسف 

اإلرهابية. 
بالرغم من ذلك كله؛ نعتقد بأن الشارع 
والتعويل  تماماً  األمل  يفقد  لم  الكردي 
الوطنية  األصوات  على  بعد  فيما 
الموجودة في المجلس الوطني الكردي.

Komkujiyên Tirkiyê yên li Bakur di 
rapora NY de hate vegotin

Komseriya Bilind a Neteweyên 
Yekbûyî ya Mafê Mirovan banga 
lêpirsînê derbarê kuştina  sivîlan ji 
hikûmeta Tirkiyê kir.

Komseriya Bilind a Neteweyên 
Yekbûyî ya Mafê Mirovan di rapora 
xwe de ku duh weşandibûn, hişiyarî da 
hikûmeta Tirkiyê ku lêpirsîneke rast 
derbarê binpêkirina mafên mirovan li 
herêmên rojhilatê welatên yên ku di 
sala 2015 û 2016‘an rastî operasyonên 
leşkerî de hat, veke.

Di Rapora Neteweyên Yekbûyî ya 
ku bûyerên tîrmeha 2015‘ an hetanî 
kanûna 2016‘an de vedibêje. Di 
raporê de hate destnîşankirin ku di 
çarçoveyên opersasyonên ewlekarî ya 
Tirkiyê de 2 hezar kes hatin kuştin, 

di vê hejmarê de 800 endamên Hêzên 
Ewlekariya Tirkiyê ne û hezar û 200 
yên mayî niştecihên herêmê ne û sivîl 
in.
Di raporê de bal hate kişandin ku 
hikûmeta Tirkiyê di operasyonên xwe 
yên bi ser herêmên kurdan de gelek ca-
ran hêz leşkerî  bi kar anî. Her wiha ge-
lek sivîl rastî êşkenciyan dihat, malên 
wan dihatin şewitandin, li gelê vê yekê 
jî çanda wan hatibû înkarkirin û kîna 
wan zêdetir dibû.

Li gorî rapora Komseriya Bilind a 
Mafê Mirovan, operasyonên leşkerî 
yên Tirkiyê li dijî 30 bajêr û navçeyên 
wê pêk hat. Hate destnîşankirin ku ji 
ber van operasyonan di navbera 335 û 
500 hezar sivîl hatin koçberkirin.

Nûnerê Neteweyên Yekbûyî ya Miro-
van Zeyd Bin Reid El-Hisên anî ziman 
ku li herêmên başûr û rojhilatê Tirkiyê 
rewşa derbarê mafê mirovan nebaş e 
û gengaz e ku aloziya li herêmê kurtir 
bike. El-Hisên destnîşan kir ku pêwîst 
e derbarê van binpêkirinan de lêpirsîn 
were vekirin û sûcdarên wê radestî 
dadgehê werin kirin.

انتفاضة 12 آذار, قوة مستمرة وانعطاف تاريخي نحو الحرية

في هذا العام تمر الذكرى السنوية ال13 
على االنتفاضة  التي بدأت من قامشلو في  
12 آذار 2004؛ انتفاضة النهوض والتي 
والوعي  الشعبية  اإلرادة  بانبثاق  تمثلت 
من  االستبدادي   للنظام  الرافض  الشعبي 
إلى  ديرك  من  خرج  الذي  شعبنا  قبل 
مروراً  وعفرين  كوباني  إلى  قامشلو 
بحلب ودمشق, نستذكر هذه االنتفاضة في 
الكردي ثورة مجتمعية  وقٍت يشهد شعبنا 
تهدف إلى تأسيس نظاٍم ديمقراطٍي عادل 
آفا وتؤسس النطالقة  يسوُد مناطق روج 
جديدة تشكّل بحد ذاتها رؤية نوعية لحل 
األزمات المشهودة في سوريا والتي خلفت 

ورائها مئات اآلالف من القتلى والجرحى 
والمفقودين والمشردين.

إن انتفاضة 12 أذار حملت لنا الكثير من 
إننا ورغم مرور  إال  المعاني والدالالت، 
الشعبية  االنتفاضة  تلك  على  عاماً   13
لشعبنا  الجمعية  اإلرادة  جسدت  التي 
وجه  في  "ال"  كلمة  وقول  االنتفاض  في 
يزال بعض  ما  نظام حكٍم جائر ومستبد؛ 
الشخصيات من أحزاب المجلس الكردي 
تلعب أدواراً مسيئة معادية ألبسط الحقوق 
الوطنية والقومية بما تنفذه هذه الشخصيات 
الكردي  الشعب  إلرادة  معادية  أجندة  من 

وبما  سوريا  شمال  مكونات  وعموم 
وفق  السورية  األزمة  ترسيخ  إلى  تؤدي 
وعلى  الضيقة،  اإلقليمية  المخططات 
خالف هؤالء فإن إدراك السمة األساسية 
بمثابة  كانت  التي  المجتمعية  الحالة  لتلك 
روج  لثورة  والمؤسسة  األولى  الشرارة 
آفا بما امتلكت من ميراث فلسفي وثوري 
مؤسساتياً  واقعاً  اليوم  نعيشه  ما  إلى  أدت 
نفسه  الوقت  وفي  وسياسياً،  واجتماعياً 
السوري  الثوري  للحراك  بعالقة مؤسسة 
آذار   18 في  سوريا  شعب  وانتفاضة 
بروح  التحلي  بأن  نؤكد  إْذ  وإننا   .2011
المقاومة واالصرار الثوري من شأنه أن 
يجهض أي فعل ال يستند إلى إرادة الشعب 
التصدي  في  ضمانة  ويعتبر  ومطالبهم, 
لكافة أنواع الضغوط والممارسات القمعية 
قوى  قبل  من  سواء  ضحيتها  كنا  التي 
الظالم واإلرهاب أو من قبل قوى األنظمة 
التي  واإلقليمية  منها  المحلية  االستبدادية 
نظام  وفرض  مناطقنا  استباحة  تحاول 
تؤكد  التي  مجتمعنا  قيم  مع  يتناسب  ال 
إلى  المنتمية  غير  المشترك  العيش  قيم 
األسباب,  لهذه  والقومي.  الديني  التعصب 
قائد  وفلسفة  ونهج  شهدائنا  بقيم  ولتمسكنا 
أن  استطعنا  أوجالن  الكردستاني  الشعب 
نيل  إلى  يفضي  الذي  الطريق  على  نبقى 

َس  أُسِّ الطريق  هذا  المشروعة،  حقوقنا 
خالل  من  الرئيسية  جوانبه  إحدى  في  له 
ميراث  عن  ونجم  آذار 2004،  انتفاضة 
كنظرية  الثالث  الخط  الحرة  الحياة  فلسفة 

ورؤية وممارسة.

في  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  إننا 
أذار   12 انتفاضة  نستذكر  الذي  الوقت 
آفا؛  روج  في  الشعبية  اإلرادة  رمز 
العهد  نجدد  التاريخي،  وفعلها  بشهدائها 
لشهداء الحرية بأن نسعى جاهدين لتحقيق 
في  أجلها  من  استشهدوا  التي  األهداف 
نظام  وترسيخ  والديمقراطية  الحرية 
سوريا  شمال  في  الديمقراطية  الفيدرالية 
والذي بات حالً أمثل لألزمة السورية. وما 
نشهده اليوم من ثورة مجتمعية ما هي إال 
الثوري  النضالي  الميراث  ثمرات  إحدى 
بدماء  سطرت  التي  أذار   12 وانتفاضة 
من  الشعب  ومقاومة  الثائرة  الشابة  الفئة 
أجل نيل الحرية وتحقيق نظام عادل يضمن 
العدالة المجتمعية والمساواة لكل مكونات 
روج آفا، كما يضمن حقوق جميع مكونات 
شعب سوريا. فدماء شهدائنا توجهنا وتلزم 
علينا أن نكون على قدر المسؤولية وتحّمل 
الواجبات التي تطلبها منا المرحلة الحساسة 
والحرجة التي نعيشها, وتستوجب علينا أن 

نكثف من جهودنا لتوحيد الصف الكردي 
بشكل  السوري  والوطني  خاص  بشكل 
تكتالت  تحاول  التي  الفتنة  ووأد  عام، 
تقويض  بغية  بثِّها  من  واالرتزاق  العدم 
المشروع  المتحصلة  وإفشال  المكتسبات 
قبوِل  في معرض  بات  الذي  الديمقراطي 
وقناعِة مكونات شعوب شمال سوريا بعد 
إعالنها من قبل ممثليهم الحقيقيين؛ بالرغم 
الكبيرين  والتشويه  التشويش  محاولة  من 
االستبدادية  األنظمة  من  وإسناد  وبدعم 
اإلقليمية الذي بات مركزه متمثالً بالنظام 

الفاشي التركي والقومية البدائية.
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  في  إننا 
عظمة  أمام  ننحني   PYD الديمقراطي 
ومنهم  المجتمعية  الحرية  شهداء  جميع 
نستذكر  كما  آذار،   12 انتفاضة  شهداء 
الثالثة  ذكراهم  في  قامشلو  بلدية  شهداء 
والفكر  الظالم  قوى  استهدفهم  والذين 
التكفيري من خالل تفجير يندى له جبين 
أمام  ننحني  لن  بأننا  ونعاهدهم  اإلنسانية، 
التهديدات الظالمية ونواقل االستبداد، وإن 
إرادة شعبنا قفزت خطوات تاريخية ولن 

تشهد الركوع مهما بلغ حجم المؤامرة.
10 آذار 2017

المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
PYD

انتفاضة 12 آذار, 
قوة مستمرة وانعطاف 

تاريخي نحو الحرية
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بياُن مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
بمناسبة قدوم الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي،  نستذكر جميَع 
المناضالت في العالم من أجل حرية المرأة، والدفاع عن كينونتها 
وحقوقها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدبلوماسية،  وكما 
للعالم  قّدمت  التي  الكردستانية  التحرّر  حركة  مناضالت  نستذكُر 
أنموذجاً فريداً يعبّر عن إمكانيات المرأة الكردية لتشكيل تنظيمات 
سياسية وحزبية وعسكرية خاصة بها . المرأة متساوية في الحقوق 
والواجبات وفي الدفاع عن األرض والكرامة، هذه الروح المستمدة 
إحياء  في  تعّمق  الذي   ، أوجالن  عبدهللا  الكردي  القائد  فلسفة  من 
وهذا  الثقة  بهذه  جديرة  المرأة  وكانت  وتوعيتها،  المرأة  طاقات 
الحمل وقدمت أساطيَر في التضحية والفداء من أمثال بسى وفيان 
نضال  في  أكثر  النظر  تمّعنا  ولو   . الكثيرات  وغيرهن  وشيالن 
آفا  روج  ثورة  في  المرأة  أّن  سنجد   ، االوسط  الشرق  في  المرأة 
وتحطيمها  الثورة،  لهذه  ريادتها  في  جداً  متقدمة  أشوطاً  قطعت 
للقيود التي كانت تكبّلها،  وقّدمت أروَع صور للعالم في التضحية 
المرأة  وتضحيات  نضال  فإّن  الشهداء،  من  قوافل  وتقديم  والفداء 

الكردية في ثورة روج آفا كانت حافزاً الستقطاب جميع نساء العالم، 
واستلمت المرأة الكردية راية المقاومة والحرية في أواخر القرن 
العشرين لتدفع بعجلة النهوض والكفاح من خالل المشاركة الفعالة 
في جميع الميادين، بدءاً من المشاركة الفعالة في الكريال وصوالً 
إلى تنظيم المرأة في كافة ميادين الحياة، ولتكون مرأة الثامن من 
آذار المعاصرة ، إن القائد أوجالن الذي اعتبر المرأة الحرة حجر 
الزاوية، وفي فلسفته لم يتوان عن تحليل هذه القضية وجعلها أساس 
ليجد  التاريخ  أغوار  وسبر  هذا،  عن  الناجمة  القضايا  جميع  حل 
الحلقة التي فقدت فيها المرأة مكانتها لتفتقد وتخسر معها االنسانية 
جمعاء كل قيمها المستندة إلى كدحها الدؤوب والعمل على بناء بنى 
قابلة للتطور الدائم نحو األفضل واألحسن واألجمل ،دون أن تتحول 
إلى بنى جامدة متمثالً في الحضارة الديمقراطية واألمة الديمقراطية 
واإلدارة الذاتية لتكون مطبوعة بطابع المرأة وقد رسخت دعائم هذا 
النظام الذي سيكون البديل،  وألطروحة المضادة لنظام الرأسمالي 
كدح و كفاح المرأة المناضلة والمضحية والشهيدات بدءاً من بسة 

وبيريفان  وشرفين  وزيالن  بريتان  رفيقات  وإلى  وعزيمة  أنوش 
إلى  والشهيدات الثالثة في باريس ساكينة وفيدان وليلى ووصوالً 
سالفة وآرين وريفانى وشيالن وسيفى وفاطمة وباكزة. لكي تتوج 
نضاالت حرية المرأة بالنصر عليها أن تكون مدركة لحقيقتها، بل 
هي بناءة تضفي على الحياة رونقها، فالمرأة الحكيمة هي الملهمة 
بفلسفة وتعيش على أساس الحب والحكمة وتدرك أين ومتى وكيف 
تتكلم وتقرر وتقوم بالعمل الصحيح في الزمان والمكان المناسبين، 
وهذه هي امرأة الثامن من آذار والتي قام بتصويرها القائد عبد هللا 
PYD أوجالن، ونحن كتنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي
نهنّئ نساء العالم أجمع باليوم العالمي للمرأة، ونؤكد بأننا سنواظب 
السير على خطى المناضالت لنجعل من يوم 8 آذار يوماً لتصعيد 
نضال المرأة والحمالت التوعوية والفكرية والثقافية للوصول بها 
المرحلة  لتطلّعات  المدركة  المناضلة  السياسية  المرأة  مناص  إلى 
التقّرب  تستطيع  والواجبات حتى  المهام  يقع على عاتقها من  وما 

بمسؤولية تاريخية أمام الظروف العصيبة التي تمّر بها منطقتنا. 
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المرأة في نادي برخدان تشارك في مهرجان بمخيم الالجئين في الهول

شارك فريق من المرأة الشابة التابعة لنادي برخدان الرياضي 
في المهرجان الذي أقيم بمخيم الالجئين العراقيين بمنطقة الهول، 
احتفاالً بعيد المرأة العالمي في 8 أذار، والذي أقيم برعاية هيئة 
الشؤون االجتماعية، والعمل بالتعاون مع االتحاد الرياضي في 

مقاطعة الجزيرة.
ألرواح  تمجيداً  صمت  دقيقة  بالوقوف  المهرجان  بدأ  حيث   
من  العديد  فيه  وألقي  مهمة،  شخصيات  وحضره  الشهداء، 
الكلمات المشيرة على أهمية دور المرأة في تطور المجتمعات 
إلى جانب مشاركتها الفعالة في ثورة روج آفا وتقديمها الكثير من 
التضحيات.ومن بعدها تم تقديم العديد من المسابقات والبرامج 

الترفيهية وفرق للرقص.
البناءة  الخطوة  بهذه  ساهم  من  جميع  بشكر  المهرجان  واختتم 
األنثوية،  بالرياضة  الرياضي الهتمامهم  االتحاد  وعلى رأسهم 

واعطاء المرأة حقها في ممارسة الرياضة، وشكر نادي برخدان 
الرياضي لتلبيتهم لهذه الدعوة.

تنظيم المرأة في الـ PYD يعقد اجتماعاً في قرية القرمانة

عقد تنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً 
وذلك  الدرباسية  لمدينة  التابعة  قرمانة  قرية  لنساء  جماهيرياً 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حضره العشرات من نسوة القرية.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، 
ثم تحدثت عضو مجلس المرأة في الـ PYD بمقاطعة الجزيرة 
شمسة محمد عن ماهية يوم الثامن من آذار، ولما يتم االحتفال به.
العالم  نساء  أكثر  هي  الكردية  المرأة  “أن  إلى  محمد  وأشارت 
تنظيماً“ منوهة إلى “إثبات المرأة لوجودها على مختلف الصعد 
أن  مضيفة  والعسكري“،  السياسي  الصعيدين  وبخصوصية 
المرأة الكردية تقوم اليوم بإدارة الحمالت العسكرية ضد أعتى 

التنظيمات اإلرهابية “داعش“.
وبعض الحضور بدورهن أكدن على أن المرأة مازالت بحاجة 

إلى الكثير من التدريب لتدعم بطاقاتها فكر األمة الديمقراطية.

زياراُت لجنة العالقات فيPYD  بمناسبة عيد المرأة العالمّي

قاَمْت لجنةُ العالقاِت في تنظيِم المرأِة في الـPYD  بزيارِة كنيسٍة 
في مدينة سري كانييه، بمناسبة حلول عيد المرأة من أجل تهنئة 
تّحدثوا  الصالةَ  إنهائهم  وبعد  المناسبة،  بهذه  المسيحية  المرأة 
وفي جميع مؤسسات   ،  PYDالـ في  الريادّي  المرأة  دور  عن 
التاريخية  والحركات  حركتنا  بين  الفرق  وعن  الذاتية،  اإلدارة 
األخرى، وهو مساهمة المرأة وإعطاؤها الدوَر الريادي الذي هو 
ضماٌن لنجاِح الثورة. وقد تبادلوا األحاديث بين بعضهم عن حياة 
لها، من جانبهم عبروا  الحلول  إيجاد  المرأة ومشاكلها، وكيفية 
عن فرحتهم الكبيرة بهذه المبادرة، وطلبوا تكراَر هذه الزيارة. 
االتحاد  حزب  في  المرأة  تنظيم  في  العالقات  لجنة  قامت  كما 
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وتهنئتهم بعيد المرأة، وكانت فرحتهم كبيرة بهذه المبادرة.

زيارات مكتب المرأة في  PYDبمناسبة العيد العالمي للمرأة

زار مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD بزيارة 
إلى مقرات نسائية و مؤسسات اإلدارة الديمقراطية، وإلى مراكز 
مسؤولة  من  كالً  الوفد  تألف  وحيث  قامشلو،  مدينة  في  المرأة 
بشيرة  المركزية  الهيئة  وعضو  حبش،  زينب  المرأة  مكتب 
الوفد  منال محمد، وزار  للحزب  العام  درويش، عضو مجلس 
مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي، واساييش المرأة، 

كونكرا ستار، بيت المرأة في قامشلو.
 باركت  حبش بمناسبة عيد المرأة جميع النساء وباألخص المرأة 
االيزيدية التي وقفت وقفة المقاومة والصمود، وقارنت حبش بين 

المرأة اإليزيدية في السابق وفي الوقت الراهن.
الكردية  للمرأة  التاريخي  الدور  إلى  درويش  اشارت  وبدروها 
بقولها: المرأة رمز العطاء والمحبة والسالم، فالمرأة في ثورة 
روج آفا استرجعت دورها القيادي، وباتت تحتل معظم المراكز 
آرين  كالشهيدة  والدبلوماسية،  والسياسية  العسكرية  القيادية 

ميركان، شيالن، بريتان اصبحن شعالت النصر.

هي  العالم  في  امرأة  أي  معاناة  إن  عن  حبش  تحدثت  وبالتالي 
معاناة جميع النساء   وأن انتصارها انتصار للجميع.

 وفي نهاية الزيارة تم توزيع الورد من قبل الوفد.

مكتب المرأة في الـ PYD يزور هيئة عوائل الشهداء بعامودا

في استمرارية الزيارات التي يقوم بها مكتب المرأة في حزب 
االتحاد الديمقراطي PYD، بمناسبة 8 آذار اليوم العالمي للمرأة، 
زار وفد من مكتب المرأة في الـ PYD مقر هيئة عوائل الشهداء 

في مدينة عامودا لتقديم التهاني لنساء الهيئة بهذه المناسبة.
للهيئة فاطمة طاهر  الوفد الرئيسة المشتركة  وكان في استقبال 
وعلى  آذار  من  الثامن  عليهن  وباركت  الزائرات  رحبت  التي 

عموم نساء العالم.
وتحدثت خالل الزيارة عضو مجلس المرأة في PYD روجين 
على  وأكدت  النساء  عموم  على  آذار  من  الثامن  مهنئةً  رمو 
ضرورة السير على خطى ساكينة وسيفي وآرين ميركان وذلك 
لجعل الثامن من آذار يوم تصعيد النضال ضد جميع المؤامرات.
وبدورها أشارت طاهر إلى نضال المرأة الروج آفايية وإثباتها 

المعارك  وخوضها  الحرية،  نحو  للمجتمع  قيادتها  وبجدارة 
وتضحيتها بنفسها لتسطر اسمى آيات الصمود والمقاومة“.

منظمة المرأة في الـPYD  ينظم احتفالية في جزيرة يوالند

 PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  المرأة  منظمة  احتفلت 

بجزيرة يوالند في مدينة الدنمارك بتاريخ 6-3-2017بمناسبة 
االحتفال  بدأ  حيث  العالمي،  المرأة  لعيد  السنوية  الذكرى  قدوم 

بالوقوف دقيقة صمت على أرواح  الشهداء الحرية.
ومن بعدها ألقي العديد من الكلمات منها:

كلمة منظمة المرأة في PYD  من قِبل حنيفة حبو، ومن ثم كلمة 
حزب الـ PYD  الذي ألقاها صالح الدين خاكي.

بدأت الحفلة مع العديد من العروض الرقص ومع الفنانة روجآفا 
عفرين، والفنان بهجت هيجان.

 اختتم الحفلة ب شعارات تنادي للمرأة.

شبيبة الـ PYD يعقدون مؤتمرهم الثاني في سويسرا

الساحِة  التي تجري على مجمِل  التنظيميِة  العمليِة  إطاِر  ضمَن 
الثاني  المؤتمر  أنعقد  الالزمة  االستعدادات  وبعد  السويسريِة، 
يقارب  ما  PYD وبحضور  الديمقراطي  االتحاد  لشبيبة حزب 
الثمانين عضواً وغالبيتهم من أعضاِء مجلِس الحزب ومنظمة 

المرأة.
بدأ المؤتمر بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، 
وتم قراءة العديِد من الكلمات منها كلمة إدارة الحزب في سويسرا، 

وكذلك منظمة المرأة، تلتها كلمة  الشبيبة الحرة، وباإلضافة إلى 
المداخلة الهاتفية للرئيسة المشتركة للحزب آسيا عبدهللا التي تلقاه 

الحضور بمعنويات عالية.
ومن ثم بدأت قراءة التقرير السياسي والتنظيمي وسط نقاشات 
مستفيضة، ومداخالت قَيِّمة من قِبل الحضور، وطرح أفكار في 
سبيل ترسيخ العملية التنظيمية، والنهوض بالعمل الحزبي إلى 
مستوياتها الالئقة بدماء الشهداء، وتضحيات شعبنا على األرض.
وكذلك النقد والنقد الذاتي الذي تم تداوله ضمن األصول الحزبية، 
من بدء عملية الترشيح  والتقسيم اإلداري للمناطق وفق متطلبات 
العمل الحزبي، وانتخاب أحدى عشر عضو إلدارة الشبيبة في 

سويسرا ممثلين معظم الكانتونات.
وكذلك تم ترشيح ثالثة أعضاء من بينهم كإداريين على المستوى 

العام.
وانتهى المؤتمر بنجاح الفت بعد أداء القسم، وترديد الشعارات 

التي تمجد الشهداء وتطالب الحرية للقائد آبو.

الـ PYD في تل أبيض يعقد اجتماعاً حول أخر التطورات
ناحية  ألهالي  اجتماعاً   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
سلوك التابعة لريف مدينة الرقة“ تل أبيض“، حضره كالً من 
العام للحزب خالد كوتيه واإلداريين في الحزب  عضو مجلس 

ابراهيم خليل وسميرة جاويش وصالح مصطفى.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، حيث 
تطرق إداريو الحزب خالل االجتماع إلى شرح أهداف الحزب 

وأخر التطورات السياسية في المنطقة بالوقت الراهن.

شبيبة الـPYD يوزعون الورود في مقبرة دليل صاروخان
بمناسبِة عيد المرأة العالمي قامت شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي   
PYD في مدينة قامشلو  بتوزيِع الوروِد على أعضاِء مؤسسات 
المرأة في مؤتمر ستار، ورابطة المرأة، والمرأة في دار الشعب، 
ومؤسسة عوائل الشهداء. وأيضاً على أمهات الشهداء في مقبرة 

الشهيد دليل صاروخان.

Fermandarê YBŞ'ê Şengalî: Em ê heta dawiyê Êzidxanê biparêzin
Yek ji Fermandarên YBŞ’ê 
Tîrêj Şengalî diyar kir ku hatina 
çeteyên PDK-AKP’ê ya Şengalê 
ji bo rakirina fermaneke din e û 
got, "Em ê rê nedin vê yekê. Em 
ê heta dawiyê axa xwe Êzidxanê 
biparêzin."Tîrêj Şengalî êrîşa 
ku di 3’ê Adar û aloziya ku 
derketî wiha vegot: "Dema ku 
çeteyên girêdayî PDK- AKP’ê 

di 2’ê Adarê de hatin herêma 
Xanesorê da ku êrîş bikin, me 
nedixwest em bi wan re bikevin 
nava şer. Me xwest bi wan re 
baxivin ka armanca wan ji ha-
tine vir çi ye. Ev herêm di sala 
2015’an de ji aliyê hêzên me ve 
ji çeteyên DAIŞ’ê hatibû rizgar-
kirin. Ne tenê Xanesor, her wiha 
gundên Medîban, Heyal , Sikênî 

jî hatibûn rizgarkirin."Şengalî 
sedem û armanca hatina çeteyên 
PDK-AKP’ê wiha şîrove kir: 
"Ev komên çeteyên PDK-
AKP’ê dema hatin gotin em ji 
bo parastina sînorê Rojava ha-
tine û carna jî digotin em ji bo 
derbasî Rojava bibin hatin vê 
derê. Lê ev hemû ne rastin. Ji 
ber ku cihên tê re derbas bûne ji 

deriyê Sêmalka heta ber deriyê 
bajarokê Tilkoçer di bin kontro-
la wan de. Yanî armanca wan ne 
yek ji van hemûya bû, arman-
ca wan tinekirina miletê Êzidî 
ye. Çawa di fermana 2014’an 
de pêşmergeyên PDk dev ji 
miletê me berdan û reviyan. 
Ev jî bû sedema ku bi hezaran 
keç û dayikên me ketin destê 

DAIŞ’ê. Miletê me penaber bû 
îro jî dixwazin rêbazên bi vî 
şeklî fermanê dubare bikin."
Di dawiyê de Tirêj Şengalî 
bang li pêşmergeyên Êzidî 
kir û got: "Bangawaziya me ji 
tevahî pêşmergeryên Êzidî û 
pêşmergên din jî heye ji nava 
wan derkevin. Ji ber ku van çe-
teyan navê pêşmerge xirab kiri-

ne, em nikarin jê re bêjin ku ew 
pêşmerge ne. Ji ber ku berê jî 
navê Pêşmerge navekî pîroz bû. 
Niha jî gelek ji miletê Êzdî jî 
Pêşmerge ne. Em bangawaziyê 
ji tevahî miletê Êzidî dikin ku 
nebin şirîkê vê xiyanetê û li 
hemberî miletê xwe, li hemberî 
xwişk û dayikên xwe sileh ne-
rakin.

giran hene. Bi her awayî li dijî 
mirovahiyê û wijdan e. Lewma 
nîşandana helwestê li dijî van 
kiryaran, têkoşîna li hemberî vê, 
gelekî girîng e. Ji ber vê yekê 
divê Şakran bi tenê nemîne.
Ji ber ku li her derê rewşeke bi 
heman rengî heye. Armanc şi-
kandin û teslîmgirtina vînê ye. 
Bi deh hezaran mirov xistine 
zîndanê. Tirkiye ji xwe bûye 
girtîgeheke servekirî. Di navbe-
ra girtîgeh û derveyî girtîgehê de 
ti cudahî nema ye. Heman zilm, 
îşkence û hovîtiya li girtîgehan 
tê kirin, li derve jî heye. Lew-
ma divê mirov hem li zîndanan 

br ... Hozat: Li zîndanan û derve 
divê mirov li dijî faşîzmê li ber xwe 

bidin
hem jî li derve li dijî faşîzmê li 
ber xwe bidin, bi ti awayî serî 
netewînin. Armanc ji xwe şi-
kandin û teslîmgirtina vê ye. 
Divê ev neyê qebûlkirin. Hel-
westa ku heta niha li girtîgehan 
hat nîşandan watedar bû, hêja 
ye. Em gelekî rêzê jê re digirin 
û vê berxwedanê silav dikin. Lê 
belê divê li her cihî helweste-
ke xurt li hemberî faşîzmê bê 
nîşandan. Dibe ku ne bi heman 
rêbazê be, ew biryara wan e. 
Lê belê divê bi ti awayî teslîmî 
polîtîkayên îşkence û faşîzmê 
nebin. Pêwîstî bi berxwedaneke 
bêhempa heye."

Rojava bibin hatin vê derê. 
Lê ev hemû ne rastin. Ji ber 
ku cihên tê re derbas bûne ji 
deriyê Sêmalka heta ber deriyê 
bajarokê Tilkoçer di bin kontro-
la wan de. 
Yanî armanca wan ne yek ji van 
hemûya bû, armanca wan tineki-
rina miletê Êzidî ye. Çawa di fer-
mana 2014’an de pêşmergeyên 
PDk dev ji miletê me berdan û 
reviyan. Ev jî bû sedema ku bi 
hezaran keç û dayikên me ketin 
destê DAIŞ’ê. Miletê me pena-
ber bû îro jî dixwazin rêbazên bi 
vî şeklî fermanê dubare bikin."
Di dawiyê de Tirêj Şengalî 

br ... Fermandarê YBŞ'ê Şengalî: 
Em ê heta dawiyê Êzidxanê 

biparêzin
bang li pêşmergeyên Êzidî 
kir û got: "Bangawaziya me ji 
tevahî pêşmergeryên Êzidî û 
pêşmergên din jî heye ji nava 
wan derkevin. Ji ber ku van çe-
teyan navê pêşmerge xirab ki-
rine, em nikarin jê re bêjin ku 
ew pêşmerge ne. Ji ber ku berê 
jî navê Pêşmerge navekî pîroz 
bû. Niha jî gelek ji miletê Êzdî jî 
Pêşmerge ne. Em bangawaziyê 
ji tevahî miletê Êzidî dikin ku 
nebin şirîkê vê xiyanetê û li 
hemberî miletê xwe, li hemberî 
xwişk û dayikên xwe sileh ne-
rakin .

Êdî ti hêzeke paşverû nikare 
li ber xurtbûna têkoşîna jinê li 
gelemperiya cîhanê bisekine. 
Bicihbûna têkoşîna azadiya jinê 
li ser bingeha dîrokî û teorîk, 
wê mirin sîstema bi serdesti-
ya mêr nêz bike. Modernîteya 
kapîtalîst çiqasî hewl bide ko-
ledariya jinê binixumîne jî, 
li lpêşberî têkoşîna heyî, êdî 
mîna berê wê nikaribe pêşî li 
têkoşîna azadiya jinê bigire, ni-
karibe bê bandor bike. Sîstema 
bi serdestiya mêr dibîne ku 
xeta azadîparêziya jinê wê 
dawî li sîstema mêtînger a 
desthilatdarparêz a dewletê bîne 
û ji bo pêşî li têkoşîna azadiyê 
ya li ser bingeha îdeolojiya jinê 
tê meşandin bigire, serî li rê 
û rêbazên cuda dide. Lê belê 
nepêkan e ku encamekê ji vê 
bigire.
‘XWE BI RÊXISTIN BIKE, 
BIBE YEK, TÊBIKOŞE, 
AZAD BIBE!’
Jinên Kurd di 8’ê Adara 2017’an 
de bi şiyara ‘xwe bi rêxistin 
bike, bibe yek, têbikoşe, azad 
bibe’ banga geşkirina têkoşîna 
azadiyê û bicihanîna rola dîrokî 
ya pêşengiyê û ruhê hemû 

têkoşîna kirine.
Jinên Kurd îro bûne pêşengên 
têkoşîna azadiya jinê ya li Roj-
hilata Navîn, Desthilatdariya 
AKP-MHP’ê jî, weke pêşengê 
dijminatiya li demokrasî û 
azadiyê ya li Rojhilata Navîn, 
di şexsê jinên Kurd de şer li dijî 
têkoşîna azadiya jinê ya li Roj-
hilata Navîn û cîhanê îlan kiri-
ye. Li ser vê bingehê em bang 
li hemû jinên Kurd, Tirkiyeyî û 
Rojhilata Navîn dikin, ku li dijî 
desthilatdariya AKP-MHP’ê 
ya dijminê sereke yê azadiya 
jinê ye têkoşînê bilind bikin, 
desthilatdariya dijminê azadî 
û demokrasiyê ya li Tirkiyeyê 
hilweşînin, têkoşîna azadî û 
demokratîk a li ser bingeha xeta 
azadiya jinê li tevahiya Rojhilata 
Navîn geş bikin.
Xeta azadiya jinê, ku li ser xeta 
Sakîne Cansiz, Zeynep Kina-
ci, Gulnaz Karataş, Sema Yuce, 
Şîlan Kobanê, Arîn Mîrkan, 
Şîrîn Elemholî û Viyan Soran 
afirî, wê li ser bingeha dîrokî ya 
Rojhilata Navîn ji sedî sed bi pêş 
ve biçe û tevî jinan hemû gelên 
Rojhilata Navîn azad bike.“

br ... KCK’ê 8’ê Adarê li ji-
nan pîroz kir

 ?…hevdîtina serfermandarên giştî yên Tirkiye, Amerîka û Rûsyayê
Tirkiye hewldanên xwe yên 
dagirkeriya bakurê Sûriyeyê 
bi hevdîtinan berdewam dike. 
Amerîka bersiv da hewldanên 
dagirkeriyê yên Tirkiyeyê û 
hişyar kir ku dernekeve derveyî 
armancên têkoşîna li dijî DAIŞ’ê 
ya koalîsyona navneteweyî.

Hewldanên Tirkiyeyê yên da-
girkeriya bakurê Sûriyeyê bi 
lêgerînên nû berdewam di-
kin. Di çarçoveya hewldanên 
dagirkeriyê de herî dawî beri-

ya çend rojan Serfermandarê 
Giştî yê Tirkiyeyê Hûlûsî Akar 
li Antalyayê bi Serfermandarê 
Giştî yê Amerîkayê Joseph 
Dunford û Serfermandarê Giştî 
yê Rûsyayê Valeriy Gerasîmov 
re hat cem hev.
 Piştî hevdîtinan ji aliyê Fer-
mandariya Giştî ya Tirkiyeyê 
ve hat ragihandin ku mijarên 
Iraq û Sûriyeyê jî di nav de, 
rûdanên dawîn ên herêmê û 
mijarên ewlehiyê hatin nir-
xandin. Derket holê ku serfer-

mandar Akar di hevdîtinê de 
aciziya xwe ya ji ber peyamên 
hevkariya Hêzên Sûriyeya 
Demokratîk (HSD) gihandi-
ne serfermandarên Amerîka û 
Rûsyayê û ji wan xwestiye ku 
li şûna HSD’ê piştgiriyê bidin 
hewldanên wan ên dagirkeriya 
bakurê Sûriyeyê. Li aliyê din 
rayedarekî Tirkiyeyê ku nex-
west navê xwe bide, ji ajan-
sa nûçeyan Reutersê re axivî 
û diyar kir ku Amerîka li gel 
hewldanên wan ên dagirkeriyê 

jî biryar daye ku bi HSD’ê 
re operasyona rizgarkirina 
Reqqayê bide destpêkirin.

ARMANC TÊKBIRIN E
Heman rayadar bal kişand 
ser hevdîtina serfermandarên 
giştî yên Tirkiye, Amerîka 
û Rûsyayê û angaşt kir ku 
Amerîka ji ber biryara xwe ya 
bi HSD’ê re têkiliyên xwe yên 
bi Tirkiyeyê re bedelên giran 
bide. Li gorî agahiyên berdest 
Tirkiye ji Amerîkayê daxwaz 

dike ku ji bo tevlîbûna operas-
yona rizgarkirina Reqqayê di 
deriyê Serêkaniyê re bi ser rêya 
Girê Spî (Tel Abyad) re biçe 
Reqqayê. Her wiha daxwaz 
dike pêşmerge jî di ser Şengalê 
re piştgiriyê bide wan û bi vê 
yekê di bin navê operasyona 
rizgarkirina Reqqayê de proje-
ya Federasyona Demokratîk a 
Bakurê Sûriyeyê têk bibe.
HIŞYAR KIR
Amerîkayê li gel van dax-
wazen kirêt ên dagirkeriyê jî 

heta niha tu bersiveke erênî 
nedaye Tirkiyeyê. Amerîka li 
şûna bersivdayîna erênî, ji ber 
êrîşên li dijî Minbicê, hiku-
meta tirk hişyar kir. Berdevkê 
Demkî yê Wezareta Parastinê 
yê Amerîkayê Mark Toner der 
barê êrîşên Tirkiyeyê û çeteyên 
girêdayî wê de daxuyaniyek da 
çapemeniyê û destnîşan kir ku 
divê alî dernekevin derveyî ar-
manca têkoşîna li dijî DAIŞ’ê 
û li gorî vê yekê tev bigerin. 
AMED

Ji bo hevşaredarên girtî li Ewropayê kampanya dest pê dike
Civîna Yekîtiya Şaredariyan a 
Partiya Sosyalîstên Ewropayê 
(PES), li paytexta Belçîka 
Brukselê pêk hat. Heverokê 
Partiya Herêmên Demokratîk 
(DBP) Kamûran Yuksek jî 
beşdarî civînê bû. Civîn li avahi-
ya navendî ya Yekîtiya Partiyên 
Sosyalîst pêk hat û tevî nûnerên 
Şaredariyên London, Barcelo-
na, Parîs, Berlîn, Roma, Varşo-
va, Bruksel, Madrîd Hambûrg 
û Stockholmê, 174 şaredariyên 

ku nifûsa wan zêdeyî 250 hezarî 
ye, beşdar ûn.

Di civînê de biryar hat dayîn, 
ku li ser malperên şaredariyên 
endamê PES'ê kampanya bê 
nasandin, di vê çarçoveyê de 
bi rêya partiyên li Parlamenta 
Ewropayê xebat bên destpêkirin 
û nivîs ji hikûmetên welatan re 
bên nivîsandin. Her wiha biryar 
hat girtin, ku name ji hikûmeta 
Tirk re were şandin û daxwaza 
serbestberdana hevşaredarên 

girtî were kirin.
'LI 82 ŞAREDARIYÊN ME 
QEYÛM HATIN BICIHKI-

RIN'
Kamûran Yuksek li civînê axivî 
û diyar kir, tevî hemû zor û 
zehmetiyên hikûmeta navendî 
derxist pêşiya şaredariyên 
wan, şaredariyên wan gelek 
pirsgirêkên binesazî, hawirdor, 
çandî û civakî çareser kirine, lê 
belê bi bicihkirina qeyûman re 
pêşî li vê xizmeta wan hatiye 

girtin.
Yuksek da zanîn, ji 11'ê Îlona 
2016'an û vir ve li 82 şaredariyên 
wan qeyûm hatine bicihkirin 
û hevşaredarên 82 şaredariyên 

wan jî hatine girtin.
Yuksek anî ziman, tevî vê yekê 
bi sedan endamên meclîsa 
şaredariyê û hevserokên partiya 
wan, tevî bi hezaran endamên 
partiyê hatine girtin û got, 
"Darbe li vîna gel hatiye kirin. 
Qeyûmên hatin bicihkirin, weke 

karê destpêkê yekser feraseta 
pir çandî û pir zimanî ya şare-
dariyan, sîstema hevserokatiyê 
û saziyên jinan ji holê rakirin."
'DIVÊ EM XWEDÎ LÊ DER-

KEVIN
Yuksek destnîşan kir, ku parti-
ya wan wê têkoşîna xwe ya li 
dijî vê darbeya li hemberî vîna 
partiya wan bidomîne û got, 
"Di serî de şaredariyên endamê 
Partiay Sosyalîst a Ewropayê 
em li bendê ne ku hemû 

şaredarî destekê bidin partiya 
me û hevşaredarên me. Divê 
em xwedî li nirxên azadiyê, 
demokrasî û vîna gel ên bûne 

hedefa êrîşan derkevin."
Di encama civînê de biryar hat 
dayîn, ku ji bo azadiya hev-
şaredaran kampanya azadiyê 
were meşandin. Hat ragihan-
din, piştî ku biryarên civînê 
hatin erêkirin wê bi sê zima-
nan bi daxuyaniya çapemeniyê 

bên ragihandin.

Li Elmanyayê Konferansa Jinan a Şengalê ya Navneteweyî
Li bajarê Bîelefeld ê Elmanyayê, 
wê di 11-12’ê Adarê de Kon-
feransa Jinên Şengala ya 
Navneteweyî were lidarxistin.
Komîteya Amadekar a 
Konferansê daxuyaniyeke 
nivîskî da û got: ‘’Di ser êrîşa 
qirker a 3’yê Tebaxa 2014’an 
re, ku bi destê DAIŞ’ê bi ser 
Êzîdiyên Şengalê de pêk hatî 2 
sal û nîv çûn. Ev êrîşa qirkirinê 
ya ku ji hêla Êzîdiyan ve weke 

Fermana 73. tê binavkirin, di he-
man demê de qirkirina jinê ye 
jî. DAIŞ’ê bi rengekî sîstematîk 
û plankirî  qirkirina jinan pêk 
anî û armanc kir ku Êzîdiyên 
Şengalê qir bike.’’ ‘DIVÊ JI 
PERSPEKTÎFA JINAN WERE 
LÊKOLÎN’Di daxuyaniyê de 
hate gotin Fermana 73. a bi ser 
Êzîdiyan de bi taybetî divê weke 
qirkirina jinê were nirxandin û 
wiha hate gotin:‘’Piştî 3’yê 

Tebaxê ku weke mîladê ye, talo-
keya qirkirinê ya bi ser Êzîdiyên 
Şengalê de hê bi temamî ji holê 
ranebûye. Li gel talokeya qir-
kirina fizîkî talokeya qirkirina 
kulturî jî her ku diçe zêdetir dibe. 
Lê li gel vê Êzîdî bi fermana 73. 
bi awayekî biêş tecrûbe kirin ku 
ew  hebûna xwe, azadiya xwe 
bi vîna gewherî, bi rêveberiya 
gewherî û parastina gewherî 
ewle bikin. Bi vê wateyê di 

nav du sal û nîvê derbasbûyî 
de bi mebesta  xurtkirina vîna 
kolektîf û rêxistinbûnê, bi me-
besta ku hebûna xwe biparêzin 
ji bo Êzîdiyên Şengalê gavên 
girîng hatin avêtin. Jinên ku 
DAIŞ’ê tenê jiyeneke koleke ji 
bo wan sêwirandibû pêşengiya 
vê pêvajoyê dikin.
Bi ya me şertên ku rê li ber 3’yê 
Tebaxê vekirin, qirkirin û rewşa 
piştî qirkirinê ya li Şengalê .
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Dayîna pesnê Erdogan!

Salih Cuma Pîr
Her cara ku desthilatdari-
ya AKP’ê têngav dibe yan 
dema dixwaze serê civa-
ka kurd tevlihev bike lîderê 
PDK’ê Mesûd Barzanî 
diçe Tirkiyeyê. Pirsgirêka 
herî bingehîn a Tirkiyeyê, 
pirsgirêka kurd û şerê li 
dijî têkoşîna azadiyê yê bi 
pêşengiya PKK’ê ye. Desthi-
latdariya AKP’ê di şerê li dijî 
PKK’ê de piştgirê herî mezin 
ji bo xwe PDK’ê dibîne. Ji ber 
vê yekê jî her cara ku li dijî 
PKK’ê tengav bû, yan dema 
ku desthilatdarî ket rewşeke 
bêzar PDK û Barzanî ji bo 
xwe dike destek.
Dawetkirina dawîn a Mesûd 
Barzanî ji bo Tirkiyeyê jî bi 
heman mebestê ye. Gelê kurd 
ji ber redkirina Mutabaqata 

Dolmabahçeyê, tecrîda giran 
a li ser Rêberê Gelê Kurd, tu-
nehesibandina encamên hilbi-
jartina 7’ê Hezîranê û ji 24’ê 
Tîrmehê vir ve meşandina şerê 
dijwar li dijî Tevgera Azadiyê 
û gelê kurd li hemberî desilat-
dariya AKP’ê û şêfê wê Tayîp 
Erdogan gelekî bi hêrs e. Şe-
witandin û rûxandina bajarên 
kurdan, zindanîkirina bi heza-
ran siyasetmedarên kurd, gir-
tina hevşaredar û parlamente-
ran, bûn sedem ku kurd ji her 
dema dîroka komarê bêtir li 
dijî dewleta tirk bibin xwedî 
hestên hêrsê. Deshilatdari-
ya AKP’ê dizane ku ev hêrs 
dê dawiya wê bîne. Ji ber vê 
yekê bi vexwendina Barzanî 
ya Tirkiyeyê re dixwaze zilma 
heta niha kiriye rewa û mîna 
tiştekî xwezayî nîşan bide û 
hêrsa kurdan nerm bike. Li 
aliyê din dema dît ku kurd 
dê di referandûma guherti-
na makeqanûnê de dengên 
‘NA’ bidin, bangî Barzanî ki-
rin û xwestin bandorê li hin 
derdorên kurd bikin û bi vê 
yekê re rêjeya dengê ‘erê’ yên 
li Kurdistanê zêde bikin. Tevî 
ku ji bakurê Kurdistanê û 
Tirkiyeyê hedefên bi vî rengî 

”Erê“ û ”Na“

Ahmet Aktaş
Ev her du peyv di van rojan de 
gelek aktuel in, pir zindî tên 
bikaranîn. Bêguman ji ber ku 
di meha nîsanê de referandûm 
di rojevê de ye, ev her du peyv 
ev qas tên axaftin. Helbet ev 
mijareke girîng e û divê were 
axaftin, lê ez dixwazim li gel 
referandûmê, li ser van goti-

nan hinek aliyên din jî lê zêde 
bikim. Berî her tiştî, bi giştî 
di jiyanê de û bi taybetî jî di 
warê siyasî de, divê ji bo her 
kesekî pîvanên “erê” û “na”yê 
hebin. Hema ji rêzê ev peyv 
neyên axaftin. Lazim e li ser 
her mijarê însan serwext be, 
zelal be û xwedî prensîp be; 
vala û bê berpirsiyarî neaxive 
û helwesta xwe nîşan nede. 
Ew ê ji çi re bibêje “erê“ û 
ew ê ji çi re bibêje “na“ la-
zim e baş bihizire û dawiyê 
bipeyive û bi biryareke ze-
lal biaxive. Mînak; heke em 
xulamtiyê qebûl nakin, divê 
em bi zanebûn û bi hiş û bi 
biryar bêjîn NA!
Her wiha divê em li şûna vê 
çi dixwazin/alternatîfa 
wê jî deynin û bi heman 

zanebûn û zelalbûn û 
biryarbûn; ji bo jiya-
nek azad bibêjin ERÊ! 
Eger em rêvebirina 
civakê bi sistemek ne-
tew-dewlet; ya jiyanek 
tek, tek, tek… naxwa-
zin û dibêjin NA, divê 
em li şûna wê ji sistema 
netew demokratîk re; 
ya jiyenek pir netew 
pir reng, pir bawerî … 
re, an jî ji xweseriya 
demokratîk re bêjin 
ERÊ. An jî bi navekî 
din, mînak li perçeyen 
din ên Kurdistanê an jî 
bi giştî li welatên din, bi 
giranî şûna yên netew 
dewlet, mirov dikare 
sistemek federal û kon-
federal jî bixwaze.

PDK hewl dide fermana nîvçe temam bike

M.Emîn Yildirim…

Ev demek e dagirkirina 
Şengalê di rojevê de bû. Ne-
maze dîktatoriya Erdogan û 
desthilatdariya AKP’ê di her 
fersendê de anî ziman ku dê 
êrîşî Şengalê bikin. Ev êrîşa 
KDP’ê û çeteyên Roj a li ser 
Şengalê mirov ji derveyî si-

yaseta dagirker a Tirkiyê ku 
li hemberî Tevgera Azadiyê û 
gelê kurd pêk tîne binirxîne, 
dê şaş be û kêm bimîne. 
Dîktatoriya Erdogan û desthi-
latdariya AKP’ê li dijî Tevgera 
Azadiyê û gelê kurd konsept 
û planeke qirêj pêk tîne û vê 
konsepta xwe li ser çend lingan 
bi pêş dixe.
Yek, êrîşên li ser bakurê 
Kurdistanê. Ew hovîtiya xwe 
ya li ser bajar û bajarokên 
Kurdistanê niha jî li ser gundên 
Kurdistanê yên wekî Xerabê 
Bava û Talatê bi pêş dixe.
Du, êrîşên li ser Herêmên Pa-
rastina Medyayê. Roj tune 

ku Herêmên Parastinê yên 
Medyayê bi dehan caran neyên 
bombebarankirin.
Sê, êrîşên li ser Şoreşa Rojava. 
Dîktatoriya Erdogan her roj 
daxwaza xwe ya dagirkeriyê li 
ser Minbic, Girê Spî û her wiha 
li ser Efrîn, Şehba, Til Rifatê 
tîne ziman. Çar, êrîşên dawîn ên 
li ser Şengalê. Dîktatoriya Er-
dogan û desthilatdariya AKP’ê 
baş dizane ku hebûn û tunebûna 
wan bi Tevgera Azadiyê û xwedî 
statubûna gelê kurd ve girêdayî 
ye.
 Ji bo vê çi ji destê wan tê û çi 
hêza wan heye bi her awayî bi 
kar tînin. Planên li ser Şengalê 
dîsa bi şoreşa Rojava ve girêdayî 
ne. Çawa ku dîktatoriya Erdo-

Mînaka Iraq û Suriyeyê 
li ber çava ye. Di encamê 
de eger mirov tiştek nex-
west divê dijberê wê jî tu karibe 
alternatifê wê jî deyne; divê tu 
li ser her mijarê xwedî proje bî. 
Her wiha divê projeya mirov, li 
goreyî şerd û mercan goncaw 
be û adil be/wekheviyê di nava 
xwe de bihewîne. Mînaka herî 
balkêş û aktuel civînên Cenevre 
ne. Çima bê encam dimînin? Ji 
ber ku ne li gorî şert û merca ne 
û ne adil in; civaka li wî welatî 
temsîl nakin, nûnerên hemû ge-
lan tê de nîne. Lewma bi ser-
neketin civînên berê, eger wisa 
dewam bike civîna Cenevre-4 
ya niha jî bê encam dimîne.
Mînaka hevalbendiya Mesûd 
Berzanî û R.T.Erdogan jî balkêş 
e! Bê edaletiya ku li Başûr dike 

ne bes e, îjar tê heman xerabiyê 
li Bakur jî û li perçeyên din jî 
dide meşandin. Ji xwe carên din 
jî hat di hilbijartinan da, li gel 
Şivan û Îbo ve piştgriya AKP ê 
kir. Vê carê jî bêgûman hatiye 
(an Receb wî tînê);
1- Ji bo di Referandûmê de pişt-
giriya wan bike,
2- Ji bo ew kesên bi navê 
“pêşmergeyên ENKS ê“ wan 
jî li Rojava; El Bab, Minbic 
û hwd. bixe xizmeta dewleta 
R.T.Erdogan û
3-Kujeriya wî ya li ser kurda 
ji hinekî bide veşartin; mînaka 
dawî ya Xerabê Bava! De ke-
rem bikin, ka mirovê li vira ERÊ 
û NA ya Kek Mesûd çawa şi-
rove bike? Ez dibêjim em a wî 
li cem wî û Receb bihêlin, em 
vegerin a xwe; li gorî min divê 

di vî warî de jî, êdî herkes divê 
zelal û bê ku wext bikuje û bê 
dudilî, bi wêrekî helwesta xwe 
ragihîne. Ji vê hevalbendiyê re, 
ji vê xerabiyê re em bêjîn NA, 
NA, NA ! Li aliyê din têkiliyên 
li gel Rusya û Amerika jî ge-
lek girîng e. Tê gotin senatorê 
amerîkî John McMcain hatiye 
Rojava û li gel PYD û YPG 
jî civîn çêkiriye. Bêgûman 
van danustandinên wisa gi-
ring û watedar in. Divê ji me 
re berjewendê gelê me û her 
wiha berjewendiyên gelen din 
jî bingeh were girtin; divê yek 
alî ne be, pir alî be. Eger wisa 
bû, kî dibe bila bibe ERÊ ye, lê 
wisa nebû NA ye. Bêgûman ji 
referandûma R.T.Erdogan re jî 
gotina me NA, NA, NA ye!.

gan û desthilatdariya AKP’ê her 
roj dubare tîne ziman ku dê tu 
carî azadî û statuya gelê kurd 
qebûl nekin, Barzanî û partiya 
wî KDP jî bi temamî li dijî şo-
reşa Rojava ne. Piştî ku Barzanî 
çû Enqereyê êrîşa li ser Şengalê 
pêk hat. Pir diyar e ku ev êrîşa 
li ser Şengalê li Enqereyê hatiye 
plankirin.
Barzanî û dîktatoriya Erdogan 
bi hev re biryar daye. Bi vî rengî 
careke din KDP bû parçeyekî 
komploya ku li ser gelê kurd û 
lingê komployê yê Kurdistanê 
ye. Bêguman Şengal ji bo civa-
ka êzidî pîroz û bi rûmet e. Fer-
mana 73’yemîn dîsa bi desteka 
dîktatoriya Erdogan û bi destê 
çeteyên faşîst ên DAIŞ’ê pêk 
hat. DAIŞ li Şengalê bi civa-

ka êzîdî çi da jiyandin, her kes 
dizane. Ev KDP’a ku îro êrîşê 
dibe ser civaka êzidî û Şengalê, 
li hemberî êrîşên çeteyên 
DAIŞ’ê pêşmergeyên xwe paş-
ve kişandibûn. Beranberî vê 
helwesta KDP’ê Şengal bi destê 
gerîlayên Kurdistanê, bi hêza 
YPG ûYPJ’ê hat parastin. Bi 
vê hewldana xwe pêşiya kom-
kujiyeke mezintir girtin.
Wexta KDP’ê pêşmergeyên 
xwe paşve dikişandin, 
gerîlayên Kurdistanê, YPG 
û YPJ’ê bi ruhekî fedayî, bi 
hezar û yek zehmetî xwe di-
gihand çiyayê Şengalê. Ne ji 
gerîlayên Kurdistanê, YPG û 
YPJ’ê bûya, ne mimkun bû ku 
KDP’ê bikariya gav biavêta 
Şengalê. Îro jî KDP hewl dide 

fermana DAIŞ’ê ya nîvçe, ew 
bi xwe temam bike. Şengal ji 
bo gerîlayên Kurdistanê, YPG, 
YPJ, gelê kurd û civaka êzidî 
çi qas bi rûmet be, ji bo KDP’ê 
jî ew qasî rûreşiyeke mezin e. 
Divê KDP wekî cerdevanan ne-
keve bin bandora dîktatoriya Er-
dogan û desthilatdariya AKP’ê. 
Bila hewl nede êrîşê bibe ser 
Şengal û civaka êzidî. Çima ku 
gunehkar e, sûcdar e û deyndar 
e.
 Li hemberî dîktatoriya KDP’ê 
divê gelê kurd helwesta xwe ya 
birûmet nîşan bide û dengê xwe 
bi dengê gelê êzidî re bike yek. 
Bila gelê êzidî careke din nebe 
qurbana siyaseta KDP’ê û bi 
fermaneke din re hevrû nemîne.

yên serdana Barzanî hene, li 
aliyê din guftûgokirina ka 
bi PDK’ê re li dijî Tevgera 
Azadiyê dikarin têkoşîneke 
çawa ya hevkar bimeşînin. 
Tê zanîn ku li dijî PKK’ê 
rêxistina PDK’ê ya îstîxbaratê 
Parastin û MÎT di nava hevka-
riyeke mezin de ne. Ji qetilki-
rina Dr. Şivan ve tê zanîn ku 
her sal xebata hevbeş a MÎT 
û Parastinê mezintir bû. Tê 
gotin ku di serdanê de; dema 
Tirkiyeyê operasyona derveyî 
sînor li dar bixe ka PDK dê 
di kîjan astê de destekê bidê, 
hatiye guftûgokirin. Her wiha 
ji Şengalê derxistina gerîla 
jî hatiye rojevê. Jixwe dema 
AKP û PDK tên gel hev her 
tim têkoşîna hevbeş a li dijî 
PKK’ê bûye rojeva wan a 
yekemîn.
Tirkiyeya ku bi dewletên 
wî serê cîhanê re têkiliyên 
xwe li ser bingeha dijberiya 
PKK’ê dimeşîne, jixwe nabe 
ku têkiliyên bi PDK’ê re li 
ser bingeheke din bimeşîne. 
Jixwe dinya tev dizane ku 
têkiliya Tirkiye-PDK’ê li ser 
dijberiya PKK’ê hatiye ava-
kirin. Çend salên dawîn fe-
tisandina Şoreşa Rojava jî li 

ajandaya PDK û Tirkiyeyê 
hatiye zêdekirin. PDK bi tir-
sa ku li Rojava PYD bi ser 
bikeve, dê bandora wê ya 
siyasî kêm bibe, dijminatiya 
Şoreşa Rojava dike. Dema ku 
PDK’ê digot “Li Rojava şo-
reş tune ye“ hevkarên PDK’ê 
yên Rojava jî hewl dida PYD 
wek terorîst bê îlankirin. Berê 
PDK ji bo ku PKK’ê terorîst 
nîşan bide her cure hewldan 
meşand, niha jî koma alîgirên 
PDK’ê ya bi navê ENKS jî 
hewl dide PYD’ê wek terorîst 
bide îlankirin. Ev kom di vê 
mijarê de bi MÎT û Tirkiyeyê 
re xebatên hevbeş dimeşînin. 
PDK ciwanên ku ji Rojava 
reviyan başûrê Kurdistanê, bi 
pereyan kom kirin û çekdar 
kirin. Plan dikir van komên 
çekdar derbasî Rojava bike û 
şerekî navxweyî derxe, paşê 
jî vê yekê tevî Tirkiyeyê bike 
hincet û Rojava dagir bike. Lê 
ev hesab neçû serî. Niha dix-
waze van komên çekdar di ser 
Tirkiyeyê re bişîne Cerablus û 
Babê û li wir wan li dijî Şo-
reşa Rojava bide şerkirin. Tir-
kiye dixwaze ku tiştê bi xwe 
nikarîbû bi destê PDK’ê pêk 
bîne û van komên çekdar der-

xe dijberî şoreşgerên Rojava û 
Hêzên Sûriyeya Demokratîk. 
Tevî ku Mesûd Barzanî ji ber 
dijberiya PKK, Şoreşa Ro-
java û Şengalê vexwendine 
Tirkiyeyê jî di çapemeniyê 
de ev serdan berovajî tê 
nîşandan. Mîna ku ziyareke ji 
bo xêra kurdan e, nîşan didin. 
Gelek derdor hewl didin ar-
manca rastî ya serdanê bincil 
bikin. Mîna ku Mesûd Barzanî 
ji bo çereserkirina pirsgirêka 
kurd çûye Tirkiyeyê! Beriya 
niha di çapemeniyê de hatibû 
nîşandan ku Mesûd Barzanî 
xwestiye Selahattîn Demîrtaş 
ji girtîgehê were derxistin. 
Di dema serdanê de ji bo 
rûyê rastî yê serdana xwe 
ya Tirkiyeyê veşêre, dibe ku 
tiştên bi vî rengî gotibin. Lê 
ya girîng tevahiya têkiliyên 
PDK û Tirkiyeyê û sedema 
bingehîn a vê serdanê ye. 
Divê her kes bizane; ger des-
hilatdariya AKP’ê evqas zilm 
li bakûrê Kurdistanê dike, 
yek ji sedema vê ya girîng jî 
cesareta ji helwesta PDK’ê 
distîne.
Tirkiye her cure zilmê li 
kurdan dike; bi nîşandana 
têkiliya xwe ya bi PDK’ê 

re dibêje ez ne li dij kurda 
me, tenê li dij PKK’ê me, 
tenê li dijî yên destekê didin 
PKK’ê me. PDK jî helwes-
ta wê erê dike. Li dewsa ku 
zilma Tirkiyeyê ya li diî kur-
dan rexne bike, di her derfetê 
de li dijî PKK’ê diaxive. Li 
Tirkiyeyê jî alîgirên PDK’ê 
li dewsa ku li dij dewleta tirk 
û deshilatdariya AKP’ê tê bi-
koşin, karê wan mijûlbûna 
bi PKK, HDP, KCD’ê re ye. 
PDK bi helwesta xwe çarese-
riya pirsgirêka kurd zehmetir 
dike. Destekê dide dewleta 
tirk û desilatdariya AKP’a ku 
polîtîkaya wan a çareseriyê 
tune ye. Ger dewleta tirk ji bo 
çereseriya pirsgirêka kurd ga-
van neavêje, sedemeke wê jî 
polîtîkayên PDK’ê yên AKP 
û dewleta tirk rihet dike ne. 
Mesûd Barzanî pesnê Tayyîp 
Erdogan ê bi fermana wî bi de-
han gund şewintandin, bi deh 
hezaran mirov avêtin zîndanê, 
hevşaredar û parlamenter 
girtin û her cure zilma li ser 
gelê kurd tê meşandin dide. 
Ev pesndayîn ji bo nîşandana 
karakterê vê têkiliyê û serdana 
dawîn bes e û zêde ye jî.

 :تأّسست إلدارةُ الذاتية الديمقراطية خالل 
األزمة وهذا التأسيس لم يأِت من الفراغ 
المشتركة  المواطنة  فكرة  من  جاء  بل 
نهج  الواضح  والنهج  السليم  والتنظيم 
الديمقراطية ,منّوها أن فكرة األمة  األمة 
اإليديولوجي  األساَس  كانت  الديمقراطية 

لبناء اإلدارة الذاتية الديمقراطية .

ثم تطّرق لحدو إلى بدايات التأسيس بالقول 
مراكز  عن  عبارةً  مؤسساتنا  كانت   :
صغيرة ولكنها كانت قوية بما يكفي لتستّمر 
وقّدمت خدماٍت أكثر من طاقاتها وبكوادر 
قليلة ومتطوعة , وأضاف لحدو: قوة الدفع 
الذاتية جعلت هذه المؤسسات تتطّور يوماً 
بعد يوم وبشكل أكثر ,وتطّرق لحدو إلى 
الدول  في  البلديات  نظام  عن  الحديث 
المتقدمة والمتطورة بالقول :البلدياُت هي 
األصل في الدول الراقية وهي األساس في 
الُحكم المحلي كما إن كباَر األحزاب في 
هذه الدول تسعى إلى استالم قيادة البلديات 
فيها كون عمل البلديات عمل ديمقراطي 

بحت .
اإلدارة  في  المرأة  دور  إلى  لحدو  ونّوه 
الذاتية الديمقراطية مستهالً حديثه بالقول :
األمة  مفهوم  وفق  المرأة  تحّرر  إن 
الديمقراطية كان أساس نجاح واستمرار 
هذا النهج .والتفت لحدو الى المرأة  مباركاً 

لها بيومها العالمي ونيلها لحقوقها ولعبها 
لدورها الريادي في هذه المؤسسات .

الدور  إلى  لحدو  نوه  أخرى  جهة  ومن 
أن  :نسعى  قال  حيث  بلدياتنا  تلعبه  الذي 
ونتجه  ومتطورة  عصرية  بلدياتنا  تكون 
وأصحاب  المؤهلة  الكوادر  توظيف  إلى 
الخبرات حسب ُمتطلبات المصلحة العامة 

.
واختتم لحدو حيثه قائالً:

استراتيجية  مشاريع  إنشاء  بصدد  نحن 
بدأنا  ذا  نحن  وها  المنطقة   في  كبيرة 
بمشروع تحويل القمامة إلى سماد طبيعي 
قيد  أخرى  وهناك عدة مشاريع مستقبلية 

الدراسة وسوف يتم العمل عليها قريباً .

تتمة ... لحدو: قّوة الدفع الذاتية جعلْت 
مؤّسسات اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة تتطّوُر

لجنة الكادحين والعمال تجربة مؤسساتية
 فريدة في روج آفا

يعد تنظيم المجتمع وبناء مجتمع المؤسسات 
والمجتمع المدني من أهم وابرز الخطوات 
لرفع  اتخاذها  يتوجب  التي  األساسية 
بها  والرقي  المجتمعي   الوعي  مستوى 
فالمجتمعات  والواجبات   الحقوق  نحوا 
دفع  خاللها  من  يتم  التي  هي  المدنية 
والوعي  المسؤولية   تحمل  تجاه  اإلنسان 
بأمور الحياة  والدفع باتجاه تطوير قدراته 
العقلية ومواهبه الذاتية وخصاله اإلنسانية  
والنقاش  واإلبداع  التفكير  على  وتحثه 
والعدالة  الكرامة  بمواضيع   واالهتمام 
يعتبر  حيث  والقانون  والمساواة  والحرية 
وترسيخ   بناء  هو  الحقوق  لهذه  الضمان 
تشهده  فما  المدني  المؤسساتي  البنية 
الساحة السورية من اصطفافات وعسكرة 
الحضارية  بنيته  يهدد  بات  للمجتمع 
المدني  المؤسساتي  المجتمعي  وتماسكه 
دخيلة   وإرهابية  طائفية  لصراعات  نتيجة 
به  تتجه  السوري  المجتمع  على  وهجينة 
ابسط  تهدد  وباتت  والخراب  الدمار  نحو 
مقومات الحياة من العيش بكرامة وحرية 
التي  المحقة  ومطالبه  إرادته  من  والنيل 
ضد  اإلحداث  بداية  في  اجلها  من  خرج 
كان  حيث  واالستغالل  والظلم  االستبداد 
هو  له  المستقبلية  والرؤية  األساس  هدفها 
بناء مجتمع حضاري ديمقراطي ينعم أفراده 
االجتماعية   والرفاهية  والكرامة  بالحرية 

ويؤمن ألبنائه حقوقهم المشروعة.

الفئة  والكادحون  العمال  يعد  حيث   
واألكثر  السوري  المجتمع  في  األكبر 
واالستغالل  واالضطهاد  للظلم  تعرضاً 
التي  المهيمنة  السلطوية  للسياسات  نتيجة 
واإلجحاف  الستغاللهم  وسيلة  تدخر  لم 
مقومات  ابسط  من  وحرمانهم  بحقوقهم  
العيش بكرامة وأمان والتي تفاقمت نتيجة 
لألحدث المأسوية التي  عصفت  بسوريا 
والتي ال تزال مستمر منذ ما يقارب الستة 
سنوات وانحدارها نحو المستنقع الطائفي 
اإلقليمية  للتدخالت  نتيجة  واإلرهابي 
والدولية ليصبح  الفئات العمالية والكادحين 
من أكثر الشرائح المجتمعية عرضة  للقتل 
واإلرهاب والتنكيل واالستغالل والحرمان 

من حقوقهم.

كانت  آفا  روج  في  الثورة  بداية  ومع    
وبناء  المجتمع  تنظيم  إلى  ملحة  الحاجة 
الوقوع  دون  للحيلولة  المؤسساتية  هيكلته 
بقية  عايشتها  الذي  والفراغ  الفوضى  في 
المدن السورية حيث سعت اإلدارة الذاتية 
المجتمع في روج  إلى تنظيم  الديمقراطية 
آفا والشمال السوري لتكون بمثابة نموذجا 

حيث  سوريا  عموم  في  للحل  ديمقراطيا 
المدني  المجتمع  مؤسسات  اغلب  تبنت 
وقدمت الدعم لها لتطويرها وتفعيل عملها 
الفئات  ضمنها  ومن  المجتمع   ضمن 
والتشجيع  الدعم  وتقديم  والعمال  الكادحة 
بحماية  تقوم  بهم   خاصة  لجنة  لتشكيل 
مؤسساتهم  بناء  في  وتساندهم  حقوقهم 
المدنية وهو ما شكل دعامة أساسية  ليقوم 
العمال والكادحين  بتأسيس لجنة الكادحين 
في كافة مدن مقاطعة الجزيرة تقوم بإدارة 
نفسها بنفسها وهو نظام فريد من نوعه لم 
يسبق ألحد من األنظمة العالمية أن أقدمت 
على تشكيل لجنة خاصة بهم هدفها حماية 
والنهوض  حقوقهم   والدفاع  عن  العمال 
قامت جريدة  المنطلق  هذا  ومن  بأحوالهم 
االتحاد الديمقراطي بزيارة لجنة الكادحين 
عن  والوقوف  تربسبية  آيالة  في  والعمال 
كثب على آلية عملها واالستماع إلى آراء 

العاملين ضمنها  

للجنة  المشترك  الرئيس  سلو  برزان     
الكادحين في إيالة تربسبية:

تربسبية  مدينة  في  الكادحين  مكتب  افتتح 
تعمل  كانت  البداية  في  السنتين  قرابة  منذ 
 SCS المدني  المجتمع  مؤسسات  ضمن 
لجنة  ليصبح  االسم  تغير  تم  وبعدها   ((
الكادحين وهي تابعة اآلن لحركة المجتمع 
الديمقراطي TEV-DEM   حيث تهدف 
وفئات  شرائح  كافة  تنظيم  إلى  الجنة  هذه 
عمال  سواء  الجنسين  كال  ومن  العمال 
الموسم كعمال وعامالت  البناء  وعمال  
العكافة  وعامالت  والعتالين  الحصاد  
والحصاد وغيرها من األعمال التي تعتمد 
مكتب  في  ونحن  العضلي  الجهد  على 
لجنة الكادحين نقوم بتسجيل أسماء العمال 
ونقوم  عمل  إلى  والمحتاجين  الراغبين 
بالتنسيق مع أصحاب المشاريع واألعمال 
العاملة  األيدي  إلى  يحتاجون  الذين 
تامين  يتم  وهكذا  المواسم  أثناء   وخاصة 
يقتصر عملنا على  هنا  لهم ونحن  العمال 
متبعة عمل العمال وحماية حقوقهم والحد 
وتعبهم  كدهم  عن  والدفاع  استغاللهم  من 
التوازن  تحقيق  إلى  نسعى  الوقت  وبنفس 
العمل  العاملين وأصحاب  بين استحقاقات 
بحيث يكون هناك  لجنة  مؤلفة من حركة 
المجتمع الديمقراطي ولجنة من قبل مكتب 
الكادحين في االيالة واإلدارة الذاتية تشرف 
على تحديد األسعار وكذلك ساعات العمل 
في  العمل  قانون  عليه  نص  بما  وذلك 
بها  التقيد  و  الديمقراطية   الذاتية  اإلدارة 
القول هناك استعددت مسبقة  حيث يمكننا 

الكادحين في  قبل لجنة  العمال من  لتامين 
الذين  العمال  عدد  وصل  حيث  االيالة 
عامل   900 بحوالي  أسماءهم  سجلوا 
في  لدينا  سجالت  في  مؤرشفة  وعاملة 
تسجيل  تم  وكذلك  الكادحين  لجان  مكتب 
الذين  والمشاريع    األعمال  أصحاب 
العمال  سواء  عاملة  أيدي  إلى  بحاجة  هم 
من  وغيرها  البناء  أعمال  او  الموسميين 
وذلك  تربسبية  إيالة  في  المتاحة  األعمال 
األعمال  إلى  باإلضافة  هذا  الجنسين  لكال 
عقد  يتم  حيث   العمالية  للفئات  التنظيمية 
االطالع  بهدف  لهم  دورية  اجتماعات 
لجان  وتشكيل  وحاجاتهم  أوضاعهم  على 
تيسير  على  تشرف  قبلهم  من  منتخبين 
لجنة  تشكيل  بصدد  اآلن  ونحن  إعمالهم 
لعمال البناء وتفرعاتها وتنظيمهم وانتخاب 
أعضاء تدير شؤونهم وتشرف على سير 
العمل لتذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء 

العمل.          
              

 الحاج فرحان  إداري في لجنة الكادحين 
والعمال )غرفة السائقين(:    

   
 يشكل العمال والكادحين الفئة األكثر تأثيرا 
دعائم  احد  كونها  المجتمعية  الساحة  على 
سوية  رفع  في   تأثيرا  وأكثرها  االقتصاد 
اإلنتاج والعنصر األكثر فاعلية في تحقيق 
الكتفاء  المحققة   واالستقرار  التوازن 
المجتمعي في الميادين الحياتية والمعيشية 
العمال والكادحين  لذلك يعد حماية حقوق 
والدفاع عن قضاياهم ومنع استغاللهم من 
عمل  عليها  يستند  التي  األساسية  المبادئ 
وعموم  تربسبية  إيالة  في  الكادحين  لجنة 

مقاطعة الجزيرة.                
مستوى  على  الكادحين  لجنة  تتألف     
المقاطعة من ثالثة أقسام وهي: نقابة العمال 
و غرفة السائقين واتحاد المهندسين , اتحاد 
المجلس   مظلة  تحت  يعمل  ال  المهندسين 
فهو مرتبط مباشرة مع الرئاسة المشتركة 
العمال  لنقابة  وبالنسبة  الكادحين  للجنة 
جميع  في  فروع  فلديهما  السائقين  وغرفة 
مدن مقاطعة الجزيرة  وقد عقد لها العديد 

المقاطعة  مستوى  على  المؤتمرات  من 
واإلياالت التابعة لها لتنظيم عملها وانتخاب 
اغلب  لتشمل  مجالها  وتوسيع  إدارييها 
الفئات الكادحة فالهدف األساس من افتتاح 
هذه اللجنة هو العودة إلى الجذور واألصل  
العالمية  الثورات  فجميع  منه   واالستفادة 
قام بها العمال والكادحون وهم الذين قدموا 
فلذات أكبادهم لنجاح هذه الثورات وضحوا 
بأغلى ما لديهم للنهوض بصرح أوطانهم  
والكادحين  العمال  هؤالء  مجهود  فعلى 
الثوريون يتحقق الرقي المجتمعي وترسخ  
أواصر الديمقراطية والحرية إن تم حماية 
حقوقهم والدفاع عنها, وعلى أكتافهم  أيضا 
اإلقطاعية  في  المتمثلة  السلطات  يتشكل 
والعبودية  والرأسمالية  البرجوازية   و 
تم  إن  الجسدية  أم  الفكرية  أكانت  سواء 
لذلك  حقوقهم  من  وحرمانهم  استغاللهم 
يعد العمال والكادحون الفئة األكثر أهمية 
في االستقرار المجتمعي والتي تحتاج إلى 
للحد  فئاته  بين  الديمقراطية  الفلسفة  نشر 
من استغاللهم وحرمانهم من حقوقهم وهو 
الكادحين  لجان  في  اجله  من  نسعى  ما 
على  باالستناد  تحقيقه  اجل  من  ونعمل  
مبادئ األمة الديمقراطية وقوانينها الناظمة 
للعمل والعمال المقرة في العقد االجتماعي 

لإلدارة الذاتية الديمقراطية.
لجان  تنظيم عمل  تم   وعلى هذا األساس 
المقاطعة  مدن  ضمن  والعمال  الكادحين 
من  العديد  عقد  حيث  لها  مراكز  وفتح 
والفلسفية  الفكرية  التدريبية  الدورات 
العمال  وحقوق  العمل  بقانون  والمتعلقة 
وتشريعاته من قبل مشرفين مختصين في 
عمل  تيسير  اجل  من  وذلك  المجال  هذا 
العمال وتامين ما يلزمهم فنحن في غرفة 
للوقوف  متكامل  كفريق  نعمل  السائقين 
على المشاكل التي قد تواجههم في العمل 
األخيرة  اآلونة  وفي  حلها  إلى  ونسعى 
تمكنا من حل الكثير من الصعوبات التي 
واجهة السائقين كتحديد األسعار بالتنسيق 
الصلة   ذات  الذاتية  االدارة  مؤسسات  مع 
في  تعمل  التي  للسيارات  الوقود  وكتامين 
لتر في األسبوع  العام بمعدل مئة  المجال 

وكذلك نحن ننسق مع المؤسسات األخرى 
والترافيك  والتموين  كالبلدية  االيالة  في 
واالسايش وغيرها لتيسير أمور السائقين 

قدر اإلمكان.

المشتركة  الرئيسة  الحسن  عباس  خولة 
للجنة الكادحين في إيالة تربسبية :

إيالة تربسبية  نحن في لجنة الكادحين في 
العمال  شؤون  تنظيم  اجل  من  نسعى 
حيث  توعيتهم   على  والعمل  والعامالت 
تم تشكيل نقابات عمالية منتخبة  وعقدت 
العديد من المؤتمرات بهدف تأسيس هيكلية 
مؤسساتية للعمال تدافع عن حقوقهم وتحد 
المناسبة  اإلعمال  وإيجاد  استغاللهم  من 
لهم بما يتوافق لكال الجنسين , في البداية 
يكن  لم  حيث  جدا  قليل  المرأة  إقبال  كان 
بعمل  الكافية  والتوعية  المعرفة  هناك 
الذهنيات  وكذلك  والعمال  الكادحين  لجنة 
الذكورية المتسلطة كانت تشكل عائقا أمام 
الذهنيات  انتساب المرأة لهذه اللجان فهذه 
غير  أنها  على  المرأة  إلى  تنظر  كانت 
مؤهلة للعمل وتقتصر عملهن في المنزل 
للتوعية  بحمالت  القيام  بعد  ولكن  فقط 
وواجباتهن  بحقوقهن  العامالت  وتعريف 
شهدنا في اآلونة األخيرة إقباال كبيرا من 
قبل المرأة وقد أثبتنا جدارتهن في األعمال 
الحرفية  األعمال  في  سوء  بها  تقمنا  التي 
تعتمد  التي  األعمال  وحتى  والمهنية 
أن  باإلضافة  هذا   , العضلي   الجهد  على 
المرأة تأخذ مكانها في جميع لجان العمال 
والكادحين فكما هو معلوم أن نظام اإلدارة 
في  المشتركة  الرئاسة  نظام  تعتمد  الذاتية 
وهو  ولجانها  وهيئاتها  مؤسساتها  جميع 
نظام فريد من نوعه على المستوى العالمي 
والذي يعتبر الندية المشتركة لكال الجنسين 
والذي  ودمقرطتته  المجتمع  حرية  أساس 
ينعكس إيجابا على عمل المرأة ورياديتها 
في المجتمع وهو ما نشهده فعليا في سعي 
لجان  لدى  بطلباتهن  والتقدم  للعمل  المرأة 
تربسبية ومن  إيالة  في  والكادحين  العمال 

كافة المكونات.

لجنة  في  إدارية  علي   محمد  حسينة 
لقسم  المشتركة  )الرئيسة  الكادحين 

السائقين ( : 

الجزيرة  مقاطعة  في  الكادحين  لجنة   
كافة  الكادحين  تحتضن  التي  المظلة  هي 
مقاطعة  مدن  اغلب  في  فروع  ولديها 
وتامين  العمال  حماية  بهدف  الجزيرة 
من  والرفع  البطالة  من  والحد  لهم  العمل 
مستوى المعيشة والحد من هضم حقوقهم 
واستغاللهم وخاصة المرأة التي عانت من 
الظلم والحرمان من حقوقهن في ظل النظم 
الذكورية  والذهنيات  والمستبدة  المتسلطة 

المستغلة لكدهن وتعبهن.
 فبعد قيام الثورة في روج آفا والتي ُعرفت 
مكانها  اخذ  من  تمكنت  فقد  المرأة  بثورة 
اإلدارة  ومؤسسات  ميادين  جميع  في 
التي  الكادحين  لجنة  ضمنها  ومن  الذاتية 
لغرف  المشتركة  الرئاسة  نظام  وضعت 
السائقين في المدن كافة ودخول المرأة إلى 
فغرفة  ذاتها   بحد  ثورة  هي  الغرفة  هذه 
كان  الذي  الوحيد  القسم  هي  السائقين 
يديره الرجل بمفرده وهدف دخول المرأة 
السواقة  اقتصار  في  الذهنية  لتغيير  إليه 
المرأة  على الرجل كحق من حقوقه دون 
النظام  وهذا  السائقات  نظام  لخلق  وكذلك 
تم تفعيله في مدن المقاطعة كافة حيث تم 
السائقين  بغرفة  الخاص  الكونفرانس  عقد 
في المدن كافة  وذلك بهدف تنظيم وتيسير 
إيالة  الكادحين في  لجنة  عملهم ونحن في 
االتحاد  جريدة  خالل  من  نتوجه  تربسبية 
الديمقراطي إلى جميع الراغبين في العمل 
وكذلك العمال الذين لم يسجلوا في إحدى 
لجان ونقابات العمال والكادحين ومن كال 
لتحسين   , للتسجيل  بالمبادرة  الجنسين  
مستواهم المعيشي  وتنمية قدراتهم المهنية 
استغاللهم  من  والحد  والثقافية  والفكرية 

وحرمانهم من حقوقهم.      
     

ياسر خلف

افتتاح معرض يضم العشرات من األشغال 
اليدوية المتنوعة

افتتحت لجنة التربية للمجتمع الديمقراطي 
لألشغال  معرضاً  سبي  كري  مدينة  في 
طلبة  رسمها  التي  والرسومات  اليدوية 

مدرسة الحرية باسم “براعم المستقبل“.

ونظمت لجنة التربية للمجتمع الديمقراطي 
اليوم في مدرسة قرية الحرية معرضاً ضم 
العشرات من األشغال اليدوية والرسومات 
إعدادها  على  المدرسة  أطفال  عمل  التي 
خالل  المستقبل“،  “براعم  باسم  وذلك 

الطلبة  من  العشرات  حضرها  مراسم 
وأهالي القرية.

المعرض  افتتاح  وحضرمراسم  كما 
جودي,  بيمان  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية 
ولجنة  المدارس  إدارة  لجنة  في  اإلدارية 
المعلمين  من  العديد  عبدي  زليخة  التربية 
والمعلمات وطلبة المدارس في كري سبي.
بوقوف  المعرض  افتتاح  مراسم  بدأت 
ألقت  ثم  ومن  صمت,  دقيقة  الحضور 
زليخة عبدي  المدارس  لجنة  في  اإلدارية 

والجهل  الظالم  “بعد  فيها:  قالت  كلمة 
المجموعات  يد  على  الطلبة  عاشته  الذي 
اإلرهابية, تتزين اليوم هذه الساحة الجميلة 
ببراعم المستقبل وبراعم األطفال, فهم من 

سيبنون سوريا ديمقراطية“.

عبدي  زليخة  هنأت  حديثها  نهاية  وفي 
مدرسة الحرية على هذا اإلنجاز “العظيم“.
لكومين  المشترك  الرئيس  تحدث  وبعدها 
قائالً:  الحاج شريف  الحرية شريف  قرية 

أوجه  القرية  أهالي  جميع  وباسم  “باسمي 
والهيئة  المعلمين  جميع  إلى  وشكر  تحية 
على  والمشرف  المدارس  في  التعليمية 
العملية  بسبب جهودهم  وذلك  العمل،  هذا 

والتربوية“.
واختتمت االحتفالية بتقديم الطلبة عروضاً 
الطلبة  التربية  لجنة  وتكريم  غنائية 
بإعداد األشغال  المتفوقين والذين ساهموا 

والرسومات التي عرضت في المعرض.
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49 ث�قافةالعالم

الشاعرة الكرديّة شيرين شيخو موهبةٌ وُمعاناة
يشهُد التاريخ الكردّي على ظهور الكثير من النّسوة 
اللواتي خضَن حرباً ضروساً مع مجتمعهن وعاداته 
البالية، فُكّن قوياٍت في التعبير عن ذاتهن وتميزَن 
في مواهبهّن، كما أّن الكثير منهن أصبحَن ضحيّة 
لهذه العادات والتسلّط، ومنهن َمن لم تتلقّى الدعَم 
الكافَي فطُمسْت طاقاتها وذهبت هباًء منثوراً بُحكم 
األوضاع االقتصادية الرديئة لمجتمعنا الكردستاني 
المفروضة من قبل  التقشفية  السياسة  الناتج عن 

األنظمة الشمولية المتعاقبة. 
الصامدةَ  أّن  إال  بالموهبة،  تحلّين  كثيرات  نساٌء 
منهن هي التي وصلْت إلى ما تصبو إليه في أحالمها 
وطاقاتها، وشيرين شيخو امرأة كردية تحبّذ الّشعَر 
وترى نفسها فيه، َمن عرَف شيرين شيخو شهد 
ننقل  بأنها قاسِت األمّرين، فعلى لسان رفيقة  لها 
العادات  على   ُمتمّردة  كانت  صغرها  منذ  أنها 
والتقاليد البالية في مجتمعها، شيخو أرادت دوماً 
أن تكون إنسانة ذاَت فائدة في مجتمعها، لذا هلّموا 
االتحاد  صحيفة  أجرته  الذي  الحوار  لقراءة  معنا 
مع ابنة كوباني الشاعرة الكردية شيرين شيخو: 

 
بكتابة  بدأْت  وكيف  شيخو  شيرين  هي  من   -1

الشعر؟

ولدُت في قريتي الصغيرة كوربينكار عام 1972، 
درسُت المرحلةَ االبتدائية ثم تابعت المرحلة اإلعدادية 
لظروف  الثانوية  المرحلة  أكمل  ولم  كوباني،  في 
من  تزّوجت  عام 1994  وفي  اجتماعية،  وأسباب 
ابن عمي أحمد شيخو، ولنا من األوالد صبٌي وبنت، 
وفي عام 1999 حصلُت على الشهادة الثانوية، ولم 
أتمّكن بعدها من دخول الكليات أو المعاهد لظروف 
خاصة، واكتفيُت بعملي كمعلّمة للمرحلة االبتدائية 

بالوكالة في مدارس كوباني وقراها. 
من صغري كنُت أهوى مطالعة الكتب األدبية من 
القّصة والرواية والشعر، وكلّما كنت أقرأ كتاباً أحلم 
أن أكون ذاَت يوٍم كاتبة أو شاعرة من كثرة عشقي 
للفنون األدبية وباألخّص الشعر الحديث، في بعض 
والعبارات حين  الُجمل  بعَض  أكتب  األوقات كنت 
ينتابني شعور ما، أو أتعّرض لموقف أو أشاهد حدثاً 
المجالت   لبعض  الخواطر  بعض  أرسُل  كنت  ما، 
وقاموا بنشر عدة مشاركاٍت لي، أما الكتابة بشكل 

بعض  وكتبُت   ،1998 عام  في  بدأْت  فقد  جّدي 
وقمُت  مجموعة  في  وجمعتُها  النثرية  النصوص 
الفنون  دون  الشعَر  اخترت  ونشرها،  بطباعتها 
األدبية األخرى، فأنا أجد نفسي في الشعر أكثر من 
بقية الفنون، أعشُق الشعَر، وأجد نفسي في الشعر 
حاالت  عن  تعبير  كونه  إلى  باإلضافة  جميل  ألنه 
شعورية ونفسية أكثر من الوصف والسرد كما في 
التي  الخواطر  بتلك  احتفظ  أكن  لم  وكثيراً  القصة، 
وإفراغ  النفس  عن  التخفيف  بهدف  أكتبها  كنت 

الشحنات النفسية.

2- ما لها من أعمال ونتاجات شعرية؟ 

ُكتيب  إلى  باإلضافة  شعريتان،  مجموعتان  لدّي 
تستجوب  القبيلة  أخرى  "مرة  األولى:  صغير، 
المتوسط،  القطع  القتيلة" وتقع في 40 صفحة من 
الثانية: "ألنها أنثى" مجموعة نصوص نثرية طبعت 
مجموعة  األلم"  "عقيدة  الثالثة:  أما   ،2004 عام 

شعرية صدرت عام 2007.

ديوانيها  أفكار  شيخو  استمدت  اين  من   -3
الشعريين؟

كتبُت عن المرأة بشكل خاّص وقد عنونُت مجموعتي 
األولى (ألنها أنثى)، وأكثر نصوص المجموعة عن 
والعنف،  واالضطهاد  الظلم  من  ومعاناتها  المرأة 
مجتمعنا  ففي  المشروعة،   حقوقها  من  وحرمانها 
المرأة  زالت  ما  خاصة  والكردي  عامة  الشرقي 
تعاني شتى أشكال االضطهاد من الذكر الذي يتربّع 
على عرش السلطة بكل كبرياء وغرور، وال أنكُر 
أّن بعَض الفئات قد تجاوزْت هذه العقلية السلطوية 
ولكن  ظاهرياً،  ولو  حقوقها  بعَض  المرأةَ  ومنحِت 
تظّل األغلبيةُ تمارس هذه السلطةَ وأحياناً في الخفاء، 
مساويةٌ  أنها  المرأةُ  أثبتِت  فقد  هذا  يومنا  في  وأّما 
للرجل في كل شيء، وليست بأقّل منه شأناً سواء 
أو حمل  المنزل  العمل خارج  أو  التعليم  ناحية  من 
مسؤولية األسرة، وحتى في حمل السالح والدخول 
في الحروب والمعارك الطاحنة جنباً إلى جنب مع 
الرجل، وخير مثال على ذلك المرأة الكردية التي 
ببسالة  تقاتل  باالحترام وهي  للعالم جدارتها  أثبتت 

وتستشهد في كوباني وغيرها من المدن والمناطق، 
المرأة الكوبانية بشكل عام والمرأة الشاعرة بشكل 
خاص تعاني من الحرمان والظلم وسلب الحقوق، 
ومازالت  كبيرة،  بنسبة  إنما  مطلق  بشكل  ليس 
ومتطلباتها،  حقوقها  من  الكثير  من  محرومةً 
وتفتقد لحرية الرأي والقرارات الشخصية وبحاجة 
الشاعرة  المرأة  أما  لها،  المجتمع  واحترام  لتقدير 
كونها  الحرية،  لهذه  األكثر حاجة من غيرها  فهي 
شفافة من الناحية الحسيّة ومحتاجة للدعم المعنوي 
لديها من  لتقدم ما  والتشجيع واإلسناد من محيطها 
مواهب وطاقات، ولألسف ما زالت المرأة الشاعرة 

تفتقد هذا الدعَم والتشجيع في كوباني.

4- بمن تأثّرْت شيرين شيخو في مضمار الشعر؟

الُكرد والعرب، وأهّمهم  للعديد من الشعراء  قرأُت 
الشاعر جكر خوين وأحمد خاني وشيركو بيكس، 
والشعراء الحديثين، كما قرأت لنزار قباني وأحمد 
شوقي وجبران خليل جبران ويوسف سباعي وحنّا 
مينا… الخ، وأكثر ما يعجبني في الرواية أسلوب 
أحالم مستغانمي ويوسف سباعي، وفي الشعر لجكر 
خوين ونزار قباني وجبران خليل جبران تأثير كبير 

على معتقداتي ومفاهيمي، تعجبني أفكارهم كثيراً.

5- هل لبيئتها تأثير على مزاولتها للشعر؟

الّدعَم والترحيَب المطلوب من  أتلَق  في الحقيقة لم 
محيطي إال بنسبة ضئيلة جداً، بالعكس تماماً كثيراً 
وطباعة  نشر  في  لرغبتي  االحترام  عدَم  تلقيت  ما 
كتاباتي وأحياناً اإلعاقة واإلحباط، مما جعلني أجهد 
بمفردي وأتجاوز تلك العقبات، ومثال على ذلك حين 
أردُت طبَع مجموعاتي لم أجد من يساندني ال معنوياً 
طباعة  تم  أشهر  ست  دام  انتظار  وبعد  مادياً،  وال 
مجموعتي، وحينها أيضاً لم أتلق الدعم الكافي من 
الكتاب وإيصال كلماتي ونتاجاتي  لتوزيع  محيطي 
باالنفكاك  إبالغي  تم  وجيزة  فترة  وبعد  للناس، 
استجوابي  وتم  وكيلة،  كمعلمة  عملي  من  األمني 
السوري،  والجوي  السياسي  األمن  قبل  من  مراراً 
وبعد ذلك حدث أن أصبت بإحباط وتعقيدات نفسية 
سنوات،  لعدة  الكتابة  عن  توقّفي  نتيجتها  كانت 

التي  التي بدأت في سوريا والمآسي  لكن األحداَث 
أوصلت بنا لهذه الحالة دفعتني للكتابة ُمجدداً.

6- إلى أي مرتبة توّد شيخو أن تصل في الشعر؟

أعلى  إلى  الشعر  مجال  في  أصَل  أن  تمنيُت 
المستويات، لكن لألسف ظروُف الحياة ومعاناتي في 
كثير من الجوانب ومنها المادية والمعيشية، وعدم 
توفر األرضية المالئمة للتأّمل والخلوة واالستمرار 
في الكتابة حال بيني وبين أحالمي وأمنياتي الذاتية.

7- هل لشيخو هوايات أخرى غير الشعر؟

أهوى الموسيقا وممارسة الفن والعزف وباألخص 
آلة البزق، وأيضاً الواقع ومتاعبه ال يترك لي مجاالً 

لممارسة هواياتي وتطويرها.

8- ماهي أهم مشاريعك للمستقبل في إطار العمل 
الفني والشعر؟

لدي ديوانان أحدهما باللغة العربية واآلخر بالكردية 
قيد اإلنجاز وسيُطبعان قريباً.

أسطورةُ الطَرب الُكردّي

قامةً،  الُكرد  الفنّانين  أطوُل  أحُد  شيخو،  محّمد 
وأعمقهم  قوميّةً،  وأصدقهم  صوتاً،  وأعذبهم 
ليجعَل  فقيراً،  عاَش  عماداً.  وأرفعهم  شعوراً، 
األغنيةَ الكرديّةَ غنيّةً بالكلمات والموسيقا الّرائعة، 
وماَت غنيّاً، ليجعلَنا نفتقُر من بعدِه إلى كلمٍة صادقٍة 

، فما أفقَرنا أماَمهُ، وما أغنانا! ولحٍن شجيٍّ
هو صاحُب ملحمة" ليلي سينم، وآزادي شيرين"، 
يسمعهُ  شيخو،  محمد  واللحِن.  الكلمة  شهيُد  هو 
ويسمعهُ  جميلة،  أشياَء  يقوُل  أنهُ  فيشعُر  العربيُّ 
بنظّارتِه  شيخو،  محمد  لصوتِه.  فيرتاُح  اليونانّي 
التي كانت كمرآِة حياتنا، وحذائِه الطويل الذي كان 
كقبِر األطفال الّصغار، فقط صوتهُ يُلغي احتماَل أن 
كلُّ  تكفُّ  يسعُل  عندما  فقط  غلطةً،  وجوُدنا  يكوَن 

الضفادِع عن النّقيق.
الرقُص  يوماً  كاَن  ما  شيخو  محّمد  عند  الطرُب 
ُق شوقاً،  والموسيقا، بل هو األلُم والُمعاناةُ والتحرُّ
كاَن يُطربنا: أي يجعلنا نبكي من الفرِح، ونرقُص 

من شّدِة األلم.

بافي فلك، أميُر الغناِء الُكردّي:

والمعروُف  أحمد،  شيخموس  صالح  محمد  اسمهُ 
ظهَر  الكبار،  الُكرد  الفنّانين  من  فلك"،  بافي  ب" 
بحّسِه  وُعرَف  الماضي،  القرن  من  السبعينات  في 
أّمتِه  بقضايا  وثيقاً  الوطنّي، ارتبطَ ارتباطاً  الغنائّي 
القوميّة، وغنّى عن حبيبتِه ُكردستاَن ووصفها أجمَل 
األوصاف. إنّهُ أكثر َمن عبَّر بأغانيِه عن ألم وعذاب 
شعبِه، وشّجَع نضالَهُ في سبيِل قضيّتِه، وحمَل هموَم 

الُمجتمع الُكردّي على ظهرِه.
ولَد في كنِف عائلٍة وطنيٍّة ُكردية عام 1948، في 
قرية كرباوي القريبة من مدينة قامشلي، وكان  منُذ 
ُمتحفّظاً  آنذاَك  الُمجتمُع  كان  للغناء.  ُمحبّاً  صغرِه 
إزاَء فكرة الغناء، وينظُر إلى الطرب بعين الَعيب 
أو الممنوِع عنَد بعض العوائِل، غيَر أنهُ القى الدعَم 
الذي  والده  وخاّصةً  أهلِه،  من  والتشجيَع  المعنوّي 
ليالي  في  الكردّي  التراث  أغاني  معهُ  يُدندُن  كاَن 
للطرب  وُمحبّاً  نّجاراً  عّمهُ  وكاَن  الطويلِة.  الشتاء 
عّمِه  وبرفقِة  الكردّي،  الفلكلور  وأغاني  والموسيقا 
وتنٍك،  أسالٍك  العزف من  آالِت  كان شيخو يصنُع 
وكانت  لهُ،  الخشب  من  طُنبوٍر  بُصنِع  عّمهُ  قاَم  ثّم 
هذه اللفتةُ من العمِّ انعطافةً ُكبرى في مسيرتِه الفنيّة 

الطويلة.
بدايةُ مشوارِه الفنّي:

خجوكي،  مدرسة  في  االبتدائيةَ  شيخو  درَس 
واإلعداديةَ في قامشلي، باإلضافة إلى تلقّيِه أساسيات 
العلوم الدينيّة في القرية، وفي عام 1965 أُصيبْت 
البصِر،  نقٍص في  يُعاني من  بمرٍض وصار  عينهُ 
وبسبب  سوريا،  في  العلَم  خدمة  من  حينها  وأُعفي 
صعوبة الحياة وقساوتها آنذاَك ترَك الدراسةَ وعاَد 
إلى القريِة للعمِل مع عائلتِه في الفالحة. تجّوَل في 
تلَك الفترِة في العديد من القرى في المنطقة في مواسم 
الحصاد، وتعّرَف على خليل يزيدي وحسين طوفي 
الحفالت  العديد من  وحليم حّسو، حيُث رافقهم في 
واألمسيات في وقتها. تلَك التجربة صقلْت موهبتَهُ 

واطّلَع  الفصيحة،  الُكرديّةَ  اللغةَ  تعلَّم  كما  الغنائية، 
"جكر  وخاّصةً  الُكرد  الّشعراء  كبار  نتاجاِت  على 

خوين" وحفظَ الكثيَر من أشعارِه عن ظهِر قلب.

ُل بيَن لبناَن والعراق وإيران: الترحُّ

اللبنانّي"  الوزراء  رئيس  وبحضور   ،1972 عاَم 
صائب سالم" قّدَم، وألّول مّرٍة، بعَض أغانيِه، في 
صالة سينما ريغولي، ومنذ ذلك الوقت أُطلَق عليه 
اسم" محمد شيخو" ، وأصبَح عضواً في اتحاد فنّاني 
اللبنانيين  الفنانين  من  العديد  على  وتعّرَف  لبناَن، 
وديع  فيروز،  الّدين،  نصري شمس  أمثال  الكبار، 
الصافي، عاصي الرحبانّي، وسميرة توفيق. وعند 
بدء الحرب األهليّة في لبناَن عاد إلى سوريا، وأّسَس 
في مدينة رميالن، وقد تدّخلت األجهزةُ  فنيّةً  فرقةً 

األمنيةُ وقتها ومنعْت نشاطَ الفرقة.
 ، في عام 1972 سافَر إلى بغداَد إلحياِء حفٍل فنيٍّ
وقاَم بزيارة القسم الُكردّي في إذاعة بغداَد، وفي عام 
1973 سّجَل بعَض األغاني في بغداد، حيُث بثّْت 
اإلذاعةُ مجموعةً من أغانيِه. وعقَد هناَك العديَد من 
الصداقات الشخصيّة والفنيّة، أمثال شمال صائب، 
تحسين طه، محمد عارف جزيري، عيسى برواري، 
وغيرهم، وذاَع صيتهُ بين الُكرد في العراق، وقام 
وأغانيِه،  فنِّه  عن  برنامٍج  بتقديم  كركوك  تلفزيون 
والمثقفين  الشعراء  من  العديد  على  تعّرَف  وكذلَك 
الكرد،  وغنّى من قصائد الّشاعر بدرخان سندي، 
ومصطفى  زيباري،  خلف  الحكيم،  عبد  سكفان 

األتروشي. 
وفي العام نفسِه قام بزيارِة جنوب ُكردستان، والتقى 
الذي كان يقوُد  البرزانّي  حينها مع المالّ مصطفى 
االنتفاضةَ الكرديّة وقتها، وقد كّرَمهُ البرزاني وقّدَر 
فنّهُ وشعوره الوطني والقومّي تجاهَ القضية الكرديّة.
أولى  وسّجَل  سوريا،  إلى  رجَع  العام1974  وفي 
وقد   ، َكوري"  باسم"  دمشَق  في  الفنيّة  نتاجاتِه 
الُمخابرات  قبل  من  شديدٍة  لضغوطاٍت  تعّرَض 
مّما  الوطنيّة،  أغانيه  مضمون  بسبب  السوريّة 
بصفوف  وااللتحاق  سوريا  ُمغادرة  إلى  اضطّرهُ 

اتفاقيّة  وبعَد  البيشمركه في جبال شرق كردستان. 
إلى  ذهَب  الثورة،  وانكسار   1975 عام   الجزائر 
جنوب كردستان وأقام في ُمعسكر( ربت) وأصبَح 
من جرحى وشباب  فنيّةً  الجئاً، وشّكَل هناَك فرقةً 
إحدى  فيها  وسّجَل  مهاباد  مدينةَ  وزاَر  الُمعسكر، 
أهّم أعماله " أي فلك " وكذلك كاسيت" من مهاباد 
السافاك  ونتيجةَ ضغوطات   ، الّشهداء"  دماء  منبع 
اإليرانّي بسبب مضمون أغانيه السياسيّة والقومية، 
على  قزوين  بحر  من  بالقُرب  بعيٍد  مكاٍن  إلى  نُفَي 
حدود أذربيجاَن، وُمنَع من الغناء،  وهناَك تعلَّم اللغةَ 
والتي  اإلسالميّة  للتربية  كُمدّرٍس  وعمَل  الفارسيّة 
الحكومةُ  وخفّضِت  العربية،  باللغة  ُس  تُدرَّ كانت 
اإليرانيةُ من راتبِه ألنهُ أجنبّي، وضغطْت عليِه لكي 
أن يموت  ُمستعّداً  رفَض، وكان  لكنهُ  يعمَل معهم، 

جوعاً دون أن يذّل نفسهُ للُسلطة في إيراَن.

نسرين، نصفهُ اآلخر:

هناَك تعّرَف على الفتاة التي صارْت شريكةَ ُمعاناتِه 
مهاباد،  جمهورية  بيشمركة  أحِد  ابنةُ  نسرين"،   "
إلى هناك، وكانت  منفيّةً  حيُث كانت عائلتُها أيضاً 
طالبةً عندهُ في المدرسة، أحبّها وأغرَم بها إلى حّد 
نسرين"  المشهورة"  أغنيتهُ  فيها  وأبدَع  الجنون، 
قبل  من  األمنيّة  الضغوطات  رغَم  منها  وتزّوَج   ،
إذاعة  عرض  رفَض  أن  بعد  اإليرانيّة،  الُسلطات 
الماديّة  الُكردّي، رغَم اإلغراءات  القسم  إيران في 
بيكس(  أطفال:  أربعة  منها  وأنجَب  وقتها.  العالية 
الجوع وعدم  بسبب  بعد والدتِه  الذي مات  األّول) 

توفّر الحليب والغذاء، وفلك، وإبراهيم، وبروسك.
وفي عام 1983 أُجبَر على العودة إلى سوريا من 
قبل حكومة الُخميني، حيُث أُحيَل إلى محاكم الحرس 

الثوري بتهمة الشيوعيّة.

الرجوُع األخير:

في القامشلي، عام 1983 أّسَس فرقةً موسيقيةً وقاَم 
بإعطاء الدروس الموسيقية، وسّجَل آخَر أعماله عام 

استوديو   " المتواضَع  مشروعهُ  افتتَح  ثّم   ،1986
فلك"، ومن جديٍد تدّخلت الُسلطاُت السوريّةُ وأغلقْت 

محلّهُ بالّشمع األحمر.
المشفى  إثره  على  دخل  بمرٍض،  أُصيَب  وفجأةً 
آذار  من  التاسع  في  وتوفّي  قامشلي،  في  الوطني 
وبُمشاركٍة  الهالليّة  مقبرة  في  وُدفَن  عام1989، 
شعبيٍّة واسعٍة ال نظيَر لها، تاركاً لألجيال إرثاً غزيراً 
موصياً  والعاطفيّة،  والقوميّة  الوطنيّة  األغاني  من 
الّشعَب الكرديَّ بمّواله الشهير" عندما أموُت، أيها 
األحياُء، ال تدفنوني مثل الجميع، أيقظوني في كّل 

آذار" .
محّمد شيخو، كان ُمثقّفاً وفنّاناً، لذا قاَل كلَّ األشياِء 
األشياَء  كلَّ  وقاَل  جّداً،  صعبٍة  بطريقٍة  البسيطة 

الّصعبةَ بطريقٍة بسيطٍة.
الُحّب  عن  تكتبوا  أْن  األجياَل"  علَّم  شيخو،  محمد 
خيٌر من أن تكتبوا عن الحرِب"، وأّن الراَء الفاصلةَ 

بينهما هي سرُّ عيِش الُكردّي ودليُل وجودِه.
وبحُر  الُكردّي  الغناء  أسطورةُ  شيخو،  محمد 
الموسيقا األصيلة، الُمحبُّ لقوميتِه، العاشُق لتراب 
وطنِه، ماليُء الدنيا وشاغُل الناس، بصوتِه الشجّي 
وألحانِه الُمميّزة، وذكائِه في اختيار كلمات أغانيِه.

محمد شيخو، الظاهرةُ التي لم ولن تتكّرَر بسهولٍة في 
عالم الفّن الُكردّي، الُمترّحُل ما بين البالِد والعاشُق 
لقامشلي، الذي سّجَل ُمعظَم أغانيه في بيوٍت  دوماً 
إيقاعاٍت أو مؤثّراٍت  سريٍّة وبأدواٍت بسيطٍة، دوَن 

صوتيٍّة أو تجهيزاٍت حديثٍة.
ليَس ُمصادفةً أن يموَت شيخو في آذاَر، وأن نُحيي 
ليكوَن صديَق  ُخلَق  أّول كلِّ ربيٍع، ألنهُ  في  ذكراهُ 

الُحّب والّشهداء، فهو حامُل العشِق والوجِع معاً.
محمد شيخو، الذي صرَخ حين كاَن الهَمُس ممنوعاً، 
وحدهُ الُشجاُع الذي أحسَن اإلجابةَ عن سؤال " جكر 

خوين": كيمه أز؟ ليقوَل لنا: أنا محّمد شيخو.

سليمان محمود

ردوٌد الذعةٌ على أردوغان بعَد تصريحاتِه عن ألمانيا

هَْت نائبةُ رئيِس حزِب االتحاد االجتماعي المسيحي الحاكم  َوجَّ
أردوغان  طيب  رجب  التركي  للرئيس  انتقادات  ألمانيا،  في 

قائلةً:“ إنهُ يتصرُف مثل “طفٍل عنيٍد يجهُل ما يقوُم به“.
األحد  يوم  برلين  أردوغان  أتهم  بعدما  األلماني  االنتقاد  ويأتي 
ُر بحقبة  5/ آذار / مارس / 2107، بالقياِم بتصرفاٍت فاشيٍة تَُذكِّ
النازية، رداً على إلغاء السلطات األلمانية تجمعين سياسيين أرادا 

حشد 1.2 مليون تركي يقيمون في أراضيها.
ووصف أندرياس شوير األمين العام لحزب االتحاد االجتماعي 
بـ“طاغية  أردوغان  الحاكم،  االئتالف  في  المشارك  المسيحي 

البوسفور“ مطالباً إياه باالعتذار.
وألغت السلطات األلمانية رخص تجمعين في مدينتين ألمانيتين 
األسبوع الماضي، وكان من المقرر أن يلقي فيهما وزراء أتراك 
على  استفتاٍء  في  بنعم  التصويت  على  مواطنيهم  تحث  كلمات 
إصالحاٍت دستوريٍة تعزُز صالحيات أردوغان، الشهر المقبل.

أدنى  إلى  وأنقرة  برلين  بين  الثنائيِة  بالعالقاِت  الخالُف  وهوى 
مستوى، كما زاَد الغضُب العاُم في ألمانيا بشأِن إلقاِء القبِض على 

صحفي ألماني من أصل تركي في تركيا.
وكان وزير االقتصاد التركي ينوي حضور التجمعين في ألمانيا 
يوم األحد في (ليفركوزن وكولونيا) حيُث يعيُش عدٌد كبيٌر من 

األتراك، وفق ما نقلت رويترز.
شمال  حلف  في  العضوين  البلدين  بين  العالقات  وتدهورت 
األطلسي بشدة منذ محاولة االنقالب الفاشلة ضد أردوغان، في 
اإلسراع  بعدم  الدول  من  وغيرها  لبرلين  أنقرة  واتهام  يوليو، 

بإدانة العناصر العسكرية المارقة بشكٍل كاف.
عن  “سنتحدث  ألمانيا  عن  مؤخراً  حديثِه  في  أردوغان  وأورد 
أعين  في  وسنحرجهم  الدولية،  المحافل  في  ألمانيا  تصرفات 

العالم. ال نريد أن نرى العالم النازي مرة أخرى، وال نريد أن 
الماضي  الحقبة من  الفاشية. كنا نعتقد أن هذه  نرى تصرفاتهم 

لكن يبدو أنها ليست كذلك“.
من ناحيتها، عزت برلين إلغاء التجمعيين السياسيين إلى دواع 
أنصار  بين  مناوشات  حصول  احتمال  إلى  إشارة  في  أمنية، 

أردوغان ومعارضيه.
وأكد إردوغان متحديا أنه قد يسافر إلى ألمانيا بنفسه لحشد التأييد 

لإلصالحات الدستورية التي ستمنحه سلطات موسعة.
وأضاف أمام حشد في اسطنبول “يا ألمانيا ال صلة لك من قريب 
وال من بعيد بالديمقراطية ويجب أن تعلمي أن التصرفات الحالية 

ال تختلف عن تصرفات الحقبة النازية.“
وأورد في حدث آخر “إذا رغبت في الذهاب إلى ألمانيا فسأفعل 
وإن لم تفتحوا لي األبواب وإن لم تسمحوا لي بالحديث، فسأجعل 

العالم يقف على أقدامه.“
على  اآلن  حتى  ميركل  مكتب  يعلق  لم  ذلك،  غضون  في 

تصريحات أردوغان

المرأة الفلسطينية تحيي الثامن من آذار بالثوب الفلسطيني 
في غزة

في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، اصطفت النساء 
العالمي  اليوم  إلحياء  األصيل،  التراثي  بثوبهن  الفلسطينيات 
للمرأة، وفي أيديهن ملصقات وشعارات تؤكد على دور المرأة 

الفلسطينية.
ويصادف اليوم األربعاء الثامن من آذار/مارس، اليوم العالمي 
للمرأة، الذي يحمل خصوصية كبيرة للمرأة الفلسطينية، بسبب 
األوضاع التي تعيشها، من انقسام فلسطيني، وحصار ومالحقة 

واعتقال إسرائيلي.
أكدت  كلمات  عدة  غزة  قطاع  في  النسوية  االحتفالية  وتخللت 
على دور المرأة الفلسطينية، وحقها في الحياة الكريمة والعمل، 
ومشاركة الرجل في جميع المهام كونها نصف المجتمع، وشددت 
الكلمات على كمِّ المعاناة الواقعة على كاهل النساء في فلسطين، 

ودورها في النضال الفلسطيني ضد إسرائيل.

وقالت مي النجار عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للثقافة 
اليوم  "وجودنا  إن  لـ"سبوتنيك"،  حديثها  في  والتراث  والفنون 
والدعوة  المجتمع  في  الفلسطينية  المرأة  دورة  على  للتأكيد  هو 

لتعزيزه بشكل أكبر".
هو  للفعالية  الفلسطيني  الزي  "اختيار  أن  النجار  وأوضحت 
طيلة  ضحت  التي  الفلسطينية،  المرأة  وعراقة  أصالة  إلظهار 
للشهداء  وأماً  والجريحة،  واألسيرة  الشهيدة  فكانت  مشوارها، 

واألسرى".
وأضافت، "رسالتنا اليوم هي أن المرأة الفلسطينية لها دور كبير 
على جميع األصعدة، ويجب عدم تهميشها"، موجهةً التحية لكل 
في  بروحها  ضحت  وشهيدة  اإلسرائيلية،  السجون  في  أسيرة 

مسيرة النضال الفلسطيني.

"داعش" يخسر أراضيه... 15 ألفاً في العراق وسوريا والرقة ليست 
المعركة األخيرة

اشار مسؤول أميركي إلى أن تنظيم الدولة اإلسالمية خسر معظم 
األراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، ويسعى 
جاهدا لالحتفاظ بما تبقى له من أراضي "الخالفة" التي أعلنها.

ومنذ صيف 2014 عندما كان التنظيم في ذروته، قبل الحملة 
التي شنها التحالف بقيادة الواليات المتحدة ضده، فقد الجهاديون 
65% من األراضي التي كانوا يستولون عليها في شمال سوريا 
بحسب  العراق،  في  عليها  سيطروا  التي  الواسعة  والمناطق 

مسؤول الدفاع األميركي.
وأشار المسؤول إلى أن التنظيم يدرس مرحلة ما بعد خسارته 
والرقة  العراقية  الموصل  مدينتي  في  لمعاقله  محققة  تبدو  التي 
السورية. وقال: "ال اعتقد أنهم تخلوا عن رؤيتهم بشأن الخالفة 
بعد"، مشيرا إلى ان التنظيم المتطرف يأمل باالحتفاظ بأجزاء من 
شرق سوريا وغرب العراق. واضاف "إنهم ال يزالون يعتقدون 
أنهم يستطيعون الصمود، وال يزالون يخططون لمواصلة العمل 

كدولة وهمية تتركز في وادي الفرات".
وفي الموصل استعادت القوات العراقية مدعومة بتغطية جوية 
من التحالف، السيطرة على الجانب الشرقي من المدينة، وتحقق 

تقدما تدريجيا باتجاه الجانب الغربي في قتال داٍم.
المدينة  في  عالقين  يزالون  ال  المدنيين  آالف  مئات  أن  ويعتقد 
القديمة التي يستولي عليها التنظيم المتطرف وحيث أعلن زعيمه 
أبو بكر البغدادي "الخالفة" في ظهوره العلني الوحيد في تموز/

يوليو 2014.
وقال إن البغدادي لم يعد في الموصل وأنه تجري مطاردته من 
قبل جماعات ليست من التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة، 

ومن بينها قوات العمليات األميركية الخاصة.
وأكد أن التنظيم يدرك أن أيامه أصبحت معدودة في الموصل، 
ورغم أنه أمضى عامين في بناء دفاعاته في الرقة، فإنه يعلم أنه 

سيخسرها كذلك.
وأضاف "منطقياً فإن احد هؤالء القادة (من التنظيم) سينظر إلى 
الوضع وسيقول من وجهة نظر عسكرية أنه لن يكون بامكانهم 

الصمود اكثر".
إال أنه قال أن الرقة "قد ال تكون المعركة األخيرة ضد داعش .. 
فال يزال للتنظيم وجود في باقي أنحاء وادي نهر الفرات ويجب 

التعامل معه".
ألفا من مقاتلي  العراق وسوريا نحو 15  وأكد أن ال يزال في 
تلعفر  وبلدة  الموصل  في   2500 نحو  بينهم  من  "داعش" 

المجاورة، ونحو أربعة آالف في الرقة.

ميركل تطالب تركيا بوقف وصف اإلجراءات األلمانية بالنازية

بوقف وصف  تركيا  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  طالبت 
اإلجراءات األلمانية بالنازية.

في كلمة لها أمام البرلمان األلماني في برلين، اليوم الخميس 9 
مارس/ آذار، أوضحت ميركل أن ألمانيا تشعر بنشوب خالفات 
لوكالة  متجذرة بينها وبين أنقرة في األيام األخيرة، وذلك وفقاً 

"رويترز".
األخيرة  اآلونة  في  وتركيا  ألمانيا  بين  العالقات  توترت  وقد 
فيله"  "دويتش  صحيفة  لمراسل  التركية  السلطات  اعتقال  بعد 
األلمانية  السلطات  إلغاء  إلى  باإلضافة  يوجال،  دينز  األلمانية، 
للترويج  األلمانية،  األراضي  في  األتراك  الوزراء  تجمعات 
في  القادم،  نيسان  أبريل/  في  المرتقبة،  الدستورية  للتعديالت 
أنقرة، وهي الخطوة التي وصفها أردوغان بأنها ال تختلف عن 

الممارسات النازية.
من جانبها، ردت الحكومة األلمانية، على تصريحات أردوغان 
التي انتقد فيها ألمانيا بشدة، قائلة: "إن ما صدر عن رجب طيب 

أردوغان، غير مقبول".

دي ميستورا يعد لجولة جديدة من محادثات السالم السورية في 23 آذار- مارس

أعلن الموفد األممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بعد تقديمه 
من  األخيرة  الجولة  نتائج  حول  الدولي  األمن  لمجلس  تقريرا 
محادثات السالم السورية، أنه ينوي إعادة الحكومة والمعارضة 
في البلد الذي تمزقه الحرب منذ ست سنوات إلى جنيف في 23 
آذار/مارس، لبدء جولة محادثات جديدة تم االتفاق على محاورها 

خالل الجولة السابقة.
ميستورا  دي  ستافان  سوريا  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  قال 
األربعاء إن الحكومة السورية والمعارضة مدعوتان إلى استئناف 
مفاوضات جنيف في الثالث والعشرين من آذار/مارس الحالي.

مجلس  إلى  تقرير  تقديم  بعد  الموعد  عن  ميستورا  دي  وأعلن 
األمن الدولي حول نتائج الجولة األخيرة من المحادثات الرامية 

إلى إنهاء ست سنوات من النزاع.
وأوضح دي ميستورا للصحافيين بعيد االجتماع أن "نيتي الحالية 
هي إحضار المدعوين مجددا إلى جنيف من أجل جولة خامسة، 

بموعد مرتقب في 23 آذار/مارس".
العملية  الحكم،  على  ستتركز  الجديدة  الجولة  أن  إلى  ولفت 
يكون هناك  االنتخابات ومكافحة اإلرهاب، وربما  الدستورية، 

نقاشات حول إعادة اإلعمار.
وسيعقد االتحاد األوروبي والواليات المتحدة مؤتمرا ببروكسل 
في  اإلعمار  إعادة  عملية  حول  نيسان/أبريل  من  الخامس  في 
سوريا، إال أن المساعدة لن تبدأ قبل تنفيذ عملية انتقال سياسي.

هايلي  نيكي  المتحدة  األمم  لدى  األمريكية  السفيرة  وقالت 
تدعم  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  إن  االجتماع  بعد  للصحافيين 

عملية السالم السورية وتريد استمرار المحادثات في جنيف.
وصرحت هايلي "األمر يتعلق بحل سياسي في المرحلة الحالية، 
وهذا يعني في األساس أن سوريا لم تعد قادرة على أن تكون 

مالذا آمنا لإلرهابيين".
وأضافت "يجب أن نتأكد من خروج إيران وأتباعها".

وتابعت "سنواصل مراقبة العملية، لكننا ندعمها ونريد أن نرى 
حال من خاللها".

من  الرابعة  الجولة  ختام  في  أعلن  قد  ميستورا  دي  وكان 
أربعة  من  "واضح"  أعمال  جدول  إلى  التوصل  المفاوضات 

عناوين هي الحكم والدستور واالنتخابات ومكافحة االرهاب.

منظمة العفو الدولية تتهم التحالف العربي باستخدام ذخائر 
عنقودية في اليمن

التحالف  قوات  فيه  اتهمت  بيانا  الدولية  العفو  منظمة  أصدرت 
العربي، الذي تقوده السعودية، باستخدام قنابل عنقودية وذخائر 
انشطارية ضد مناطق زراعية في صعدة في شباط/فبراير التي 
تعد معقل الحوثيين في اليمن. وذلك بعد أن وجهت منظمة هيومن 
رايتس ووتش للتحالف اتهامات مماثلة في كانون الثاني/يناير، 

ورغم تعهد السعودية باالمتناع عن استخدام هذه الذخائر.
بقيادة  العربي  التحالف  الخميس  الدولية  العفو  منظمة  اتهمت 
برازيلية  انشطارية  ذخائر  باستخدام  السعودية  العربية  المملكة 
الصنع في اليمن محظورة بموجب معاهدة دولية، للمرة الثالثة 

في 16 شهرا.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن 
القنابل ألقيت على ثالث مناطق سكنية وعلى مساحات زراعية 
وسط صعدة (شمال) في الساعة 22،30 بالتوقيت المحلي يوم 

15 شباط/فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة شخصين بجروح في 

صعدة، معقل الحوثيين.
شركة  تصنعها  الهجوم  في  المستخدمة  الذخائر  أن  وأضافت 
"أفيبراس" البرازيلية، وهي ذخائر يطلقها سالح "أستروس 2" 
القادر على إطالق عدة صواريخ يحتوي كل صاروخ منها على 

65 ذخيرة، بوتيرة مكثفة وسريعة، ولمسافة 80 كلم.
وأشارت المنظمة إلى أن التحالف العربي استخدم هذا السالح 

في مناسبات أخرى خالل عمليات قصف في اليمن، في تشرين 
األول/أكتوبر 2015 وفي أيار/مايو 2016.

وفي العام 2008، وقعت نحو مئة دولة في أوسلو اتفاقية لمنع 
استخدام الذخائر العنقودية، وضعت موضع التنفيذ العام 2010. 
القنابل  من  مخزونات  تملك  أو  تنتج  عديدة  دول  بعد  توقع  ولم 
العنقودية مثل إسرائيل والواليات المتحدة والصين والسعودية.

ويمكن لهذه األسلحة أن تحتوي على مئات القنابل الصغيرة التي 
تتوزع على مساحة كبيرة وال تنفجر كلها وتتحول بذلك إلى ألغام 

مضادة لألفراد وتقتل وتشوه مدنيين خالل النزاعات وبعدها.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس 
ووتش أيضا التحالف العربي باستخدام قنابل انشطارية برازيلية 
أسفر  هجوم  في  األول/ديسمبر  كانون  من  السادس  في  الصنع 
عن مقتل مدنيين وإصابة ستة بجروح بينهم طفل قرب مدرستين 

في صعدة.
ووقع الهجوم بعد يوم على امتناع البرازيل والسعودية والواليات 
المتحدة واليمن عن التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة 

للمصادقة على حظر استخدام األسلحة االنشطارية.
وأقر التحالف المتهم بانتظام بقتل المدنيين في الغارات الجوية 
في اليمن، بأنه استخدم بشكل محدود ذخائر عنقودية بريطانية، 
رغم أن السعودية أعلنت أنها ستتوقف عن استخدام هذه األسلحة.
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الخالدون رسائٌل من إعالميات روج آفا

إلى  تنضّم  المرأةُ  أخذِت  آفا  روج  ثورة  خالَل 
صفوفها رويداً رويداً، بذلْت جهودها، حشدْت 
التعبير  من  تمّكنت  نفَسها،  فنظّمت  طاقاتها، 
معاناتها  عن  بقلمها  وعبّرت  إرادتها،  عن 
التصوير  آلةَ  وحملْت  قريناتها،  ومعاناة 
خاّصتها وعنونت نضاَل أخواتها في صفحات 
التاريخ، فانطالقاً من النضال الذي تبديه المرأةُ 
على صعيد العمل اإلعالمي أردنا في صحيفة 
االتحاد الديمقراطي إعداَد التقرير التالي لتكوَن 
صحيفتنا وسيلةً تعبّر خاللها نخبةٌ من إعالميات 
روج آفا عن مكنونات صدرهّن تزامناً مع اليوم 

العالمي للمرأة: 

هدى العلي- عضو مكتب العالقات واإلعالم في 
هيئة المرأة بمقاطعة الجزيرة:

نبارُك الثامَن من آذار على عموم نساء العالم، 
فهذا اليوُم تصعيٌد لنضال المرأة وال يقتصُر على 
أنّه  االحتفال به فقط دون علم ماهيته، صحيح 
يُحتفل بهذا اليوم في الكثير من األماكن لكن في 
المقابل الكثير من النسوة ال زلن غير واعياٍت 
لمعنى هذا اليوم أو لماذا يتم االحتفال به أساساً، 

في حين 

أن المرأة في الكثير من البلدان مثل الهند، 
شرقي السودان ال تعتبر إنسانة، ومجّرد التطّرق 
إلى مثل هذا الحديث ينتابنا الحزُن كون المرأة 
هي بنت جنسنا في أي بلد كانت ومهما بعدت 

المسافات بيننا.
التركيُز  يتوّجب  الكردية  المرأة  يخّص  فيما 
على الصيت الذائع للمرأة الكردية عبر العالم، 
على  الكبيرين  ونضالها  بمقاومتها  وذلك 
مختلف الصعد وعلى رأسها الصعيد العسكري 
والسياسي والدبلوماسي، فالثامن من آذار أصبح 
الروج  المرأة  وعزيمة  لنضال  انطالق  نقطة 
أنها  أجمع  للعالم  تثبَت  أن  أرادت  التي  آفايية، 
ستستقبل الثامن من آذار كل سنة بإنجازات أكبر 

عن سابقاتها من السنوات، 
النساء  الكردية مع غيرها من  المرأة  فبمقارنة 
نرى أنها وبرغم قيود المجتمع إال أنها تخطّت 
صاحبة  وباتت  المطبّات،  من  الكثير  عتباِت 
إرادة وعزيمة ال يُستهان بها، وهذا كله بفضل 
الذي  الطريق  إلى  الذي أرشدها  القائد أوجالن 

تسير فيه حالياً.

في حين أن المرأة اإلعالمية أصبحت واسطة 
العقد بين المرأة وبين صدى نضالها في العالم 
أجمع، كون التواصل يتم عبر اإلعالم، وعلى 

المرأة استغالل هذه الوسيلة 

أكثر في إيصال صدى النضال والمقاومة اللتين 
تبديانهما المرأة في روج آفا.

هاوار  أنباء  وكالة  مراسلة  شرفين مصطفى- 
في مقاطعة عفرين:

المجتمعاُت الُمضطهدة، تاريخياً، عرقياً، لغوياً، 
المساواة  تعي  ونظريةً  فكٍر  إلى  دوماً  تفتقُر 
الساحات  كافة  في  معاً  الجنسين  تواجد  ومعنى 
الحياتية، وهنا ينطبق األمُر على اإلعالم، وكان 
االقتراب  المرأة  تمنع  الحرب  كساحة  دوماً 
والمشاركة فيها. لكن لعب الحظ مع المرأة في 
روج آفا، بأن تُظهر ما يجري في خفايا الثورة، 
بذلك  لتجعل  ونضالها  فكرها،  حّسها،  بتشغيل 

“الثورة ثورتين“، 
بدخول المرأة إلى عالم اإلعالم، ونقش ثورتها 
دوراً  المرأة  لعبت  بالقلم طبعاً  المجتمع  وثورة 
أحداث  خفايا،  مجريات،  تغطية  في  ريادياً 

الثورة، ومعاناة المرأة والمجتمع، 
وشغرت الكثير من األمكنة والفروع اإلعالمية. 
يكن  لم  اإلعالم  في  المرأة  عمل  فإن  وعموماً 
الصعوبات؛  من  العديد  القت  هي  بالبساطة، 

رؤية  عيّبْت  التي  والذهنية  والمجتمع  العائلة 
مقدمة  في  وواقفة  الكاميرا  تحمل  وهي  المرأة 
شاشات  على  بارزة  وهي  أو  ما،  مجموعة 
الذهنية  أمام  ونضالها  إنجازاتها  تسرد  التلفاز، 
تصبو  ما  إلى  هل وصل  ما  وحول  الذكورية. 
بالكامل،  ليس  بالطبع،  عملها،  إطار  في  إليه 
فهي أنجزت الكثير، وخطت خطوات تاريخية 
في شخصيتها وعملها، فهي ما تزال تحتاج إلى 
اإلرادة القوية، والعقل العملي والتكنيكي أكثر، 
ال  ذلك  وكل  أفضل،  بشكل  العمل  هذا  إلنجاز 

يعني أنها قائدة وأديبة بإعالمها.

رانيا محمد- مديرة اإلعالم في مقاطعة كوباني:
التحّرر  حركة  نتاج  كانت  آفا  روج  ثورةَ  إّن 
وفلسفته  أوجالن  هللا  عبد  بقيادة  الكردستانية 

الديمقراطية التي جوهرها حرية المرأة،  

حيث استطاعت المرأة أن تنظّم نفسها وتتعّرف 
في  الطليعي  دورها  وتلعب  تاريخها  على 
المجتمع من كافة النواحي السياسية والعسكرية 
ثورة  في  فالمرأة  واإلعالمية،   واالجتماعية 
غمار  خوض  في  جدارتها  أثبتت  آفا  روج 
وجودها  وأثبتت  الحرة  المرأة  بفكر  اإلعالم  
في نقل الحقيقة إلى الرأي العالم،  ألن اإلعالم 
بفكر المرأة أكثر إقناعاُ ومصداقية كونها عاشت 

الظلم والذّل والُسلطة الذكورية االستبدادية،

نقل  في  جبّارة  اإلعالمية جهوداً  المرأة  بذلت   
وحققت  المجتمع،  إلى  والحقيقة  المرأة  صوت 
تُعيق  التي  الصعوبات  من  الكثير  رغم  ذاتها 
في مهمة نقل الحقيقة،  دربها في المضي قدماً 
متفائلة  اإلعالمية  المرأة  من  يجعل  وهذا 
ويحفزها على خطو خطوات كبيرة نحو إعالم 
ولونها وصوتها  إرادتها  لتظهَر  وناجح،  متقدم 
ضمن المجتمع اإلعالمي وتكون كلمة الصدق 

والحقيقة.

التغريبةُ الُكرديّةُ... إلى أين؟
إّن الهجرةَ من المناطِق الُكرديّة ليسْت حالةً 
الّسوريين،  هجرة  من  جزٌء  وهي  خاّصةً، 
والقصِف  البراميِل  من  يهربوَن  الّذين 
والُمفّخخات والّدمار، بعَد يأسهم من الُمجتمع 
في  القتِل  آلة  إيقاف  في  فشَل  الذي  الدولي 

ُمدنهم.
الُكرديّة،  المناطق  في  الهجرِة  تزايَد  وإّن 
الذي  بالّدمار  ُمرتبطٌ  كوباني،  من  وخاّصةً 
الحرب  من  أشهٍر  خمسة  بعَد  بالمدينة  حلَّ 
التي حّولِت ثمانين بالمئة منها إلى أنقاض، 
التي  بعَد مجزرة كوباني،  ووصلْت لذروتها 
ارتكبها تنظيُم داعَش في الخامس والعشرين 
بتوفير  الثّقةَ  الكثيُر  فقَد  حيُث  حزيران،  من 
أفضَل  ُمستقبٍل  عن  بحثاً  وهاجر  األمان، 

ألطفالهم.
المناطق  من  للهجرة  أخرى  أسباٌب  وثّمةَ 
الُكرديّة، كالحالة االقتصاديّة السيّئة واالرتفاع 
الكبير في اإلنفاق االستهالكّي، بصورٍة لم يُعْد 

بإمكان المواطن التماشي معها.

آثاُر الهجرة النفسيّة:

سادْت  التي  السلبيّة  االجتماعيّة  الظواهر  ومن 
عودةُ  داعَش،  من  تحريرها  بعَد  كوباني، 
الطاعنين في السّن إلى كوباني وهجرةُ األبناء 
والبنات إلى أوروبا(جنّةُ هللا الموعودة)، وذلَك 
نتيجة إصرار الُمسنّين على العودة إلى ديارهم، 
وقضاء ما تبقّى لهم من ُعمٍر على أرض الوطن، 

ورفضهم العيَش في َضياع الُغربة.
وأنَت تتجّوُل في شوارِع كوباني، قلّما تجُد عائلةً 
قد اجتمَع جميُع أفرادها في مكاٍن واحٍد، فالتشتُّت 
صاَر مظهراً عاماً يمسُح وجهَ المدينة المنكوبة.
الُمسنّة في  الشخصيّات  إحدى  لقائنا مع  وأثناَء 
كوباني (الحاج علي)، تلّمسنا مرارةَ العيِش في 
هاجَر  وقد  معهُ،  صابرٍة  وأمٍّ  عجوٍز  أٍب  عين 
جميُع أوالدهم إلى خارج الوطن، وقد تبعثروا 

ما بين تركيا وأوروبا.
نصَل  أن  قصيٍر  حواٍر  خالل  من  حاولنا  وقد 
إلى الحالة المعيشيّة والنفسيّة لهذين العجوزين، 

كمثاٍل على ظاهرة الهجرة.

تشعران  هل  األيام،  هذه  حالكما  كيف   -
باالطمئنان بعَد عودتكما إلى كوباني؟

يقوُل الحاُج علي: كما ترى وهللا بقينا وحيدين في 
هذه الدار الواسعة، التي كانت يوماً ما ال تتّسُع 
والمناسبات،  األعياد  أيام  في  واألحفاد  لألبناء 
ربّما  االطمئناُن  علينا.  اليوَم  خاويةً  وصارْت 
ألنهم اآلَن بخير، وقد استقّر كلٌّ منهم في مكاٍن 
، بالوحدة  بعيٍد عنا، لكنّنا نشعُر باغتراٍب داخليٍّ

والتوتّر والقلق على مصيرهم وأحوالهم.

- كيف تتدبّران أموركما اليوميّة وأنتما في هذا 
العمر؟

تعبئِة  على  تُسعفنا  عادْت  ما  الصّحةُ  وهللا 
المازوت في المدفأة عند انطفائها، ولكن نحاوُل 
الفطور  تحضير  من  أنفسنا،  بخدمة  نقوَم  أن 
وتأمين الُخبز، وشراء المونة من السوق، وقد 
عندنا،  التي  الواسعة  األرض  في  العمَل  تركنا 
إلى  يحتاُج  باألشجار  واالعتناُء  فالزراعةُ 
كي  ماديّاً  مبلغاً  لنا  يرسلون  هم  والُجهد.  القّوة 
نعيَش منهُ، وما ُعدنا نعتمُد على نتاج محصول 

األرض.

- هل تريدون الذهاَب للعيش معهم أم تريدون 
رجوَعهم إلى كوباني؟

باتت  الهجرةُ  جداً،  وُمعقٌّد  صعٌب  الموضوُع 
الّشغَل الّشاغَل للناس، ما بين ساٍع إليها ورافٍض 

لها.
كلُّ َمن هاجروا ال يحلمون إالّ بوطنهم، أوروبا 

قد تكوُن جنّةً، لكنّها ألهلها وليسْت لنا.

تصيُب  وعدوًى  عالميّاً  وباًء  الهجرةُ  صارِت 
الكثيريَن، إنهم ُمجّرُد أرقاٍم هناَك، ال قيمةَ لهم 
وال وزن، إنهم ال يحملون أيّةَ قضيٍّة إنسانيّة أو 
سياسية، القضيّةُ في رأيينا أن نبقى في ديارنا، 
هي  جامدة،  أشياء  ليست  لنا  بالنسبة  األرُض 
األّم  تمرُض  عندما   . واألمُّ والكرامةُ  الّشرُف 
فالواجُب أن نبقى عندها لرعايتها حتى تتعافى، 
ال أن نتركها تصارُع قدَرها وحَدها. ربما يكوُن 
أبنائنا  بحّق  ذلَك  نقوَل  أن  علينا  وقاسياً  صعباً 

الذين هاجروا عنا، لكن الحقيقةَ يجُب أن تُقاَل.
إن  أدري  ال  ولكن  إرادتهم،  بملِء  غادروا  هم 

كانت العودةُ بإرادتهم.

إّن كوباني تُبنى من جديد، بعد أن تحّررْت من 

الدواعش، ولكن بأّي أيٍد ستُبنى إن افتقرْت إلى 
سواعد رجالها وبناتها.

سنبقى نحُن هنا، وكوباني ستبقى جنّتنا، حتى لو 
كانت ناراً علينا.

ً خاتما

ال يخفى على أحٍد أّن ظاهرةَ الهجرة التي بدأت 
في سوريا،  األزمة  بداية  من  فترٍة وجيزٍة  بعد 
ولقلّة  عاٍم  بشكٍل  العمل  مجاالت  الفقدان  وذلَك 
المختلفة،  السوريّة  المناطق  بين  التنقِّل  فُرِص 
لتنّوع الفصائل الُمسيطرة على األرض،  نظراً 
ضياع  في  خطيرةً  سابقةً  الظاهرةُ  هذه  تُشّكُل 
أرضهم،  على  يعيشون  كانوا  أناٍس  فقط  ليَس 
وبالتالي  شعٍب،  وتاريخ  ذاكرة  ضياُع  وإنما 
انصهارِه في البلدان  اندثار هذا الّشعب، نتيجةَ 
الُمهاجرة إليها، وما يزيُد من هذه الخطورة هو 
هجرةُ العقول والشباب الذين بهم تنمو وتزدهُر 

األمُم والمجتمعات.
ومن المعلوم أّن الشباَب هم عماُد األوطان، فإن 
حضرْت عقولُهم فقد بُنَي الوطُن وتقّدَم وتحّضَر، 

وإن غابوا فقد ذهَب الوطُن بال عودٍة.

نارين تّمو

بيَن ثرثراِت آستانا وجنيف وأفعال) قسد( جباٌل شاهقة

والعسكريّة  السياسيّة  للتطّورات  رصٌد 
األخيرة.

وأمريكا  روسيا-  تركيا-  ألدوار  وتحليٌل 
في الّشمال السورّي. 
بقلم : سليمان محمود

أمريكا،  مع  عسلها  شهُر  انقضى  تركيا: 
وقُلبْت صفحتُها مع روسيا حاليّاً:

دعوٍة  أيةَ  توجيهَ  بشّدٍة  الرافضةُ  تركيا 
الُكرديّة ضمن صفوف  المجموعات  إلى 
االتحاد  حزب  دعوةَ  ترفُض  الُمعارضة. 
السياسي  الجناح   pydالديمقراطّي
لوحدات حماية الشعب ypg، وهي القّوةُ 
الرئيسية التي تقاتُل شماَل شرق  الكرديةُ 
أحمر.  خطٌ  حضورهم  تقوُل:  سوريا. 
تركيا هّمها األكبُر هو منُع الكرد توسيَع 
الشمالية  الحدود  طول  على  سيطرتهم 
السوريّة. إنها ال تنظُر إلى حزب االتحاد 
كذراٍع عسكرّي  بل  كحليٍف  الديمقراطّي 
لحزب العّمال الكردستاني. ولعّل وصول 
أّول دفعٍة من السالح إلى الُكرد في عهد 
ُكرد  حول  السابقة  وتصريحاته  ترامب، 
لداعَش، كلُّ  بُمحاربتهم  سوريا، وإشادته 
لتركيا  بالنسبة  سلبياً  مؤّشراً  يشّكُل  ذلك 
إزاَء عهد ترامب، بعد أن وصلِت العالقةُ 
عهد  أواخَر  الحضيض  إلى  البلدين  بين 

أوباما.
بمطلبها  واشنطن  وفاَء  فقط  تريُد  تركيا 
المتحدةُ  الوالياُت  تقطَع  أن  وهو  األول، 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  مع  روابطَها 
وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، 
إرهابيتان  مجموعتان  أنهما  أنقرةُ  وتقوُل 
الكردستانّي.  العّمال  بحزب  مرتبطتان 
وكانت إدارةُ أوباما قد رفضِت االستجابةَ 
االتحاد  حزَب  إّن  وقالت  المطلب،  لهذا 
العّمال  حزب  عن  يختلُف  الديمقراطي 
بأّن  واشنطن  وتُحاجُج  الكردستانّي. 
معظَم  تقّدُم  التي  الشعب-  حماية  وحدات 
سوريا  قوات  صفوف  في  المقاتلين 
فّعاٌل  حليٌف  أنها  أثبتْت  قد  الديمقراطية- 
أنقرةُ  وصّعدْت  داعَش.  ضّد  القتال  في 
وزيُر  قال  عندما  مؤّخراً،  العداِء  لهجةَ 
قد  تركيا  إّن  التركيان  والدفاع  الخارجية 
تجُد نفسها مضطرةً للخضوع للرأي العام 
الجوية  إنجرليك  قاعدة  بإغالق  والقيام 
إذا  المتحدة  الواليات  أماَم  االستراتيجية 
االتحاد  لحزب  واشنطن  دعُم  استمّر 
الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطي 

الكردية.
الديمقراطّي  االتحاد  حزب  ممّر  إّن 
وجوٍد  مسألةُ  الشعب  حماية  ووحدات 
بالنسبة ألنقرة. من الواضح  أكثر إلحاحاً 
وهذا  روسيا،  مع  سيتعاوُن  ترامب  أّن 
االتحاد  حزب  إقحام  بالضرورة  يعني 
في  الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطي 
الُمعادلة ال محالة. كما باَت واضحاً التوافق 
الكبير بين الحزب وموسكو، وهذا يعني 
بعناصر وحدات  استعانة ترامب  احتمال 

حماية الشعب الكردية في عملية الرقّة.
الديمقراطي  التحاد  حزب  تحّول  لقد 
وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب 
أنقرةَ  بين  حّساسٍة  خالٍف  نقطة  إلى 
وواشنطن، فتركيا التي تنظُر إلى الصعود 

أنهُ  على  الجنوبية  حدودها  على  الكردّي 
أن  ترى  والوطني،  القومي  ألمنها  تهديٌد 
مشكلتها األساسيّةَ باتت مع سياسة اإلدارة 
مواصلة  عن  تتوانى  ال  التي  األمريكية 
ُمطالبتها  رغَم  للُكرد  العسكري  الّدعم 
إياها مراراً بوقف هذا الدعم، وهو ما أثاَر 
الكثير من الجَدل بين البلدين وال سيما في 
الفترة األخيرة من ُحكم أوباما، حيُث تنظُر 
أنقرةُ بقلٍق شديٍد إلى احتمال استمرار هذا 
الدعم في عهد اإلدارة األمريكية الجديدة، 
تحّدثت  التي  األخيرة  األنباء  بعد  خاّصةً 
األسلحة  من  جديدٍة  دفعٍة  وصول  عن 
سوريا  قوات  إلى  المتطّورة  والُمعّدات 
الديمقراطية التي تشّكُل الوحداُت الكرديةُ 

عماَدها األساسّي.
عملْت تركيا كّل ما بوسعها، حيُث منعْت 
في  الكانتونات  دمَج  الفرات  درع  بعملية 
في  الواقعة  والجزيرة  وكوباني  عفرين 
شمال سوريا، لكنها تعرُف أّن من قائمة 
خيارات ترامب أن تمنَح الكرَد في سوريا 
وهي  الرقّة،  تحرير  في  خاصةً  دوراً 
داخَل  بحلٍّ  تقبَل  بأن  مضطّرةٌ  بالنتيجة 
الخريطة الجديدة في سوريا، وبأن تتطلَّع 
إلى البعيد، وبأن توافق على وجود  قليالً 
عنها،  رغماً  الفرات  نهر  شرقي  الحزب 
وستضطّر أخيراً إلى إقامة عالقاٍت وثيقٍة 

مع الحزب.
باَت واضحاً للعيان أّن تركيا ليست داعمةً 
للثورة  داعمةٌ  هي  بل  السورية،  للثورة 
أردوغان  بسياسات  الُمتمثّلة  الُمضادة 
المجلس  في  المسلمين  لإلخوان  الّداعمة 
الوطني واالئتالف. وما يهّمها هو أن يصَل 
اإلخواُن إلى سّدة الُحكم في دمشَق، وذلك 
الحدود  عبر  الداعشيين  مرور  بتسهيل 
الفكَر  تمثّل  داعش  سوريا،(  إلى  التركية 
تصريحاُت  لإلخوان).  الوهّابي  السلَفي 
أردوغان الناريّةُ إلسقاط النظام ال تختلُف 
اإلرهابية  المنظمات  تصريحات  عن 
لكن  النظام،  إلسقاط  المتطّرفة  المسلحة 
مع  هو  النظام  ضّد  يقف  َمن  كلُّ  ليس 

أهداف الثورة السياسية.

األزمة  في  الفاعل  ودوُرها  روسيا: 
األقوى  الالعَب  تزاُل  ال  السوريّة،هي 

رغَم تعقيد االحتماالت:
السوريّة  لتكون(الدولة)  روسيا  تسعى 
تكبيلها  خالل  من  تماماً،  وصايتها  تحت 
ثّم  ومن  العسكرّي،  والوجود  باالتّفاقات 
التحّكم في قرارها، إالّ أنه في الوقت ذاته 
تحرُص على تصنيع هيبة الدولة السورية، 
ألّن وجود دولة ذات أهليّة وسيادة ظاهريّاً 
يُعطي شرعيّةً لتلَك االتفاقات التي أبرَمتها 
أو سوف تُبرمها، وفي الوقت ذاتِه يعطي 
شرعيّةً للوجود الروسي في سوريا، كونهُ 
جاء بناًء على طلٍب من تلك(الدولة) إضافةً 
م هيبة الدولة يتناسُب طرداً مع  إلى أّن تقدُّ
تقليص دور الميلشيات التي جعلَتها إيراُن 
آليةَ نفوذها وتمّددها في سوريا، في إطار 
تصدير ثورتها اإلسالميّة وتجربة الحرس 

الثوري اإليرانّي.
ومن ناحيٍة أخرى تظهُر روسيا من خالل 
تفّكِك  لعدم  الوحيُد  الّضامُن  بأنها  هذا 
تجربة  بعد  سيّما  وال  السوريّة،  الدولة 

وليبيا،  العراق  في  الدولّي  التحالف  قوى 
الساحة  على  براعتها  إبراَز  تريُد  فهي 
على  قدرتها  إظهار  خالل  من  الدوليّة 
إدارة األزمات والحروب. وقد ظهَر سعُي 
روسيا لتصنيع هيبة( الدولة) السوريّة من 
من  والحّد  الجيش،  هيكلة  إعادة  خالل 
المساعدات  وتوزيع  الميلشيات،  تغّول 

واالهتمام بأُسر الضحايا العسكريين.
تراُجع  من  االستفادةَ  موسكو  تحاوُل 
خسارة  بعَد  للمعارضة  الميدانّي  الوضع 
حلَب، ورغبة النظام وإيران في االستمرار 
إدارة  اتجاه  ومن  العسكري،  بالحّل 
ترامب للتركيز في الحرب على داعَش، 
التركيّة، للضغط على  وتغيير األولويات 
المعارضة للقبول بالُمقاربة التي تقترُحها 
(دستور-  جنيف  إلى  الوصول  قبَل  للحّل 
كما  انتخابات)،  وطنيّة-  وحدة  حكومة 
التأسيس  نفسِه  الوقت  تحاوُل موسكو في 
فشلْت  حال  في  آستانا  في  مستقّل  لمسار 
جنيف.  في  للحّل  شروطها  فرض  في 
ممكٍن  عدٍد  أكبر  تجميع  من خالل  وذلك 
من قوى المعارضة السياسيّة والعسكريّة 
الجيّدة  عالقتها  من  ُمستفيدةً  جانبها،  إلى 
بكلٍّ من تركيا وإيراَن، لتمرير الحّل الذي 
ترتضيه في سوريا، وما زالت ترّوُج لهُ 

منذ بداية األزمة.

أمريكا: سيناريو جديد ُمفاجىء، والّداعُم 
األقوى للُكرد في سوريا:

في آخر التطّورات، السيناتور األمريكي 
يشغُل منصب عضو  الذي  ماكين،  جون 
لجنة الخدمات العسكريّة، قاَم بزيارٍة سريٍّة 
إلى سوريا، للقاء قادٍة عسكريين أمريكيين 
الواقعة  كوباني  مدينة  في  ُكرد  وآخرين 
الديمقراطيّة.  سوريا  قوات  سيطرة  تحت 
بالتزاُمن  إلى سوريا  ماكين  وتأتي زيارةُ 
الجديدة  األمريكية  اإلدارة  بحث  مع 
أن  بعد  سوريا،  في  داعَش  لقتال  خطّةً 
طلَب  قد  ترامب  األمريكي  الرئيُس  كان 
لهزيمة  تقديَم خطٍّة  العسكريين  القادة  من 
التنظيم، يتوّجُب تسليمها قبل نهاية الشهر 

الجاري.
طلبْت  قد  كانت  التي  أنقرةَ،  زاَر  كذلَك 
عمليّة  في  تركيا  إشراَك  ترامب  من 
حماية   وحدات  عن  بدالً  الُمرتقبة،  الرقّة 
الشعب( نواة قوات سوريا الديمقراطيّة)، 
وصّرَح مسؤولوَن أمريكيون أنه سيكوُن 
أن نبدأ  للغاية إن لم يكن مستحيالً  صعباً 
عمالً عسكرياً ضّد داعَش في الرقة دوَن 

إشراك القوات الكرديّة.
إن إن) عن مصدٍر  نقلْت شبكةُ(سي  وقد 
في البنتاغون أّن وزارةَ الدفاع األمريكية 
قواٍت  إرسال  إمكانيةَ  مّرٍة  ألّول  تدرُس 
بريّة إلى القسم الشمالي من سوريا، بهدف 
وقال  داعش،  الحرب ضّد  وتيرة  تسريع 
التقليدية)  القوات  إّن(  عسكري  مسؤوٌل 
من الممكن جداً أن تبقى على األرض في 

سوريا بعَض الوقت.

روسياً  سياسيّاً  دعماً  يملكوَن  الُكرُد 
وأمريكياً، ُهم في موقٍف قوّي:

التي  الديمقراطيّة-  سوريا  قواُت  تسيطُر 
أخرى  وفصائَل  عربية  جماعاٍت  تشمُل 
وحدات  إلى  إضافةً  سوريا،  شمال  في 
واسعٍة  مساحاٍت  على  الشعب-  حماية 
السورية  الحدود  بُمحاذاة  األراضي  من 
التركية. وتخوُض تلك القواُت حالياً عمليّةً 
ُمتعّددةَ المراحِل لتطويق الرقّة ، مدعومةً 
من  بريّة خاّصة  وقوات  بضرباٍت جويّة 

التحالف الذي تقودهُ الوالياُت الُمتحدةُ.
ُمراقٌب  وهو  ستيفنس،  مايكل  يقوُل 
الخدمات  معهد  في  يعمُل  السالم،  لعملية 
الَملكيّة المتحدة، بأّن عدَم وجود الُكرد في 
الُكرد  منافع  من  زاَد  األخيرة  الُمحادثات 
يشّكلوَن( حقائَق على  الذيَن كانوا  أيضاً، 
األرض)، حيُث تمّكنوا وبنجاٍح من تشكيل 
منطقة ُحكٍم ذاتّي بين النظام والُمتمّردين 
اتّخاَذ  إّن  أيضاً:  ويقوُل  داعش.  وتنظيم 
ُمتشّدداً وَضعهما  وتركيا موقفاً  السعوديةَ 
في طريق حلفائهم الغربيين، الذين تعهّدوا 
لتُقاتَل  المعارضة  لكليهما(  الدعم  بتقديم 
ضّد النظام) و( الُكرد ليقاتلوا ضّد تنظيم 
سياسياً  دعماً  يملكون  الُكرُد  داعش). 
في  وهُم  أمريكياً.  سياسياً  ودعماً  روسياً 

موقٍف قوّي.
قواُت سوريا الديمقراطيّة تمّكنْت الثالثاء 
الفائت من قطِع طريق دير الزور- الرقّة، 
وتنظيُم داعَش بدأ مرحلة االنهيار الحقيقّي 
قوات  تقّدم  خالل  من  سواء  سوريا،  في 
سوريا الديمقراطية في ريف الرقّة ُمدّعمة 
من خالل  أو  الدولّي،  التحالُف  بطائرات 
التقّدم الذي يجري في ريف حلَب الشرقّي 
من قبل قّوات النظام السورّي، ووصولها 
الجّراح  مطار  من  متر  5كيلو  لنحو 
كيلو متر عن منطقة  العسكرّي ونحو 9 
الخفسة، وتنظيُم داعَش بدأ يتّخُذ المدنييَن 
سماحِه  مع  بالتزاُمن  بشريٍّة،  كدروٍع 
والنزوح  باالنتقال  فقط  ُمقاتليه  لعوائِل 
بعد  واألتراُك،  الشرقّي،  حلَب  ريف  من 
التركّي-  الروسي-  االتفاق  انتهاء مفعول 
لديهم عدوٌّ  الباب،  بالسيطرة على منطقة 
تنظيُم  ليَس  وهو  سوريا،  في  رئيسّي 
داعَش، إنما الُكرُد ووحداُت حماية الشعب 
في سوريا، هُم َمن يُستهَدفوَن اآلَن من قبل 

تركيا.
سوريا  ُكرَد  أّن  الواضِح  من  الواقِع،  في 
هم الُمستفيُد األكبُر من الخالف األمريكي 
الخالَف  هذا  يُفاقُم  قد  ما  ولعّل  التركّي، 
الدعم  استمراُر  هو  الُمقبلة  المرحلة  في 
يُشّجُع  بما  الُكردية،  للقواِت  األمريكّي 
في  سواء  أكثَر،  التقّدم  على  القوات  هذه 
إيصال الكانتونات الثالثة ببعضها البعض 
أو  غرباً،  عفرين  إلى  شرقاً  ديريَك  من 
معركة  في  أساسّي  بدوٍر  القيام  حتى 
جميع  في  إذ  داعَش،  من  الرقّة  تحرير 
صعبةً  ُمفردةً  الُكرُد  أصبَح  األحوال  هذه 
في الُمعادلة السوريِة حرباً أو سلماً، وبما 

يُكّرُس دوَرهم في المنطقة.

أزمةُ منبج تمرُّ بسالٍم، ونجاُح)قسد( في 
عدِم استنزاف قواها مع تركيا:

الشمال  في  الوضع  تطّوراُت  أنذرْت 
السورّي بوقوِع حرٍب شعواَء بين ما يُسّمى 

بالجيش الُحّر وقوات سوريا الديمقراطيّة، 
في ظّل إصرار الطرف األّول بدعٍم من 
تركيا على السيطرة على منبَج، وإصرار 
على  أمريكا  من  بدعٍم  الثاني  الطرف 
عادْت  وبذلَك  منها.  الخروج  رفض 
تركيا  أعلنْت  مذ  الّضوء  دائرة  إلى  منبُج 
الُمقبُل لحملٍة عسكريٍّة تشنّها  الهدُف  أنها 
شمال  في  ُمعارضة  سورية  فصائَل  مع 
والُمسلّحين  داعش  تنظيم  إلبعاد  سوريا، 
هاجمْت  وبالفعِل  حدودها.  عن  الُكرد 
قواُت الجيش التركّي والجماعاُت الُمسلّحة 
الُمتحالفة معها قرى يسيطُر عليها مجلُس 
ولعدم  مرحلّي  وبتكتيٍك  العسكرّي،  منبج 
استنزاف القوى حالياً واالستعداُد لمعركة 
الرقّة، تحاشْت قوات سوريا الديمقراطية 
بالتنسيق  وقامت  المقصود،  التصادم  هذا 
القوات األمريكية و مسؤولين روس  مع 
معها،  الحدودية  القرى  وتأمين  لحماية 
للجيش  تقّدٍم  أي  أمام  الطريق  وقطع 

التركي باتجاه الجنوب الشرقّي.
أنها  األمريكيّة  الدفاع  وزارةُ  أعلنت  وقد 
نشرْت قّواته في مدينة منبَج بريف حلب 
هناَك بهدف( الردع) مؤّكدةً أنهُ ( ال يوجُد 
المدينة)،  لزحف اآلخرين لتحرير  حاجةٌ 
الفرات.  في إشارٍة إلى قوات حملة درع 
المّرةُ  وهي  للطمأنة،  واضحةٌ  إشارةٌ  إنّه 
األولى التي تقوُم فيها واشنطن بشيٍء كهذا. 
وفي بياٍن لهُ أّكَد مجلُس منبج العسكرّي أن 
قوات  حماية  تحت  أصبحْت  منبج  مدينةَ 
التحالف الذي تقودهُ الوالياُت المتحدةُ ضّد 
تنظيم داعَش، وذلَك بعد تزايُد التهديدات 

التركية باحتالل المدينة.
منبج  مجلس  أّن(  بالذكر  الجدير  ومن 
العسكرّي) جزٌء من تحالف( قوات سوريا 

الديمقراطية) الذي تدعمهُ أمريكا.

أنهم  يُثبتوَن  والُكرُد  الرقّة،  إلى  السباُق 
األسرُع حتى اآلن:

المنطقِة  في  محوريّة  قوًى  ثالُث  تتسابُق 
وانتزاعها  الرقّة  مدينة  على  للسيطرة 
وروسيا  تركيا  داعَش،  تنظيم  قبضة  من 
والُكرُد، وقد كان كلٌّ منهم قّدَم إلى اإلدارة 
األمريكيِة بقيادة ترامب ُخططهم للسيطرة 
على الرقّة، ويتسابُق الجميُع على تحسين 
انتهاء  قبل  األرض،  على  قواتهم  وضِع 
من  البنتاغون  األمريكية  الدفاع  وزارة 
تقديم الخطّة التي طلبها الرئيُس األمريكي 

قبل نحو شهٍر.
إليها،  األقرُب  هُم  الُكرُد  الحال  وبطبيعة 
البنتاغون  قياَم  عرُض(قسد)  ويتضّمُن 
من  ألٍف   30 حوالي  ودعم  تدريب  على 
قّواتها، استعداداً لبدء معركة الرقّة، وسطَ 
في  األكفأُ  هم  الكرَد  بأّن  واشنطن  اعتقاد 
قتال تنظيم داعَش، وأّن تقّدم درع الفرات 
بدعم الجيش التركّي في الباب كان بطيئاً، 
إضافةً إلى عدم رضاها عن التنسيق بين 
الجيشين التركي الروسي في الباب، الذي 
بالُمشاركة  القبول  لعدم  ذريعةً  تتخذهُ  قد 

التركية في معركة الرقّة.
الُكرد  المقاتلون  يقودها  والتي  (قسد) 
المرحلة  عن  وأعلنت  األحداَث  استبقِت 
األولى من عمليّة( غضب الفرات) الهادفة 

إلى عزل الرقة عن ريفها الشمالّي في6 
المرحلةَ  وبدأِت  الماضي،  الثاني  تشرين 
وشملِت  األول  كانون   10 في  الثانية 
الريَف الغربّي، فيما أعلنْت عن المرحلة 
الريفين  وتشمُل  شباط،   24 في  الثالثة 
الشمالي الشرقي والشرقي للمدينة، بحيُث 

تعزل المدينة في غضون شهرين.
إّن الطرَف الوحيَد فعليّاً الذي يمتلُك حريّةَ 
الوقَت  ُمستغالًّ  التقّدم  ويتابع  الحركة، 
الرقة،  باتجاه  التحالف  طيران  وقصف 
ُمستمرٍّ  بشكٍل  يتقّدموَن  الذين  الُكرُد،  فهُم 
على  ويعلوَن  ومحيطها،  المدينة  باتجاه 
المدينة  اتّصال  وقطع  حصاٍر  ضرِب 
بُمحيطها، في حين بقيّة األطراف ما تزاُل 
بعيدةً عنها مسافاٍت كبيرة نسبيّاً، ما يعني 
المعركة،  لدخول  األساسّي  الُمرّشح  أنّهم 
األكثَر  الجهةَ  يُعتبَروَن  لقُربهم  فإضافةً 

والًء ألمريكا.
معمعة  في  أخرى  أموراً  ثّمةَ  أّن  غير 
أّن  فصحيٌح  والمخططات،  التحليالت 
أشجَع  تملُك  الديمقراطيّة  سوريا  قوات 
ال  لكنها  األرض،  على  المقاتلين  وأقوى 
تمتلُك العدَد من العناصر، وهذا ما يؤّكُد 
تدريب30  األمريكية  اإلدارة  من  طلبها 
أنها  خصوصاً  عناصرها،  من  ألف 
العناصر،  تأمين  في  صعوباٍت  تواجهُ 
وهي كذلَك ال تستطيُع تحّمل كميّة كبيرة 
بضراوة  سيُقاتُل  فالتنظيُم  الخسائر،  من 
خصوصاً  بسهولٍة،  المدينةَ  يُسلَّم  ولن 
المدينة  في  مقاتليه  من  األكبر  العدد  مع 
ُمقارنةً بكّل المناطق التي قاتَل فيها سابقاً، 
واالستحكامات  االستعدادات  لَكّم  إضافةً 
الهندسية والدفاعيّة التي بناها خالَل الفترة 
يُحّضُر  ماذا  تماماً  يُعَرُف  وال  الماضية، 

من مفاجآٍت للُمهاجمين.
بإمكانية  باألمريكان  يلّوُح  قد  ما  كلّهُ  هذا 
إشراك أطراٍف ثانيٍة في المعركة، سواء 
النظام  حتى  أو  الفرات  درع  أو  الترك 
الُكلفة  إلى  إضافةً  الشيعّي،  والحشد 
شارَك  الفلّوجة  فمعركةُ  للمعركة.  الهائلة 
الجيش  من  عنصر  ألف   80 قرابة  فيها 
معركة  في  ثّم  الشيعي،  والحشد  العراقي 
الموصل يشارُك قرابة 150 ألف عنصر 
الشيعّي  الحشد  بينها  من  قوى  عّدة  من 
والجيش العراقي والبيشمركة وغيرها من 
القوى المختلفة مدعومين بطائرات قرابة 

عشرين دولة.
بشكٍل  األموَر  لنا  ستبيُّن  القادمةُ  واألياُم 
عند  فهو  الكالم  آخُر  أّما  ربما،  أوضَح 
(قسد)، حيُث أعلنْت حملةُ غضب الفرات 
الديمقراطيّة  سوريا  قواُت  تقوُدها  التي 
سيطرةَ عناصرها على الطريق الواصل 
بين الرقة ودير الزور، ووصول مقاتليها 
بهدف  وذلَك  الفرات،  نهر  ضفاِف  إلى 
تشديد الخناق على إرهابيي داعَش، وذلك 

خالَل المرحلة الثالثة لتحرير الرقّة.
قرًى   7 على  السيطرة  بعد  ذلَك   وجاء 
من محور أبو خشب والتقّدم على محور 
من  الحاليةُ  المرحلةُ  وتهدُف  الهباة،  بير 
الحملة إلى السيطرة على الريف الشرقّي 
والجنوبي لُمحافظة لُمحافظة الرقّة وقطع 

الطريق  بين المدينة ودير الّزور.

بإصراٍر دافَع فحصَد الّشهادة جميالً

فيه  للسير  طريقاً  يختاَر  حتى  اإلنساُن  يعي  إن  ما 
لألماني واألحالم، ولعّل من  للمستقبل وتحقيقاً  رسماً 
خيرةَ  نجُد  غالباً  لذا  الشهادةُ،  هي  نوراً  الطرق  أكثر 
شبابنا يختارون الشهادة طريقاً على أن يموتوا ميتة 
عادية، وشهيدنا خالد قوقيان أراَد أن يكون من النخبة 
السائرة في درب الشهادة، فنقدم لقرائنا األعزاء هذه 

األسطر إحياًء لذاكره:
ولد المناضُل خالد عمر قوقيان في مدينة سريه كانيه 
عام 1981 لعائلة وطنية تتألف من10 أفراد 6 شبان 
و4 شابات، تعّرفت عائلتهُ إلى حركة حرية كردستان 
منزلها  أبواَب  وفتحت  الماضي  القرن  تسعينيات  في 
على  أوالدها  فربّت  الحركة،  وكوادر  ُمناصري  أمام 

حّب الوطن واألخالق الثورية وعشق الحرية.
درس المناضُل خالد االبتدائية في مدينته سريه كانيه، 
األوضاع  بسبب  اإلعدادية  دراسته  يتابع  لم  لكنه 
فترك  عائلته،  تعيشها  كانت  التي  الرديئة  المادية 
ليدعم  منه  األكبر  وأخوته  والده  مع  وعمل  المدرسةَ 
أسرته ويمّدهم بالمال من أجل تأمين لقمة العيش، كما 
توّجه مع أخيه األكبر إلى دمشق للعمل هناك ليعود في 

2004 إلى مسقط رأسه سري كانيه.
ُعرف المناضل خالد بين رفاقه وسّكان مدينته بالقوة 
يوماً  يترّدد  فلم  وقوميته،  لوطنه  وعشقه  والشجاعة 
للحياة  الشديد  بحبّه  وتميّز  خدمة،  أي  تقديم  في 
ألخوته  األب  بمثابة  فكان  العائلية،  واللّمة  األسرية 
واسطُ  أنه  رغم  المسؤولية  روَح  عاتقه  على  وأخذ 

العقد ألخوته مثلما يؤكد شقيقه األكبر.
أربعة  منها  وأنجب  عمه  ابنة  من  المناضُل  وتزّوج 
كثيَر  المناضل  وكان  وصبي،  فتيات  ثالث  أطفال 
وقضية  بوطنه  تعلقه  جانب  إلى  بعائلته  االهتمام 
الشعب  قائد  وفلسفة  بفكر  الشديد  وارتباطه  شعبه 
الكردستاني عبدهللا أوجالن، ومع انطالقة ثورة روج 
آفا لم يقف المناضل خالد مكتوف األيدي فمنذ البداية 
شارك في جميع النشاطات والفعاليات التي أقيمت في 

المدينة.
حدود،  لها  يكن  لم  وقوميته  لوطنه  وعشقه  ولعه 
األحياء  حماية  لجان  إلى  لالنضمام  دفعة  ما  وهذا 
وتولّى مهمة حفظ األمن في المدينة، ، ومن ثم انضّم 
 ،2012 عام  تشكيلها  بداية  في  األسايش  قوات  إلى 
كانيه  سريه  إلى  المرتزقة  المجموعات  دخول  وبعد 
وهجومها على السكان دافع عن المدينة، وأثناء نقله 
لمقاتلة جريحة إلى مدينة قامشلو أسَرهُ المرتزقة على 
سريه  مدينة  عن  كم   4 تبعد  التي  علوك  قرية  حاجز 
تعذيب  نتيجة  فاستشهد  درباسية،  طريق  على  كانيه 

المرتزقة له.
وبعد 48 ساعة من األسر طالبت المرتزقة هدنة من 
وحدات حماية الشعب، فوافقت عليها األخيرة وحينها 
المرتزقة  قتلى  جثَث  الشعب  حماية  وحداُت  أرسلْت 
وجثمان  بيان  المقاتلة  المرتزقة  فأعادت  إليهم، 
التعذيب  نتيجة  استشهد  قد  كان  الذي  خالد  المناضل 

الشديد الذي تعّرض له بعد 24 ساعة من أسره.
نفس  في  بالغاً  أثراً  خالد  المناضل  استشهاُد  وترَك 
شقيقه أنور قوقيان ذو الـ 23 عاماً كونه كان يعتبر 
خالد والداً له وليس شقيقاً فقط، فحمَل سالَحه وانضّم 
إلى وحدات حماية الشعب، وشارك في قتال المرتزقة 

حتى استشهد هو اآلخر في 15 تموز 2013.
وثيقة الشهادة:

االسم الحركي: خالد سري كانيه  
االسم الحقيقي: خالد قوقيان

اسم األب: عمر قوقيان
محل وتاريخ الوالدة: سري كانيه 1981 
تاريخ االنضمام: شهر أيلول عام 2012 

تاريخ االستشهاد: 2013/7/15 
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دراسات اقتصاد ما بعد الحداثة وشبه االستقالل االقتصادي )3-3(

نرفع القبعة لـ "نون النسوة" في عيدها

محمد أرسالن

ُمْتَخٌم  وهو  مارس  شهُر  علينا  يَُمرُّ 
علينا  تَُحلُّ  التي  واألفراِح  باألعياِد 
في المنطقة، ويبشُر الشعوَب باألمِل 
يحمُل  الوقِت  وبنفِس  والسعادة. 
من  نعيشهُ  فيما  جنباته  بين  الغّصةَ 
دماٍر وخراٍب وقتٍل وتهجيٍر من أبناِء 
جلدتنا، الذين جعلوا من أنفسهم مديةً 
االقليمية  القوى  أيدي  في  وخنجراً 
الخاصةَ  ومشاريعها  أجنداتها  لتنفذ 
على حساِب آمالنا وأحالمنا وسعادتنا.

نعم، إنهُ شهُر مارس الذي يُذكرنا في 
حالِة  من  ليخرجنا  آٍت  أنهُ  ربيٍع  كلِّ 
النسياِن التي نعيشها طيلة أياِم السنِة 
التوقُف فيها  أياٌم علينا  أنهُّ هناَك  في 
على  ويحثنا  ومراجعتها،  ذاتنا  أماَم 
العاِم  في  تتكرَر  لن  بأياٍم  االحتفال 
لنا  يقوُل  وكأنهُ  واحٍد،  يوٍم  سوى 
تذكروا أن: "ثمة امرأةً حجمها بحجِم 
وطن" عليكم التبرك بها ألنها أساُس 
آذاَر  شهُر  إنهُ  ومبتغاها.  الوجوِد 
يوَم  ُجعبتي  في  لكم  أْحِمُل  لنا  يقول 
المرأِة العالمّي، وعيد النوروز، َوَشمُّ 
النسيِم، وعيُد األِم، وعيُد الربيع، وكل 
هذه األعياد هي واحدةٌ في جوهرها 
التي  األكبر  واألم  والمرأة  األم  أنها 

هي الوطن.
عن  بحثًاً  منه  نهرب  الذي  الوطن 
التي  الحالةُ  هي  يأوينا،  آخٍر  وطٍن 
األم  حنان  من  هروبنا  في  نعيشها 
ذات  في  يتسع  كان  الذي  وحضنها 
وأحالمنا.  وأمانينا  آهاتنا  لكل  يوم 
بذاتنا  المرأةَ ونضحي  في أن نعشَق 
من أجل أن ترضى عنَّا، ونعيش بين 

خفقان قلبها الذي يعطينا األمان. أنهُ 
ما زالت هناك نبضاُت الحياة.

والوطن  األم  نفتقد  أن  مؤلم  هو  كم 
في وقٍت نحُن بأمِس الحاجِة فيه لهما، 
لنضع رؤوسنا في أحضانهما ونعيش 
معنى الحياة وسرمدية العشق وأزلية 
الوجود. نفتقد األم ألننا بعنا ذاتنا في 
واالقليمية  الدولية  النخاسة  أسواق 
جعلتنا  التي  المادة  متعة  عن  بحثًا 
من  بداًل  والذات  األنا  بذخ  نعيش 
جمال اآلخر والوطن واألم. ساومنا 
بملىِء  نضحك  ونحن  وتاجرنا 
أفواهنا على بيع األم والوطن الكبير، 
وذهبنا نبحُث عن حناِن أٍم افتراضيٍة 
غيُر موجودٍة سوى في األوهام التي 
كبيرة. ضحكنا  بأسعار  إياها  باعونا 
ونحُن نشتري بثمٍن بخٍس وهَم الحريِة 
والكرامِة في أحضاِن وطٍن ليَس لنا 
بعنا  العبودية.  من  المزيد  سوى  فيه 
واليمن،  وليبيا  والعراق  سوريا 
وحاولنا بيَع مصر األم تحَت ُمسمى 
في  النخاسة  سوق  ثورة  أو  الثورة، 

بيع األم والوطن والشرف والكرامة. 
ندماً  أصابعنا  نعضَّ  أصبحنا  بعدها 
عن  بعيدين  وحيدين  أصبحنا  ألننا 

حنان األم الوطن والحب والعشق.

المتسلطة  الذكورية  العقلية  سلطة 
منّا  جعلت  منطقتنا  في  رقابنا  على 
استهالكٍي  مجتمٍع  في  نعيُش  أقزاماً 
شيٍء  كلِّ  من  ومخصٍي  مسٍخ 
على  واالعتماِد  باالنتاِج  مرتبٍط 
والتقدم.  والتطوِر  واالبتكاِر  الذاِت 
شيء  كلِّ  من  العقيمةُ  السلطةُ  هذه 
هي  والحياة،  الحِب  بمعنى  مرتبطةٌ 
عليه،  نحن  ما  إلى  أوصلتنا  من 
هذِه  من  للتخلِص  الوحيُد  والطريُق 
بمكانِة  وثيٍق  بشكٍل  مرتبطٌ  العقلية 
تحرِر  فبدوِن  المجتمع.  في  المرأِة 
عن  الحديُث  البتةَّ  يمكننا  ال  المرأِة 
الحريِة والكرامِة والوطن، والسيادة 
شيء.  كل  هي  المرأة  ألن  والحياة. 
منها بدأت وتبدأ الحياةُ ومعنى الحياة، 
بل هي الحياةُ بحدِّ ذاتها، وبدونها ال 

ولن نكون.

في عيدها ال يسعنا إال أن نرفع قبعتنا 
لها، ونعترَف أننا ال شيَء من دونها. 
مجتمَع  وال  امرأة،  بدون  ثورة  ال 
امرأة  بدوِن  امرأة، وال حريةَ  بدوِن 
المرأة  أثبتته  ما  وهذا  وكذلك وطن. 
حماية  وحدات  في  المقاتلة  الكردية 
المرأة التي تحارب داعش، الذي هو 
الذكورية  للسلطة  الشرعي  الوريث 
والعقلية الدولتية القوموية. هي التي 
للحرية  للوصول  وتسعى  تحارب 
بعيداً  وتضحيتها  ومعرفتها  بجهدها 

عن وصاية الرجل.
والمربيةُ  والفيلسوفةُ  الواعيةُ  المرأةُ 
هي  والمضحيةُ  والمنتجةُ  والحرةُ 
التي تَُعلُِّم المجتمَع معنى الحياة وغاية 
الحياة. هي التي تعلمنا معنى االرتباِط 
المرأة  وعشقه.  الكبيِر  بالوطِن 
والمعنويات  والروح  اإلنسان  هي 
واألخالق قبل أن تكوَن جسداً ومادة. 
"المرأة"  الصغرى  باألم  االرتباط 
واألم الكبرى "الوطن" حينها نُْدِرُك 
معنى العشِق والتضحيِة والحياة.       

لِِصناعِة الطاعِة الَعمياْء ... تْحتاُج إلى الُحقِد والَغباْء

رياض يوسف

أبجديةُ الغباء – صناعةُ الغباء

أو  معيٍن  لشخٍص  عدواً  َن  لِتَُكوِّ
أو  لدولٍة  حتى  أو  معينٍة  لمجموعٍة 
منظومٍة عليَك فقط أن تستغلَّ عاطفةَ 
وعوَز وحاجةَ من تُريُد أن تُجندهُ أو 
الحقَد  يحمُل  من  أو  فيه،  تتحكم  من 
اتجاهه. ولهذِه الغايِة بالذات سيكوُن 
هذا االختباُر بمثابِة األبجديِة الناشئِة 
العداوة  وبالتالي  الغباء،  لصنِع 
من  مجموعةٌ  قام  حيُث  والكره. 
العلماِء بوضِع 5 أشخاص في مكاٍن 
لهم  وقالوا  سلماً  ووضعوا  واحٍد، 
إن في أعلى هذا الُسلم بعُض النقوِد 

النقود، ومن يحصُل  يريهم  أن  دون 
ناَل مكسباً، وَحَصَل  قد  يكون  عليها 
وفي  األيام،  لقادم  الماِل  بعِض  على 
كلِّ مرٍة يصعُد أحُد األشخاِص ألخِذ 
النقوِد يَرُش العلماُء باقي األشخاَص 
في  بارداً  نهاراً  ليكوَن  البارِد  بالماِء 
شٍي  على  الحصوِل  دوَن  انتظارِه 
الزمِن  من  بسيطٍة  فترٍة  بعَد  للتدفئة. 
أصبَح كلُّ شخٍص يتطلُع ألخِذ النقوِد 
والفوِز بها, حينما يقوُم الباقوَن بمنعِه، 
وضربِه حتى ال يَُرشَّوَن بالماِء البارِد 

َكَردٍّ على صعودِه الُسلَّم.
 بعَد مدٍة من الوقِت لم يعد يجرؤ أيُّ 
شخٍص على صعوِد الُسلِم ألخِذ النقوِد 
على الرغِم من كل اإلغراءاِت خوفاً 
من الضرب، بعدها قرَر العلماُء أن 
يقوموا بتبديِل أحِد األشخاِص الخمسِة 
بعد  جديداً،  شخصاً  مكانهُ  ويضعوا 
أن يخبروهُ ماذا يوجُد في أعلى السلم 
الذي يتوسط الغرفة، فأوُل شيٍء يقوُم 
السلَم  يصعُد  أنهُ  الجديُد  الشخُص  بِه 
األربعةُ  فوراً  ولكن  النقود،  ليأخَذ 
يضربونهُ  األشخاص  من  الباقون 
بعَد عدِة   ... النزول  ويجبرونهُ على 
الشخُص  يفهُم  الضرِب  من  مراٍت 
السلَم  يصعَد  أن ال  عليِه  بأن  الجديُد 

مع أنهُ ال يدري ما السبب!.

أحِد  بتبديِل  أيضاً  العلماُء  قاَم 
جديد،  بشخٍص  القُدامى  األشخاِص 
البديِل  بالشخِص  حل  ما  به  وحل 
البديِل  الشخِص  أنَّ  حتى  األول، 
األول شارَك زمالئهُ بالضرِب وهوَّ 

ال يدرّي لماذا يَضرب!
وهكذا حتى تمَّ تبديُل جميِع األشخاِص 
الخمسِة األوائل بأشخاٍص ُجدد، حتى 
صاَر في الغرفِة خمسةُ أشخاٍص لم 
ومع  أبداً،  بارداً  ماًء  عليهم  يُرش 
لهُ  تََسَوَل  أيَّ شخٍص  ذلَك يضربوَن 
يعرفوا  أن  بدوِن  الُسلَِّم  نفسهُ صعوَد 

ما السبب!!
األشخاَص  وسألنا   ... فرضنا  لو 
الخمسةَ الذين اْستُْبِدلوا لماذا يضربوَن 

الشخَص الذي يصعُد السلم؟
أكيد سيكوُن الجواُب: ال ندري ولكن 

وجدنا من قبلنا هكذا!!
عملياً هذا ما يُطبقهُ البعُض في حياتِه 
اليوميِة بغيِة ضرِب بعِض المكتسباِت 
الهيمنِة  بغرِض  الغيِر  أجندِة  وتنفيِذ 
على األرِض حسَب ظنهم، وهذا ما 
حصل بالضبط قبل أياٍم عندما حاوَل 
للدولِة  التابعيَن  المرتزقِة  بعُض 
الكردية  األحزاب  وبعض  التركيِة 
وزرُع  وتدريبهم،  تهجينهم  تم  ممن 
تلقينهم  تم  أن  بعد  قلوبهم،  في  الحقَد 

تمتُّ  ال  التي  األكاذيِب  بعِض  على 
بروبغندا  خالل  من  بِِصلة،  الواقَع 
لعبوها بدعٍم من الدولة التركية، ومن 
اتباِع ديماغوجية خبيثة تلعُب  خالِل 
المواطنين،  بعض  عواطف  على 
من  منها.  وتخويفهم  أكاذيَب  وخلِق 
خالِل تجييِش بعِض وسائِل اإلعالِم 
التي تدعي الكردايتية، لتلعَب الدوَر 
الديماغوجية  هذِه  انجاِح  في  األبرَز 
لتنفيذ تلك األجندات القذرة، وضرِب 
التهديِد  بعد  تشكلت  التي  القوى  تلَك 
الُمباشِر عليهم بغرِض إبادتهم، والتي 
تلَك  إعادة  دوَن  للحيلولِة  تشكلت 
األطراَف  وكذلَك  األيام،  من  الحقبِة 
سكاِن  مصلحِة  أجِل  من  تعمُل  التي 
الدوَر  لعبْت  والتي  المنطقة،  تلَك 
الرياديَّ في تحريرهم وتخليصهم من 
تنظيم  يد  العصر، من  برابرة  أيادي 
داعش اإلرهابيَّ الذي حاوَل إبادتهم، 
يُهددهم  زال  وما  عليهم،  والقضاَء 

ويهدَد العالَم بأسره.
ينسى  ولن  لم  األيزيدي  الشعُب   
قبل  من  خيانٍة  من  لهُ  تعرَض  ما 
البيشمركة واألسايش الذين تركوهم 
األسود  للمصير  شنكال  أرض  في 
المصير  وليس   ) لهم  ُرِسَم  الذي 
خاصةً   .( لهم  المكتوب  األسود 

تلك  من  هاربيَن  وفروا  تركوا  وقد 
المناطق أثناء أوِل تهديٍد جدٍي على 
وعلى  أطفالهم،  وأرواح  أرواحهم، 
على  وكذلك  التاريخية  أرضهم 
أعراضهم. لن ينسى االيزيديين من 
خططَ ضدهم، ومن باعهم، ومن أخَذ 

نسائهْم وفتياتهْم كسبايا.
حياتهُ  يسلَم  لن  األيزيدي  الشعُب 
وأمنهُ وعرضهُ مرةً ثانيةً لمن خانه. 
ويجُب على من خانه في وقِت الضيِق 
لتلَك  ثانيةً  والحاجِة إن ال يعوَد مرةً 
واألخويِة،  الحمايِة  بحجِة  األرض 
األخطاِر  من  بتخليصهم  والتذرِع 
المحدقِة حسَب زعمهم، يجب إن ال 
ممن  المرتزقِة  من  بالمئاِت  يعودوا 
يتدربوَن  الزمِن  من  فترٍة  في  كانوا 
التركّي،  الميِت  معسكراِت  في 
غرِف  في  البارِد  للماِء  ويتعرضوَن 
االختباِر وإعادِة التأهيل، فقط لمجرِد 
تسلقِه السلَم لنيِل بعض النقود للعيش 
بكرامة، فقد قاموا بصنع الغباء فيهم 
بإتقان، وكذلَك زرُع الحقِد الكافيِّ في 
حمى  من  بمواجهِة  ليدفعهم  قلوبهم 
الحصن الذي تركوهُ في يوٍم ما غيَر 
لهمُّ  ليوفروا  لهم.  يحصُل  بما  آبهيَن 
الماَل مقابَل تنفيِذ ما تمَّ تدريبهم ألجلِه 

في تلَك الُغرف.   

بصراحة

شنكال ومأساة الكردياتيّة

بحّق  اإلبادة  ورمز  المآسي،  عنوان  هي  شنكال 
للوجود  كرمٍز  يُجسَّدون  واإليزيديون  الكرد، 
الكردّي في الشرق األوسط من الوجهة التاريخيّة 
التي تقلق الدول القوميّة التي تريد أن تنسف تاريخ 
والتي  األوسط،  الشرق  في  العريقة  الشعوب  كّل 
تسعى جاهدةً للقضاء على تاريخ تلك الشعوب عبر 

مؤامرة الصهر واإلبادة.

فإن كان القدر قد اختار لشنكال أن تكون مسرحاً 
لحمامات الدّم، أظن أنّه لم يختر لها أن تكون مسرحاً 
المأساوي  المشهد  تقلب  التي  الكردية  للرومانسية 
من هجوم لإلسالم السني التكفيري بقيادة أردوغان 
وحلفائه على اإليزيديين، إلى صراع فيسبوكي بين 
منادين برومانسية األخوة الكردية والمنادين بوقف 

االقتتال الكردي.

فسواء كانت الخطّة هي الحصول على منابع النفط 
الثورة  على  القضاء  أو  ورميالن،  كراتشوك  في 
أو  السورّي،  والشمال  روجآفا  في  المجتمعيّة 
التنظيم الوحيد  محاربة حزب العمال الكردستاني 
الذي يحارب الفكر الدولتي والذي يقف حاجزاً أمام 
األوسط  الشرق  في  الرأسمالية  الحداثة  غطرسة 
الرئيس هو  الهدف  لكّن  الليبراليّة،  واأليديولوجيّة 
القضاء على اإليزيديين في شنكال وقراها، الهدف 
الشرق  في  األصيل  العرق  هذا  على  القضاء  هو 
األوسط، القضاء على تاريخ الشعوب األصيلة في 

المنطقة.

لقد كشفت شنكال حقيقةَ المتمنطقين قناع الكردياتيّة، 
الذين ظلّوا على مدى نصف قرن يُعتبَرون زوراً 
المزيّفة،  للكردياتيّة  الوطيس  الحامي  وبهتاناً 
وأضحى كلُّ من يكشف حقيقتَهم هو المعادي للكرد 
وكردستان؛ الشّماعِة التي ظّل يعلّق عليها الناهبون 
عن  الحديث  غدا  هنا  ومن  خياناتهم،  الخائنون 
االتهام بالخيانة بمثابة االبتعاد عن الوطن والشعب 
التي  الثورة  آفا هي  أّن ثورة روج  والرمز، وبما 
المتحّجرة،  واألفكار  الثوابت  أنواع  كّل  حطّممت 
وأصبحت هذه الثورة تطلق العنان بعيداً عن روج 
آفا جنوباً وشرقاً وصارت أراضي الشمال السورّي 

تتوّسع وتكبر يوماً بعد يوم،

يوماً  قناعهم  يكشفون عن  المقنّعون  جاهد  فلذلك   
بعد يوم، فلم تعد التصريحات مبطّنة كما السابق، 
بكل  نواياهم  يعبّرون عن  أردوغان  أزالم  وصار 
فجاجة، ونَسوا الثورة السوريّة والصراع المفترض 
النظام السورّي، والصراع مع داعش، وبات  مع 

كّل الحديث منصباً حول المّد الكردّي.

واضحاً  الكردياتيّة  خطّ  بدا  المعمعة  هذه  كّل  في 
وجليّاً، فمن ينادي بالكردياتيّة ال يعلم وال يطبق شيئاً 
الصراع  أضحى  بل  األرض،  على  كردياتيّه  من 
بين  التكفيرّي وما  السنّي  اإلسالم  بين  ما  مكشوفاً 
كّل من يقف أمام هذه األيديولوجيّة اإلقصائيّة في 
الشرق األوسط، وبات كّل شنكالّي يخاف من كلمة 
يد  على  الويالت  لقى  فلقد  منها،  ويشمئّز  الكرد، 

الكردّي المسلم أكثر من العربّي المسلم.

يقول شنكالي بحرقة: إّن مشكلة العربات التي من 
المفترض أنّها تحمي أهالي شنكال؛ أنها إما تهرب 
منهم عندما يهاجمهم داعش، أو تدوس عليهم عندما 

يدافع الشنكاليّون عن أنفسهم.

على  فقط  أرضنا،  على  آخر:  شنكالّي  ويقول 
وبُعداً عن  ازددنا خوفاً  أرضنا، كلّما تعلّمنا حرفاً 
أنفسنا، وازددنا خوفاً من التاريخ وازددنا خوفاً من 

المستقبل، أترى العذر فينا أم فيما تعلمناه؟!!

محّمد شيخو بُلبُل الّربيع

سليمان محمود

ُمحّمد شيخو، أحُد أطوِل الفنّانين الُكرِد 
وأصدقُهم  صوتاً،  وأعذبهُم  قامةً، 
وأرفُعهم  ُشعوراً،  وأعمقُهم  قوميّةً، 
األُغنيةَ  ليجعَل  فقيراً،  عاَش  ِعماداً. 
والموسيقا  بالكلمات  غنيّةً  الُكرديّةَ 
نفتقُِر  ليجعلَنا  غنيّاً،  وماَت  الرائعة، 
ولحٍن  صادقٍة  كلمٍة  إلى  بعدِه  ِمن 
، فما أفقََرنا أماَمهُ، وما أغنانا!. شجيٍّ

سينم،  ليلي  ملحمِة(  صاحُب  هو 
الكلمِة  شهيُد  هو  شيرين)،  وآزادي 

واللّحن.
محّمد شيخو، يسمُعهُ العربيُّ فيشعُر 
ويسمعهُ  جميلةً،  أشياَء  يقوُل  أنّهُ 

اليونانيُّ فيرتاُح لصوتِه.

كانت  التي  بنظّارتِه  شيخو،  محّمد 
الذي  الطويِل  وحذائِه  حياتنا،  كمرآة 
فقْط  الّصغار،  األطفال  كقبِر  كان 
صوتُهُ يُلغي احتماَل أن يكوَن وجوُدنا 

غلطةً.
فقط عندما يسعُل، تكفُّ كلُّ الضفادِع 

عن النّقيق.
كاَن  ما  شيخو  محّمد  عنَد  الطّرُب 
يوماً الّرقُص والموسيقا، بل هو األلُم 

ُق شوقاً. والُمعاناةُ والتحرُّ

من  نبكي  يجعلُنا  أي  يُطربُنا:  كاَن 
الفرحِة، ونرقُص من شّدة األلِم.

محّمد شيخو كان ُمثقّفاً وفنّاناً، لذا قاَل 
بطريقٍة صعبٍة  البسيطة  األشياِء  كلَّ 

الصعبة  األشياِء  كلَّ  وقاَل  جداً، 
بطريقٍة بسيطٍة.

محّمد شيخو علَّم األجياَل“ أْن تكتبوا 
عن  تكتبوا  أن  من  خيٌر  الُحبِّ  عن 
بينهما  الحرِب“، وأّن الّراَء الفاصلةَ 
هي سرُّ عيِش الُكردّي ودليُل وجودِه.
محّمد شيخو، أُسطورةُ الغناِء الُكردّي 
الُمحبُّ  األصيلة،  الموسيقا  وبحُر 
وطنِه،  لتُراب  العاشُق  لقوميتِه، 
ماليُء الدنيا وشاغُل الناِس، بصوتِه 
الشجّي وألحانِه الُمميّزة، وذكائِه في 

اختيار كلمات أغانيِه.
عبقريّتهُ  وإّن  ُمبدٌع،  شيخو  محّمد 
يمنُح  الذي  الجمال  َخلِق  في  تتجلّى 
بكلِّ  الحياة  وإثراِء  معناهُ،  الوجوَد 
يُحقُّق  إنّهُ  والبهاء.  الّسحر  ألوان 
لألجياِل الُمتعةَ ألنهُ يُعبُّر عن أحزان 

اإلنسان الُكردّي وأفراحِه.
ودخوِل  الجامحِة  األخيلِة  عالم  بيَن 
الُمستحيل  دنيا  واألمنيات  األحالم 
الطائرة  واأللحان  والمجهول، 
جبال  سفوح  في  بعيداً  تأخذنا  التي 

شيخو،  محّمد  يصدُح  ُكردستاَن، 
للناس  وليقوَل  ُمبدٍع،  فنٍّ  عن  ليُعبَّر 

كالماً جميالً ولحناً ُمميّزاً.
عبِقةً،  روائحاً  نشتمُّ  إبداعاتِه  من 
الجمال.  نبِع  من  عذباً  شراباً  وننهُل 
عطراً  الجمال  أزهار  من  يصنُع 
بارداً  شراباً  الناَس  ويُضيُّف  فّواحاً، 

من كأس إبداعِه البّراق.

الكواكِب  نور  من  مصنوٌع  كأُسهُ 
الذي  الراقي  الفّن  في سماء  الالمعِة 

يصُعُب الوصول إليه.
إبداعهُ يظهُر في الّشعِر نهراً رقراقاً 
يفيُض الجماُل والروعةُ من جانبيِه، 
وفي اللحِن يتجّسُد إبداعهُ لوحةً بديعةً 

منقوشةً بيد الفتنِة والّسحِر.
إبداعهُ يسقي عطَشنا، كما الغيمةُ التي 
تروي األرَض بعَد الجفاف والقحِط.

محمد شيخو، يكشُف عالَمنا الجميَل، 
ويعبُّر عنهُ بالكلمة واللحِن والصوِت.
فَنُّ محمد شيخو دواٌء شاٍف لألرواح، 
تُنيُر  وسيٌف في وجِه الظُلِم، ومنارةٌ 

الخالص  إلى  وتهديهم  الناِس  عقوَل 
لنا  يُقّدُم  فنٌّ  والّسعادة.  والُحريّة 
الحقائَق، ما نشعُر به، وما نريُد قولَهُ 
الّسحر  بثياب  قولَهُ،  نستطيُع  ال  وما 

والخيال الُمجنَّح.
لن  التي  الظّاهرةُ  شيخو،  محّمد 
تتكّرَر بسهولٍة في عالم الفّن الُكردّي، 
والعراَق  لبناَن  بيَن  ما  الُمترّحُل 
أغانيِه  ُمعظَم  سّجَل  الذي  وإيراَن، 
بسيطٍة،  وبأدواٍت  سريٍّة  بيوٍت  في 
دوَن إيقاعاٍت أو مؤثّراٍت صوتيٍّة أو 

تجهيزاٍت حديثة.
ليَس ُمصادفةً أن يموَت محّمد شيخو 
أّوِل  في  نُحيي ذكراهُ  آذاَر، وأن  في 
صديَق  ليكوَن  ُخلَِق  ألنّهُ  ربيٍع،  كّل 
العشِق  حامُل  فهو  والّشهداء،  الُحّب 

والوجِع معاً.
محّمد شيخو، الذي صرَخ حيَن كاَن 
الهمُس ممنوعاً، وحدهُ الشجاُع الذي 
جكر   “ سؤاِل  عن  اإلجابةَ  أحسَن 
أنا  له:  ليقوَل  أز؟  كيمه   : خوين“ 

محّمد شيخو.

قضية: الحرية والشخصية والعقل االجتماعي

سيهانوك ديبو  
  

قضية الحرية

االقتصادية  الركائز  ثالوث  أبعاَد  إّن      
األخالقية،   – واأليديولوجية  والسياسية 
الحجب  أي  التكديس،  فيها  يَتََحقَُّق  التي 
تجاه  المستبدة  السلطة  قبل  من  الممارس 
العادل  التوزيع  العدالة و  الشعب و تسفيه 
الظاهري.  باألمن  واستبدالها  للثروات 
االدخار  أنماط  أهمية  تزداد  السبِب  لهذا 
والتكديس بدالً من نمط اإلنتاج والمتحقق 
على يد الشعب الذي ال يرى ماهيته، وتَنُمُّ 
مراحل انتقال أنماط الهيمنة عن نتائج أهم 
من انتقال أنماط اإلنتاج. والحرية تبدو هنا 
بل  ظهورها  يمكن  وال  حاالتها  أسوأ  في 
يمكن عدها في هذه المرحلة على أنها شيء 
الفرد و المجتمع من جلبه والظفر  لم يعد 
أنها  على  إليها  النظر  باإلمكاِن  وكان  به. 
تقييَم  أّن  عن  فضالً  هامشية.   – ربما   –
والشكل  بالمجتمِع  المعنيِة  االصطالحاِت 
َكوِن  فكرِة  عن  التغافِل  عدم  ينبغي  كان 
وحتى  االصالحية  السياسات  من  بعض 
رؤى بعض من األحزاب الكالسيكية باتت 
ِمن  أكثَر  االجتماعيِّ  الواقِع  حجَب  تَخدُم 
إيضاحه، ولم تكن مساهماتهم المتواضعة 
في  المساهمةَ  سوى  األحوال  أحسن  وفي 

الحل، لكنه كان ناقصاً.
    تعتبر قضية الحرية من أولى المهمات 
نصب  وتضعها  الثورة  منها  تنطلق  التي 
أعينها، فال يمكن توسيم الثورة بأنها الثورة 
إذا ما حققت هذا المطلب، وعليه فإن الثورة 

أوجالن؛  الفيلسوف  يصفها  كما  الحقيقية 
وإنشاء  دولة  اسقاط  في  متمحورة  ليست 
بغية  سلطة  إذابة  وليست  أخرى،  دولة 
إحالل سلطة أخرى، وإنما الهدف المتوخاة 
من الثورة في تحقيق الحرية وإقامة مجتمع 
ومن  والمساواة،  العدالة  بقيم  ديمقراطي 
مرتبطة  الحرية  قضية  فإن  أخرى  ناحية 
ومسائلها  الشخصية  بمفهوم  ارتباط  أيّما 
المتشابكة في الحيز االجتماعي الذي تقوم 
في  العمومية  والشخصية  الثورة،  قائمة 
الشخصية  عن  كثيرا  تختلف  ال  آفا  روج 
في سوريا أو الشخصية الشرق- أوسطية، 
من  عديٍد  إلى  الشخصية  هذه  تعرضت 
التسلط والسلطوية، خارجياً وبشكل  مناح 
استهدفت  والتي  العثمانية  يد  على  متدرج 
رخوة  إلى  وبدلتها  الحصيفة،  الشخصية 
على  كان  المركب  والتشويه  روح.  دون 
يد الخارجي الحداثوي الرأسمالي، والذي 
استفاد من استبداد االمبراطورية العثمانية 
الخالقة  بالشخصية  وأطاح  به  فأطاح  له، 
حيث جعلها تنوء وتموء بين خيال القوموية 
وعدها الخالص له وعلى يده وحده، وتفاقم 
األمر أكثر، حينما استبد الداخلي وأنظمة 
كفرا  وأشد  قمعا  أشد  الداخلية  االستبداد 
وتشويها للخالقيّة في الشخصية الشرقية، 
البعثي  االستبداد  أن  ذلك نالحظ  أجل  من 
الشخصية  في  مزدوجا  اقصاء  مارس 
السورية؛ مرة من خالل نبذه للتنوع ومن 
قص  أو  شذب  في  ومرة  شموليته،  خالل 
أخلَّت  مرادفات  إلى  وتطويعه  المخالف 
وعلى  الشرقية،  الشخصية  في  بالبنيوية 
اإلقرار  يمكن  أنه  يُعتقَد  األساس  هذا 
الشخصية  في  مستويات  ثالث  بوجود 
المسميات  هذه  على  واالعتماد  الشرقية؛ 
الشرقية  الميتودولوجيا  مجال  في  تنحو 
نفسها والوظيفية الغربية ، ووفق االقتناع 
الوصف  في  دقة  إيجاد  من  بد  ال  الكافي 
وتقاربها  للشخصية  توصيفا  فيه  نتناول 
مع البذرة المتكونة والجذع الناشئ (حامل 
اجتماعي)، وأخيراً الغصن الجديد (كقانون 
حتمي للتغيير)، وهذه المستويات تبدو في 

مستوى الرائي لكل ما سبق:

    - مستوى التخلف أو مستوى الحجر
    - المستوى الطبيعي أو مستوى الطين

    - مستوى النوع أو مستوى التنين
    وعليه فإن شخصية روج آفا وفي أحسن 
أحوالها عالقة بين مستوى الطين ومستوى 
أنتجته  والتي  الطبيعي  المستوى  التنين، 
التقنيات  في  والتقدم  واألحوال  الظروف 
الطبيعة،  تطور  فرضتها  مجاالت  وفي 
مثل   – الُكرد  أن  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 
للتطور  أو  للطبيعي  جيد  ناقل  غيرهم- 
الطبيعي، بينما مستوى التنين هو المستوى 
التي  والقوة  والنور  النار  ويمثل  النوعي 
بأحوالها.  للنهوض  المجتمعات  تحتاجها 
الشخصية  في  األوضاع  هذه  وبالتأكيد 
وتلك المستويات كانت قبل اندالع الثورة 
فإن  سبق  ما  عن  تمايزا  آفا،  روج  في 
الحرية التي تحققت بالفعل الثوري والذي 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  عنه  تمخض 
ظاهرية  انزياحات  أحدثت  الديمقراطية 
للمراقبين  بالنسبة  متوقعة  غير  وباطنية، 
الدوليين واإلقليميين وحتى المحليين، وما 
حدث في الحقيقة ظهور المستوى الثالث؛ 
النوع، كأحد أبرز قضايا الحرية  مستوى 

التي حققتها ثورة روج آفا.

    قوة العقل االجتماعي

    يقول الفيلسوف أوجالن: (ِمن المحاِل 
متعلقٍة  قضيٍة  أليِة  الحلِّ  فَُرِص  تقييم 
استيعاِب  دون  بها،  يليق  بما  بالمجتمع 
األواصِر والقوِة الكامنِة بين مستوى ذكاِء 
النوِع البشريِّ والسياِق االجتماعيِّ الخاصِّ 
به. إّن قياَس الطاقِة الكامنة لمستوى الذكاِء 
في مرحلِة اإلنساِن كنوع، قد يَُكوُن، أو ال 
يَُكوُن موضوَع مضاربٍة من حيث البداية. 
أماَم ذكاٍء مختلٍف  لوجٍه  إننا وجهاً  ولكن، 
جداً، ويتبين ذلك بوضوٍح ال تَُشوبُه شائبةٌ 
طيلةَ  السائدِة  الحرب  ظاهرِة  خالِل  من 
إلى  بالبيئِة  بَلََغت  والتي  البشرّي،  التاريِخ 
الراهنة.  ظروفنا  في  الكامل  الدماِر  حافِة 
الدماِر  أمام  الطريِق  سدِّ  استحالةُ  وتتضح 
األيكولوجيِّ واالجتماعيِّ بمجرِد االقتصاِر 

والوصفاِت  الطبقية،  التحليالِت  على 
السياسية،  والتدابيِر  الجاهزة،  االقتصاديِة 
والدولة.  للسلطة  القصوى  والتراكماِت 
ٌد فعالً. ساطٌع بجالٍء  ُمَؤكَّ حتى وكأّن هذا 

مدى حاجِة القضيِة لِتَناُوٍل أكثر جذرية).
ثورة  تنجح  حتى  الرئيسي  واألمر      
هذه  تبغى  ما؛  أرض  في  مندلعة  ما؛ 
في  تشويها  وليس  حقيقيا  تغييراً  الثورة 
أن  الثورة  لهذه  بد  ال  المجتمع،  مؤسسات 
المناحي:  كل  وعلى  الخراب  عن  تبتعد 
المجتمعية بداية و المؤسساتية نهاية، ألن 
ال  الثورية  يدعون  ِمْن  ِمْن  كبرى  نسبةً 
ظل  في  مسيِّرة  نشاطاٍت  سوى  يرتكبون 
سيادة العقل الرجولّي وما أقصده بالتحديد 
الذكورية السلطوية ولبوسه من تحويل قيم 
إنها  ثأرية وانتقامية.  إلى نشاطات  الثورة 
إصالحيةٌ زيادةً عن اللزوم. وتكاد تكون " 
نيرونية" هدم كل شيء سابق؛ واللواحق 
األخير  وفي  نفسه،  المتسلط  أنفاس  تحمل 
من  بد  ال  وهنا  سوي.  غير  سلوك  هو 
التركيز على قوة العقل على أنه جزء من 
نظائرها  مع  القوة  هذه  وتشكل  المجتمع، 
أسانيد حقيقية للثورة في روج آفا، ويسمى 
والوعي  الجمعي  العقل  المحصلة  في 
المجتمعي، والوعي هو وجود الشيء في 
أن  حيث  من  وجوده  عن  وسؤال  وجوده 
وجوده يتضمن وجود اآلخرين كما يقول 

هيغل في مسألتي الوعي والوجود.
بالعقل  يعترف  المجتمعي  والوجود      
الجمعي، خاصة إذا ما كان الوجود مهدد 
ذلك؛  شأن  الثقافية،  واإلبادة  باالنقراض 
ثورة  وما  كردستان،  أجزاء  في  الُكرد 
فِْكُر  وما  الكردستانية،  التحرر  حركة 
تََشكُّل  الحركة إال سببا حاسما من أسباب 
الوجود  من  نجم  والذي  المجتمعي  العقل 
االجتماعي نفسه ُمؤذنا له بالثورة من أجل 
والتفعيل،  والتوازن  والنهوض  الحماية 
أن يكون  يكاد  السوري  الثوري  والحراك 
السوري  الجمعي  الوجود  من  مصوبا 
ومدعوما بقوة العقل المجتمعي الذي أدى 
إلى ذلك الحراك؛ ومن أجل التغيير، لكن 
ومن المؤسف أن نقول أن الوجود الجمعي 

تعرض إلى درجة ضاغطة من التزييف؛ 
خاصة حينما هُْي له أنه مدبر على التغيير 
وفق الزمنية (الكاذبة) والتي تم تلقينها عبر 
أساس  كعنصر  أُقِحمت  والتي  الميديائية؛ 
في تشكيل العقل الجمعي، وما فعل قنوات 
الضالل – ومن الجهتين المتناقضتين- إال 
دليل أوضح فيما سردناه، وكان له - وال 
الوجود  العقل ومصير  يزال- على قضية 
والتي  الُمخلة  الظاهرة  وتشكيل  الجمعي 
العقل   " أو  الرمزي"  بالعقل   " تسمى 

الظاهري" أو " العقل المتشيء".
بائنة.  والمجتمع  العقل  بين  فالروابطُ      
واستحالة تطور العقل دون تطور المجتمِع 
أمر يدركه كّل راصد عاديٍّ للتاريخ. وهذه 
حقيقة  في  االجتماعي  العقل  حقيقة  هي 
تشكل الثورة في روج آفا، وحقيقة ما يُفهم 
والهجوم،  والحصار،  الردة،  مسائل:  من 
بنائها  تتم  مرتكزات  قبل  من  واالقصاء 
لتحجيم هذه الثورة وتحويلها وبمساعدة ( 
حتى نُقضائهم) إلحداث الدمار المجتمعي.
    إلى جانب العقل الرمزي، يوجد العقل 
مع  اإلنسان  به  يشترك  والذي  الغريزي 
الحفاظ  مسائل  يخص  وفيما  الحيوان 
التعليم، ويوجد أيضا العقل  الذات و  على 

التحليلي، واألخير هو الذي
    يسهم بشكل مباشر في تفعيل إحداثيات 
البنية  تغير  أجل  من  وإسقاطاتها  الثورة 
المجتمعية؛ من وضع حالي غير ملبي إلى 
وضع جديد أكثر تلبية، وفي ثورة روج آفا، 
ليس من الضروري أن يتحقق ذلك دفعة 
واحدة، وأن يحدث قطيعة أبستمولوجيا مع 
الواقع الذي يسبق حال الثورة دفعة واحدة 
أيضاً، بل هو متدرج وتصويبي، كما في 
المثل الكردي: أن القافلة تصّوب مساراتها 

فور تحركها.

قضية السلطة والدولة واإلدارة

    إّن القضية الكردية تضررت من مأزق 
مشروعها الوطني في سنواتها العابرة، أو 
لنقل في سنوات تشّكلها وتشكيلها السابق، 
من  إليه  الصائر  المشروع  في  والتحول 

القوموي"  التقليدي "  الكالسيكي  النموذج 
وإلى المشروع " الحداثوي الديمقراطي" 
الديمقراطية"  األمة  مشروع   " أي 
وخاصة في برامج وهدف حركة الحرية 
وحل  نوعية  قفزة  يعتبر  الكردستانية، 
الكردية  للقضية  الُمستدامة  لألزمة  نوعي 
في إيجاد حل رشيد يضمن التعايش السلمي 

لكل مكونات الشرق.
أداٍة  إلى  تحّولها  من  تضررت  مثلما      
لم  فاسدٍة،  استبداديٍّة  أنظمٍة  بيد  استخداميٍّة 
أضّر  بل  فقط،  وقيميًّا  أخالقيًّا  بها  يضّر 
توّجه  لم  التي  ذاتها  فاألنظمة  فعليًّا؛  بها 
ديمقراطي  مخرج  إيجاد  إلى  الطاقات 
لغة  في  استخدمتها  إنما  الكردية،  للقضية 
االستبداد، بحيث لّوثت الخطاب التحّررّي 
كلمة  ما  مرحلٍة  في  لّوثت  مثلما  الكردي، 
أن  في  الدؤوبة  المحاولة  قبل  "ثورة"، 
تعيد الّشعوب االعتبار لهذه المفردات في 
األعوام الخمسة األخيرة. والمثال السوري 
صارخ في هذا المنحى وخاصة فيما يتعلق 
إلى  الثوري  للحراك  االنزياح  بمسألة 
المجتمعية  للوجود  متطور  وتهديد  تعنيف 
وبالتالي (تجهيل) العقل وتشويش المهمات 
فكانت  عواتقه،  على  تقع  التي  الحصيفة 
حماية  أجل  من  الثوري  العنف  مسألة 
الثورة إلى مسألة الدفاع عن السلطوية في 

مرحلة قبيل تشكيل: الدولة أو اإلدارة.
    النظرية الثورية التي انطلقت منها ثورة 
روج آفا، باعدت أكثر بين هذه المتالصقات 
قاب   – مصفوفات  إلى  تحولت  والتي 
قوسين و أدنى- أن تتحول إلى (البديهية)، 
هل  التالي:  السؤال  بالضبط،  أقصده  وما 
أن  نقول:  حينما  نقترفه  منهجي  خطأ  من 
منها  الهدف  أم  السلطة،  هو  الثورة  هدف 
األدق  هو  الرائج  غير  بينما  الدولة؟  هي 
وفق اعتقاد اإلرادة المجتمعية: الهدف من 
هي  التي  إلى  يُهدي  الذي  التغيير  الثورة 
بين  واضح  والفرق  اإلدارة،  وهو  أقوُم؛ 

اإلدارة والسلطة وبالتالي مآالت الدولة.

جلنك عمر

مجال  في  البشرية  يواجه  ما  أخطر  إّن 
عولمة  أنها  على  إليها  النظر  هو  العولمة 
فال  اإلنساني،  بعدها  دون  فقط  اقتصادية 
يُمكن قبول فكرة هيمنة األسواق على عملية 
العولمة ليكون الربح ومراكمة راس المال 
االعتبارات  غياب  في  أساسها  هو  وحده 
اإلنسان،  وحقوق  والديمقراطية  اإلنسانية 
تلتقي  عالمي  مشروع  إلى  بحاجة  فالعالم 
يوحد  ما  بجميع  األرض  شعوب  عنده 
الوقت  نفس  في  لها  ويسمح  الشعوب  هذه 
بالتمايز الذي يحفظ الهوية. إن العصرانية 
الديمقراطية  األمة  لحّل  وفقاً  الديمقراطية 
الذي يطرحه القائد عبد هللا أوجالن كفيل 
بحل هذه المعضلة أو العقدة– وإْن جزئياً– 
الشرق  منطقة  السيما  العالم  يعيشها  التي 
األوسط الغنية بمواردها، والتي عانت ما 
عانته طوال عقود مضت، والقابعة تحت 
فلك  تدور في  دينية  أنظمة قوموية–  حكم 
إْذ  العالمي.  الرأسمالي  المركز  هيمنة 
لقيم  واأليكولوجي  الصناعي  التكامل  أن 
ركنا  تعتبر  والتي  والمقايضة  االستخدام 
للعصرانية  االقتصادي  البعد  في  أساسياً 
االقتصاد  من  تتخذ  التي  الديمقراطية 
أساساً  األيكولوجي  الجوهر  ذا  والمجتمع 
لها، متناغمة مع التقاليد االجتماعية الشرق 
أوسطية، والمهمة التي يجب القيام بها، هي 
والصناعوية  الرأسمالية  مواقف  مواجهة 
المجتمع  إنشاء  بإعادة  للبيئة  المدمرة 
للعصرانية  األولي  السالح  األيكولوجي، 

الديمقراطية.
للمجتمع سيكون مضاداً  إّن ما هو مضاد 
أن  إذ  أيضاً  الديمقراطية  األمة  القتصاد 
النظام االقتصادي لألمة الديمقراطية، أي؛ 
أساساً  يعمل  االقتصادي،  االستقالل  شبه 
على  لحاكميته  المجتمع  بسط  إعادة  على 
االقتصاد مجدداً، فهو على تضاد مع هيمنة 
النظام الرأسمالي على المجتمع من خالل 
التي  واإلمبريالية  االستعمارية  الحروب 
التي  القومية  الدولة  وفاشية  إليها،  تؤدي 

إليها  تفضي  الذي  البيئة  ودمار  تنتجها، 
على  المتأزمة  وبنيتها  الصناعوية  بسبب 
هو  االقتصادي  االستقالل  وشبه  الدوام. 
أدنى حدود الوفاق الذي سيتحقق بين الدولة 
القومية واألمة الديمقراطية أما االنتقال بشبه 
االستقالل االقتصادي إلى منزلة االستقالل، 
ما  وهذا  مضادة،  قومية  دولة  بناء  فيعني 
لهيمنة  االستسالم  المآل  نهاية  في  مفاده 
شبه  عن  التراجع  أما  ومنطقها،  الحداثة 
االستسالم  فيعني  االقتصادي،  االستقالل 
حين  في  الحاكمة،  القومية  الدولة  لفاشية 
االقتصادي  االستقالل  شبه  مضمون  أّن 
من  الخاصة، وال  الرأسمالية  من  يتّخذ  ال 
رأسمالية الدولة أساساً له، بل يعمل أساساً 
بموجب الصناعة األيكولوجية واالقتصاد 
باعتبارهما  (الكومينالي)  التشاركي 
االقتصاد  حقل  على  للديمقراطية  انعكاساً 
المبني على تشجيع المنافسة ومنع االحتكار 
وفقاً لمبدأ اإلدارة الذاتية الديمقراطية “لكل 
حسب عمله“. يقول القائد أوجالن شارحاً 
الديمقراطية:  لألمة  االقتصادي  البعد 
المتأسسة  الديمقراطية  لألمة  “سيكون 
سيحدد  البعد  هذا  االقتصادية.  سياستها 
االقتصاد  شكل  هو  ما  االقتصاد،  سياسة 
سياسة  هناك  ستكون  تسييره؟  الواجب 
للسدود وللموارد الباطنية والسطحية. فإن 
هو  وما  فكيف  الضرائب،  أخذ  سيتم  كان 
المقدار الذي سيتم دفعه؟ سيتم تحديد هذه 
ال  االقتصادي،  البعد  خالل  من  األمور 
اقتصادي،  كنظام  الرأسمالية  قبول  يمكننا 
الرأسمالية  إزالة  من  نتمكن  لن  فربما 
واستبدال  يمكننا  ولكن  تماماً  الوجود  من 
الرأسمالي  االقتصادي  النظام  وتهرئة 
االقتصادي  نظامنا  وإنشاء  مهمة  بدرجة 
بدالً عنه، سيتم إنشاء اقتصاد الشعب ضمن 
من  منه  قسم  وسيتكون  كما  النظام،  هذا 
االقتصاد الخاص، أي الشركات الخاصة، 

يجب مناقشة كل هذه األمور“.
من  المطروحة  الشعب،  اقتصاد  فكرة  إن 
قبل القائد أوجالن، يمكن تصورها كفكرة 
الذي ساد دول  الرفاه  اقتصاد  متقدمة عن 

شمال أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية 
والذي تطور في بعض الدول تحت مسمى 
ويعتمد  االجتماعي“،  السوق  “اقتصاد 
مفهوم اقتصاد الرفاه على تحقيق حّد أدنى 
من مستوى المعيشة يرتكز إلى تحقيق أو 
كريمة  لحياة  األساسية  الحاجيات  إشباع 
تتمثل في الصحة والتربية والعمل إضافة 
إلى حماية الحقوق اإلنسانية والتغلب على 
الفقر وتمكين المرأة ومحو األمية والتحّول 

إلى مجتمعات المعرفة.

إليها  تطمح  التي  الرفاهية  كانت  ولما   
االقتصادي  النمو  نتيجة  هي  المجتمعات 
أوالً، بيد أن النمو االقتصادي ال يشّكل بحد 
ذاته مقياساً للتنمية وللرفاهية، إذ أن أدبيات 
االقتصادي  والنمو  االقتصادية  التنمية 
إلى  تصبو  الفردي  الدخل  نمو  وخاصة 
وهناك  وعدالته،  الدخل  توزيع  قضايا 
العدالة،  مسالة  لمعالجة  أساسيان  توجهان 
يعتمد  الذي  الليبرالي  التوجه  هو  األول 
على آليات السوق والربح األعظم وفائض 
االقتصاد،  دفة  توجيه  في  كمعيار  القيمة 
للمصالح  معاٍد  بطبيعته  التوجه  وهذا 
االجتماعية بشكل عام ومعاٍد للديمقراطية 
نمط  فهو  اآلخر  التوجه  أما  االجتماعية، 
الجماعية  الملكية  القائمة على  االشتراكية 
المركزي  والتخطيط  اإلنتاج  لوسائل 

وإلغاء الحريات االقتصادية.
أّن نموذج شبه االستقالل  مّما ال شك فيه 
فهو  ذكره،  سبق  عما  يختلف  االقتصادي 
والمجتمعية  الديمقراطية  القيم  إلى  يستند 
إيجاد  أجل  من  واإليكولوجيا،  واألخالق 
العولمة  من  لكل  ديموقراطي  بديل 
عبر  الدولة  واشتراكية  الرأسمالية 
كومينالية  تعاونية/  اقتصادية  مشروعات 
المحلية  المجتمعات  أساس  على  قائمة 
االقتصادي  للتنظيم  أساسية  كعناصر 
للنشاط  األساسي  الهدف  حيث  البديل، 
الناس  احتياجات  تلبية  هو  االقتصادي 
األرباح،  من  األقصى  الحد  تحقيق  وليس 
لخدمة  االقتصادية  األدوات  يُسّخر  فهو 

والنمو  الرفاه  أهمها  اجتماعية،  غايات 
التركيز  من  بدالً  البيئة،  وحماية  للجميع 
الفردي  الربح  تخدم  مكاسب  تحقيق  على 
وذلك  لألعمال،  التقليدية  النماذج  في  كما 
الحيوي  األيكولوجي  التنوع  على  للحفاظ 
والمناطق الطبيعية ومصادر التربة وإنتاج 
من  المدن  وحماية  البيئة  وحماية  الطعام 
النفايات، وذلك عبر إعادة هيكلة  أضرار 
توفير  أساس  على  ومأسسته  االقتصاد 
ضمن  والغذاء  والطاقة  المياه  مصادر 
المستدامة ووضع خطط  التنمية  محّددات 
التحتية  البنية  وإنشاء  العمراني  التطوير 
وبما  البيئة  حماية  ومتطلبات  يتناسب  بما 
يسمح ببناء نمط الحياة اإليكولوجية ضمن 
مدن)  بلدات–  (قرى–  سكانية  تجمعات 

خضراء.
لذا فإّن نموذج شبه االستقالل االقتصادي 
العدالة  مبادئ  مع  يتّسق  بديل  أّوالً:  هو، 
معالجة  خالله  من  يمكن  االجتماعية، 
المسار  تواجه  التي  الدائمة  التحّديات 
اإلنمائي، وهو يشكل وسيلة تحّد من فرص 
العمال  تمّكن  إذ  المستقرة،  غير  العمل 
من  النظامي  غير  القطاع  في  والمنتجين 
إنشاء كومينات وتعاونيات لتحسين ظروف 
وتطوير  األسواق،  إلى  والوصول  العمل 
أنشطة مدرة للدخل. ثانياً: يساهم في تأمين 
وله  البيئية،  الموارد  إلى  عادل  وصول 
المستدامة  التنمية  تحقيق  في  أساسي  دور 
من  البيئية  للمشكالت  بديلة  حلوالً  ويقدم 
المتجددة  والطاقة  التدوير  إعادة  خالل 
على  واالعتماد  للسلع  العضوي  واإلنتاج 
أكثر  تكون  التي  المحلية  المجتمعات 
حرصاً على بيئتها ومحيطها الحيوي عبر 
والمعارف  المحلية  الخبرات  بين  الدمج 
إلى  الوصول  باستطاعته  ثالثاً:  العلمية. 
التقليدية  غير  االقتصادية  الفاعلة  الجهات 
وهّن  النساء  الجهات  هذه  ومن  وتمكينها، 
من أبرز المساهمات في هذا النموذج الذي 
يعالج عدم المساواة بين الجنسين ويساهم 
في  تكون  ما  غالباً  التي  المرأة  تمكين  في 
أسفل السلم االجتماعي ومستبعدة اجتماعياً 

واقتصادياً.
ال  االقتصادي  االستقالل  شبه  نموذج  في 
يجب ترك االقتصاد ساحة يتحقق عبرها 
الربح ومراكمة رأس المال، وعليه، فهذا 
النموذج يختزل فيه الربح ومراكمة رأس 
عدم  جانب  إلى  الدنيا،  الحدود  إلى  المال 
اإلنتاج،  وتنوع  والتجارة  السوق  رفضه 
إال أنّه ال يقبل إطالقاً بنفوذ الربح وتكديس 
بسريان  ويرضى  عليها،  المال  رأس 
خدمته  مدى  مع  تناسباً  المالي  النظام 
في  اإلجرائي  ونظامه  االقتصادي  للهدف 
إشباع الحاجات وديمومة الموارد وعدالة 
التوزيع، كما وينظر إلى كسب المال من 
االستغالل،  نماذج  أيسر  أنّه  على  المال 
ومن غير الممكن أن يجد مثل هذا النوع 
من االستغالل مكاناً له ضمن نموذج شبه 
االستقالل االقتصادي، زْد على ذلك أن شبه 
االستقالل االقتصادي لألمة الديمقراطية ال 
أشغاال شاقة،  أو  مرهقاً  تعباً  العمل  يعتبر 
بل ممارسة للتحرر، فالعمل وسيلة تعارف 
اجتماعي،  وتكافل  جديدة  صداقات  وبناء 
وبه يتحقق التكامل بين أفراد المجتمع ألّن 
محدودة،  وقدراته  كثيرة  اإلنسان  مطالب 
إشباع  على  قدرته  في  تكمن  العمل  فقيمة 
وتحقيق  اإلنسان  شخصية  أبعاد  جميع 

التوازن بينه وبين مجتمعه. 
نظام  أما  حرية“.  “العمل  آخر  بمعنى 
األشكال  فيحّدد  المجتمع  في  الملكية 
الحّق  ويعطي  التنافس  في  بها  المسموح 
الستغالل  لألفراد  والحصري  المطلق 
التي يرونها  بالطريقة  مواردهم وتحويلها 
حقوق  على  يعتدون  ال  داموا  ما  مناسبة 
يمنع  النظام  هذا  ومثل  آخرين،  أناس 
استخدام القوة ويشجع التعاون، والمنافسة 
بهذا المعنى هو نظام للتعاون االجتماعي، 
جريمة  ليس  االستعمالي  التملك  أن  إْذ 
ترتكب بحق األخالق واإلنسانية، والرغبة 
في التملك طبيعية ومنطقية وليست انحرافاً 
لتفعيل  وتشوهاً، بل هي حاجة وضرورة 
ومعنى،  دافعاً  وإعطائه  اإلنساني  العمل 
لذا فالمشكلة ليست في التملك االستعمالي، 

ملكية  إلى  الرغبة  هذه  تتحول  عندما  بل 
االستعمال  على  القدرة  تتجاوز  احتكارية 
اآلخرين  في  التحكم  في  الرغبة  إلى 
وابتزازهم، هنا تتحول الملكية من حّق إلى 
الملكية  تنظيم  فإن  وسيلة عدوانية. وعليه 
على أساس العمل وتكافؤ الفرص واحترام 
الجماعة  مصالح  ضمن  الفردية  الحقوق 
بين  تنشأ  قد  التي  الخالفات  بحل  سيساهم 
سياق  في  ويضعها  المجتمع  مكونات 
التدافع أو االختالف الحضاري، وسيسمح 
المواطن  وتعلّق  المجتمع  لُحمة  بتقوية 
عنه  والدفاع  تطويره  إلى  وتدفعه  بوطنه 

أمام الملمات واألخطار المختلفة.

الكردي  والمجتمع  كردستان  كانت  وكما 
والتي  العالم،  في  األمثلة  أندر  أحد 
الثالث  األولية  الركائز  قيام  شهدت 
األعظمي  الربح  أي؛  الرأسمالية،  للحداثة 
بنت  التي  والصناعوية  القومية  والدولة 
تسليط  حّد  يصل  الذي  النهّاب  نظامها 
االقتصادية،  الحياة  على  الثقافية  اإلبادة 
الكردي  والمجتمع  كردستان  أي؛  فإنها، 
عبر  البديل،  النموذج  بناء  استحقاق  أمام 
الذاتي  اقتصادهم  بُنى  إرساء  على  العمل 
الذاتية  ومواردهم  قواهم  على  باالعتماد 
والموارد  والزراعة  والمعادن  النفط  مثل 
اإليكولوجية،  الصناعة  لتطوير  المائية 
األكثر  الشعب  قيم  هي  واألرض  فالماء 
أهمية، ألن الماء واألرض تعنيان الحياة، 
وفي يومنا الراهن للطاقة أيضاً مكانة ذات 
أهمية بقدر الماء واألرض، حيث برز دور 
تطور  بعد  خاص  بشكل  الطاقة  وأهمية 
التكنولوجيا، يقول القائد عبد هللا أوجالن: 
قيم  من  والطاقة هي  واألرض  الماء  “إن 
عنها“،  ودافعوا  عليها  فحافظوا  الشعوب 
االستقالل  شبه  لتحقيق  السعي  فإّن  وعليه 
االقتصادي اعتماداً على هذه القيم سيمهد 
الطريق لبناء الستاتو أو الكينونة الثقافية– 

السياسية– المجتمعية في كردستان،


