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PYD عوائل الشهداء في مقاطعة الجزيرة يقدمون طلبات انتسابهم للـ
الشهداء  أعضاء مؤسسة عوائل  قَدََّم عدٌد من 
في مقاطعة الجزيرة طلباَت انتسابهم إلى حزب 
االتحاد الديمقراطي PYD، بعَد اجتماٍع عقدوه 

مع الرئيسة المشتركة للحزب آسيا عبدهللا.
هذا وزاَر اليوم وفٌد من مؤسسة عوائل الشهداء 
االتحاد  حزب  مقر  الجزيرة  مقاطعة  في 
طلب  ليقدموا  قامشلو،  بمدينة  الديمقراطي 
الديمقراطي،  االتحاد  حزب  إلى  االنتساب 
واجتمعوا هناَك مع الرئيسة المشتركة للحزب 
للحزب  العام  المجلس  وعضو  عبدهللا،  آسيا 
روجين رمو، والعديُد من أعضاء الحزب في 

مدينة قامشلو.
حيُث بدأ االجتماُع بالوقوِف دقيقةَ صمت على 
أرواح شهداِء الحرية، ثم تحدث باسم مؤسسة 
حديثهُ  مستهالً  حسن  حسن  الشهداء  عوائل 
باستذكار شهداء الحرية، ومتابعاً بقوله: "نحن 
شيالن  حزب  الشهداء  حزب  مقر  في  اليوم 
أوصمان،  واالستاذ  جودي  بافي  كوباني، 
انتسابنا إلى حزبنا حزب  لنقدَم طلبات  نجتمُع 

الشهداء".
لعبه  الذي  الريادي  الدور  إلى  حسن  وأشاَر 

على  مؤكداً  آفا،  روج  ثورة  في  الحزب 
الفيدرالية  ترسيخ  إلى  الرامية  الحزب  جهود 
التي  المرحلة  مع  يتناسُب  كنظاٍم  الديمقراطية 
تمر بها سوريا، ومناسباً لخصوصياِت جميِع 

شعوِب ومكونات سوريا.
لحزب  المشتركة  الرئيسة  بالحديث  عقبته 
االتحاد الديمقراطي PYD آسيا عبدهللا بقولها: 
" نحن مسروروَن من تواجِد عوائِل شهداءنا 
األبرار في مقر حزبنا لتقديم طلبات انتسابهم 
ميراُث   PYD الـ  أن  إلى  مشيرةً  لحزبنا"، 

تضحية آالف الشهداء. 
الشهداء،  نهج  متابعة  على  عبدهللا  وأكدت 
حتى  خطاهم  على  بالسير  أهاليهم  ومعاهدة 
شعبيٍة  ديمقراطيٍة  وترسيِخ  الحريِة،  تحقيِق 
تنطلق من القاعدة إلى القمة تمثل إرادة جميع 

المكونات وجميع األطياف.
وشيدت عبدهللا في ختام حديثها بعوائل الشهداء 
الذين اعتبرتهم السباقين إلى خدمة الوطن من 
لوطنهم  فداًء  أكبادهم  فلذات  تقديمهم  خالل 

وشعبهم.
   

مباراة نسائية بين الفريقين
 "برخدان وقامشلو"

مع  والتنسيق  الشباب  هيئة  برعاية  
الجزيرة  بمقاطعة  الرياضي  االتحاد 
الشابة  المرأة  مهرجان  في  شارك 
الرياضية فريق المرأة الشابة في نادي 

مدينة  في  كجو  هيثم  بملعب  برخدان 
قامشلو.

العروض  من  العديد  تقديم  تم  حيث 
كرة  مباراة  بدأت  ثم  ومن  الرياضية، 
ونادي  برخدان  نادي  في  النسوة  بين  قدم 

قامشلو، 
الفريقين  بين  االيجابي  بالتعادل  وانتهت 
"هدف مقابل هدف"، تالياً تم تقديم لوحات 
فنية وراقصة وعروض مسرحية بعنوان 

"سوف أعود للمنزل".

وفي الختام تم تكريم كل من ساهم في نجاح 
هذا المهرجان.

 تجربة كردية ... كتاٌب للِحَكِم واألمثاِل الكرديّة
 في األردن

واألمثال  الِحكم  كتاُب  عمان  في  َصَدَر 
الكرديّة للكاتبة "أمل محي الدين الكردي"، 
والذي يتزامُن صدورهُ مع األعياِد الوطنية، 
ويوم النوروز، ورأس السنة الكردية التي 
أحبْت الكاتبة الكردية نشرهُ في هذا التاريخ 

مما يتناسب مع هذا المناسبة.
األستاذ  والمؤرخ  الباحث  الكتاب،  َم  وقَدَّ

دائرة  عام  مدير  العبادي"  يونس  "محمد 
المكتبة الوطنية.

مقدمة  في  الكردي  أمل  الكاتبة  وتحدثت 
الكتاب وقالت:

"إن كتاَب الِحكِم واألمثاِل يمتاُز باإليجاِز 
الكلماْت،  بعَض  يتجاوُز  ال  الذي  البليِغ 
ويمكُن لهذه الكلمات البسيطة أن تَُعبَِّر عن 

معنًى معيٍن أو قصٍة في بعض األحيان.
تَُعبُِّر  لغوية  نماذَج  تؤلُف  عادةً  واألمثاُل 
بأنَّ  لإلشارِة  بد  وال  إنسانية,  تجارَب  عن 
األحجية هي قسٌم من األدِب غيِر المدونِّ 
تتغيُر  أو  هي،  كما  شفاهياً  ينتقُل  الذي 
نشيَر  أن  بُدَّ  والمكان".وال  الزماِن  حسَب 
إحياٌء  هو  الماضي  مع  االستمراَر  بأن 
تُراثِّيٌّ للكلمِة والعبارة، وهي تجسُد للثقافة 
أبعاٌد  لها  خصوصيةً  وللمجتمِع  الشعبية، 

نفسيةٌ واجتماعية مختلفة,
إلى  اإلضافةَ  قدمُت  أكوَن  أن  أتمنى 
أنَّ  وحيُث  االردن،  في  الكرديِة  الثقافِة 
الثقافةَ الكرديةَ قديمةٌ في االردن منُذ عهِد 
على  والعمَل  التشجيَع  تجد  ولم  األيوبيين 
اخراجها إلى الواقِع والعمِل بها، وإبراِزها 

الكردي  الشعبين  انصهار وانسجام  بسبب 
واالردني منذ ذلك الوقت.

وأني أشعُر بسعادٍة تُغمرني عنَد أيِّ نجاٍح 
ثقافيٍّ كرديٍّ يعزُز قوميتّي الكردية.

أما األستاذ "محمد يونس العبادي" والذي 
َم  الكتاب كتب: قَدَّ

أن الِحَكَم واألمثاَل الشعبية جزٌء من أرِث 
محُل  هو  ودائماً  والحضارات،  األمِم 
األمِم  أنجزته, وبعُض  التي  األمِة  اعتزاِز 
تعتبرهُ المرآة التي يعكُس مسيرتها، وكيَف 

أنَّها توارثتهُ جيالً عن جيل.  
فالَمثَُل  والتقاليد,  والعاداُت  األمثاُل  هذِه 
على بساطتِه إال أنه يتميُز بجماِل الصياغِة 
أنهُ  وتشعُر  والعفوية,  المحليِة  واللهجِة 
أطلعُت  وعندما  بكلمات,  الموقَف  يصوُر 

الوجداَن  أنَّ  وجدُت  األمثال  هذِه  على 
الكرديَّ قريباً من الوجدان العربي، فالبيئةُ 
الواحدةُ والثقافةُ اإلسالمية، ووجدت هاتين 
األمثال  هذِه  معظُم  لذلَك  وجدانياً,  األمتين 

هنالَك ما يقابلهُ بالعربية.
الدين  محي  "أمل  الكاتبة  أحسنْت  وقد 
الكردي" عندما قامت بجمِع مجموعٍة من 
الكردية  فاألمةُ  الكردية,  الشعبيِة  األمثاِل 
والعرَب  والفرَس  التُرَك  جاورْت  التي 
وتأثرْت  أثرْت  الشعوب،  من  وغيرهم 
وحتى  وتقاليدهم،  عاداتهم  من  بالكثير 
أمثالهم، فالتداخُل أو االشتباُك اإليجابيُّ بين 
هذِه األمم أمتدَّ إلى تداخِل األلفاِظ والجمِل 

وتََعداهُ إلى العادات والتقاليد.

Karasu: Newroz hebûna kurdan e

Jinên Şengalê: Em ê çawa ji ên em firotin 
bawer bikin

Sekinandin nayê wateya çavgirtinê

ʹWerin em bi yek dengî dagirkeriyê parçe bikinʹ

  Komîteya Amadekar ya 
Konferansa Ciwanên Kurd 
a Rojavayê Kurdistanê bi 
daxuyaniyekê  bang  li  hemû 
ciwanên kurd, gelê  welatparêz, 
partî û rêxsitinên kurdî  kir di 
vê dema dîrokî de bi yek dengî 
dagirkeriyê  parçe bikin û axa 
xwe rizgar bikin.
Daxuyanî ji aliyê Enda-
ma Komîteya Amadekar a 
Konferasê  Jiyan Hemo ve li 
goristana Şehîd Delîl Sarûxan 
hate xwendin.
Daxuyanî wihaye:
Di 16’ê Adarê de em di serî de 
şehîdên qetilama Helpçe, hemu 
şehîdên kurdistanê bibîr tînin 
û bejna xwe li beranberî wan 
ditewînin. Berî 29 salan an gu 

di sala 1988 an de dagirkerên 
Iraqê bombeyên kîmyawî li ser 
gelê me yê Helepçe barandin, 
îro êşa ku gelê me bi sedan sal 
kişandiye veguherî serdema 
serkeftina doza kurdî û azadiya 
gelê me. Li ser vî esasî em di 
rojeke wisa mandar de dixwzin 
amadekariyên konfiransa xwe 
ji gelê xwe re raghînin.
Di roja me ya îro de li çar 
parçeyên Kurdistanê şerê herî 
mezin diqewime, li her çar 
aliyên welat doza welatê me 
mezin dibe, gelê me li ser piyan 
e û ji bo azadiya xwe di nava liv 
û tevgerê de ye. Hêzên dagirker 
ji xurtbûna Tevgera Azadiyê ya 
gelê kurd bi tirs in, Li Amed, 
Dêrsim, Mahabad, Amûdê, 

Helepçe, Şengal, Kobanê û 
Botanê tanlan , wêran, êş û 
mirin anîn ser gelê me. Bi her 
awayî xwastin  çand, ziman û 
nasnameya me tune bikin. Me 
bikin tirk, ereb, fars, lê ew siya-
seta wan têk çû, îro gelê kurd ji 
her demê xurtir, şiyartire û herî 
girîng xwedî tecrube, zanabûn 
û parastinê ye.
Em wekî Tevgerên Ciwanên 
Kurd û ciwanên partiyên kurdî 
li Rojavayê Kurdistanê li ser 
esasî yeketiya netewî bi hev re 
rûniştin û me biryara Konferan-
sa Ciwanên kurd li Rojavayî 
kurdistanê da. Ev konferans wê 
ji hemû hêzên neyar û dagiker 
re bibe bersiv. Wê bibe sedema 
qonaxeke nû  ku gelê kurd bi 
yek dengî têkoşîna xwe bilind 
bike û bi hev re Kurdistanê riz-
gar bike.
Li ser van esasan em bi navê 
Komîteya Amadekar a Kon-
feransa Ciwanên Kurd li 
Rojavayê Kurdistanê bang  li  
hemû ciwanên kurd, gelê me 
yê welatparêz, 

Zarok bi berhemên xwe jiyanê dirêsin
Navçeya Minbicê yek ji 
navçeyên herî mezin ên 
Helebê ye û piştî ji hêla hêzên 
neteweyên demokratîk ên wekî 
YPG,YPJ, Meclisa Leşkerî ya 
Minbicê û HSD’ê ve hat azad-
kirin, rêveberiya herêmê dewrî 
Meclisa Gel a Minbicê hat ki-
rin. 
Operasyona li dijî çeteyên 
DAIŞ’ê, di 1’ê hezîrana 
2016’an de hatibû destpêkirin 
û di 67 rojan de bajar bi tevahî 
ji çeteyên xwînmij hatibû pa-
qijkirin. Piştî ku ev çete ji 
bajêr hatin derxistin, gel roj 
bi roj jiyana civakî dirêse û bi 
berhemên zarokan pêşangehek 
jî hat vekirin.

DIBISTAN VEBÛN

Li bajêr di serî de saziyên ji-
nan, saziyên aboriyê, saziyên 
çand û hunerê û dibistan bi de-
han sazî hatin vekirin. Yên herî 
zêde kêfxweş bûn bêguman 

zarok bûn. Zarokên li dibista-
nan perwerdeyên xwe dibînin 
û zarokan wêneyên ku balê 
dikişînin ser jiyana Minbicê, êş 
û azarên koçberan vegotin.

PÊŞANGEH VEKIRIN

9 - m i n b i c - 1 K o m î t e y a 
Perwerdeyê ya Minbicê 
pêşangehek ji karên destan ên 
şagirtan vekir. Pêşangeh li di-
bistana Irûba ya Minbicê hat 
vekirin û ev berhemên zarokan 
hatin pêşandan. Di wêneyan de 

şagirt rewşa koçberan û êşên 
wan vedibêjin û banga piştgiri-
ya mirovî dikin. Di pêşangehê 
de endamên Komîteya Bajêr, 
mamoste û malbatên şagirtan 
jî amade bûn. Piştre Ehmed El-
Mehmûd ku li dibistanê xebatên 
pêşangehê bi rê ve dibe, anî zi
man ku wan di tabloyên hunerî 
de xweza esas girtiye. Ehmed 
got ku ew li dibistanê şagirtan 
fêrî hunera wênexêziyê di-
kin û wiha axivî: ″Şagirtan bi 
wêneyên xwe, êş û azarên koç-
beran vegotin.″ 

Endamê Konseya Rêveber a 
KCK’ê Mustafa Karasu, li ser 
Newrozê axivî. Mustafa Kara-
su di destpêka axaftina xwe de 
şehîdên Newrozê bi bîr anîn 
û wiha got: “Bi nêzîkbûna 
Newrozê re hevrê Mazlûm Do-
gan û hemû şehîdên Newrozê 
bi minetdarî û rêzdarî bi bîr 
tînim. Şehîdên Newrozê ji bo 
Kurdistanê gelekî hêja ne, gelekî 
girîng in.”

Karasu diyar kir, rastiya 
Newrozê ji bo kurdan xwedî 
wateyeke gelekî cuda ye û wiha 
dewam kir: “Hebûna Kurdan 
û hebûna Newrozê di zikhev 
de ne. Newrozê kurd afirandi-
ye, kurdan jî Newroz afirandi-
ne. Di nava Newrozê de çanda 
berxwedanê û rastiya hebûnê ya 
kurdan heye. Newroz nîşaneya 

şênber a hebûna kurdan e.”

Karasu da zanîn, ku di enca-
ma zext û zordariya giran de 
welê li gelê kurd hatibû kirin 
ku ji bilî herêma Botanê New-
roz li tu devera Kurdistanê 
nedihat pîrozkirin û destnîşan 
kir, ku koma destpêkê ya tev-
gera Apoyî ev rastî dît û ji bo 
Newrozê zindî bike dest bi 
têkoşînê kir. Karasû anî zi-
man, ji sala 1976’an û pê ve 
êdî Newroz li her derê hat 
pîrozkirin, li her derê agirê 
Newrozê hat dadan.

Mustafa Karasu destnîşan kir, 
ku berxwedana herî mezin a 
li dijî qirkirin û zilmê bi ruhê 
Newrozê dikare bê meşandin 
û wiha got: “Divê Newroza 
2017’an... br...(2)

Jinên Şengalê êrîşên li ser gelê 
Şangelê bi tundî şermezar kirin 
û diyar kirin ku komployek li ser 
wan tê meşandin. Jinan komku-

jiya Şengalê bibîr anîn û gotin: 
ʺÇawa dê careke din baweriya 
me bi kesên em firotine were. 
Tenê gêrîlayan parstina me ki-

rin. Em ê bexwedana xwe heta 
serkeftinê bidomînin.ʺ
 
Jinên Şengalê têkildarî êrîşên 
ku ji aliyê çeteyên PDKʹê û 
AKPʹê li dijî gelê şengalê tê 
ji ANHAʹyê re axivîn û êrîş 
bi tundî şermezar kirin. Jina 
êzdî ya bi navê Sînem Îbrehîm 
êrîşên li ser gelê êzdîxanê pêk 
hat bi tundî şermezar kir û got: 
ʺPDKʹê bi çi mafî êrîşî me di-
kin. Ew sedema komkujiya 
Şengalê bûn, di bin serê wan de 
xizmên me hatin qetilkirin, jin 
û zarokên me... br...(2)

Krîza di navbera welatên 
Ewropayê û Tirkiyeyê bi 
daxuyaniyênnûberdewam dike. 
Serokê Daîreya Serokwezîrtiya 
Almanyayê Peter Altmaier da 
zanîn ku sekinandina wan nayê 
wateya ku çavê xwe ji AKP’ê 
re girtiye.Krîza di navbera 
Tirkiyeyê û welatên Ewropayê 
de berdewam dike û li şûna 
ku çareserî bê dîtin krîz bi 
daxuyaniyên nû yên aliyan tê 
kûrkirin. Serokomarê tirk Re-
cep Tayyîp Erdogan ji bo serkef-
tina xwe ya di referandûmê de 
der barê krîzê de daxuyaniyên 
nû dide û welatên Ewropayê bi 
nazîzmê sûcdar dike. Erdogan 
bi vê yekê jî namîne û angaşt 

dike ku welatên Ewropayê li dijî 
wî alîkariya dengên ‘na’ dike. 
Lê dijberî van daxuyaniyên 
Erdogan welatên Ewropayê jî 

wekî Erdogan ji bo serkeftinên 
hilbijartinê serî li krîzê didin û 
her roj krîzê bi zanêbûn kûrtir 
dikin... br ... (2)

المجتمعات 
المنكفئة؛ دور 

الكرد في التحول 
إلى المجتمعات 

المنفتحة المستقرة

Xwedîderketina li 
êzidiyan

نوروز بداية جديدة للمقاومة 
والحرية

خالد: أيامنا جميعها أصبحْت نوروزاً مع قدوم الثورة

في لقاء مع صحيفة االتحاد الديمقراطي 
الثقافة  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  قالت 
خالد  بيريفان  الجزيرة  بمقاطعة  والفن 
الشعوب  من  هي  آفا  روج  شعوَب  إن 

األصيلة لهذه المنطقة.

المرأة  هذا واستهلت خالد حديثها باعتبار 
طليعة َمن حموا ثقافات الشعوب، وأردفت 
خالل  المرأةَ  أن  على  شاهٌد  التاريخ  بأن 
الثقافة  فأغنت  واكتشفت  أبدعت  بحثها 
الحديث  عند  بأنه  خالد  وأكدت  اإلنسانية، 
عن الفن أو الثقافة نهيم بتذكر المرأة أوالً. 
آفا  روج  ثورة  سنواِت  بأن  خالد  وأفادت 
أدركت المرأة أن مرجعها الوحيد لحماية 

التحرر وحماية نفسها وميراثها هو العودة 
إلى أصلها وجوهرها الذي فقدته منذ خمسة 

آالف سنة مضت. 
تحتفل  الربيع:  قدوم  إلى  خالد  وأشارت 
والحياة  الطبيعة  بتجدد  آفا  روج  شعوب 
من مثل أعياد النوروز واألكيتو واألربعاء 
الشعوب  من  أنها  يؤكد  ما  وهذا  األحمر، 
في  خالد  وأسهبت  المنطقة،  في  األًصيلة 
"تتقارب  بقولها:  الشعوب  هذه  أصالة 
بعاداتها  آفا  روج  في  المتعايشة  الشعوُب 
بتجدد  تحتفل  الربيع  قدوم  فمع  وثقافاتها، 
العادات،  الزي،  في  وتتشابه  الطبيعة، 
والتعامل،  التبادل  ثقافة  في  وحتى  التقاليد 
وهذه  خصوصيته،  شعب  لكل  لكن 
الشعوب  قبل  من  تُحترم  الخصوصيات 

األخرى، فمنذ القدم تعايشوا معاً على هذه 
في  نفسه  يعيد  التاريخ  هو  وها  األرض، 
معاً  يتعايشون  سوريا  وشمال  آفا  روج 
بأعيادهم  معاً  ويحتفلون  ومحبة  بأخوة 

ومناسباتهم بكل ود. 
بقولها:  أكدت خالد  النوروز  وفيما يخّص 
"أيامنا جميعها أصبحت نوروزاً مع قدوم 
الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن  ومع  الثورة، 
الديمقراطية تم االحتفال بهذه األعياد على 
في  لها  الحرية، والتحضير  قدر من  أكبر 
المراكز الثقافية الخاصة بكل أمة وشعب.

 
الذاتية  اإلدارة  بإعالن  أنه  خالد  ونوهت 
واضح  فرق  للعيان  ظهر  الديمقراطية 
الذي  الوقت  في  بالنوروز،  االحتفال  في 
البهجة  مصدر  النوروز  يكون  أن  وجب 
البعث  حكومة  عهد  في  كانت  والسعادة، 
الكردي،  للشعب  بالنسبة  للخوف  مصدراً 
وفي كل سنة يتساءل أبناء هذا الشعب >هل 
أيضاً  العام  هذا  نوروز  سيمضي  ترى  يا 

على خير ما يرام<.   
الثقافة  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  وأنهت 
"احتفلنا  بالقول:  حديثها  خالد  بيريفان 
بالنوروز وبالفرح  بأسى في أعوام كثيرة 
هذا  يكون  أن  نأمل  لكننا  أخرى،  في 
أوجالن  القائد  حرية  نوروز  النوروز 
وضمانة الحرية وترسيخ دعائم الفيدرالية 
عوائل  على  نباركه  وإننا  الديمقراطية، 
الشهداء وعموم أبناء الشعب الكردستاني".
سيدار رمو

السابع,  عامها  دخلت  السورية  األزمة 
ستة اعوام منها انقضت مليئة بالفظائع, 
أية  كان ضحيتها شعوب سوريا ودون 
المفترضين  الصراع  لطرفي  جدية  نية 
هذه  انهاء  أجل  من  الدوليين  والراعين 
األفق  في  تلوح  أن  من  وبدالً  المعاناة, 
بوادر الحل, إال أن الوقائع على األرض 
إنتاج  في  األمل  من  الكثير  تعطي  ال 
ظل  في  السورية.  لألزمة  سياسي  حل 
في  كانوا  من  يتفق  لم  الحاصل  التخبط 
المعارضة  أو  النظام  من  سواء  جنيف 
على أي شيء سوى معاداة تطلع الشعب 
الكردي وعموم شعوب غربي كردستان 
والتحرر  الحرية  تحقيق  في  الطامحين 
تمثلت  والذي  المشترك  والعيش 
تطلعاتهم في النظام االتحادي ونموذجه 
في الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا 
والوحيد  بل  األمثل  الحل  يمثل  والذي 
لألزمة السورية الراهنة وجميع األزمات 
أخرى  جهة  من  األوسط,  الشرق  في 
والدبلوماسي  االقتصادي  الخنق  يزداد 
على روج آفا من ناحية جنوب كردستان 
من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي قرر وبشكل قاطع أن يكون معاديا 
غربي  في  الكردي  للشعب  تطلع  ألي 
وبشكل  مصيره  ربط  والذي  كردستان 
حزب  بمصير  مجاال  للشك  يدع  ال 
معرض  في  بات  الذي  والتنمية  العدالة 
عزلة تامة عن المجتمع الدولي. وهذا ما 
المفروضة  العزلة  سياسة  بدوره  يفسر 
أوجالن  الكردستاني  الشعب  قائد  على 
من قبل نظام العدالة والتنمية وكذلك ما 
قصف  من  والتنمية  العدالة  جيش  يقوم 
وحشي  بشكل  الكردية  وللبلدات  المدن 
التركية  الطورانية  بدعم  ذلك  وعالقة 
للتنظيمات االرهابية التي تفتك بسوريا 
والشعب السوري وعالقتها بسياسات ال 
ب د ك  ضد إرادة الشعوب في باكور 
وروج آفايي كردستان, ويستمر القصف 
صمت  وسط  الكردية  للمدن  التركي 
الرسمية  العالمية  األوساط  من  مريب 
الرائجة  االعالمية  القنوات  من  وكذلك 
للتواطؤ  نتيجة  وذلك  العربية  سيما  وال 
ونماذج  وقطر  تركيا  بين  الحاصل 
القومية البدائية والعشائرية والبيوتاتية.

السياسة  نفضح  أن  المرحلة  تتطلب 
وتواطؤها  التكتل  هذا  لمثل  التآمرية 
االستبداد  أنظمة  تركيا وغيرها من  مع 
في المنطقة وأن ال نوفر جهدا من أجل 
إيقاظ الفئة التي غشتها الشعارات البراقة 
والطنانة دون الفعل من الشعب في روج 
الرنانة  الشعارات  وراء  والمنقادين  آفا 
والتي لم تكن سوى لعب بمشاعر الشعب 
الحقيقي  الوجه  التغطية على  ومن أجل 

لهذا التكتل.
أخـَذ  قـد  آفـا  الكردي في روج  الشعـب 
علـى عاتقـه خلـق حياة جديدة ومستقبل 
أفضل لشمال سوريا خصوصاً وعموم 
السـورية  الشعـوب  ولجميـع  سوريا، 
األخــوة  فلسفة  إلى  باالستناد  عموماً 
ثابتة  وبخطوات  المشترك  والعيش 
فـدرالية  عـن  اإلعـالن  فكـان  وواثقة، 
حـّل  كأفضل  سوريا  شمال  آفا-  روج 
الكامل  الخراب  بعد  السورية  لألزمة 

الذي ألَّم بالمنطقة برمتها.
 وما اجتماع إرادة الشعوب واصرارها 
عند  نكـون  أن  على  العـزم  وعقدهـا 
الشـهداء  وآلمال  المسؤولية،  قـدر 
الـذين ضحـوا ألجـل أن نعيش بحـرية 
هذا  عن  نتنازل  لن  ونحـن  كـرامة،  و 

الحـق (الفيدرالية).
ومن  الديمقراطي   االتحاد  حزب  إّن 
الشعب  يعاهد  نوروز  مناسبة  خالل 
والتاريخ بأن ال يوفر أي جهد لجعل من 
جديدة  لمرحلة  بداية  العام  هذا  نوروز 
الوصول  حتى  والكفاح،  النضال  من 
بسورية إلى مجتمع اتحادي ديمقراطي 
واألديان  الُمكونات  لجميع  تضمن   ،
أساسها  كريمة  حرة  حياة  واألعراق 

العدل والمساواة.
فكل نوزوز وأنتم بخير
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PYDاستمرار حمالت شبيبة الـ
قائد  على  الدولية  المؤامرة  من  واستيائهم  سخطهم  عن  تعبيراً 
الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، والعزلة المفروضة عليه في 
سجن إمرالي  من قبل الحكومة التركية بقيادة اردوغان قامت 
التي  الحملة  منها  الحمالت  من  العديد  بتنظيم   PYD الـ  شبيبة 
اطلقتها الشبيبة الحرة في مدينة الحسكة. تحت اسم "الحرية للقائد 

." APO الكردستاني عبد هللا اوجالن
حيُث تم قسمهم إلى فرق عدة، وبدأ كل فريق في نقش صور القائد 

أوجالن على جدران المدينة.

الـ  PYDيعقد اجتماعاً لألحزاب الكردية في عفرين

َعقََد مكتُب العالقاِت الدبلوماسيِة في حزِب االتحاد الديمقراطي 
PYD في مقاطعة عفرين اجتماعاً لألحزاب الكردية السياسية.

حيُث بدأ االجتماع بالوقوِف دقيقةَ صمت على أرواح الشهداء، 
وبدأ الحديث بشرح التطورات األخيرة على الساحة كردستانية 
أمينة  المركزية  الهيئة  قِبل عضو  من  خاصة  آفا  وروج  عامة 
أوسي، وركزت في حديثها على الهجمات األخيرة التي جرت 

في شنكال.
أكدت أوسي على ضرورة انعقاد مؤتمر وطني كردي بحضور 
هذا  النعقاد  أحد  ننتظر  لن  وسوف  الكردية،  األطراف  جميع 
المؤتمر، وكما اتفقت األحزاب في مقاطعة عفرين على التشارك 
في إحياء الذكرى السنوية الـ13 النتفاضة شهداء قامشلو 12/ 
من  أكاليل  ووضع  الشهداء  مقبرة  زيارة  على  واتفقوا  آذار، 

الورود على القبور.
وفي نهاية االجتماع تم إلقاء كلمات عدة باسم أحزاب المقاطعة.

الـ PYD يُّحيي أربعينية الفقيد صالح إبراهيم
في إحياء أربعينية عضو لجنة العالقات الدبلوماسية لحزب الـ 
PYD صالح إبراهيم زار جميع أعضاء وشبيبة حزب االتحاد 

الديمقراطي PYD ضريحه في مدينة قامشلو.
ومن ثم زاروا مقبرة شهداء انفجار قامشلو، حيث ألقي العديد من 
الكلمات، منها كلمة باسم حزب االتحاد الديمقراطي، وكلمة لجنة 
العالقات العامة للحزب، وكلمة ابن الفقيد محمد صالح ابراهيم 
الذي بدوره شكر جميع أعضاء الحزب على حضورهم وتقديم 

واجب العزاء وعدم التقصير حيالهم. 

ً عشية 12 آذار أشعل أعضاء الـ PYD شموعا
الديمقراطي  االتحاد  حزب  أعضاء  أشعل  آذار   12 عشية  في 

PYD شموعاً، وذلك استذكاراً لشهداء انتفاضة قامشلو.
مقر  أمام   PYD الـ  واداريي  أعضاء  من  عدٌد  واجتمَع  هذا 
الحزب في قامشلو وأشعلوا خاللها شموعاً، إلحياء ذكرى شهداء 
انتفاضة قامشلو التي انطلقت في 12 آذار 2004 من قامشلو، 
وتصدرت إلى عموم المدن الكردية فيما بينها حلب وحي زور 
وانتفضوا ضد  إرادتهم  عن  الكرد  عبّر خاللها  دمشق،  في  آفا 

النظام البعثي. 

الـ  PYDيعقد اجتماعاً ألهالي 10 قرى عربية

”كرهوك  قرية  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
التل“ التابعة إليالة “ Gırkê legê“ اجتماعاً ألهالي ووجهاء 
عشائر (10) قرى من المكون العربي لشرح مستجدات الوضع 

السياسي الراهن.
شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدأ  هذا 

الحرية، ثم تحدثت عضو المجلس العام للـ PYD غادة حاج عن 
الراهن، وأشارت حاج في حديثها  السياسي  الوضع  مستجدات 
تعقيد  من  تزيد  أنها  وكيف  سوريا،  في  التركية  التدخالت  إلى 

األزمة السورية بتداخالتها تلك.
الديمقراطي  الفيدرالي  النظام  بناء  ضرورة  إلى  ونوهت  كما 
كنظام يضمن حًل لألزمة السورية مع الحفاظ على خصوصية 

الشعوب المتعايشة في روج آفا.
الحزب  في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  عضو  بالحديث  تالها 
شنتها  التي  الهجمات  إلى  بدوره  أشار  الذي  صبري،  عاطف 
بيشمركة روج على شنكال، وكيف أنها أتت بعد لقاء رئيس إقليم 

باشور كردستان مسعود البارزاني مع رئيس تركيا أردوغان.
باشا،  ”رميالن  التالية:  القرى  أهالي  االجتماع ضم  أن  ويذكر 
شيرو،  الناصرية،  صبيحية،  سكرية،  الجنيدية،  اليوسفية، 

كرهوك التل، كرهوك فزع، علي آغا“.

زيارة الهيئة الوطنية العربية إلى مكتب المرأة في الـ
 PYD

استقبل مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD مكتب 
المرأة في الهيئة الوطنية العربية، هذا وضم الوفُد الزائُر كالً من 
عبير عبود والوفد المرافق لها،  وكان في استقبالهم البعض من 
أعضاء مجلس العام للحزب، روجين رمو ومنال محمد وليلى 

آياتا.
رحبت رمو بالوفد حيث تبادل النقاش بينهم حول العيد العالمي 
للمرأة في 8 من آذار، وبدورها تحدثت عبود قائلةً:" أننا نؤيد 
للمرأة  أعطى  الذي  اوجالن  عبد هللا  العظيم  القائد  بفكر  ونشيد 
المرأة بشكل عام،  فقط، وإنما  الكردية  المرأة  حريتها، وليست 
وتجلى ذلك من خالل "الرئاسة المشتركة " ليضمن حق المرأة 
على أكمل وجه"، وبدورها أبدت رمو عن سعادتها في تكاثف 

ة الشعوب.   هذه الزيارات ألنها نتاِج فكٍر حٍر مبنٍي على أخوَّ

الـPYD  تختتم دورة تدريبية ألعضائها في األكاديمية السياسية

رميالن،  مدينة  في  دادلي  أوصمان  الشهيد  دورة  اسم  تحت 
اختتمت األكاديمية السياسة دورة تدريبية ألعضاء حزب االتحاد 
الديمقراطي PYD، وذلك تحت إشراف كالً من أعضاء مجلس 

العام للحزب شيار جيا وروجين رمو.
وتعتبر هذه الدورة هي الدورة الثانية عشر بعد المؤتمر السادس 
إداريين  من  وعشرون  اثنا  الدورة  لهذه  انضم  حيث  للحزب، 

الحزب في مختلف المدن واالياالت.
الحضارة  مانفسيتو  من  الخامس  المجلد  حول  التدريب  تم 
األمة  مفهوم  وأهمية  تعميق  على  مؤكدين  الديمقراطية، 

الديمقراطية، وقوة العمل السياسي في الحزب. 

الـ  PYDيعقد اجتماعاً لألحزاب الكردية في عفرين
َعقََد مكتُب العالقاِت الدبلوماسيِة في حزِب االتحاد الديمقراطي 
PYD في مقاطعة عفرين اجتماعاً لألحزاب الكردية السياسية.

حيُث بدأ االجتماع بالوقوِف دقيقةَ صمت على أرواح الشهداء، 
وبدأ الحديث بشرح التطورات األخيرة على الساحة كردستانية 
أمينة  المركزية  الهيئة  قِبل عضو  من  خاصة  آفا  وروج  عامة 
أوسي، وركزت في حديثها على الهجمات األخيرة التي جرت 
وطني  مؤتمر  انعقاد  ضرورة  على  أوسي  شنكال.أكدت  في 
كردي بحضور جميع األطراف الكردية، وسوف لن ننتظر أحد 
النعقاد هذا المؤتمر، وكما اتفقت األحزاب في مقاطعة عفرين 
على التشارك في إحياء الذكرى السنوية الـ13 النتفاضة شهداء 
ووضع  الشهداء  مقبرة  زيارة  على  واتفقوا  آذار،   /12 قامشلو 
إلقاء  تم  االجتماع  نهاية  وفي  القبور.  على  الورود  من  أكاليل 

كلمات عدة باسم أحزاب المقاطعة.

أعضاء الـ PYD يشاركون في التظاهرة المنددة
بالهجمات على خانه صور

شارَك أعضاُء حزُب االتحاد الديمقراطيPYD في مقاطعة 
على  المرتزقة  بهجمات  المنددة  الحاشدة  بالتظاهرة  كوباني 

خانة صور في شنكال.
تظاهرٍة  في  كوباني  مقاطعة  أهالي  من  المئاُت  وخرَج  هذا 
للهجمات على "خانة صور"  امتعاضهم  َعبَّروا خاللها عن 
التابعة لشنكال، حيُث تمَّ استهداُف المدنيين الُعزل واستشهاد 

الصحفية في فضائية (جرا) نازي نايف.   
خانه صور،  في  العزل  المتظاهرين  من  الكثير  أصيب  كما 

وإصابات الكثير من المصابين حرجة.
bibe Newroza xwedîderketina 
li hebûna xwe û raperîna li dijî 
mêtîngeriya qirker. Berdêla xwe 
çi dibe bila bibe, dijmin çiqasî 
zalim dibe bila bibe, pêwîste em 
dakevin qada Newrozê.”

Karasu diyar kir, ku daketi-
na qadên Newrozê tê wateya 
nîşanana vîna jiyana azad û wiha 
got: “Ya rast, qada Newrozê ji 
bo kurdan qada kongreya gel 
e. Civaka li qada Newrozê di-
cive, civaka kongreya gel e. Di 
Newrozê de gel bernameya xwe 

ya jiyana azad û demokratîk ra-
dixe pêş çavan. Newroz ji bo 
kurdan gelekî girîng e. Pêwîste 
Newroz bibe xwedîderketina li 
hebûna kurdan, bibe raperîna li 
dijî mêtîngeriyê.”

Karasu destnîşan kir, ku New-
roz di heman demê de nîşaneya 
biratiya gelan e û işaret bi van 
xusûsan kir: “Ya rast, Newroz 
ruhê dîrokî yê teoriya netewe-
ya demokratîk e ku Rêber Apo 
di roja îro de destnîşan kiriye. 
Em Newrozê weke vîna jiyana 

bi hev re ya êzidî, sûnî, elewî, 
weke vîna hemû kurdan dibînin. 
Weke vîna jiyana bi hev re ya 
êzidî, elewî, sûnî, xiristiyan, 
misilman a her kesî dibînin.”

Karasu bi bîr xist ku Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
gelê kurd weke ‘gelê Newrozê’ 
bi nav dike û wiha got: “Gelê 
Newrozê tê wateya gelê 
berxwedanê, gelê jiyana azad û 
demokratîk, vîn û hêza raperîna 
li dijî zilmê.” BEHDÎNAN ANF

hatin revanin. Em berx-
wedana gêrîlayên ku em ji 
DAIŞʹê rizgarkirin silav dikin. 
Em ji Barzanî re dibêjin ku 
pêşmergeyên te em bi mirinê re 
rû birû hitşin, hêzên gêrîla par-
sitna me kirin. Em hebûna we li 
Şengalê naxwazin.ʺ
Sînem Îbrehîm di dawiya axaf-
tina xwe de ev tişt anî ziman: 
ʺEm xaka xwe bernadin, em ê 
heta dawî li kêleka şervanên xwe 
bisekinin, em ê alîkariya hêzên 
xwe yên parstinê bisekinin û rê 
nadin tu aliyan destwerdanê di 
xaka me de bikin.ʺ

Jina êzdî ya bi navê Sûriya Xe-

lef jî pîlan û êrîşên ku gelê êzîdî 
pê re rû bi rû man bibîr xist û 
wiha got: ʺLi pişt hemû pîlanan 
AKP û PDKʹê hene. Armanca 
wan ji êrîşên li ser Şengalê ew 
ku tevlîheviyê di navbera gelê 
herêmê de derbixin. Dixwazin 
şerekî mezin li ser gelê me pêk 
bînin.ʺ

Sûriya di dawiya axafti-
na xwe de got ku gelê êzdî 
gelekî aştîxwaze û wiha dawî 
li axaftina xwe anî: ʺGelê êzdî 
aştîxwaze û şer naxwaze, lê 
dijber dixwazin di herêmê de 
tevliheviyê derbixin. Me gelek 
zehmetî kişandiye, ji ber wê em 

dest ji xaka xwe bernadin. ʺ

Jina bi navê Berfê Alas êrîşên li 
ser Xanesorê şermezar kir û got 
ku baweriya wan bi YBŞ/YJŞʹê 
yên parastina herêmê dikinm 
tê û wiha dirêjî da axaftina 
xwe: ʺ berxwedêrên  me dika-
rin parsitna me bikin, ne wekî 
pêşmergeyên PDKʹê em li ber 
destê çeteyên DAIŞʹê hişin.ʺ

Berfê Alas  di dawiya axafitna 
xwe de spaisyd gelê Rojava ku 
piştgirî dan wan kir û wiha got: 
ʺEm hêza xwe ji gelê Rojava û 
piştgiriya wan bi me re digirin.ʺ

br ... Karasu: Newroz hebûna 
kurdan e

br ... Jinên Şengalê: Em ê çawa ji ên em firotin bawer bikin

Li Hollandayê ku asta krîza bi 
Tirkiyeyê derxist asta herî jor 
û Wezîra Malbat û Polîtîkayên 
Civakî ya Tirkiyeyê Fatma 
Betul Sayan Kaya dersînor 
kir, hilbijartinên giştî pêk hat. 
Encamên hilbijartinê heta 
ku me nûçe amade kir diyar 
nebûbûn. Li gorî anketên ku di 
demên dawîn de dihatin kirin, ji 
ber krîza bi Tirkiyeyê re Partîya 
Lîberal (VVD) a serokwezîrê 
Hollandayê Mark Rutte dengê 
xwe gelek zêde kir û tê payîn 
ku bi ser bikeve û bibe partiya 

yekemîn.
Serokê Partiya Azadiyê ya rast-
gir û nîjadperest Geert Wil-
ders ku di krîzê de piştrgiriya 
hikumetê kir, tê payîn ku dê 
bibe partiya duyemîn. Li aliyê 
din pisporê têkiliyên Tirkiye û 
Yekitiya Ewropayê (YE) Can 
Baydarol krîz nirxand û diyar 
kir ku krîz bi kêrî eniya ‘erê’ û 
dijberên Tirkiyê tê. Baydarol anî 
ziman ku krîz di navbera gelan 
de dijminatiyê bi xwe re tîne û 
wiha got: “Li Tirkiyê weke en-
cam ji 17 hezar karsazên biyanî 
hene û piraniya van jî Ewropî ne. 

Ji bo vê jî welatên Yekîtiya Ew-
ropa û Tirkiye hewceyî hev in. 
Ji bo vê jî nîqaş di qada siyasetî 
de berdewam bikin jî bandorê 
li dewletan nake, têkilî wê ber-
dewam bin.’’ Her wiha serokê 
Komîsyona Yekitiya Ewropayê 
(YE) Jean Claude Juncker jî 
bertek nîşanî daxuyaniyên se-
rokomor Erdogan ên şibandina 
nazîzmê da û ev tişt anî ziman: 
“Ez ji ber tawanbariyên Tir-
kiye yên di warê naziyan de 
ecêb mam. Nayê qebûlkirin ku 
rêveberiyên îro û nazî wekhev 
bên dîtin.”

br ... Sekinandin nayê wateya çavgirtinê Amadekariya Festîvala Şanoya Kurdî tê kirin
Koma Şehîd Hêvî ya Navenda 
Çand û Huner a Aram Tîgran, 
di çarçoveya amadekariyên 
beşdarbûna Festîvala Sêyemîn 
a Şanoya Kurdî ku tê payîn di 
meha Adarê de bê lidar xistin, 
şanoyek pêşkêş kir.
Di çarçoveya amadekariyên 
ji bo beşdarbûna di 3`yemîn 
Mîrehcana Şanoya Kurdî ya 
Şehîd Yekta Herekol de ya ku 
ji aliyê Desteya Çand û Hunerê 
û Tevgera Çand û Hunerê 
ya Kantona Cizîrê ve hatiye 
orgenîzekirin, Koma Şanoyê ya 
Şehîd Hêvî ya girêdayî Naven-
da Çand û Huner a Aram Tîgran 

Şanoyek bi navê ʺBirînʺ pêşkêş 
kir. Bi dehan şênî û Komîteya 
nirxandina pêşkeşiyên şanoyê 
amadebûn.
Naveroka şanoyê li ser axaftinên 
di navbera ruhan de û şerê di 
navbera wan de bi rêya diyaloga 

di navbera ekterên şanoyê de, hat 
pêşandan.
Amanca pêşkêşkirina şanoyê 
ew bû berî ku li ser bedarbûna 
şanoyê di mîhrecanê de bê erê  
kirin, nirxandin li ser bê kirin e.

Qamişlo xwe ji bo Newrozê dixemlînê
Meclîsa Şaredariya Qamişlo 
û bi Meclîsa Bajarê Qamişlo 
bi nêzikbûna cejna Newrozê 
rêyên sereke û qadên bajar bi 
ala YPG/YPJ, Kongreya Star û 
TEV-DEM`ê dixemlînin.
Xemlandin li çerxereya şehîdan 
a herêma rojhilat  destpê kir û 
heta ber bi çerxereya Osman 
Sebîr ya li taxa Xerbî dewam 
kir. Hemleya xemlandina bajar 
dê heta 20`ê adarê dewam bike.

Çeteyên PDK`ê Serokê Mala Êzidiyan re-
vandin

Serokê Mala Êzidiyan a Şengalê 
Salih Adî Xetîf (50) dema ji bo 
karê malbatê diçû Sinûnê, ji 
aliyê çeteyên PDK’ê ve hate 
girtin û li wî xistin.

Welatiyên ku diçûn Sinûnê û 
bûne şahidên bûyerê, têkildarî 
mijarê agahî dan. Welatiyan 
gotin wan bi çavên xwe dîtiye 
ku çeteyan li ser rêya Xanesor 
û Sinunê tirimpêla Serokê Mala 
Êzidiyan a Şengalê Salih Adî 
Xetîf ê 50 salî rawestandiye û 
ew ji tirimpêlê peya kirin. 
Welatiyan destnîşan kirin ku çe-
teyan piştre destên Xetîf kelep-
çe kirine û bi lêdanê ji wê derê 

birine.
Derbarê sedema girtina Xetîf û 
cihê ku çeteyan ew birinê de, 
agahî nehatin bidestxistin.
Endamên malbatê jî dan zanîn 
ku Xetîf ji bo karê malbatê diçû 
Sinunê û piştî pêdiviyên xwe 

bicîh anîn jî, dê vegeriyaba 
malê.
Hêjayî gotinê ye Salih Adî 
Xetîf di nava hemû hewldan 
û çalakiyên ji bo bidestxistina 
mafê êzidiyan û yekîtiyê de cih 
girtiye.

‘Federalî yekîtiya hemû pêkhateyan  misoger dike‘

Endama Deseteya Rêveber 
a Federaliya Bakurê Sûriyê 
Hêvîn Husên diyar kir ku 
Federalî tê wateya yekîtiya 
tevahî pêkhateyan e û  mafên 
gelan misoger û got: ” Şoreşa 
Sûriyê bigihîne armancên wê 
ya azadiyê û demokrasî yê, he-
ger gelê Sûriyê li dijî siyasetên 
derve bibe yek dê şerê heyî bi 
dawî bibe.
Desteya Rêveber a Federaliya 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê bi 
koçberên herêmên Şehba re yên 
li gundên Şadêrê, Kanî Dînkî û 
Qarso yên navçeya Şêrewa, ci-
viya.
Di civîna ku li dibistana gundê 
Şadêrê hat lidarxistin de bi de-

han koçberên ji herêmên Şehba 
ku li gundên navçeya Şêrewa 
yên hatine bibîrxistin û şêniyên 
herêmê amadebûn.
Civîn bi deqeyeke rêzgirtinê 
dest pê kir, paşê Belgename-
ya Siyasî ya Sûriya pêşerojê ji 
aliyê Endama Desteya Rêveber 
a Federaliya Bakurê Sûriyê 
Hêvîn Husên ve hat xwendin û 
naveroka Belgeyê ji şêniyan re 
hat rave kirin.
Hêvîn Husên wiha got: ‘‘ Na-
veroka Belgenameya siyasî ji 
rêgez û bingehên jiyana hevbeş 
û wekheviya di navbera tevahî 
pêkhate, netew, mezheb û olan 
de pêk tê. Projeya Federaliyê 
ne wek hukmekî desthilatdariya 

navendî ye, lê belê berevajî wê 
ye. Ev sîstema çand û ol û her 
netewan di nav xwe de digire û 
Ii ser esasê rêzgirtin, prensîpên 
exlaqê hatiye pêşxistin.”
Hêvîn diyar kir ku hin alî hene 
hewl didin rêgeza Federaliyê 
berovajî nîşan bidin û tevliheviyê 
di navbera pêkhateyan derbixin 
û wiha dom kir: “Îdîa dikin ku 
projeya federaliyê xaka Sûriyê 
parçe dike. Lê ev îda ne rast 
in. Ev proje ya herî guncaw ji 
çareserkirina aloziya Sûriyê û 
yekîtiya gelên Sûriya diparêze.
Piştî axaftina Hêvîn Husên beş-
daran jî pirsên xwe yên derbarê 
mijarê de anîn ziman. Ji wan 
pirsan; wateya federaliyê û gelo 
wê ev sîstem karibe bibe bersi-
va siyasetên parçekirinê an na?
Hêvîn Husên wiha bersivên 
wan wan bersivan: “Federalî 
tê wateya yekîtiya di navbera 
tevahî pêkhateyan de, mafê her 
hemûyan misoger dike. Heger 
gelê Sûriyê li hemberî siyasetên 
derve bibe yek

فريق ARTفي مباراة في نادي برخدان في مدينة عامودا

تأسست حديثاً فريقاً للنسوة تحت اسم  ARTفي نادي برخدان 
ونشاطات  مباريات  ضمن  ومن  قامشلو،  مدينة  في  الرياضي 
النادي، إجراء مباراة نسوية على أرض ملعب عامودا بين كل 
من فريق برخدان وART، والذي فاز فيه فريق برخدان بهدفين 

مقابل هدف.
وفي نهاية المباراة تم شكر الفريقين من قِبل الحكام.

تحت شعار توحيد الصف الكردي شبيبة الـPYD  يعقدون 
مؤتمر صحفي

الشهيد  بمزار  الجاري  آذار  شهر  من  عشر  السادس  في  ُعقَِد 
دليل صاروخان في مدينة قامشلو مؤتمراً صحفياً لشباب الكرد 
في شمال سوريا- روج آفا "لشبيبة حزب االتحاد الديمقراطي 
وايجاد  وخطابه  الكردي  الصف  توحيد  شعار:  تحت   ،"PYD

استراتيجية كردية موحدة على مستوى كردستان.

واتحادات  وحركات  منظمات  من  شباب  المؤتمر  في  شارك   
شبابية متعددة وشبيبة األحزاب الكردية في روج آفاي كردستان. 
بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، حيث 
تم النقاش عن األوضاع السياسية واالجتماعية للمرحلة الراهنة 

في المنطقة.

التي  البيان تمت اإلجابة على االسئلة  االنتهاء من قراءة  وبعد 
والحركات  المنظمات  مختلف  في  الصحفيين  قِبل  من  طرحت 

واالتحادات منها: 

.YCR اتحاد شبيبة روج آفا -
 .YJC اتحاد المرأة الشابة -

- رابطة الشباب اليساريين الكرد.
insiyatîva xwendekara -

 .TEV – DEM شبيبة أحزاب حركة المجتمع الديمقراطي -
- شبيبة أحزاب تجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سوريا. 

- شبيبة أحزاب التحالف الوطني الكردي في سوريا. 
- شبيبة الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

Roj : armanc êrîşan xeta jina azad e
 Endama Komîteya Xebatên 
Şehîdan Berfîn Roj cejna 
Newrozê pîroz kir û li ser êrîşa 
bi ser Şengalê de axivî û got, 
‘armanc êrîşan xeta jina azad e.
Roj got:  ‘’ Di vê maneyê de em 
van êrîşan ji kûr ve fêm dikin, Ji 
bo wê jî di serî de jin û dayîkên 
Şengalê ti carî bi tenê namînin, 
Bila KDP e jî vê baş bizanibe; 
çeteyên AKP û MHP’ê bila baş 
bizanibin ev jin û ev xet zû bi zû 
bin nekave.’’
 ROJ di hev peyvîna xwede 
got :Ez cejna Newrozê, cejna 
hebûn, vejîn û berxwedanê li 
hemû gelê me yê berxwedêr 
pîroz dikim, Em bi vî rûhî bi 
vê coşê û vê hêviyê gelên xwe 
hembêz dikin. ‘’

‘roj bal kişand li ser buyerên li 
şengalê wha da zanîn: Di roja 
me ya îro de çi zilm û zor li ser 
me heye? Ez vê bêjim, di şexsê 
jinê û gelê me yê Şengalê de 
êrîşên ku bi destên Daîşê hatin 
kirin ji KDP û  AKP’ê ne dûr 
bûn, Bi êrîşên îro jî ev rastî hê 
baştir derket holê û zelal, bû Bi 
wan êrîşan dixwestin çi bikin? 
Ew êrîş xwedî îfadeyeke çawa 
bûn? Em pir zelal dizanin ku 
di şexsê jina Kurd ya Şengalê 
de di esas de jina Kurd ya ku di 
çiyayên azad de, di xeta Zîlanan 
de, Bêrîtanan û Bêrîvanan de 
berdewam kir; serkeftina wê 
xetê hezim nekir.
Ew jinên li Şengalê ti carî ne bi 
tenê ne, Bi tenê jî namînin. Em 

baş maneya van êrîşan zanin, 
Di esas de ew êrîş li ser îradeya 
hemû jinan e. Li hemberî jinê çi 
zilm û zordarî hene, li hemberî 
vê berxwedanê ye. Di vê 
maneyê de em van êrîşan ji kûr 
ve fêm dikin. Ji bo wê jî di serî 
de jin û dayîkên Şengalê ti carî 
bi tenê namînin. Bila KDP e jî 
vê baş bizanibe; çeteyên AKP û 
MHP’ê bila baş bizanibin ev jin 
û ev xet zû bi zû bin nekave.
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Ne mexdûr e, zalim e!

Fehîm Işik…

AKP û serokê wê Erdogan, 
wekî ku tu mûyekê ji nav rûn 
bikişînî, xwe dikarin ji astengi-

yan xilas bikin û her wiha di-
karin xwe wek mexdûr jî nîşan 
bidin. Kerem kin li tiştên ku li 
Ewropayê diqewimin, binêrin. 
Ew AKP’a ku bûye sedem ku bi 
hezaran xort jiyana xwe ji dest 
bidin, ji ber ku yek-du wezîr û 
parlamenterên wê nehiştine li 
Ewropayê propagandaya ‘erê’ 
bikin, xwe mexdûr nîşan dide. 
Bi ser de jî dersên demokrasiyê 
dide Ewropayê. Di rastiya xwe 
de ev mijara henekan e. Tu were 
însanan li jêrzemînan bikuje… 
Tu were hevserok, parlamen-
ter û hevşaredarên wan jî tê 
de, bi hezaran siyasetmedarên 

HDP’î û DBP’î bigire biavêje 
zindanan… Tu were li Rojhi-
lata Navîn çi qulan nehêle, bi-
keve hemûyan û gel û welatên 
Rojhilata Navîn li bin guhê 
hev bixe… Bi ser de jî bibêje, 
“Neheqiyê li min dikin, nahêlin 
ez xebatên hilbijartinê bikim, 
pêşî li min digirin…” Heta 
wisa dikin ku mixabin di serî 
de CHP, yên ku di referandûmê 
de bibêjin ‘na’ jî piştgiriya wê 
dikin.
Ma ev ne zîrekî ye?
Belê zîrekî ye lê divê em biza-
nin, AKP ne mexdûr e, zalim 
û zordar e. Her wiha dikare 

ji derfetan jî îstîfade bike. Ne 
mexdûr e. AKP, ji ber ku dix-
waze ew polîtîkaya dijberiyê ku 
li Tirkiyeyê dimeşîne, bikişîne 
kolanên Ewropayê tê astengki-
rin. Ango Ewropa naxwaze ew 
siyaseta qirêjî ya AKP’ê bikeve 
kolanên wê û ji bo wê wezîr û 
parlamenterên AKP’ê asteng 
dike. Her wiha dizane ku ew 
polîtîkaya qirêjî bi destê wezîr 
û parlamenterên AKP’ê tê me-
şandin. Welatên Ewropayê di-
zanin AKP çi ye û dixwaze çi 
bike. Bi gotineke din xetereya 
ji bo pêşeroja xwe jî dibînin, 
ji ber vê jî pêşî li AKP’ê di-

girin. Rewş ev e, lê yên li 
Tirkiyeyê dixwazin AKP’ê ji 
rayedariyê dûr bixin ango yên 
ku di referandûmê de ‘na’ bi 
kar tînin, çi dikin? Mixabin, hin 
ji wan helwesta Ewropayê wek 
helwesteke li dijî Tirkiyeyê û 
demokrasiyê dinirxînin û ber-
tekan nîşan didin.
Bi gotineke din rûn li nanê 
AKP’ê didin; rûn li nanê zaliman 
didin. Belê, mirov meseleyê 
astengkirina wezîran bi nirxên 
demokrasiyê binirxîne, tiştên 
li dijî AKP’ê tê bi karanîn, 
ne tiştên demokratîk in. Axir 
partiyek tê astengkirin û nika-

re li Ewropayê ji bo endamên 
xwe propagandaya hilbijartinê 
bike. Lê rastiya meseleyê ne 
ev e! AKP ne ku propagan-
daya ‘erê’ dike, ew dixwaze 
şer bikişîne Ewropayê. Hemû 
hewldanên wê jî ji bo vê yekê 
ne. AKP çima dixwaze vê bike, 
aşkera ye! Di astengiyê de ye, 
li hemberî hemû zilma xwe jî 
nikare bi rê ve bibe, jê re krîz 
pêwîst e. Bi rêya krîzê hem 
xwe wek mexdûr nîşan dide, 
hem jî alîgirên xwe bi awayekî 
dehî zexm li dora xwe dicivîne. 
Divê aliyên din li vê zîrekiya 
AKP’ê hişyar bin…

Ahmet Aktaş
Li Rojava serkeftina şoreşê û li 
Bakur serkeftina hilbijartinên 
7’ê hezîranê dewleta R. T. Erdo-
gan aciz kir. Hikumeta Mesûd û 
biraziyê wî Nêçîr jî ji serkeftinê 
aciz bûn. Ev dewletên dagirker 

û nexasim jî dewleta tirk li ser 
tunekirina kurdan hatiye avaki-
rin. Helbet dê ji şoreşa Rojava 
aciz bibin û ji ber serkeftina 
7’ê hezîranê AKP û R. T. Erdo-
gan ji desthilatiyê hatin xistin. 
Ê baş e çi agir bi serê Mesûd 
Barzanî ketiye ku ev qas ji 
serkeftina ‘birayên xwe yên 
kurd’ aciz dibe? Em rewşa wan 
a demî binêrin, gelek xisletên 
wan wekî hev in. Her du jî ev 2 
sal in bi zordestiyê desthilatiya 
xwe didin meşandin. Seroka-
tiya her duyan jî ne rewa ye. 
Parlamento dane rawestandin, 
hemû erkên hikumraniyê xis-
tine bin destê xwe. Bi kurt û 
kurmancî her duyan çarenûsa 

xwe bi hev ve girê daye, dika-
re were gotin ku hevalbend in 
û li dora wan kesek nemaye. 
Jixwe aliyê wan ê îdeolojîk û 
polîtîk yek e, her du jî xwedî 
zîhniyeta çîna serdest a kevne-
perest in. Ji bo ku gel bixapînin 
pir bi hostatî argumanên dînî 
û nîjadî bi kar tînin. Em we-
rin ser mijara rojane; ji bo çi 
ev her du deshilatdar bi hev re 
êrîşî tevgera me ya azadiyê di-
kin. Bi taybet jî çima êrîşî gelê 
me yê êzidî dikin? Bi awayekî 
koordîne êrîş dikin. Di dema 
êrîşan de heman zimanî bi kar 
tînin. Yek dibêje; ‘Em nahêlin 
Qendîla duyemîn were avaki-
rin’, yê din dibêje; ‘Bila PKK 

ji xaka min derkeve, çi karê 
wan li Şengalê û Başûr heye?’ 
Carinan R. T. Erdogan nikare 
devê xwe fren bike, damara wî 
ya dijminatiya kurd zêde bilind 
dibe û dibêje; ‘Xeletiyên ku me 
li Başûr kirin, em nahêlin li Ro-
java dubare bibin’. Yanî dibêje 
dê nehêlin li Rojava xwebûnek, 
xweseriyek, xwerêveberiyek û 
federaliyek were avakirin. Ev 
zîhniyet tehemûlî îradeyeke 
azad a kurd nakin. Ev nakokî 
mijareke ecêb nîn e, diyalektîk 
e. Çîna serdest a deshilatdar 
tu carî qebûl nake çîna bin-
dest an jî gelên bindest bibin 
xwedî îrade. Her dixwazin ew 
wek kole bimînin û ji wan re 

xulamtiyê bikin. Di ronahiya 
felsefeya Rêberê Gelê Kurd de 
hemû gelên Kurdistanê, hemû 
baweriyên welatê me gav bi 
gav dibin xwedî îrade, fêrî jiya-
neke azad û jiyaneke bi hev re 
dibin. Serê xwe li ber zaliman, 
li ber padîşahan, li ber Rece-
ban, li ber Mesûdan natewînin. 
Ya ku van qral û sultanan 
ditirsîne, mezinbûn û xurtbûna 
îradeya gelên me ye. Bi taybetî 
jî gelekî ji gelê me yê êzidî aciz 
in. Bêguman sedemên wê jî 
hene. Hema bi kurtasî vebêjim; 
ev gelê me yê resen orîjîna 
dîrokî ye, Şengal jî xaka gelê 
me yê pîroz û dîrokî ye. Lewma 
Receb û Mesûd dixwazin gelê 

me ji dîrok, kok û rehê xwe dûr 
bikevin, naxwazin gelê me bi 
felsefeya xwe ya hemdemî şad 
bibin û azad bijîn. Ez bawer di-
kim ku hem gelê me yê Rojava 
û hem jî gelê me yê Şengalê 
tam û lezeta xweseriyê û jiya-
na azad dîtin. Lewma bi çi navî 
dibe bila bibe, ne hêzên zalim-
kar ên Receb û ne jî yên Mesûd 
nikarin wan ji xaka pîroz bidin 
revandin û ji jiyana azad dûr 
bixin. Bê şik û guman hêza za-
liman nikare îradeya gelê me 
bişikîne, ew nikarin xwe li ber 
îradeya gelê me xwe ragirin. 
Ew dişikên, têk diçin, gelê me 
bi ser dikeve.

Xurtbûna kurdan hinekan aciz dike!

Salîh Cuma Pîr…

Hêzên PDK’ê yên dixwazin 
herêma Xanesorê ya Şengalê da-
gir bikin, sed mixabin birîneke 
di rastiya kurd de veşartî, ji nû 
ve der dike. Ev demeke dirêj 
e ku di navbera hêzên kurd de 
şer û pevçûnên cidî tune bûn lê 
PDK’ê leşkerên bipere û yên 
kontra ku bi xwe ew amade ki-
rine, kişî ser kurdên êzidî kirin 
û vê yekê kir ku di dîroka kur-
dan de serdemeke din a neyînî 
ji nû ve dest pê bike. Ev hare-
kata leşkerî ya bi ser Şengalê 
de ji îxanetê wêdetir, êrîşeke 
xeyrî mirovî ya li dijî civake-
ke mezlûm e. Hêj ku birînên 
êrîşên çeteyên DAIŞ’ê yên bi 
ser êzidiyan de nehatine ke-
wandin, pêkhatina êrîşeke bi vî 
awayî bêwijdanî ye.
Hemû seredanên Mesûd 
Barzanî yên Tirkiyeyê ji bo 

kurdan rewşeke neyînî derdi-
xe holê. Îktîdara faşîst a AKP-
MHP’ê ew çend ketiye nav 
zor û zehmetê ku rewşeke ku 
PDK bi xwe jî jê şerm bike, bi 
PDK’ê dan kirin. Seredana berî 
vê ya Barzanî bi xwe re dagir-
kirina Cerablusê anî. Seredana 
wî ya dawîn jî veguherî hare-
kata leşkerî ya li dijî Şengalê. 
Têkiliya bêyom a di navbera 
partiyeke kurd û dewletekê de 
ku li dijî kurdan mêtingeriya 
tevkujer pêk tîne, di heman 
demê de bêşansiya herî mezin a 
kurdan e. Bi raya min li cîhanê 
mînakên têkiliyeke bi vî rengî 
tune ne. PDK dixwaze bi destê 
dewleta tirk bandora PKK’ê ya 
li Kurdistanê bişikîne. Ji aliyekî 
ve dewleta tirk ji aliyê din ve jî 
ew bi xwe êrîşî Tevgera Azadi-
ya Kurdistanê dikin.

Bi raya min dê dîrok vê 
têkiliyê bi hemû aliyên wê ve 
binirxîne. Îro ro heke kurd li 
hemû parçeyên Kurdistanê bi 
hev re nebin û hêzeke hevpar û 
yekgirtî dernexin holê, dê win-
da bikin. Bi tenê li parçeyekî 
Kurdistanê bidestxistina hin 
destkeftiyan dê bi xwe re en-
cameke giştî dernexe holê. Li 
gorî vê yekê heke li parçeyekî 
welat têkoşîna ji bo azadiyê 
qels bibe, ev yek dê bandoreke 
neyînî li ser hemû têkoşîna li 

parçeyên din jî bike. Bi taybetî 
jî heke têkoşîna ku li bakurê 
Kurdistanê tê bipêşxistin qels 
bibe, ev yek dê bandoreke 
neyînî li ser hemû kurdan û 
Kurdistanê bike. Îro ro heke 
li hemû parçeyên Kurdistanê 
geşedanên girîng hebin û kurd 
ji bo pêşerojê xwedî hêvî bin, 
divê were zanîn ku ev bi saya 
serê têkoşîna azadiyê ya li 
bakurê Kurdistanê ye. Lê li 
dijî vê yekê PDK dixwaze bi 
dewleta tirk re Tevgera Azadi-
ya Kurdistanê tesfiye bike. Ci-
vaka êzidî bi fermana 73’yan 
hate ber tunebûnê. Lê piştî ku 
YPG û gerîlayên HPG’ê, êrîşên 
DAIŞ’ê şikandin û Şengal riz-
gar kir; êzidî jî serwext bûn û 
xwe li ser kok û rîşalên xwe 
bi rêxistin kir. Piştî fermanên 
bi serê wan de hatin, ew jî qa-
nih bûn ku êdî dem hatiye ku 
xweparastin û xwerêveberiya 
xwe ava bikin. Ji ber vê yekê 
li Şengalê ber bi xweseri-
ya demokratîk a xwe dispêre 
civakê ve gav tên avêtin.

PDK li cihê ku vê hewlda-
na êzidiyan a li Şengalê bi 
kêfxweşî pêşwazî bike, rabû 
êrîşî xwerêveberî û xweparas-
tina êzidiyan kir. Ev êrîş, yek 
ji wan gunehên herî mezin ên 
din a herka dîrokê de ye ku 
hatiye kirin. Helwesta PDK’ê 

demokratîk nîn e. PDK bi vê 
helwesta xwe zirara herî me-
zin dide xwe. Heke PDK rabe 
û xwerêveberî û xweparastina 
êzidiyên li Şengalê nas bike; 
dê hem li dijî helwesta xwe 
ya ku dema DAIŞ’ê êrîş bi ser 
Şengalê xwerexnedayîneke di 
cih de bide û hem jî dê têkiliyên 
xwe yên bi wan re sererast 
bike. Bi tenê bi vî awayî dika-
re di nav dilê êzidiyan de cih ji 
xwe re çêke. Vebijêrka PDK’ê 
ya “ez ê bi hêza leşkerî bikevim 
Şengalê, êzidiyan bitirsînim, ez 
ê bi pere wan bikirim û li wê 
derê hakim bibim” vebijêrkeke 
xeternak û ne baş e.

Ev yek dê bide kopyayeke 
otorîte û îktîdarên li Rojhi-
lata Navîn in. Jixwe zaaf û 
kêmasiya herî mezin a PDK’ê 
ew e ku dev ji feraseta îktîdara 
klasîk bernade. Ev di esasê xwe 
de dibe xweşibandina îktîdar û 
otorîteya Baasî. Jixwe ji ber vê 
xisleta xwe li başûrê Kurdistanê 
hem bi hêzên siyasî û hem jî bi 
civaka Başûr re pirsgirêkên xwe 
hene. Heke PDK dev ji vê fera-
set û rêbaza rêvebirinê bernede 
ew jî dê wekî rejîmên otorîter 
ên li Rojhilata Navîn têk biçe. 
Ji ber ku feraseta wî ya siyasî 
ya niha xwedî karaktereke wisa 
ye ku ne DYA ya ku destekê 
dide vê yekê qebûl dike, ne jî 

Ewropa û Îsraîl. Heke PDK 
xwe neguherîne, piştevanên wê 
yên herî mezin jî yan dê terka 
wê bikin an jî dê zexta guherînê 
li PDK’ê bikin. PDK bi tenê 
bi piştevaniya îktîdara faşîst a 
AKP-MHP’ê nikare xwe li ser 
piyan bigire. Lê dîsa jî ew ra-
dibe li cihê pişta xwe bi hêza 
gelê kurd qewîn bike û bi hêza 
wan li cihê xwe li piyan bigire; 
rê û rêbazên serdemên bihurî 
bi kar tîne. Xweneguherandin 
û pêşnexistina polîtîkayan, 
PDK’ê li korerêyan asê dike. 
Tirkiye ji ber dijminatiya xwe 
ya li dijî PKK’ê, hin derfetan 
ji bo PDK’ê pêşkêş dike, ew 
jî hema xwe li Tirkiyeyê digi-
re. Lê bi kîjan bedêlê! Ev yek 
jî hem ji aliyê gelê kurd ve û 
hem jî ji aliyê hemû cîhanê ve 
tê dîtin û tê zanîn. Heke kurd û 
hemû hêzên siyasî yên kurdan 
xwedî li êzidiyan dernekevin, 
heke ji bo êzidî bikarin xweser 
bijîn kedê nedin dê bi awayekî 
exlaqî, wijdanî û siyasî xwe 
biqedînin. Li gorî vê rastiyê la-
zim e hemû gelê Kurdistanê li 
hemberî êrîşa PDK’ê ya li dijî 
êzidiyan helwestê nîşan bidin. Ji 
bo ku PDK hêza xwe ya leşkerî 
ji wê derê vekişîne lazim e ku 
zextê lê bikin. Ji ber ku xwe-
ferzkirina PDK’ê ya li Şengalê 
dê bibe sedema şerekî mezin û 
cidî û dê ev şer li qadeke berfi-

reh jî belav bibe. Ev yek jî dê 
di serî de îktîdara AKP-MHP’ê 
dê dilê hemû dijminên kurdan 
xweş bike. Kurdan li her derê 
ji destê îktîdarên navendî pir 
êş û azar kişandine. Ji ber vê 
sedemê kurdan jî tim xwesti-
ye ku rengînî û xweseriya wan 
were naskirin.

Ji ber vê yekê dijberiya PDK’ê 
ya li dijî xweseriya Şengalê û 
xwe wek otorîteyê li wê derê 
ferzkirin, ji aliyê PDK’ê ve jî 
rewşeke xerab e. Lazim e ku 
PDK di zûtirîn demê de dev 
ji vê helwesta xwe berde. Bi 
tenê zextên raya giştî ya kurd 
dikare vê yekê bi PDK’ê bide 
kirin. Divê raya giştî ya kurd 
jî ji bo pevçûnên dijwar pêk 
neyên, rabe piyan û nîşan bide 
ku li kêleka gelê êzidî ye. Ji 
ber ku bi PDK’ê re hişmen-
diyeke demokratîk tune ye 
em pê nizanin bê ka dê PDK 
zextên raya giştî ya kurdan çi 
qas li ber çavan bigire. Lê li 
gelemperiya Kurdistanê û li 
başûrê Kurdistanê hin guherîn 
û veguherînên berbiçav pêk 
hatine. Ji ber vê yekê jî rabûna 
piyan a gelê kurd û zextên li 
PDK’ê dike; dibe ku PDK’ê ji 
helwesta wê vegerîne û dibe ku 
hêzên xwe yên leşkerî jî ji wir 
vekişîne.

Xwedîderketina li êzidiyan
المجتمع األخضر

العوامل  أحد  ونظافتها  البيئة  صحة 
الرئيسية للمحافظة على صحة المجتمع 
بشكل عام، وصحة المجتمع تبدأ بصحة 
للتنشئة،  األول  المكان  والبيت  األسرة 
الكثير من  الذي يجب أن يعطى  المكان 
الحياتية،  الجوانب  كافة  من  االهتمام 
األولية جزء  البيئة  وحماية  فالنظافة  لذا 
من  خير  والوقاية  الوقاية،  من  رئيسي 

العالج.
األماكن  نظافة  هل  هنا  السؤال  ويبقى   
العامة تعد من مسؤولية المجتمع بأكمله 

أيضاً..... ؟.
على  مقتصراً  ليس  والتطور  النظافة   
بحد  خدمية  مؤسسة  أو  معين  شخٍص 
ذاتها، ألن المجتمع هو الذي يعبر عن قيمه 
وحضارته، ومن هنا فأن واجب النظافة 
والحفاظ على البيئة ليس عمٌل فردي أو 
تكاملية  بل هي عملية  نتاج جهٍد جزئي 
جماعية تشمل الفرد واألسرة والمجتمع، 
ومن هذا المنطلق يجب على كل أسرة أن 
تحافظ على البيئة المحيطة بها، فإن قام 
كل شخٍص بدورِه في الحفاِظ على البيئة 
ألصبح المكان الذي نعيش فيه جميالً بقدر 

جمال ساكنيها.
والتنشئة  الثقافة  دوُر  يبرُز  هنا  ومن   
والتربية في رعاية البيئة األساس األول 
يأتي  فيما  بيئة صحية نضرة،  في سبيل 

تقوم  التي  والعالجية  الوقائية  التدابير 
بها الجهات "اإليكولوجية" للحفاظ على 
البيئة وحمايتها عن طريق سن القوانين 
بين  البيئي  الوعي  ونشر  والتشريعات، 
في  واشراكهم  المختلفة  المجتمع  فئات 
التلوث،  من  الحد  القرارات حول  اتخاذ 
البيئية،  حماية  في  العمل  على  وحفزهم 
والحد من التلوث والقيام ببعض اإلجراءات 
العملية األساس الثاني ألي عملية تنموية 
نشر  االجراءات  هذه  أهم  ولعل  بيئية، 
الفكر البيئي االيكولوجي، وتشكيل لجان 
رقعة  وزيادة  البيئة،  لحماية  متخصصة 
المساحة الخضراء فهو يلعب دوراً هاماً 
في تنقية الهواء والتقليل من تأثير ملوثاته.
 وتشير دراسات علمية واجتماعية إلى إن 
البيئة الخضراء تؤثر بشكٍل ايجابي على 
الصحة النفسية والعقلية على المجتمعات، 
فالبعض يقول إن ممارسة نشاٍط ما في بيئة 
خضراء في الهواء الطلق يحسن الصحة 

العقلية والنفسية.
وال شك إن مراكز تجمع النفيات إضافة 
إلى التلوث الصناعي الناجم عن أسباب 
المتعلقة  تلك  خاصة  منطقتنا  في  كثيرٍة 
واألدخنة  والمولدات،  السيارات  بدخان 
البترول (كتلك  آبار  الناتجة عن حرائق 
تنظيم  قبل  من  فيه  النار  اضرمت  التي 
سوريا  من  كل  في  اإلرهابي  داعش 

التلوث  نسبة  من  زاد  هذا  كل  العراق)، 
البيئي بشكٍل أصبح يهدد المنظومة البيئية، 

وأدى إلى انتشار األوبئة واألمراض.  
والتربية  البيئي،  اإلعالم  دور  ننسى  ال 
والتوعية البيئية من خالل إدخال وإدماج 
مفاهيم البيئة في كتب التعليم العام ضمن 
المنهاج المدرسية، ودعم وإنشاء مراكز 
أهلية للبيئة لترسيخ المفهوم الواسع لإلدارة 
البيئية، من هنا فأن واجب الحفاظ على 
البيئة، والسعي نحو بيئة نظيفة خالية من 
التلوث والملوثات، والوصول إلى مجتمٍع 
ايكولوجي صحي مهمة اجتماعية تعني 

كافة الشرائح.
وللحديث حول هذا الموضع الهام التقينا 
بالمدير العام لمديرية البيئة في مقاطعة 

الجزيرة المهندس عمر ماردلي.
بداية نشكركم على اتاحتكم الفرصة للقاء 
الواقع  على  خاللكم  من  ولنتعرف  بكم، 
ودوركم  الجزيرة  مقاطعة  في  البيئي 

كمؤسسة بيئية في هذا القطاع الهام؟

هيئة  تأسست   2015 عام  في  بداية    
مدينة  في  الجزيرة  مقاطعة  في  البيئة 
قامشلو كقطاع إداري تهتم بهذا المجال، 
واستطاعت الهيئة خالل فترة زمنية أن 
واالبحاث،  البيانات  بعض  بجمع  تقوم 
أولية  كخطوة  ميدانية  بجوالٍت  والقيام 

أهم  ومعرفة  البيئي،  الواقع  لدراسة 
والضرر  التلوث  تسبب  التي  المشاكل 
بالبيئة، والقيام بوضع حلوٍل ممكنٍة للحد من 
التلوث خاصة في المدن، والقيام بحمالت 
الخضراء،  المساحات  وزيادة  تشجير 
وبعد ذلك تم تأسيس المؤسسة العامة للبيئة 
بإطارها اإلداري المؤسساتي، وتم اختيار 
مجموعة من العاملين عبر مسابقة اختير 
فيها الشخص المناسب والمختص في هذا 
للمؤسسة في  افتتاح فروع  المجال، وتم 

كافة مدن مقاطعة الجزيرة.

بدئنا بوضع نظاٍم مؤسساتيٍّ للمديرية، 
والتشريعات  القوانين  سن  وتم  كما 

الالزمة والمتعلقة بهذا القطاع.

بدراسة  تهتم  فروعها  وبكافة  مؤسستنا 
في  النواحي  كافة  ومن  البيئي  الواقع 
االبحاث  وتقدم  الجزيرة،  مقاطعة 
وسبٍل  حلوٍل  من  البيئية  والمشاريع 
للتخلص من النفايات والتلوث سواء كان 

تلوث الهواء أو الماء أو تلوث التربة.
المتعلقة  والبحوث  البيانات  جمع  وبعد   
والتي  أشكاله  بكافة  التلوث  بمشاكل 
نتلقاها من كافة فروع المؤسسة في مدن 
المقاطعة نضع البرامج واألطر النظرية 
والخطط  المشاريع  لوضع  والعملية 

الالزمة، وحسب االمكانيات المتوفرة في 
المؤسسات  كافة  مع  وبالتعاون  المنطقة 
الخدمية، وفي عام 2016 تم دمج هيئة 
وسميت  أخرى  مدنية  هيئات  مع  البيئة 
بهيئة البلديات والبيئة، وبعد ذلك قسمت 

إلى مديريات.
ويمكن أن نسرد أهم المشاريع التي قمنا 
الراهن  الوقت  وحتى  التأسيس  منذ  بها 

بالشكل اآلتي:
بإقامة محمية قرب سد  في 2015 قمنا 
كون  "حياكة"،  قرية  من  بالقرب  سفان 
تلك المنطقة كانت منطقة غابية واسعة، 
لذا كان الحفاظ على هذه الغابة الطبيعية 
وحمايتها بكل مكوناتها ضرورية، وقمنا 
بزراعة 1500 شجرة في هذه  المحمية 
النباتي  الغطاء  لزيادة  أولية  كخطوة 
دائمة  حراسة  وضع  وتم  المحمية،  في 

لحمايتها.
 كما قمنا بجوالت استطالٍع في المدن، 
ببحث  وقمنا  التلوث،  أسباب  وتابعنا 
لمعالجة  مشاريع  وتقديم  لوضع  آليات 
تلك األسباب. هنالك مشكلة كبيرة حالياً 
النفايات،  تجمع  أماكن  وهي  تواجهنا، 
تلوث  في  األكبر  المشكلة  تسبب  وهي 
النفايات  من  التخلص  كون  التربة 
أمكانياٍت ضخمة  إلى  تحتاج  ومعالجتها 
وميزانيات تتجاوز امكانية عدة دول بحد 
ذاتها، واالمكانيات الحالية التي بحوزتنا 
ال تكفي إلنجاز مثل هذه المشاريع، لكن 
هذا ال يعني أننا النبحث عن حلوٍل لهذه 

المشكلة ضمن االمكانيات المتاحة.
 كذلك قمنا بحمالت تنظيف وتشجير في 
المدن شملت الحدائق ومنصفات الشوارع 
والساحات، وتم توزيع 6000 آالف شجرة 
العام  خالل  الجزيرة  كانتون  مدن  على 
بزراعة 12000  قمنا  وقبلها  الماضي، 
الخضرة،  دائمة  كانت  اغلبيتها  شجرة 
نهر  مجرى  لتنظيف  بحملة  قمنا  كذلك 
الجقجق لكن، وفي هذا العام انشئنا مشتالً 

لزيادة األقالم واألصناف النباتية، ولقسم 
تطويِر  في  كبيٌر  دوٌر  والبستنة  الحدائق 
قمنا  كذلك  النباتية،  األصناف  وتكثيِف 
بوضع لوحات  إعالنية توعوية بيئية، ولنا 
تواصل بهذا الصدد مع القنوات والجهات 

اإلعالمية.
 لدينا مشاريع بيئية وحمالت تشجير في 
كافة المدن خالل الفترة القادمة، وخالل 
المبيدات  بتوزيع  سنقوم  نيسان  شهر 
والمسببة  الضارة  الحشرات  لمكافحة 
لألمراض واألوبئة في كافة مدن ومناطق 

المقاطعة خاصة المناطق الجنوبية.
نسعى لتكثيف وتغطية المدن بغطاء نباتي 
أخضر بعد  ذلك سنتوجه إلى القرى كون 
أغلب القرى في المقاطعة غير مشجرة.

  أما بالنسبة للجانب التوعوي والتثقيفي  
في  ايكولوجية  عقلية  لبناء  نسعى  فنحن 
المجتمع، وعقدنا الكثير من االجتماعات  
بهذا الشأن وتم فيها بحث المشاكل البيئية 
للبيئة،  و بناء مجتمٍع ايكولوجي صديق 
حمالت  في  المجتمع  بمشاركة  وذلك 

التشجير والتنظيف ونشر وعيٍّ بيئي.
أن  ونحاول  البناء  طور  في  حالياً  نحن 
نؤسس لتنمية بيئية مستدامة، ونتواصل 
مع كافة الجهات والمؤسسات االجتماعية 
المناهج  في  خاصة  بيئية  ثقافة  لنشر 

التعليمية والتربوية
لكنها  الدولية  المنظمات  مع  ونتواصل   
لنا أي مساعدة  تقدم  لم  اللحظة  إلى هذه 

حقيقة بهذا الصدد.
في الختام نتوجه عبر صحيفتكم إلى كافة 
شرائح وأبناء مجتمعنا أن يكونوا األساس 
في الحفاظ على بيئتهم وأن يكونوا السند 
في  يساهموا  وأن  البيئية  للتنمية  الداعم 
التشجير والتنظيف، وأن يعتبر كل فرد 
إن للشجرة روح معطاء لنحافظ على هذا 

الروح ونهتم به. 

دلبرين فارس    

ورشة »تف جاند« تأخذ على عاتقها نشر ثقافة األزياء الفلكلورية األصيلة

يوفّر  الذي  التنظيم  ذاك  هي  الورشة 
سرعةَ التنفيذ، كثرةَ اإلنتاج وجودة العمل، 
السوية  رفع  في  تساهم  أنها  في  شّك  وال 
االقتصادية لدى عّمالها، وقد نظّمت حركة 
الثقافة والفن الديمقراطي ورشةً هادفة إلى 
ثقافة  ونشر  الفلكلوري  بالزي  التعريف 
جانبنا  ومن  اليومية،  الحياة  في  ارتدائه 
ولتسليط  الديمقراطي  االتحاد  في صحيفة 
التقرير  أعددنا  األمر  هذا  على  الضوء 

التالي:
(تف  روشة  على  المشرف  نومان  عكيد 
معّرفاً  يقول  الفلكلورية  لألزياء  جاند) 

الورشة والغرض من افتتاحها:
Tev- العمل في روشة  بدأنا  منذ شهرين 
Çand بينما الفكرة تعود إلى ما قبل ذلك، 

في حركة الثقافة والفن الديمقراطي بروج 
آفا أعددنا خطة لفتح ورشة، وذلك إلحياء 
والعرب  للكرد  الفلكورية  األزياء  ثقافة 
األصيلة  الثقافة  من  كجزء  والسريان 
لمنطقتنا والمساهمة في نشر ثقافة ارتداء 
الزي الفلكلوري في جميع أيام السنة، وليس 
واالحتفاالت  الوطنية  المناسبات  في  فقط 

القومية.
لتجهيز  أقسام،  عدة  من  تتألف  الورشة 
بعدها  بالتفصيل  البدء  من  البّد  ما  زيٍّ 
وبما  الكي،  ثم  ومن  الحبك  تالياً  الخياطة 
لذا  الدقة والتركيز،  يتطلب  العمل  أن هذا 
المتخصصين  العاملين سوى  قبول  يتم  ال 
واألزياء  الخياطة  في  الخبرة  وأصحاب 
لتعليم  الكافي  الوقت  توافر  لعدم  وذلك 

اآلخرين من نقطة الصفر. 
يبلغ عدد العاملين في الورشة (6) ومشرف 
حتى  صباحاً  التاسعة  منذ  العمل  يبدؤون 
الخامسة ما بعد الظهر، أي يعملون قرابة 
الغداء  استراحة  مع  يومياً  ساعات   7
يعملون  فيما  بتقديمه.  الورشة  تتكفل  التي 
المناسبات  أوقات  في  إضافية  ساعات 

لتغطية احتياجات الطلب على الورشة.
يتلقى  وخبرته  إنتاجه  حسب  عامل  كل 
 -40) بين  يتراوح  الذي  الشهري  مرتبه 
والكي  للحبك  و(60-35)  للخياطة   (80

كٌل على حدى.

التحديات التي تواجهها الورشة:

افتتاح  قبل  إنه  نومان في حديثه  ويضيف 
الورشة عمل في ورشات األزياء بباكور 
يختارون  كانوا  أنهم  فيقول  كردستان، 
المراد  (الموديل)  النموذج  حسب  القماش 
يتم  ما  هذا  وأصوالً  وخياطته،  تصميمه 
أنحاء  في  الورشات  جميع  في  اتباعه 
الحصار  وبحكم  آفا  في روج  لكن  العالم، 
جميع  توافر  وعدم  عليها  المفروض 
يواجهون  فهم  األقمشة  وأنواع  أصناف 
تحديات كبيرة في اختيار القماش المطلوب 
لزي معين، وحتى يتسنى لهم الحفاظ على 
اختيار  األزياء وجماليتها البد من  أصالة 
القماش بعناية ودقة لكل موديل يتم تفصيله 

وخياطته.
عمل الورشة ال يقتصر على طلبات حركة 
الثقافة والفن بل هي لعموم المواطنين ومن 
أي مكون كانوا، وأي قطعة تباع بـ(15) 
ألف ليرة سورية، أي أقل من سعر السوق، 
حيث يتكلف الزي الفلكوري األصيل على 
ألفاً،   (20) من  بأكثر  العادي  المواطن 
ولهذا تزايد اإلقبال على الورشة، فإلى اآلن 
للورشة  أو دعايات  تنشر أي إعالنات  لم 
يتناسب  الذي  األزياء  بيعها  سعر  لكن 
مما  آالف   (5) ويوفر  المادي  والظرف 

زاد من اإلقبال عليها.
الثياب  غالبية  إن  عكيد  المشرف  ويشير 
هي  الورشة  في  بخياطتها  يقومون  التي 
الزي  أفق  اتساع  إلى  يعود  وهذا  للنساء 
األصيل الخاص بالمرأة من تعدد موديالت 
الزي وتناسق األلوان إلى كيفية الربط بين 
أزياء  أن  حين  في  والطبيعة،  األصالة 
وحتى  محددة  ألوان  على  تقتصر  الرجل 
موديل محدد على خالف أزياء المرأة، كما 
خصوصاً  الكريال  ثياب  على  الطلب  زاد 

بعد انطالقة الثورة في روج آفا.
ويذكر نومان أن أصحاب شركات األزياء 
الكبرى يستمدون أفكار الثياب من األزياء 
الشباب  إلى  بتسويقها  الفلكورية ويقومون 

وبمبالغ كبيرة. 
ورشة  مشرف  نومان  عكيد  ينهي  ولكي 
مشاريعهم  ذكر  حديثه  جاند)  (تف 

على  بالعمل  ستقتضي  والتي   المستقبلية 
خياطة األزياء األًصيلة للمكونات األخرى، 
وافتتاح أفرع الورشة في كل من مقاطعتي 

كوباني وعفرين. 

آراء عاملة في الورشة :

الورشة  في  العامالت  إحدى  طاوز  رانيا 
في  من أهالي مدينة عامودا وتقطن حالياً 
هي  الخياطة،  ماكينة  على  تعمل  قامشلو 
عام،   (18) خبرة  وصاحبة  متخصصة 
تقول إنها مرتاحة في عملها بالورشة وإنها 
يضغط  أحد  فال  للراحة  احتاجت  ما  متى 

عليها أو يضايقها.
إلى  يومياً  ترافقانها  لطفلتين  أم  رانيا 
األمر  هذا  من  يتذمر  أحد  وال  الورشة، 
بل على العكس قيل لها عند بدئها العمل: 
"بناتك بناتنا، لن نتذمر منهما"، في حين 
أنها قوبلت بالرفض عند طلبها العمل عند 

عدة ورشات أخرى.
الثوب  على  تقبض  أنها  رانيا  وتضيف 
الواحد (1000) ليرة سورية، وهي فعلياً 
إلى  قطعتين  من  الواحد  اليوم  في  تخيط 
ثالث قطع، أي يبلغ راتبها الشهري (60) 

ألفاً إن خاطت في اليوم قطعتين. 
ماذا تقول مساِعدة المشرف :

وبدورها تقول مساعدة المشرف عكيد أنها 
تعمل على الماكينة، والحبك والكي وتساعد 

أيضاً،وتساعُد  التفصيل  في  المشرف 
قد  فراٍغ  أّي  وتسّد  عمٍل  أّي  في  الورشةَ 
الضغط  أو  الوقت  ضيق  نتيجة  يحصُل 

الزائد.
في  العمل  -أي  االختصاص  إن  وتؤكد 
قسم معين- هو أريحية لها لكن مساعدتها 
فتقول:  أكثر،  يسعدها  العمل  في  لرفاقها 
"إن عملي كمساعدة يتطلب مني بذل جهداً 
أكبر من تخصصي في قسم معين، مع العلم 
أني صاحبة خبرة في جميع األقسام، حيث 
عملُت قبل االنضمام إلى الورشة كخياطة 
أساند  لكن  جيدة،  خبرة  وأمتلك  نسائية 
ويسعدني  الحاجة،  تتطلب  عندما  رفقائي 

هذا األمر أكثر".

المحرر يختتم :

الورشات  كبر  مدى  عن  النظر  بغض 
اقتصاداً  تبني  أن  لها  يمكن  صغرها،  أو 
عدة  طاقات  على  يعتمد  سليماً،  مجتمعياً 
في  الجماعة  روح  يقوي  ما  وهذا  أفراد 
يقتاتوا  أن  فيها  للعاملين  ويمكن  المجتمع، 
األفراد  عدد  لمعيشة  سبيل  أنها  أي  منها، 
العاملين فيها، وبالتالي ما يتوجب دعمه هو 
المشاريع التي تعتمد على جهود الجماعة 
متين  اقتصاد  لبناء  الواحد  الفرد  وليس 

ومجتمع متماسك.
تقرير : سيدار رمو
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األمم المتحدة تّدق جرس اإلنذار بشأن حقوق اإلنسان في تركيا

طالبت األمم المتحدة السلطات التركية بالتحقيق في حوادث قتل 
مدنيين، خالل العمليات التي نفّذها الجيش التركي في المناطق 

الكردية جنوب شرق البالد.
ونصحت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، في 
بفتح  التركية  السلطات  مارس/آذار،  الجمعة 10  نشرته  تقرير 
التي  المناطق  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حول  نزيٍه  تحقيٍق 
شنّت فيها قواتها األمنية عمليات عسكرية خالل عامي 2015 

و2016 في المناطق الشرقية من البالد.
ويؤكد التقرير األممي الذي يغطي الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 
2015 وحتى ديسمبر/ كانون أول 2016، مقتل 2000 شخص 
خالل العمليات األمنية. ويشير إلى أن نحو 800 منهم ينتمون 

للقوات األمنية التركية، أما المتبقون البالغ عددهم نحو 1200 
قتيل، فجلّهم من السكان المدنيين المحليين األبرياء.

التقرير عن سقوط عدد كبير  وبناء على معلومات وردت في 
من القتلى المدنيين، طالبت المفوضية أنقرة بالتحقيق في جميع 
العمليات التي "أّدت لمقتل مدنيين على يد القوات التركية" أثناء 
تنفيذها عمليات أمنية، و"تقديم الجناة للمحاكمة" حسبما جاء في 

نّص التقرير.
وأشار التقرير إلى استخدام القوة المسلحة التركية مراراً وتكراراً 
في عملياتها داخل مناطق الكرد جنوب شرق البالد، وما تبع ذلك 
الحقد  نار  وإذكاء  ثقافة  ودور  منازل  وحرق  وتعذيب  قتل  من 
والكراهية، باإلضافة إلى الخرق الفاضح لحقوق اإلنسان هناك، 

ما جعل المفوضية تّدق جرس اإلنذار وتدعو لتحقيق عاجل.
وحسب تقرير المفوضية األممية، فإن العمليات العسكرية للقوات 
التركية طالت 30 مدينة مع ضواحيها، ما أدى لنزوح ما بين 

335 و500 ألف مدني.
بن  زيد  المتحدة،  األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض 
الطارئة  باألوضاع  معرفته  ورغم  إنه  قال:"  الحسين،  رعد 
فإن  الماضي،  الصيف  الفاشلة  االنقالبية  المحاولة  أعقبت  التي 
تردي أوضاع حقوق اإلنسان في جنوب شرق تركيا، من شأنه 
أن يزيد منسوب التوتر وعدم االستقرار في البالد، لذلك ال بّد 
من اإلسراع بإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الخروقات التي 

حصلت وتقديم مرتكبيها للعدالة.

المال بختيار: على محكمة اإلقليم اتخاذ قرار بأبعاد البارزاني عن السلطة على 
غرار رئيس كوريا الجنوبية

َعبََّر المال بختيار عن أملِه بأن يتَم القضاَء على الفساِد في إقليم 
كردستان، وأنهاء سيطرة الشركات الفاسدة على موارد النفط.

 وطالَب بتطبيِق تجربِة كوريا الجنوبية في إقليم كردستان من 
أجل تقليل الفساد. 

الجنوبية  في كوريا  الُعليا  المحكمة  بأن   بختيار  المال  وأضاَف 
اصدرْت قراَر استقالة الرئيس بسبِب عملياِت الفساِد التي قام بها.  

برلمانية في الـ YNK: ما حصل في شنكال مؤخراً أجندة بالغة الخطورة
ِة فعٍل على قيام البيشمركة وبعِض المرتزقِة التابعيَن للدولِة  َكَردَّ
على  بالهجوِم  البارزاني،  نفذها  اردوغان،  من  بأوامَر  التركيِة 
شنكال (خانصور)، وسقوِط عدٍد من الشهداِء من وحداِت حمايِة 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  في حزب  القيادية  شنكال وصفت 
أنها  على  الشنكالية،  خانصور  في  التصعيَد  الطالباني"  "االء 
"أجندةٌ بالغةُ الخطورة"، فيما دعْت جميُع األطراف إلى توحيِد 
الصفوِف بوجِه األعداِء وتحريِم االقتتال الداخلي. كما استغربت 
من تشكيل أفواج باسم البيشمركة في حين من المعروف من هم 

بيشمركة ُكردستان. 
العراق، في تصريٍح  برلمانية في  الطالباني وهي أيضاً  وقالت 
لوكالِة روج نيوز:" إن" ما حصل في شنكال مؤخراً هو تصعيٌد 
خطير"، نحن ككرد ال يجوز أن نخوض اقتتاالً داخلياً (...) برأي 
هذا ليس حرباً اخوية فحسب، بل أجندة اقليمية بالغة الخطورة 

ولها التأثير القوي على شنكال وإقليم كردستان".
وفي نفس السياق قالت الطالباني:" إن فئة  دماء مقاتلي وحدات 
حماية الشعب والعمال الكردستاني هي ذات الفئة التي تجري في 
عروق مقاتلي الـ 70 و الـ 80 (قوتين في البيشمركة تقودهما 
الحزبين الـ YNK و PDK)، لذا نحن نرفض هذا االقتتال في 
المنطقة، ألن هذه المنطقة شهدت عمليات إبادة، وال يجوُز أن 
يتقاتل الطرفان في شنكال، بل يجب أن تتوحد األطراُف في سبيِل 

تقديِم الدعِم لها". 
تتشكل  أن  الغريِب  من  حديثها:"  في  أيضاً  الطالباني  وأضافت 

قوة وتطلق عليها اسم البيشمركة في الوقت الذي يعرف من هم 
أفواج  البيشمركة في كردستان"، لألسف كان في عهدة صدام 
األلف شخص (الجاش)، أما اليوم فاصبح لدينا فوج الـ 6 آالف 

لهدر أرواح الكرد".
وطالبت الطالباني جميع األطراف الكردية إلى "توجيه بنادقهم 

لصدور األعداء وليس إلى صدور بعضهم البعض". 
الديمقراطي  للحزب  تابعين  مسلحين   إن  بالذكر  والجدير 
 YBŞ مقاومة شنكال على وحدات  الكردستاني، شنوا هجوماً 
في منطقة خانصور بشنكال فجر الجمعة 3 آذار 2017. وأعلنت 
وحدات مقاومة شنكال في يوم السبت 4 آذار في بيان، هوية 4 
مقاتليها استشهدوا في مواجه ذلك الهجوم، كما استشهد مقاتلين 
اثنين من قوات الدفاع الشعبي HPG جاءوا إلى مكان االشتباكات 

. في محاولة لمنع حدوث اشتباكات بحسِب بياٍن رسميٍّ

تركيا تتهم ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

ألمانيا  جانيكلي  الدين  نور  التركي  الوزراء  رئيس  نائب  اتهم 
والنمسا وهولندا بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. فيما قال متحدث 
سمعت  تركيا  أن  تعتقد  الحكومة  إن  األلمانية  الخارجية  باسم 

مناشدتها بعدم استخدام التشبيهات بالنظام النازي.
برر نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي يوم الجمعة 
(10 آذار/ مارس 2017) اتهامه بالدعم المزعوم "الذي تقدمه 
ألمانيا وهولندا والنمسا على وجه الخصوص" إلرهابيين يقتلون 

أبرياء في تركيا.
جاء االتهام في مدينة سامسون التركية، حيث ذكر جانيكلي أن 
هذا الدعم يأتي في صورة دعم مالي أو باألسلحة أو دعم أخالقي، 

مضيفاً أن تلك الدول توفر حماية لإلرهابيين الفارين من تركيا.
التركي  الرئيس  قبله  وجهها  بالنازية  اتهامهم  جانيكلي  وكرر 
رجب طيب أردوغان على خلفية حظر مدن ألمانية لعدة فعاليات 
لوزراء أتراك تهدف إلى حشد تأييد الجالية التركية للتعديالت 
وذكر  تركيا.  في  الرئاسي  النظام  بتطبيق  المتعلقة  الدستورية 
جانيكلي أنه "من المقلق للغاية" عودة ظهور "ممارسات العصر 
أوروبا  تعد  لم  "اليوم  وأضاف:  المتطرفة"،  والقومية  النازي 
لألسف منطقة الحريات. بل العكس هو الصحيح". وشكا نائب 
رئيس الوزراء التركي من تزايد ما وصفه بـ"التعسف والقمع" 

في االتحاد األوروبي، وتعرض حرية الرأي هناك للخطر.
يوم  األلمانية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قال  جانبه  من 
بعدم  مناشدتها  سمعت  تركيا  أن  تعتقد  الحكومة  إن  الجمعة:" 
بشأن  متصاعد  خالف  في  النازي  بالنظام  التشبيهات  استخدام 

مشاركة ساسة أتراك في تجمعات بألمانيا".
تركيا  من  طلبت  قد  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  وكانت 
الخميس الكف عن ذكر ماضي برلين النازي في انتقادها إلغاء 
التجمعات التي كان الوزراء األتراك سيشاركون فيها في ألمانيا، 
بعث  إنه  غابرييل  زيغمار  األلماني  الخارجية  وزير  قال  فيما 

برسالة مماثلة لنظيره التركي.

ً تركيا: الرد على هولندا سيكون قاسيا
القليلة  األيام  في  هولندا  في  جرت  التي  األحداث  خلفية  على 
الماضية ومنع هبوط طائرة وزير الخارجية التركية في مطار 
نوتردام، ومنعها وزيرة األسرة من دخول القنصلية التركية في 

روتردام.
 قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم األحد 12/ مارس / 

آذار:" إن أنقرة سترد "بأشد الطرق" على هولندا". 
هذا  على  اللهجِة  شديِد  باحتجاٍج  تقدمنا   " بياٍن  في  وأضاَف 
اإلجراء، وأبلغنا السلطات الهولندية أنه سيكون هناك رٌد بأشدِّ 
الطرِق .. سنرُد بالمثل على هذا التصرف غير المقبول"، وفق 

ما نقلت "رويترز".
في  يعيشوَن  الذيَن  األتراك  المواطنيَن  بيان،  في  يلدريم  وحث 

أوروبا بالتزاِم الهدوِء وعدِم الردِّ على االستفزازات.
كما طَلََب منهم اإلدالء بأصواتهم في االستفتاء المقرر في 16 
أبريل  المقبل، قائالً :" إنه سيكون أفضل رد على دول أوروبا".
من جانبها، قالت وزيرة األسرة التركية:" إن السلطات الهولندية 
رافقتها على الحدود مع ألمانيا بطريقة "تهين كل قيم الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان".

وأَضافت وزيرة األسرة التركية (فاطمة بتول صيان قايا) على 
(نيميغن)،  بلدة  إلى  أخذت  أنها  األحد،  تويتر،  بموقع  حسابها 
تصرف  تدين  أنها  وأضافت  ألمانيا،  مع  الحدود  من  بالقرب 

السلطات الهولندية "باسم جميع مواطنيها".
إجراءات ضد هذه  يتخذ  أن  بأسره  العالم  وذكرت "يجب على 

الممارسة الفاشية. ال يمكن قبول هذه المعاملة مع وزيرة".
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت السبت، سحب تصريح هبوط 
طائرة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مما دفع 
الهولنديين  وصف  إلى  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

بـ"الفاشيين".

أنقرة تهدد هولندا بعقوبات في حال ألغت زيارة وزير خارجيتها 
هولندا  اوغلو  تشاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  هَدََّد 
إلى  زيارته  ألغت  حال  في  بعقوبات  هولندا  ستعاقب  بالده  بأن 
التركي  الرئيس  لصالحيات  لالستفاء  الدعاية  بهدف  أراضيها 
رجب طيب أردوغان, في خطوة غير مسبوقة ملوحاً بعقوبات 

اقتصادية وسياسية.
أوغلو  تشاوش  أكد  فقد  "رويترز"،  وكالة  أوردت  ما  ووفق 
اعتزامه زيارة المدينة الهولندية من أجل حضور تجمع سياسي 

خاص بالجالية التركية، رغم إلغاء المدينة هذا التجمع.
وأشار إلى أن أنقرة ستفرض العقوبات تحديداً في حال رفضت 

أمستردام منحه تصريحاً لزيارة المدينة.
وأضاف تشاوش أوغلو أن الحكومة الهولندية أخذت المواطنين 
التجمعات  بعد منع  أراضيها "رهائن"،  المقيمين على  األتراك 

السياسية.
وكانت مدينة روتردام أعلنت األسبوع الماضي إلغاء تجمع يدعم 

االستفتاء الذي قد يوسع صالحيات أردوغان.
وارتفع منسوب التوتر بين الدول األوروبية وحكومة أردوغان 
على خلفية االستفتاء، الذي يقول األوروبيون إنه "خطوة للوراء" 

في مجال الديمقراطية.

تركيا تقطع مياه "الفرات" عن السوريين في خرٍق فاضٍح للقانون الدولي 

بعد أيام قليلة على "العبور الوقح" الذي قام به السيناتور األمريكي 
جون ماكين إلى سوريا عبر األراضي التركية، قامت السلطات 
التركية بقطع مياه نهر الفرات عن األراضي السورية في شمال 
البالد...وهو ما يعتبُر انتهاكاً فاضحاً لالتفاقيات الدولية الخاصة 

بتقاسم المياه بين الدول.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تمتعت به تلك المنطقة في 
الشمال السوري وخصوصاً بعد تحرير مدينة حلب، إال أن بعض 
القوى الخارجية يبدو أنها مصّرة على إبقاء حالة عدم االستقرار 

في تلك المنطقة، وذلك مهما كانت النتائج السلبية لهذا األمر.
بعد حوالي 6 سنوات من الصراع في سوريا، الذي لعبت فيه 
تركيا دور الخصم للحكومة السورية، ها هي اليوم تقطع مياه نهر 

الفرات الذي يعتبر أهم مصدر رئيسي للمياه في شمال سوريا.
وذكر موقع "آريت سير أنفو" الفرنسي أن قطع المياه تم بتاريخ 

23 شباط/ فبراير الماضي األمر الذي انعكس سلباً، وأدى إلى 
توقف عنفات التوليد المائية في سد "تشرين" إضافةً إلى انخفاٍض 

كبيٍر في مستوى احتياطيات المياه هناك.
علماً أن سد "تشرين" يقوم بتأمين حصة واسعة من مياه وكهرباء 
المنطقة الشمالية مثل مدينة منبج وبعض أجزاء من مدينة عين 

العرب المعروفة بـ"كوباني"  التي تقطنها غالبية كردية.
وعلى امتداد الوادي يوجد أيضاً سد "الفرات" الذي يحتجر خلفه 
بحيرة "األسد" التي تّزود مدينة حلب  بالجزء األكبر من التيار 
الكهربائي ومياه الشرب. إضافة إلى أهميتها في تأمين مياه الري 

لما مساحته 640 ألف هكتار من األراضي الزراعية.
وليست هذه المرة األولى التي تقطع فيها تركيا مياه الفرات عن 
في سبيل تحصيل  وذلك  مياهه.  السوريين من  سوريا، وتحرم 
المكاسب السياسية في المنطقة. وقد قامت في أيار/ مايو 2014 
بقطع المياه، األمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى منسوب بحيرة 
"األسد" إلى نحو 20 قدم، وذلك في خطوة وصفت بالتحضير لما 
يشبه إبادة جماعية عبر الجفاف، ناهيك عن التهديد الذي يلحق 
بالمواطنين العراقيين أيضاً. والتجمعات السكانية الرئيسية مثل 
الموصل التي تعتمد بشكل واسع على مياه الفرات. األمر الذي 
استمرار هذا  الوخيمة في حال  العواقب  سيضعهم في مواجهة 

القطع الجائر للمياه.

دبلوماسيون أتراك يطلبون اللجوء في سويسرا
تقدم نائب السفير التركي في سويسرا بطلب الحصول على اللجوء 
تقارير  أوردته  ما  حسب  السويسرية،  السلطات  لدى  السياسي 
إعالمية، بينما تقول الحكومة السويسرية إنها تلقت طلبات باللجوء 

من عدد من الدبلوماسيين األتراك.
باللغة  تصدر  التي  أنتزايغر"  "تاغس  صحيفة  إلى  واستنادا 
األلمانية في زيوريخ، فإن فولكان قارة غوز من بين مجموعة من 

الدبلوماسيين الذين طلبوا الحماية من السلطات في سويسرا.
وبعد فشل محاولة انقالبية شهدتها تركيا في يوليو/ حزيران 2016، 
تشتبه  ممن  آالف  إقالة  أو  توقيف  على  التركية  السلطات  أقدمت 
في عالقتهم برجل الدين التركي فتح هللا غولن، المقيم في المنفى 

االختياري بالواليات المتحدة.
على  التعليق  تستطيع  ال  إنها  السويسرية،  الهجرة  إدارة  وقالت 
السويسرية  الحكومة  قالت  بينما  النوع،  هذا  من  شخصية  قضايا 
هذا األسبوع، إن مواطنين أتراك يحملون جوازات سفر دبلوماسية 

تركية، تقدموا بطلبات الحصول على اللجوء.
وتصاعدت حدة الجدل بين أنقرة وعدد من العواصم األوروبية في 
األسابيع القليلة الماضية، في أعقاب محاولة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان اقناع المهاجرين األتراك في بلدان أوروبية بدعم 
اصالحات دستورية من شأنها دعم سلطات الرئيس، والمطروحة 

لالستفتاء العام في إبريل/ نيسان المقبل.
وقالت صحيفة تاغس أنتزايغر في تقريرها، إن قارة غوز وأفراد 
عائلته قرروا طلب اللجوء في سويسرا، بعد أن استدعي من طرف 

الحكومة التركية، للعودة إلى أنقرة الشهر الماضي.
وقالت الحكومة السويسرية إن 408 مواطنا تركيا من بينهم عدد 
قليل من الدبلوماسيين، طلبوا اللجوء في البالد، منذ وقوع االنقالب 

الفاشل في يوليو/ تموز من العام الماضي.
ولم تعط الحكومة أي أرقام محددة بعدد الدبلوماسيين األتراك، الذين 

تقدموا بهذه الطلبات.
وقالت ألمانيا الشهر الماضي، إنها تلقت 136 طلبا للحصول على 
اللجوء من دبلوماسيين أتراك، وذلك منذ وقوع المحاولة االنقالبية.
أتراك يعملون ضمن ممثلية تركيا في منظمة حلف  وكان ضباط 
شمال األطلسي، تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء السياسي في 

األشهر الماضية.
ويحمل أفراد عائالت الدبلوماسيين أيضا جوازات سفر دبلوماسية.

"مقارنة محزنة"
واتهم إردوغان ألمانيا بأنها تتخذ اجراءات على طريقة "الممارسات 
إلغاء  األلمانية  الحكومة  قرار  على  فعل  رد  في  وذلك  النازية" 
من  كان  األلمانية،  المدن  من  عدد  في  التركية  للجالية  تجمعات 

المزمع أن يشارك فيها وزراء أتراك.
وعلقت المستشارة األلمانية على تصريحات إردوغان بالقول أمام 
أعضاء البرلمان: "إن تلك المقارنة كانت محزنة، في غير محلها 
ويجب أن تتوقف (...) وإن المقارنة بالنازية ال تؤدي إال للتوتر".

ووكان إردوغان صرح للتلفزيون التركي برغنته في نقل الحملة 
البلدان األوروبية  إلى  الدستورية،  الخاصة باإلصالحات  الدعائية 
التي تعيش فيها جاليات تركية، ومن بينها ألمانيا، حيث يقيم فيها 

قرابة 1.4 مليون تركي ممن يحق لهم التصويت.
األتراك  الناخبين  أصوات  الستمالة  التركي  الرئيس  رغبة  لكن 
في سويسرا، حيث  المرة  آخر، وهذه  برفض  قوبلت  أوروبا،  في 
التركي  الخارجية  وزير  يعتزم  كان  لقاء  سويسري  فندق  ألغى 
مولود جاويش أوغلو المشاركة فيه، وبررت إدارة الفندق قرارها 

بصعوبات تتعلق بضمان أمن المشاركين في اللقاء.
المناصرين  األتراك  من  حشد  لمخاطبة  اضطر  أوغلو  وكان 
للحكومة يوم الثالثاء الماضي، من شرفة القنصلية التركية في مدينة 
أن  مبنى كان مقررا  بإغالق  قرار  بعد  األلمانية، وذلك  هامبورغ 

ينظم فيه اللقاء في المدينة.

جامعةُ روج آفا استقبلت الربيَع بمعرض فنّي تشكيلي

وإداري  الفنانين  من  جمهرة  بحضور 
ُمحبّي  من  كبير  وعدٍد  الجامعة،  وطالب 
مستوى  على  إدارية  وشخصيات  الفّن 
/6 االثنين  اُفتتح  الجزيرة،  مقاطعة 
اذار/2017 في جامعة روج آفا بمقاطعة 
الجزيرة، وبرعاية إدارة الجامعة المعرُض 
الفني التشكيلي(قدوم الربيع) بمشاركة كّل 
محمود-  برهان  التشكيليين،  الفنانين  من 

موسى موسى – عبد اللطيف أحمد- لقمان 
إبراهيم. 

 ( بـ(45  ُزيّنت  المعرض  قاعة  جدران   
عن  المشتركون  فيها  عبّر  تشكيلية  لوحٍة 
روج  في  والثورة  السورية  الحياة  واقع 
فيها  امتزجت  والجمال......،  والمرأة  آفا 
األلواُن لتشكل ربيعاً عكسه كل فناٍن بريشته 
موسى  موسى  التشكيلي  أعمال  فكانت   ،

تبوح  فنية  لوحات  بـ(10)  شارك  الذي 
حيث  وعفوية  بصدق  الداخلية  بمكنوناته 
ألوان الربيع الزاهية امتزجت بآالم وأفراح 
الواقع، ووثق ذلك بلوحات متنوعة، فمنها 
لوحةٌ تمثل النزوح عن الوطن وألم الضياع 
أعماله  كانت متسلسله  الغربة،  في بحار 
أشبه ببانوراما متكاملة تحكي حكاية شعٍب 
عانى من الهجرة وقاوم وضّحى وما زال 
يقّدم التضحياِت، جّسدها التشكيلي موسى 

بأعماله.
خالل  حّدثنا  موسى  موسى  التشكيلي 
تجوالنا في المعرض بأّن أغلبية اللوحات 
تنتمي  المعرض  هذا  في  بها  شارك  التي 
إلى المدرسة التشكيلية التجريدية، كونه بدأَ 
مشواره مع الفّن التشكيلي بالتجريد، رغم 
إلى  توحي  موسى  موسى  ريشةَ  فإن  ذلك 
مدارس فنية متعددة كالرمزية والسريالية 
والواقعية أحياناً، وفي نهاية الحديث أشار 
في  سيشارك  أنه  إلى  موسى  التشكيلي 
الربيع،  فنية عديدة خالل فصل  معارض 
القادمة  الفترة  خالل  أنه  إلى  وتطّرق 
سيكون هناك حدٌث فنٌي كبير في روج آفا، 
من  كبير  عدٍد  ومشاركة  بحضور  وذلك 
التشكيليين من الداخل والخارج في سلسلة 

من المعارض التشكيلية.
 أما الفنان التشكيلي المبدع برهان محمود 
بأعماله  الربيع  مع  آخر  رأي  له  فكان 

التشكيلية.
  يقول محمود: أنه شارك  بـ (17 )لوحة في 
هذا المعرض إلى جانب زمالئه التشكيلين، 
ومشاركته هذه جاءت لمنح طالب جامعة 
روج آفا دافعاً معنوياً وأجواًء فنية ثقافية، 

شهر  وبالتحديد  الربيع  فصَل  أّن  خاصةً 
فصول  باقي  عن  خصوصيته  له  آذار 

وشهور السنة.
 لقاؤنا مع الفنان برهان محمود كان شيقاً 
وحديثنا عن أعماله التشكيلية المتنوعة في 
ريشته  إلى  أكثر  لنتعّرف  دفعنا  المعرض 
بلوحاٍت  هذه  "مشاركتي  فيقول:  الفنية، 
واالنتماء  المواضيع  حيث  من  متنوعة 
والكالسيكي  االنطباعي  بين  التشكيلي 
وإلى الواقعي والتجريدي والسريالي حتى 
تعبر عن مدى التنوع الثقافي في البيئة التي 
ولدت فيها رغم الواقع المرير الذي عاشته 
هذه المنطقة، أعمالي في هذا الحدث الفني 
األول في الجامعة  تشير إلى ألوان الربيع، 
جوانبه  بكل  الكردي  الفلكلور  فيها  برز 
الثقافية، وبعض اللوحات األخرى تشيرإلى 
المرأة الكردية المناضلة، وأخرى تحاكي 

الربيع والطبيعة المتناغمة بألوانها".
على  له  مأخٍذ  إلى  محمود  وأشار  هذا   
المعرض حيث قال:" لي مأخذ بسيط  على 
هذا الحدث وهو متعلّق باإلعالن عن هذه 
الوقت  كان  فقد  لذا  عجالة   على  الفعالية 
لننجز ونتحضر بشكٍل  أمامنا قصيراً جداً 
ذلك  لكن رغم   ، الحدث  لهذا  فعالية  أكثر 
استطعنا أن نقدم عمالً بقدوم الربيع في هذا 
الصرح الثقافي العلمي الكبير في روج آفا.
هذا وكانت لوحات الفنان عبداللطيف أحمد 
الذي شارك بـ(17) لوحة  تشكيلية حملت 
مواضيع ومضامين عدة أستطاع فيها أن 
يسلّط الضوَء على الطبيعة بكل مناظرها 
وعلى المقاومة بكل أشكالها وعلى الجمال 

بكل رونقه، وعن المأساة بعمق آالمها.

 هذا وقال القائمون على هذا الحدث الفني 
والذي استمر حتى التاسع من شهر آذار، 
إن االقباَل على  المعرض كان غفيراً منذ 
هذا  من  وهدفنا  للمعرض   األول  اليوم 
المعرض الذي شارك فيه فنانين تشكيليين 
مبدعين هو إعطاء معاٍن ثقافية وفنية في 
باأللوان  المتنوع  الفصل  الشهر وهذا  هذا 
والمناسبات بكل جوانبه في روج آفا ولعل 

كان  الحدث  هذا  لمثل  المناسب  المكان 
جامعة روج آفا.

االتحاد  صحيفة  في  بدورنا  ونحن 
واالمتنان  الشكر  قدمنا  الديمقراطي 
هذا  إنجاز  في  ساهم  من  لكل  والتوفيق 

الحدث.

 دلبرين فارس

وصايا على منّصة اإلعدام

يعّد قاضي محمد مؤّسس جمهورية مهاباد، 
الجمهورية التي تأّسست في عصِر تمأُسس 
الكيانات "الجمهوريات" والدول في القرن 
الشرق  في  القومية  الدول  قرن  العشرين 
األوسط، وبعد انهيار القوتين الحاكمتين في 
والصفويين"  "العثمانيين  األوسط  الشرق 
وبعد الغزو االقتصادي والعسكري للقوى 
انتصرت  والتي  للعالم  الحاكمة  األوربية 
والثانية  األولى  العالميتين  الحربين  في 
 ، وروسيا  وبريطانيا  فرنسا  مقدمتها  في 
تأّسست مجموعةٌ من الدول القومية والتي 
تلك  اتبّعتها  التي  السياسة  من  جزء  هي 
المنتصر  مفهوم  وفق  المنتصرة  الدول 
وفق  المنطقة   بتقسيم   فبدأْت  والمهزوم، 
األولى  بالدرجة  تخدم  واتفاقيات  توازنات 

اعتباٍر  أي  دون  وأجنداتها  مصالحها 
للمصطلحات والمواثيق البراقة لهيئة األمم 
المتحدة والتي كانت من أهم مواثيقها حق 

الشعوب في تقرير مصيرها.
ثمرةً  تكن  لم  مهاباد  إّن جمهورية   حقيقةً 
لتلك التوازنات والتقسيمات بقدر ما كانت 
الشعب  أبداها  تاريخية  لمقاومة  نتيجة 
ضّد  وكرامته  تحّرره  سبيل  في  الكردي 
له  تعّرض  الذي  والتشرذم  االستبداد 
حكموا  الذين  والطامعين،  الغزاة  يد  على 
وتحررية  دينية  شعارات  تحت  المنطقة 
الجمهوريةُ  هذه  تصمد  لم  لذا  واهية، 
قصيرة  فترة  خالل  واضمحلّت  الوليدة 
كان  التي  والدسائس  المؤامرات  نتيجةَ 
للكردي،  والمتسلطون  المستبدون  يكيدها 

اُقتيد  الكرُد،  قادها  للتحّرر  ثورة  وكأي 
إلى  رفاقه  من  ومجموعة  القاضي  قائدها 

حبل المشنقة،
لم  رئيسها،  وأُعدم  سقطت  الجمهورية   
المؤامرة هي األولى ولن تكون  تكن هذه 
بأنهم  المتآمرون  ظّن  بإعدامه  األخير، 
حرية  درب  تنير  شعلة  آخر  على  قضوا 

الشعب الكردي.  

 بتحليل منهجي لواقع الثورات والمقاومة 
التي أبدتها الشعوُب والفئات المظلومة في 
سبيل تحّررها، ومن بينهم الشعب الكردي 
الذي يملك سجالً تاريخياً حافالً بالثورات 

واالنتفاضات، نرى 
بالتآمر  كانت  المقاومات  تلك  نهاية  أّن 

والفتك بقيادتها وشن أعنف حمالت اإلبادة 
هنا  من  المقاوم،  والشعب  المنطقة  على 
أنه  حتفه  إلى  يقتاد  أن  قبل  قاضي  أدرك 
المقاومة  في  االستمرار  إما  أمرين  أمام 
والتركية،  اإليرانية  القتل  آلة  ومجابهة 
الجمهورية  ساندة  التي  القوى  إن  خاصة 
ظهرها  وأدارت  مساندتها  سحبت  الوليدة 
لها ولقيادتها، وتكالبت القوى الرجعية في 
مؤامرة سافرة اشتركت فيها كٌل من النظام 
مع  متزامنة  والعراقي،  وااليران  التركي 
المناطق  من  السوفييتية  القوات  انسحاب 
جمهورية  حدود  من  القريبة  االيرانية 
هو  بنفسه  يضّحي  أن  وإما  آنداك،  مهاباد 
إلى مشانق  اقتيدت معه  التي  والمجموعة 
من  التخفيف  سبيل  في  اإليراني   النظام 
له  سيتعرض  الذي  والقمع  الكارثة  حجم 

الشعب الكردي. 
كان لشخصية قاضي محمد تأثيٌر كبير بين 
قاضي  تأثر  الكرد،  الشعب  فئات  مختلف 
والوطنية،  الديمقراطية  باألفكار  محمد 
1945الحزب  عام  القاضي  وأّسس 
برنامجه  وكان  الكردستاني،  الديمقراطي 
يتلخص في تحقيق الحرية بإيران، والحكم 
اإليرانية،  الحدود  داخل  لكردستان  الذاتي 
وكل  األذربيجاني  الشعب  مع  واإلخاء 
الفارسي  التي تعيش في اإلقليم  المكونات 
 1946 الثاني  كانون   22 في  وأعلن   ،
رئيسا  وانتخب   ، مهاباد  جمهورية  قيام 
لها، وحاول التفاوض مع النظام االيراني 
حول عالقة جمهوريته بوصفها سلطة حكم 
الحكومة  لكن  المركزية،  بالحكومة  ذاتي 
 1946 األول  كانون  في  ردت  اإليرانية 
انسحاب  (بعد  عسكرية  حملة  بإرسال 
من  تمكنت  إيران)  من  السوفياتية  القوات 

القضاء على الجمهورية الفتية.
واعتقل القاضي ومن معه من قادة الحزب 
بعض  حسب  عضواً   28 عددهم  والبالغ 

المصادر.
تمت محاكمة قاضي محاكمة صورية أمام 
محكمة عسكرية حكمت عليه باإلعدام في 
23 كانون الثاني 1947 وأّجل تنفيذ الحكم 
66 يوماً، حيث نفّذ حكُم اإلعدام في 30 
نفس  وهي  فجراً  في ساحة جارجرا  آذار 

الساحة التي أعلن فيها الجمهورية .
 مقتطفاٌت من الرسالة التي  توّجه بها بيشوا 
قاضي محمد إلى أبناء شعبه قبل أن يعدم: 

يا شعبي المظلوم   
ها أنا ذا في اللحظات األخيرة من حياتي، 

أقدم لكم بعض نصائحي:  
• تعالوا أناشدكم باهلل أن ال يبغي بعضكم 
ال  وتعاضدوا....  توّحدوا  بعض..  على 
تبيعوا أنفسكم لعدوكم ...وإنَّ توّدَد عدوكم 
أهدافُه..  تتحقُّق  لكم محدوٌد، وينتهي حين 
فهو ال يرحمكم أبدا، ومتى وجَد الفرصةَ 
ال  منكم  ينتقُم  فإنه  أغراُضه،  واستنفدْت 

محالةَ وال يعفو عنكم.
إن طريَق نصر أّي شعب أو أّمة، يكمن في 
وحدتهم واتحادهم، وكذلك في المناصرة، 
وإال فهم يرزحون تحت وطأة المتجبرين.

أيها الشعب الكردي:

وجه  على  شعٍب  أي  من  بأقّل  لستم 
والشهامة  الرجولة  في  أنتم  إنما  البسيطة، 
الشعوب  من  كثيٍر  على  متقدمون  والقوة 
تخلّصت  التي  فالشعوُب  تحّررت..  التي 
وإّن  أمثالكم،  هم  المستبدين،  قبضة  من 
تحرركم مرهوٌن فقط بالوحدة ونبذ الحَسد 

ورفض العمالة لألجنبي ضّد شعبنا. 
الفتنةَ  بينكم  ويوقُع  العدُو..  يخدعنّكم  ال   •
وعن  األطماَع..  بينكم  ويثيُر  والتقاتل، 
يُحّرُض  واألكاذيب،  الخدعة  طريق 

بعَضكْم ضّد بعض.
تتفرقوا..  اتحدوا وال  وكأخ:  أناشدكم  لذا   
وتيقنوا بأن العدوَّ لو منحكم العسَل، فإنهم 

يدّسون السمَّ فيه.
ها أنا ذا في اللحظات األخيرة من حياتي، 
بأاّل  وأطالبكم  عليكم  وأعيده  أنصحكم 
"األعداء"  تصدقوا  وال  أكثر...  تنخدعوا 
بعهودهم  وال  بالقرآن  أقسموا  وإن  حتى 
وعقودهم، وما دمتم كرداً، فإنكم في نظرهم 
مجرمون ومحكومون، من أجل ذلك، فإّن 
رؤوسكم وأموالكم وأرواحكم مباٌح وحالٌل 
بنظرهم،.. ولو أّن رؤساَء القبائل والعشائر 
لما  للعدو،  أنفسهم  يبيعوا  ولم  يخونوا  لم 

حصل لنا ولكم ولجمهوريتنا ما حصل. 
نصيحتي ووصيتي لكم هي: 

فإننا  العلم،  طلب  على  أبناءكم  تحثوا  أن 
لسنا بأقّل من الشعوب األخرى وال ينقصنا 
شيٌء غير العلم.. تعلّموا، حتى ال تتأّخروا 
عن ركب الشعوب....تأّكدوا لو أنكم اتفقتم 
فأنكم  اهتمامكم،  العلم  وأوليتم  واتحدتم 
نصراً  أعدائكم  على  تنتصرون  سوَف 

عزيزاً. 

وعبرةً  درساً  هذا  يكوَن  أن  آمل  لكنني 
للمخلصين من أبناء الشعب الكردي. 

 ال تبيعوا أنفسكم للعدّو طمعاً في بقاٍء زائٍل 
في هذه الدنيا، ألن العدَو هو نفُس العدِو وال 

يمكُن االعتماُد عليه. 
المقاومة  روَحه  لكّن  محمد  قاضي  رحَل 
ظلت تنبُض بالحياة في جسد مئات األالف 
واليزالون  قّدموا  الذين  الكرد  الثوار  من 
والحق  الحرية  درب  في  دماَءهم  يقدمون 
ذاكرة  في  حيّة  ظلت  وّصيته  والكرامة. 
ومقاومته  ثورته  يواصلون  الذين  الكرد، 
لتحقيق تطلعاته اإلنسـانية إلى يومنا هذا. 

دوست ميرخان



االحتاد الدميقراطي www.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.com www.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.comاالحتاد الدميقراطي

العدد )170( 20 آذار 2017 العدد )170( 20 آذار 2017

5 تح�ي�قات8 مجتمع

الخالدون سليمان آّدي والُمحّمدون الثالث أيقونةُ ليلةَ النوروز

الّسادسة  الّساعة  عنَد  جرْت  الحادثةُ 
في  الخميس،  مساء  من  والنصف 
لعام 2008، وعندما  آذار  العشرين من 
ويدبكون  يغنّوَن  الشباب  بعُض  كاَن 
بشكٍل  النوروز،  عيد  بقدوم  احتفاالً 
بإطالق  الدوريّةُ  باغتتهم  والئٍق،  سلميٍّ 
الرصاص الحّي، فتنشُر الهلَع والخوَف، 
وتحّوُل العيَد إلى مأتٍم والفرَح إلى عويل.
نيساَن،  آب  بيك  سيارِة  في  أمٍن  رجاُل 
وكاَن  عسكريّة،  جيب  سيارةُ  تتبعها 
من  النار-  إطالق  لحظةَ   – الثالثةُ 

يقصُد  كان  أحدهم  األبرياء،  العابرين 
-10-1 حسين:  محمود  محمد  الحالَّق( 
1991)، وآخٌر كان يقصُد إحدى محال 
جامعيّة  بحٍث  حلقةَ  إلنجاز  الكمبيوتر، 
 ،(1989-1-2 خليل:  يحيى  محمد  لهُ( 
حيث  دورتِه  من  عائداً  كان  وثالثهم 
محمد  العلمي(  البكلوريا  في  طالباً  كان 
اُستشهد   .(1984-8-6 رمضان:  زكي 
وعلى  آخرون.  خمسةٌ  وأصيَب  الثالثةُ، 
جميع  وإلغاء  العاّم  الحداُد  أُعلَن  إثرها 
سوريا  داخل  المناطِق  في  االحتفاالت 

الجريمة  على  احتجاجاً  وخارجها، 
النكراء الُمرتكبة بحقّهم.

النوروز،  ليلة  وفي  عاٍم،  كّل  وفي 
العمَل  هذا  الكردّي  الشعُب  يستذكُر 
المجرَم الجباَن، الذي ال يُعبُّر سوى عن 
أبناء  بحّق  العنصري  والتمييز  الحقد 
من  والغايةُ  في سوريا،  الكردّي  الشعب 
ورائه كانت إرهاب المواطنين وزعزعة 

بين  والبلبلة  الفوضى  وخلق  الوطن 
الّشعب.

والكرُد  السنوُن،  تتوالى  كانت  هكذا 
يعيشون كُغرباَء في وطنهم، ومحرومين 
بها  يتحلّى  التي  العيش  أبسط حقوق  من 
عن  قادرين  غيَر  السورّي،  المواطُن 
التعبير حتى عن ثقافتهم، حتى االحتفاُل 
النوروز،  بعيد  الممثّلة  القوميّة  بأعيادهم 
التي احتاَج إلى سفك الدماَء حتى يُمنَحون 

القبول باالحتفال.
هذا ما حدَث عام 1986، عندما قاَم أكراُد 
دمشَق بمنطقة ركن الدين، حّي األكراد، 
منع  بسبب  احتجاجيّة،  مظاهرة  بتنظيم 
النظام لهم باالحتفال، قام خاللها عناصُر 
الرصاص  بإطالق  الجمهورّي  القصر 
العشوائي على الُمحتجين، مما أسفَر عن 
استشهاد الشاب في ُمقتبل العمر(سليمان 

آدي).
فجرة،  والدتهُ  آدي،  محمد  سليمان  هو 
لوتكه)   ) قرية  من   ،1967 عام  مواليد 

الُمعّربة إلى ( أبو عجيلة) التابعة لمنطقة 
مكّونٍة  بسيطة،  قرويٍة  أسرٍة  من  آليان، 
من ستة أشخاص، وكان أصغَر إخوته، 
انتقلِت عائلتهُ إلى مدينة قامشلي، وسكنت 
في حّي( جرنك الصغير)، ومن ثّم انتقَل 
الشهيُد سليمان إلى العاصمة دمشَق هرباً 
فرص  وجود  لقلّة  العيش،  لقمة  وراَء 
من  آذار   21 وفي  المنطقة،  في  العمل 
برصاص  سليمان  اُستشهَد  العام 1986 
قوات الحرس الجمهوري، أثناَء المسيرة 
االحتجاجيّة التي قام بها الشعُب الكردّي 
من  منعهم  بعد  الجمهورّي،  القصر  إلى 
االحتفال بعيد النوروز من قبل الُسلطات 

حينذاَك.
ذلَك  بعد  الجمهورية  ريئُس  وأصدَر 
آذار،   21 يوم  بموجبه  اعتبَر   مرسوماً 
الذي يمثُّل( عيَد النوروز) لدى األكراد، 

عطلةً رسميةً، ولكن بحّجة( عيد األُّم) .

سليمان محمود

انتفاضةُ الُكرد في قامشلو عاَم 2004

مقّدمة:
في صباح يوم الثاني عشر من آذار من 
الساعة  عقارب  وباقتراب   ،2004 عام 
قامشلو  مدينةُ  بدأت  عشرة،  الحادية  من 
الكرديّة شماَل شرق سوريا تُهّيُء البالَد 
لزلزاٍل ُكرديٍّ طالْت اهتزازاتهُ االرتداديّةُ 
حتى العاصمة دمشق، حيُث بدأْت جموٌع 
بألفي  أعدادها  قُّدرْت  الغوغاء  من 
شخٍص استخدمهم النظاُم ضمن خمسيَن 
أسواَق  يجوبوَن  للرّكاب،  كبيرٍة  حافلٍة 
وصمت  وأنظار  أسماع  تحَت  القامشلي 
القّوة األمنية في المدينة. بدأْت بالتظاهر 
في شوارع قامشلي رافعةً صور الرئيس 
ُمناديةً  حسين،  صّدام  السابق  العراقي 
بحياتِه وُموّجهةً الشتائَم والسباَب لألكراِد 
وقادتهم، واصفةً إيّاهم بالخونِة والُعمالء 
األمريكية  القوات  دخول  إثر  ألمريكا 
بين  ُمباراةٌ  هناك  كانت  حيُث  للعراق، 
فرقي الجهاد من قامشلي والفتّوة من دير 
الزور ضمَن ُمباريات الدوري السورّي. 
ورغَم تواُجد البوليس على أبواب الملعب 
إليه  الدخوَل  الغوغاء  جموُع  استطاعت 
وبحوزتها العصيُّ والسكاكين والحجارةُ.

اليوُم األّوُل والفتنةُ الُمدبَّرة:

شهود  أحُد  مصطفى)  (رودر  األستاذ 
التفاصيل  بعَض  يستذكُر  وقتها،  العيان 

في بداية الحادثة:
الجموُع  باشرِت  المباراة  بدِء  قبَل 
الكردّي  بالجمهور  ش  بالتحرُّ الغوغائيةُ 
لهُ  الشتائم  وتوجيه  عليه  الحجارة  وإلقاء 
وبدأَ االشتباُك،  وقد أثبتْت صوُر الفيديو 
أّن  الناشب  للعراك  سّراً  اُلتقطت  التي 
وساندت  األكراَد  استهدفِت  األمن  قواِت 
تكن  لم  الُصدفةَ  لكّن  الغوغاء،  هؤالِء 
األمنيّة  النظام  ُسلطات  قرار  وراَء  البتّة 
باللجوء على الفور إلى الهراوة الغليظة 
والرصاص الحّي في الواقِع، والتصّرف 
تتقّصد  وهي  وهمجّي،  فاشٍي  نحٍو  على 
بغيةَ  حماةَ،  مجزرة  دروس  إنتاج  إعادة 

تلقينها للمواطنين الكرد.
الذي  السوري،  اإلعالم  لعادة  وخالفاً 
تكون  أن  بعد  إالّ  سورياً  يتناوُل حدثاً  ال 
قد  والعالمية  العربية  اإلعالم  وسائُل 
هذه  عنهُ،  الحديَث  واستنفذت  منها  ملّت 
المّرة تخلّى اإلعالُم عن عادتِه وبثَّ عبر 
اإلذاعة  في  الخضراء  مالعبنا  برنامج 
السوريين  كل  يتابعهُ  والذي  السورية، 
يوم الجمعة عبر أثير الراديو، نبأ توقّف 
نتيجةَ  والفتّوة  الجهاد  فريقي  بين  مباراٍة 
وذكرْت  الفريقين،  جمهور  بين  اشتباٍك 

أّن ثالثةَ أطفاٍل قُتلوا دهساً تحت األقدام، 
الخبُر الذي كان لهُ أثرهُ البالُغ في غليان 
االنفجار،  حافة  على  ووضعها  المدينة 
ليتّضَح فيما بعُد أنه كان خبراً كاذباً ُملفّقاً 
من أجل إكمال نار الفتنة وتأجيج الُكرد.

الخبَر  عاٍم  بشكٍل  الكرُد   سمَع  أن  وما 
الملعب  نحو  منهم  اآلالُف  تقاطَر  حتى 
أّن  إالّ  ألبنائهم،  جرى  ماذا  يعرفوا  كي 
إلى  دخولهم  دون  حالْت  األمن  قواِت 
الملعب، وهم يسمعوَن أصوات الصراخ 
تصدُر  التي  الناريّة  واألعيرة  والشجار 
في  الغلياُن  واستمّر  الملعب،  داخل  من 
الحسكة  محافظُ  وصَل  أن  إلى  تصاعٍد 
اللجنة  رئيُس  وهو  كبّول)،  آنذاَك(سليم 
المخابرات  أفرع  كلَّ  تضّم  التي  األمنيّة 
في المحافظة، إلى المكان وأمَر بإطالق 
الرصاص الحّي على الجموع الُمحتشدة 
وكان هو أّول من باشَر بإطالق النار من 
مسّدسه الشخصّي على المدنيين الُعّزل، 
التي سقطَ فيها العديُد من  لتبدأ المجزرةُ 

األبرياء بين قتيٍل وجريح.
القامشلي لم تنم ليلتها وهي تعيُش  مدينةُ 
بين  وفرٍّ  كرٍّ  عمليّات  نتيجةَ  الكابوَس 
والشرطة  األمن  ورجال  المتظاهرين 
والُمداهمات  االعتقال  حمالت  بسبب 

العشوائية.

أثناء  الشهداء  من  ومزيٌد  الثاني  اليوُم 
التشييع:

األستاذ أحمد أكرم علي، أيضاً كان شاهَد 
عياٍن، يروي لنا تفاصيل اليوم الثاني:

وفي اليوم التالي13 من آذار عام 2004 
كردّي  ألف  مئتي  من  أكثر  نزَل  نزَل، 
جنازات  لتشييع  قامشلي  شوارع  إلى 
الُمشيعين  رفض  بعد  األربعة،  شهدائهم 
جثامين  عن  األعالم  بنزع  األمن  أوامَر 
النار  بإطالق  األمُن  قام  الضحايا، 
إثرها ضحايا  على  ليسقطَ  عليهم  مجّدداً 
الكرديُّ على  االنفجاُر  أُعلَن  ُجدٌد، وهنا 
بدأت  عارمة،  جماهيريٍة  انتفاضٍة  شكِل 
نيرانها  وامتّدت  قامشلي  من  شرارتها 

سوريا،  شماَل  الكردية  المدن  لكافة 
حيُث كان لذلك اليوم الربيعّي الدامّي في 
قامشلي األثَر البالغ النتقاله إلى المناطق 
والدرباسية  كعامودا  المجاورة،  الكردية 
وكذلَك  كانيه،  وسري  وديريك  ومعبدة 
عفرين وكوباني، وامتّدت لمدينتي حلَب 
ودمشَق حيُث األماكن التي يقطنها الكرُد 
الشيخ  حيي  مثل  تجّمعاٍت،  شكل  على 
ركن  وأحياء  بحلَب  واألشرفية  مقصود 
لم تكن  آفا في دمشَق، كما  الدين وزور 
عن  بمنأًى  آنذاك  السوريةُ  الجامعاُت 
الُكرد  الطلبة  قبل  من  عارمة  انتفاضات 
فيها، والذين تعّرض الكثيُر منهم للفصل 

واالعتقال.

و38  أسبوٍع  خالَل  األحداث  تطّوراُت 
شهيداً حصيلةَ االنتفاضة:

األستاذ دلخواز شيخي يسرُد لنا تفاصيَل 
التي  المظاهراُت  الدامي:  األسبوع 
خرجت في المناطق الكردية كان سببها 
والّضيم،  بالغدر  واإلحساُس  االحتقاُن 
ليقوَم شباُب الكرد خاللها كالسيل الجارف 
بعد أن شاهدوا دماَء أبناء جلدتهم تنزُف 
أمام وابل رصاص األمن الغادر، فقاموا 
األمن  مراكز  بمهاجمة  فعٍل)  (كرّدة 

والمخابرات وبعض المقّرات.
الكرُد في سوريا من خالل  استطاَع  لقد 
إّن  الخوف.  حاجز  كسَر  انتفاضتهم 
في  الكرُد  الشبّاُن  صنعها  التي  البطولةَ 
القاهُ  لظلٍم  مدلوالتها  تعوُد  انتفاضتهم 
الكرُد منذ عقوٍد، وتعبيٍر عن حالة التمييز 
الُمتبعة  الشوفينية  والسياسات  القومي 
ثمنها(38)  دفعوا  البعث،  نظام  قبل  من 
شهيداً ومئات الجرحى وآالف المعتقلين، 
أتبعها حمالُت قمٍع وتنكيٍل مرّوعٍة قادتها 
األجهزةُ األمنيةُ وقواُت الجيش السورّي 
المدن،  شوارع  إلى  بكثافٍة  نزلْت  التي 
بحّق  التعّسفي  واالعتقاَل  القتَل  لتمارَس 
غير  هذا  والنساء،  الرجال  من  اآلالف 
حاالت فصل العشرات من الطلبة الكرد 

في الجامعات السورية.

تنّوع  فيها  والتي  المناطق  بعض  وفي 
سّكاني كثيف مثل الحسكة وسري كانيه 
قامت قواُت األمن بإطالق العنان لبعض 
التجارية  المحال  لمهاجمة  اللصوص 
للكرد، قاَم هؤالء بنهب محتويات المحال 
ضّد  الكرد  خروج  على  رّداً  وتكسيرها 
النظام، مما سبَّب خساراٍت مادية فادحة 
المحال،  تلك  على  يعتاشون  ألناٍس 
وأُغلقِت هذه القضيةُ في المحاكم السورية 
ضّد مجهول، ولم يتم محاسبة السارقين.

إّن كلَّ هذا الحقد الدفين والتمييز الحاصل 
عليه  اللعب  النظاُم  استطاع  الكرد،  ضّد 
كان  عقوٍد، حيث  ممنهجٍة طيلةَ  بطريقٍة 
دورهُ دوماً زرُع الفرقة بين أبناء الوطن 
الواحد والتناحر فيما بينهم، ولعدم وجود 
جرت  التي  لألحداث  إعالمية  تغطية 
بل  وإقليمياً،  دولياً  القضيةُ  تلك  هُّمشْت 
خرجوا  بأنهم  الكرد  اتّهاَم  النظاُم  حاول 
يطالبون باالنفصال، لكي ال يتعاطَف أحٌد 
من السوريين معهم. ومنذ ذلك الحين قام 
مستثنية  معاملةً  الكرد  بمعاملة  النظاُم 
ومنح  التوظيف  عدم  خالل  من  قاسية، 
الُرخص لهم وإنهاكهم سياسياً واقتصادياً 

واجتماعياً.
خاتمة:

وما زاَل الشعُب الكردّي في سوريا يُحيي 
الثاني  من  كّل  ليلة  في  جراحه  ذكرى 
كل  من  آذار  من  عشر  والثالث  عشر 
ألرواح  تخليداً  الشموع  عام على ضوء 
ويحييوَن  المجزرة،  تلك  في  شهدائهم 
إجالالً  صمٍت  دقيقةَ  بالوقوف  أرواحهم 

وتقديراً لهم.
وكما هو الشعُب السورّي بعظمتِه، عادْت 
روُح األخّوة بين األشقّاء في الوطن بين 
قامشلي ودير الزور، كرداً وعرباً، وتّم 
والقناعة  الطرفين  بين  الزيارات  تبادل 
قوات  قبل  من  قذرةً  لعبةً  كانت  بأنها 
عنصريٍة  فتنٍة  فتيَل  أشعلوا  الذين  األمن 
رسوخهم  لعدم  سوريا،  في  األخوة  بين 
الوقوف  في  يوّحدهم  واحٍد  رأٍي  على 

على هَمٍّ واحٍد.

ارتباطهُ بالفكر األوجالني...
سبيُل ارتقائِه لمرتبة الشهادة

آكري  الحركي  االسم  يوسف،  إبراهيم  المناضُل  ولد 
عام 1983 في قرية كرزيارتي جوليه التابعة لمدينة 
كركي لكي، لعائلة وطنية مؤلفة من 9 أفراد، 4 شباب 5 
شابات، هو الثالُث ضمن العائلة، وتميزْت بحبّها وتعلقها 
الشديد بحركة حرية كردستان وفكر وفلسفة وقائد قائد 
الشعب الكردي منذ بداية تأسيسها، وكغيره من أطفال 
القرية عاَش طفولته بين أحضان طبيعة وزقاق وتالل 
في  االبتدائية  آكري  المناضل  درس  آليان،  مناطق 
مدرسة قريته وترَك بعدها الدراسة ولم يكمل االعدادية 
والثانوية بحكم عيشه في القرية، ولم تكن توجد فيها 
مدارُس للمرحلة االعدادية والثانوية آنذاك، فعمل إلى 
جانب عائلته في أعمال الزراعة حيث ُعرف بين عائلته 
وأصدقائه بالشاب الهادئ وكانت عالقته قوية جداً مع 
إخوته وأخواته وكان يتعامل معهم كاألصدقاء، وكل 
من تعّرف عليه أحبّه، وفي عام 2000 تعّرف المناضل 
إبراهيم عن قرب على فكر وفلسفة قائد الشعب الكردي 
العمر 18 سنة  يبلغ من  كان  أوجالن عندما  عبد هللا 
نتيجة احتكاكه المباشر مع َمن هم في جيله،  ونتيجة 
حبّه وتعلقه بالكرد وكردستان فعمل على تنظيم الشباب 
وتوعيتهم سراً، لكن ضغوطات النظام البعثي منعته من 
متابعة نشاطه و رغم ذلك واظَب على استمرار نشاطاته 
وتواصله مع كوادر حركة حرية كردستان الذين كانوا 
يزورون منزلهم، حتى أنه توّجه إلى جبال كردستان 
لتلقي تدريبات فكرية هناك استمرت لمدة 6 أشهر، وفي 
عام 2010 توّجه المناضل آكري إلى العاصمة السورية 
دمشق وهناك وإلى جانب عمله كان يقوم بالنشاطات 
المختلفة لتنظيم الشبان وتوعيتهم بالقضية الكردية، فبدأ 
بعقد االجتماعات السريّة المختلفة ومرة أخرى لم يتركه  
وشأنه النظام البعثي فتعّرض للضغوطات واالستدعاء 
دفعه  مّما  وأخرى  بين حين  الشوفيني  األمن  قبل  من 
للعودة إلى مسقط رأسه قرية كرزيارتي جولي التابعة 

لكركي لكي في نهاية عام 2010.
وبعد عودته إلى القرية تزّوج المناضل آكري وعمل في 
معمل للبلوك كان يملكه في القرية وأصبح أباً لطفلين، 
السورية  الثورة  انطالقة  ومع  نشاطه  يترك  لم  ولكنة 
وامتدادها إلى مناطق روج آفا، ومع اإلعالن رسمياً 
األوائل  من  كان  الشعب  حماية  وحدات  تشكيل  عن 
السباقين النضمام إليها والمشاركة في جميع الفعاليات 
أول  قيادة  وتولّى  المنطقة،  في  تقام  التي  والنشاطات 
وبدأ  قريته   في  الشعب  مجموعة من وحدات حماية 
العسكرية والفكرية، كما شارك  الناحية  بتدريبهم من 
استعمال  تدريب مجموعات وتعليمهم على كيفية  في 
السالح بحكم أنه  كان من أبناء المنطقة والجميع يعرفه، 
فشارك في حملة تحرير كرزيرو ورميالن وجل آغا.  
وفي منتصف عام 2013 وعند تعّرض القرى الجنوبية 
لمدينة كركي لكي وبلدة جل آغا لهجمات المجموعات 
المرتزقة و التنظيمات اإلرهابية انضّم المناضل آكري 
إليها وشارك بفعالية في التصدي لهجمات المرتزقة، 
حيث شارك في التصدي لتلك الهجمات على قرى تل 

علو الصفا وقرى بلدة تل كوجر.
علو  تل  قرية  تعرضت   2013 تموز   28 يوم  وفي 
المرتزقة  المجموعات  لهجمات  لكي  كركي-  جنوبي 
شارك فيها المناضل آكري، وخالل االشتباكات أصيب 
المناضل  المعركة فحاول  أثناء  أحد رفاقه برصاصة 
أكري إخراجه من أرض المعركة ولكن قناص المرتزقة 
استهدفته وأصابته في رأسه مما أدى إلى استشهاده، 
وشيّع جثمانه بمراسم مهيبة إلى مقبرة الشهيد خبات 
في ديرك وسط حشد غفير من محبيه ورفاق دربه، 
وتقول والدة المناضل آكري: نحن فخورون باستشهاد 
آكري ونعاهده بالسير على دربه حتى آخر رمق وتخليداً 
لذكراه،  وليبقى اسمه محفوراً في ذاكرتنا افتتح مركز 
باسمه  لكي  كركي  قرى  في  الشعب  حماية  لوحدات 
والتحق شقيق له بصفوف وحدات الحماية وشقيق آخر 

بصفوف قوات األسايش.

وثيقة الشهادة:
االسم الحركي: آكري

االسم الحقيقي: ابراهيم يوسف  
اسم األم: هدية طاهر 

محل وتاريخ الوالدة: 1983 كر زيارت
محل وتاريخ االنضمام: 2011 كركي لكي

محل وتاريخ االستشهاد: 2013/7/28 تل علو

النوروز
أُسطورة كاوا الحّداد و وحقيقة كاوا العصر

تحقيق : مصطفى عبدو

"بقدر تسلّل أفعى هادئة، وبقدر اآلثار 
التي تتركها على التربة وبقدر ,عقرب, 
و وحش, وكل السيئات المعروفة ,علّي 

كتابة الظلم والخيانة في وطني"
"مظلوم دوغان "

 ، لهم  عيداً  يعتبرونها  أيّاماً  البشُر  يتّخُذ   
ينتظرونها في كّل سنٍة لالحتفال بها و إقامة 
الطّقوس و الّشعائر المختلفة ، فاألعياد هي 
للنّاس  لتُجّدد  عاٍم  كّل  في  تحّل  مناسباٌت 
حياتهم و تبعَث في نفوسهم األمَل . و من 
الكرُد وعدٌد من  بها   التي يحتفي  األعياد 
الّشعوب  عيد النّيروز أو النّوروز، و أصل 
تسميته من نو أي جديد و روز يوم (اليوم 
جاء  العيد  هذا  أصَل  أّن  يقاُل  و  الجديد)، 
من الّديانة الزرادشتية ، فالّشعب الكردّي 
يحتفل بهذا العيد كّل سنٍة و يعتبرونه عيداً  

وطنيا ومقّدساً .
و  الحادي  يوم  النوروز  عيد  يصادف   
العشرين من شهر آذار ، ويعتبر هذا اليوم 
هو أول أيّام الّسنة الكرديّة. عيد النوروز 
رمزاً  ويعتبرونه  الكرد،  لدى  مقدس  عيد 
في  يرمُز  العيد  هذا  أّن  ويذكر  للمقاومة. 
أساسه للّصراع بين قوى الظالم والنور، أو 
الفضيلة والرذيلة، أو بمفهوم أكثر شمولية، 
بداية  الخير والشر، وتُنسب  بين  الصراع 
فكرة النيروز إلى عصور ما قبل التاريخ. 
التزيّن  الكرد،  لدى  نوروز  طقوس  من 
باللباس الكردي التقليدي من رجال ونساء 
إلى  البيوت  والخروج من  كبار وصغار، 
الطبيعة، مع إلقاء كلمات وشعارات تمّجد 
هذا اليوم والمقاومة التي أبداها كاوا الحداد 

وكاوا العصر . 

أُسطورة نوروز:

األسطورة تتحدث بأن ملكاً ظالماً كان اسمه 
"سرجون" أو الضحاك، ازدهاك (التنين). 
كان يذبُح كّل يوم عدداً من خيرة الشباب 
من أجل أن يُشفى من مرضه وذلك عمالً 
بنصيحة مستشاريه من األطباء والحكماء 
 " "كاوا  الحّداد   الشاُب  تنبّه  ذاك،  وقت 
بحجم المأساة وخطورة ما يجري، فأرسل 
ما استطاع من الشباب األقوياء إلى الجبال 
بانتظار اليوم الموعود  ليقوموا بثورة على 
الملك ، وفي يوم النوروز أضرموا النار 
على جبال ووديان كردستان ليعلنوا نهاية 
من  جديد  يوم  وبدء  الظالم،  الملك  حكم 
الحرية والتخلص من االستبداد والعبودية 

بعد القضاء على الملك الظالم.

حقيقة مظلوم دوغان كاوا العصر:

في مثل هذا اليوم في بداية الثمانينات أطلق 

أمام  دوغان  مظلوم  يدعى  كردي  شاب 
بكر  ديار  في  التركية  العسكرية  المحكمة 
جيانه- (برخودان  الخالدة  (آمد) صرختهُ 
كتفي  على  متّكئ  وهو  حياة)  المقاومة 
جنديين حماله إلى قاعة المحكمة بصعوبة 
حيث  المظلمة  تعذيبه  غرفة  من  بالغة 
أكثَر من  الجملة  كّرر مظلوم دوغان هذه 
عشرين مرة حتى أغمي عليه وفقد توازنه 
النضال  .لينقل  المبرح  التعذيب  شدة  من 
التحرري الكردي في شمال كردستان إلى 
مستوى لم يبلغه قط من قبل وليهّز بدفاعه 
البطولي أركاَن الطغمة العسكرية.. أضرَم 
مظلوم دوغان الناَر في جسده ليكون فداًء  
النوروز  يوم  في  ولكردستان  لنوروز 
في  القيادي  العضو  هذا  دوغان  .مظلوم 
صغر  رغم  الكردستاني  العمال  حزب 
سنه، أصبح رمزاً وطنياً للمقاومة والفداء 
والثبات أمام الفاشية التركية وأصبح رمزاً 
للمقاومة والنضال، حيث أطلق عليه قائُد 
الشعب الكردي عبدهللا أوجالن لقَب (كاوا 

العصر).

يطرح  أوجالن  النوروز  عيد  بمناسبة 
خارطة طريق: 

النوروز  عيد  بمناسبة   تُليت  رسالٍة  في 
ورأس السنة الكردية أمام أكثر من مئتي 
ألف شخص في آمد جنوب شرق تركيا قبل 
سنوات، عبّر قائُد الشعب الكردي عبد هللا 
أوجالن الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى 
الحياة  في إحدى الجزر التركية، عن أمله 
في تنظيم مؤتمر "إلنهاء الكفاح المسلح" 
بالحوار  والبدء  الدماء  لسفك  حدٍّ  ووضع 
السياسي. وقال أوجالن في معرض حديثه 
مؤتمر  تنظيم  الضروري  من  "أرى   :
المستمر  المسلح  الكفاح  إنهاء  من  لنتمكن 
عن  عبّر  ".كما  عاماً  أربعين  حوالي  منذ 
أمله في أن يتم البدء بحسب قوله  "العصر 
سياسية  استراتيجية  إعداد  عبر  الجديد" 

ومجتمعية.
مستقبل  باتجاه  "نسيُر  أوجالن  وتابع 
العالمية  الديمقراطية  المعايير  تفرض 
"دستور  إقرار  إلى  داعياً  فيه"،  نفسها 
االعتبار حريةَ  في  يأخذ  ديمقراطي جديد 

المواطنين والمساواة بينهم".
 رسالته هذه لم تلَق آذاناً صاغية من قبل 
وما  التركية،  الدولة  على  القائمين  بعض 
نراه اليوم من ممارسات هذا النظام الفاشي 
عدم  من  وبالرغم  ذلك،  على  دليٍل  خيُر 
ثقةَ   إن  إال  تقدم في هذا اإلطار  أي  تحقّق 
كما  تزال  ال  أوجالن  في  الكردي  الشعب 

هي بل زادت أكثر.

سوريا  في  الكرد  إلى  يالن  قره  رسالةُ 
بمناسبة النوروز:

 ال يغيُب عن بال أحد الرسالة التي وجهّها 
قنديل  جبال  من  يالن   قره  مراد  القيادي 
إلى الكرد الُمحتفلين  بعيد »النوروز« في 

إحدى ساحات مدينة قامشلو.
حيث حيّى قره يالن الكرَد في روج آفايي 
كردستان وثورتهم التي اعتبرها مهمة جداً 
في نجاح الكرد أينما وجدوا. وقال موجهاً 
كالمه إلى الكرد في غرب كردستان : »إن 
ثورة غرب كردستان قامت بدور تاريخي 
غرب  "ثورةَ  وإن  كردستان«،  حرية  في 
كردستان مهمة لكل كردي . إنها ثورة من 
أجل سوريا حرة". وأضاف: ثورتكم تشكل 
أساساً لألخوة العربية الكردية في سوريا.

قائالً  آفا  روج  كرد  يالن  قره  وخاطب 
ذلك  ليس  خلفكم  نحن  وحدكم.  :»لستم 
فحسب بل إلى جانبكم، ومهمة كل كردي 
أن يقف اليوم إلى جانبكم، وقضيتكم قضية 
الصحيح.  الطريق  هو  وطريقكم  حق. 
لكم«.  النصر  وسيكون  تنجحون  وسوف 
تلك  بكلمته  أوجالن  أن  يالن  قره  واعتبر 
بدأ مرحلة جديدة ومهمة، وأضاف: نحن 
مستعدون  نحن  كما  للسلم   مستعدون 

للحرب.

عيد النوروز )سنة الشهداء ( في مصر
وسّر احتفال المصريين بالنوروز:

انتشرت  الميالدي  األول  القرن  في 
القديس  خالل  من  مصر  في  المسيحية 
الوثنية  العبادة  وتحولت  الرسول،  مرقس 
اإليماُن  وانتشَر  الواحد  اإلله  عبادة  إلى 

المسيحي في كل ربوع مصر.
إلى  ذلك  بعد  المسيحية  مصُر  وتعّرضت 
حلقات من االضطهاد كان آخرها اضطهاد 
دقلديانوس وأعوانه سنة 284 - 305 م، 
فاتخذِت الكنيسةُ القبطية من بداية حكم ذاك 
عليه  أطلق  الذي  لتقويمها  بدايةً  الطاغية 
أرُض  ارتوِت  عهده  ففي  الشهداء،  تقويم 
مصَر بدماء الشهداء من أجل اإليمان باهلل 
ووحدانيته وبدل أن يفرحوا بثمار األرض 

فرحت الكنيسةُ بثمار اإليمان.
الحمراء وعيد  البلحة  ومن هنا جاء رمُز 
دم  إلى  يشير  األحمُر  فاللون  النوروز، 
إلى  يشير  األبيض  البلحة  وقلب  الشهداء 
الثابتة  النقي والنواة  المؤمن والشهيد  قلب 
ومن  وقوته،  اإليمان  ثبات  إلى  تشير 
األحمر  بالبلح  يأتي  ال  النخَل  أن  العجيب 
تتحّد  الطبيعةَ  وكأن  النوروز  أيام  في  إال 
مع التاريخ في ُصنع األعياد ومعانيها، وال 
غرابة أن يكون عيد النوروز عيًدا لشهداء 

مصر المسيحية.
لكل  وطنيًا  تاريًخا  يُعّد  مصر  فتاريخ 
المصريين بصرف النظر عن معتقداتهم، 
لذلك كان النوروز عيًدا اهتم به كّل الُحّكام 
الحكومة  فكانت  المماليك،  عهد  حتى 
هدايا  المال وتوزع  كبيرة من  مبالغ  تدفع 
لكبار  والفاكهة  الحريرية  المالبس  من 
يد  على  معونات  وتعطي  الدولة  رجال 
متخّصصين كان يطلق عليهم لقب (أمير 
النوروز) فكان يوم النوروز من أبهج األيام 
والية  عهد  باستثناء  مصر  في  والمواسم 
االحتفال  بعدم  أمر  الذي  برقوق  الظاهر 
السلوكيات،  لبعض  نظًرا  القاهرة  في  به 
عيًدا  وجعلوه  به  اهتموا  الفاطميين  وألن 
المقريزي:  ويقول  المصريين  لكل  وطنيًا 
من  أيامهم  في  القبطي  النوروز  "وكان 
ويقل  األسواق  فيه  فتتعطل  المواسم  جملة 
فيه  الطرقات وتفرق  في  الناس  فيه سعي 
وألوالدهم  الدولة  أهل  لرجال  الكسوة 

ونسائهم.
كما يذكر لنا التاريخ الحديث أنه في عهد 

بعيد  االحتفال  كان  الكبير  علي  محمد 
الطبول  فيه  تدق  وطنيًا  احتفاالً  النوروز 
وتقام فيه التقاليد والعادات القديمة وتعطل 

فيه جميع األعمال.
على مصر  واليًا  باشا  سعيد  جاء  وعندما 
عام 1854 م أصدر في يوم السبت 7 يوليو 
عام 1855 م أمًرا بأن التاريخ القبطي هو 
التاريخ الرسمي في دواوين الحكومة وظل 
لمدة عشرين عاًما، حتى جاء  به  معموالً 
وتحول  األمر  هذا  ونقض  باشا  إسماعيل 
اآلن  إلى  ولكن  اإلفرنجي،  التقويم  إلى 
القبطي  بالتقويم  المصري  الفالُح  يحتفظ 
وبقيت  الشهداء  تقويم  القديم)  (المصري 
معه الكنيسة القبطية محتفظةً بتاريخ مصر 
محتفلة بعيد النوروز من 1 توت وحتى يوم 
16 توت مؤكدة وطنيتها ومصريتها فعيد 
النوروز تاريخ وتراث لكل مصر ولنا أمل 
أن يعاَد اإلحتفاُل الوطني به على أساس أنه 

عيد مقترن باحترام نهر النيل الخالد.
تقوم  أن  أتمنى  تعصب،  أي  عن  وبعيًدا 
القرار  تعديل  ويتم  وطنية  بخطوة  الدولة 
عيد  يوم  بإضافة   1962 لسنة   14 رقم 
ويعامل  الوطنية  األعياد  إلى  النوروز 
المصريين،  لكل  إجازة  ويعتبر  معاملتها 
ولو تم هذا فسوف تمحو الدولة سيئة من 
السيئات التي صوبت نحو وطنية اإلنسان 

المصري.

النوروُز في الشعر العربي وُكتب التراث 
اإلسالمّي: 

قصيدةٌ  المعروُف،  الشاعُر  للبُحترّي، 
مشهورةٌ يقوُل في مطلعها:

من  ضاحكاً..  يختاُل  الطّلُق  الربيُع  أتاَك 
الُحسِن حتى كاَد أن يتكلّما

الدُّجى.. أوائُل  النيروُز في غسِق  نبّهَ  وقد 
ورٍد ُكنَّ باألمِس نُّوما

أّما الشريُف الرضي فقال:
وأنِعْم بذا النيروز ... زوراً نازالً وُمنتظرا
إذ  بالغٍة،  بأهميّة  النوروز  وقد حظَي عيُد 
من  أدبي  أو  تاريخّي  مؤلَّف  أّي  يخلو  ال 
والجاحظُ  والنويري  كالبيروني  ذكرِه، 
والمقريزي  والقلقشندّي  والمسعودي 

والثعالبي ابن األثير ... وغيرهم.

بعض  النوروزعند  بعيد  االحتفال  ُحكم 
الُمتشّددين:

عيد  إال  به  يحتفلون  عيٌد  للمسلمين  ليس 
ذلك  سوى  وما   ، األضحى  وعيد  الفطر 
فهي أعياٌد محدثة ، ال يجوز االحتفاُل بها .
ويدخل في األعياد المحدثة : عيد النيروز ، 
وعيد األم ، وعيد الميالد ، وعيد االستقالل 
، وما شابه ذلك ، وإذا كان العيد في األصل 
النيروز كان األمر أشد  للكفار كعيد  عيداً 

وأعظم .
بالسنن  "التمّسك  رسالة  في  الذهبي  قال 

والتحذير من البدع" : 
" أما مشابهة الذِّمة في الميالد ، والخميس 

، والنيروز ، فبدعة وحشة.
فإن فَعلها المسلُم تديُّناً فجاهٌل ، يُزجر ُويَعلَّم 
وابتهاجاً  الذِّمة[  ]ألهل  ُحبّاً  فعلها  وإن   ،
عادةً  فعلها  وإْن  أيضاً،  فمذموٌم  بأعيادهم 
ولعباً، وإرضاًء لعياله، وجبراً ألطفاله فهذا 
محلُّ نظٍر، وإنما األعمال بالنيَّات " انتهى 
الجامعة اإلسالمية" عدد  نقال عن "مجلة 
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وروي عن عبد هللا بن عمر أنه قال : من مّر 
ببالد األعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم 
وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك،  ُحشر 
معهم يوَم القيامة . وألن األعياَد من جملة 

هللا  قال  التي  والمناسك  والمناهج  الشرع 
سبحانه وتعالى : ( لكل أمة جعلنا منسكاً 
 ، والصيام  كالقبلة والصالة   ( ناسكوه  هم 
وبين  العيد  في  مشاركتهم  بين  فرق  فال 
مشاركتهم في سائر المناهج،  فإن الموافقةَ 
في جميع العيد موافقة في الكفر،  والموافقة 
في بعض فروعه موافقة في بعض شعب 
الكفر،  بل األعياد من أخّص ما تتميز به 
الشعائر،   من  لها  ما  أظهر  ومن  الشرائع 
شرائع  أخص  في  موافقة  فيها  فالموافقة 

الكفر وأظهر شعائره . 
قال قاضي خان : رجل اشترى يوم النيروز 
شيئاً لم يشتره في غير ذلك اليوم : إن أراد 
الكفرة  يعظمه  كما  اليوم  ذلك  تعظيم  به 
يكون كفراً،  وإن فعل ذلك ألجل اإلسراف 
والتنّعم ال لتعظيم اليوم ال يكون كفراً . وإن 
أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئاً ولم يرد 
به تعظيم اليوم،  إنما فعل ذلك على عادة 
الناس ال يكون كفراً . وينبغي أن ال يفعل 
في هذا اليوم ما ال يفعله قبل ذلك اليوم وال 

بعده،  وأن يحترَز عن التشبّه بالكفرة 
يجوز  ال   " جبرين:  ابن  الشيخ  وقال 
الميالد  كعيد  المبتدعة  باألعياد  االحتفاُل 
 ، والمهرجان  النيروز  وعيد   ، للنصارى 
وكذا ما أحدثه المسلمون كالميالد في ربيع 
األول ، وال يجوز األكُل من ذلك الطعام 
في  المشركون  أو  النصارى  أعّده  الذي 
موسم أعيادهم ، وال تجوز إجابة دعوتهم 
ألن  وذلك   ، األعياد  بتلك  االحتفال  عند 
إجابتهم تشجيع لهم ، وإقرار لهم على تلك 
البدع " من كتاب "اللؤلؤ المكين من فتاوى 

ابن جبرين" ص 27 .
يجوز  ال  رأيهم  حسب  أنه   : والحاصل 
وال   ، النيروز  بعيد  االحتفال  للمسلمين 

تخصيصه باحتفال أو طعام أو هدايا .

كانتون  في  المسلمين  علماء  اتّحاد 
الجزيرة:

عيُد النوروز عيٌد مبارٌك، حيث هذا اليوم 
من  وخالصها  الشعوب  حرية  عن  يعبّر 
أمر  أي  هناك  وليس  واالستغالل،  الظلم 
واحتفاالت،  أعياد  هكذا  بتحريم  إلهي 
لديه  إنما  تحريمها  إلى  يسعى  من  وكل 
الذي  والتاريخ  أخرى،  ومآرب  غايات 

يمّجد السلطة هو تاريخ مزيّف هو تاريُخ 
من  شعٍب  على  تتعّرف  فكيف   . َمصالح 
لم تعش معه  إذا  الُمتعايشة معك  الشعوب 
أفراحه وأحزانه ؟ في مثل هذا اليوم سقطَ 
نوروز  من  فلنجعل  الشهداء   من  العديُد 
عيداً لجميع الشعوب وعيداً لتحرير جميع 
الشعوب وليحتفْل به الجميع . وحسب رأي 
اتحاد علماء المسلمين في كانتون الجزيرة 
عيُد النوروز لدى جميع األديان يعتبُر عيداً 
مباركاً كون هذا اليوم  بداية لنهاية الظلم .

 
الشؤون  هيئة  رئيس  القادري  محمد 

الدينية في مقاطعة الجزيرة:

إّن عيد النوروز هو عيُد أمة تحّررت من 
نير عبودية الَملك الظالم وعبودية اإلنسان 
يحمُل  الذي  الشعُب  وهذا  اإلنسان،  ألخيه 
الوجود،  هذا  في  هللا  آيات  من  هو  لساناً 
يفرح بفضل هللا ورحمته، إذ مّن عليه هللا 
بالخالص في هذا اليوم من عبودية وظلم 
الشعَب  هذا  ويقتل  يفتُك  كان  الذي  ذلك 
أن  وضميراً  ووجداناً  شرعاً  له  وحقَّ 
العيد ويدخل  ذلك تحت قوله  يحتفَل بهذا 
تعالى المبارك: >>قل بفضل هللا ورحمته، 
وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون<<، 

االمتنان  وإبداء  بالفرح  إلهي  أمر  هذا 
يوم عيد  اليوم  تعالى، في هذا  والشكر هلل 
على  الحّق  فيه  انتصَر  الذي  النوروز 
بنص  وأيضاً  مشروٌع  يوم  فهو  الباطل، 
قوله تعالى: >>فذكرهم بأيام هللا<< وعيد 
النوروز هو يوم من أيام هللا الذي جاء فيه 
الحق وزهق فيه الباطل على أيدي األبطال 

الكرد المدافعين عن حياتهم وحريتهم.

يحاول البعض تحريم االحتفال بهذا العيد 
وربطه بالكفر أقول لهؤالء:

بهذا  االحتفال  يتعالى ضد  أّي صوٍت  إّن 
العيد ويحاول أن يشّوه الذكرى أو يَِسَمها 
من  باطل  ناعٌق  إنه  للشريعة  بمخالفتها 
أو  حزبية  أو  شخصية  مصالح  ورائه 
أو أي شكل من أشكال  أو مذهبية  عرقية 
جمع حطام الدنيا الزائلة. دمتم ودام نوروز 

وكل عام وأنتم بخير.

طاهر: النوروز إيذاُن العيش بسالم

اليوم  ذاك  النوروز،  باب  على  نحُن 
الذي انتهى فيه استبداد الحاكم دهاق 
الذهبي  الهالل  منطقة  شعوب  على 
اليوم  سكان امبراطورية ميديا، وذاك 
الذي يتساوى فيه الليل مع النهار وتبدأ 
الطبيعة باالنفتاح والتعبير عن نفسها 
منه  وانطالقاً  وجمالها،  وعنفوانها 

الديمقراطي  أردنا في صحيفة االتحاد 
في  المرأة  مجلس  عضو  مع  اللقاء 
 PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب 
بمقاطعة الجزيرة نسرين طاهر، والتي 
قالت إنه من واجب المرأة العمل على 
الكفاح حتى  العبودية، وإبداء  نير  فك 

يتسنى لها تحقيق التغيير.

بالقول:  حديثها  طاهر  واستهلت  هذا 
"نوروز بداية يوم جديد، وهو يوم كسر 
تاريخ  رمز  النوروز  العبودية،  قيود 
واالستبداد،  للظلم  قبولهم  وعدم  الكرد 
فقصة كاوا الحداد تمثل الشعب الكردي 
الذي ال يقبل الظلم ويسعى لنيل حريته".
"رغم  حديثها:  في  طاهر  وأضافت 
على  السنين  آالف  أو  مئات  مرور 
اليوم إال أن الكرد ظلوا متمسكين  هذا 
باالحتفال به، وأشادوا بهذا اليوم ليبقى 
يوم كسر قيود الظلم والعبودية وإيذان 

العيش بسالم وحرية". 
وتابعت طاهر: إنه بفضل فكر وفلسفة 
قائد الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن 
الذي كشف الستار عن حقيقة األنظمة 
االمبريالية واستهدافها المجتمع بطريقة 
مغايرة من خالل وضع القيم اإلنسانية 
تحت سيطرتها والمساهمة في إضاعة 
اإلنسان لجوهره، وانحطاط المجتمع. 

هو  أوجالن  القائد  أن  طاهر  وأكدت 
لدى  والوعي  اإلرادة  روَح  خلق  الذي 

على  قادرةً  لتصبح  الكردية  المرأة 
على  وتحصل  الحرة  الحياة  تأسيس 

المكانة التي تليق بها.
ورأت طاهر أنه من واجب المرأة العمل 
على فك نير العبودية المتمثلة بالسلطة 
الذكورية وتغيير اللون الواحد والتوجه 
المفروض  الواقع  ذلك  الواحد ورفض 
حتى  والكفاح  المقاومة  وإبداء  عليها 
واقعها  في  التغيير  تحقيق  لها  يتسنى 

وذهنية مجتمعها".
ما  حول  حديثها  في  طاهر  وأسهبت 
استطاعت المرأة فعله خالل ثورة روج 
في روج  استطاعت  أنها  معناه  بما  آفا 
آفا أن تأخذ مكانها في جميع المجاالت 
والعسكرية،  السياسية  االجتماعية، 
أروَع  سطرت  الحرة  فبمقاومتها 
المالحم البطولية، أمثال الشهيدة آرين 
الحرية  شهيدات  من  والكثير  ميركان 
أصبحن السبّاقات عن أقرانهن في نيل 

الحرية.
قالت  بالنوروز  االحتفال  يخّص  وفيما 

طاهر: "نحتفُل بهذا اليوم بروح مقاومة 
وجميع  دوغان  مظلوم  العصر  كاوا 
الذين ضّحوا بأرواحهم  شهداء الحرية 
عبرها  وينيروا  نوروز  ناَر  ليخلدوا 

درَب الحرية لنا".
بقدوم  فرحها  عن  طاهر  وعبّرت 
النوروز بالقول: "بروح مقاومة الشعب 
الكردي في كل أجزاء كردستان نحتفُل 
الوقوف  يوَم  دائماً  ليكون  نوروَز  بيوم 
والعبودية  االستبداد  أمام  وبحزم 

والمطالبة بالحرية".
وأنهت عضو مجلس المرأة في حزب 
نسرين   PYD الديمقراطي  االتحاد 
وبعد  قبل  الفرق  ببيان  حديثها  طاهر 
نحتفل  كنا  أن  "إننا وبعد  قائلةً:  الثورة 
وقمع  ضغوطات  تحت  نوروز  بيوم 
النظام لنا، أما اآلن وبعد أن ذقنا طعم 
أصبح  الذاتية  باإلدارة  وننعم  الحرية 

للنوروز طعم آخر.



االحتاد الدميقراطي www.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.com www.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.comاالحتاد الدميقراطي

العدد )170( 20 آذار 2017 العدد )170( 20 آذار 2017

67 فكرآراء

بصراحة

صالح الدين مسلم

آذار شهر الكرد

ياسر خلف

آذار شهر الكرد الذي لم يعد باإلمكان 
فصلها عن التكوين الطبيعي للشعب 

الكردي.
وفيها  آالمه  وفيها  انتصاراته  فيها   
وينسج  تاريخه  بداء  بها  و  مالحمه، 
من ميراثها حاضره ومستقبله، آذار 
والثورة  واالنتفاضة  المقاومة  شهر 
على كل ما هو سيء ورديء، وشهر 
ما هو حسن  وجميل،  لكل  االنبثاق 
واستعادة  والتكوين،  التحول  شهر 

ألقدم  تعرَض  عريٍق  لشعٍب  الهوية 
في  وانصهار  وإنكار  وإبادة  خيانة 
التي  آذار  األوسط،  الشرق  تاريخ 
جمعت بين طياتها االنسجام والتوازن 
والتناقضات الحادة بين األم والفرح، 
آذار أو كما يطلق عليها باللغة الكردية 
(آف دار) بمعنى امتصاص األشجار 
إلغداق المطر لتحقيق التوحد بينهما، 
ألوانها  بجمال  السماء  نزف  تستقبل 
والعصافير  البالبل  وتغريد  الزاهية، 
في  واالنسجام  االستقرار  لينسج 
والنهار  الليل  بين  والتوازن  الطبيعة 

بشكل تام في 21 آذار، 
شهر  يكون  أن  مصادفةً  ليس  ربما 
بهوية  وثيٍق  بشكٍل  مرتبطٌ  آذار 
وشخصية الشعب الكردي، فما يحمله 
الشعب الكردي من ثقافة ولغة وأدب 
األصيلة  الطبيعة  بمفاهيم  ممزوجة 
تضعنا بما ال يدعو للشك أن التكوين 
والتاريخ الحضاري للشعب الكردي 
الطبيعة  مع  التوحِد  لدرجِة  متشابكةٌ 
ذروتها  إلى  وتصل  فيها،  وجد  التي 
من الرقيِّ بشكٍل خاص في شهر آذار، 

وكيف ال وفلسفة  زرادشت مستمدة 
الطبيعة  من  وتعاليمها  حكمتها  بكل 
التي  هسنكار  كاوي  ،وملحمة  ذاتها 
وضعت حداً للظلم واالستعباد، َوبَشََّر 
الحياة  وانبثاق  جديٍد  يوٍم  بشروق 
حيث  الشر،  على  الخير  وانتصار 
كل  بداية  هي  آذار  أن  القول  يمكننا 
جديد، واستمراٌر لكلِّ أصالٍة وعراقة 
الحرية  بين  األزلي  الصراع  هي 
والعبودية، بين المقاومة واالستبداد، 
الخيانة  بين  والجميل،  القبيح  بين 
مظلوم  العصر  كاوى  هي  والوفاء، 
دوغان الذي صنع من المقاومة حياة، 
واستمرت إلى يومنا الراهن في مأثرة 
شنكال وملحمة كوباني التي تجسدت 
ببطولة وعظمة آرين ميركان وثنائية 

فيان بيمان وفيان صوران.
 آذار شهر عكيد وأولُّ طلقٍة وجهت 
هي  آذار  والمحتلين،  الطغاة  صوب 
والجريحة  حلبجة  الشهيدة  ثنائية 
المقاومة  أسبوع  هي  آذار  قامشلو، 
محمد  هي  التركية،  الفاشية  ضد 
وإحيائه  بإيقاظه  أوصى  الذي  شيخو 

في كل آذار مع الحان األمل والحياة،  
يتنفس فيها الشعب  التي  هي نوروز 
الكردي الصمود وينفض عن كاهلها 
كل ظلم واستعباد،  هي عذرية عشق 
على  وانتصارها  وزين  مم  وحب 
خبِث وخيانِة بكو، حيُث يمكننا القول 
وبشكٍل مختصر ُولَِد الشعُب الكرديُّ 
من رحم آذار وانبثق صوب الحياة، 
هي  الخاتمة،   وليست  البداية  هي 
الدافئ في قلب  األمل الحي والعشق 
يسعى  أوسطي  وشرق  كردي  كل 
الصيرورة   هي  آذار  الحرية،   إلى 

والضرورة معاً.
 

التناقض والصراع  آذار هي عنوان 
والنضال فيما بين العبودية والحرية 
يعني   آذار  كردستان،   تراب  على 
والنضاِل  المقاومة  في  األمل  تجدد 
الكرديِة  والكرامِة  الوجوِد  أجِل  من 
المحتلين  أقدام  تحت  المدهوسة 
والبعث  الطورانية  والعصابات 
الفارسية  والقوموية  الشوفيني 

المتسترة تحت عباءة الدين.

ميداٍن  إلى  آذار  تحولت  هكذا   
بدأها  التي  واالنتفاضة  للمقاومِة 
كاوا هسنكار وحدثها كاوا العصر ( 
مظلوم دوغان ) وصقلها قائد الكريال 
(معصوم  عكيد  المعاصرة  الكردية 
الحزين  البلبل  وغناها   ( قورقماز 
آفا،  روج  ساحات  في  شيخو  محمد 
هي استمراريةٌ لنهج الشهداء شيالن 
وآرين وفيان وهركول. إنها التاريخ 
واألصالة أصلة الكردي الحر  الذي 
يد  على  واإلهانة  الخنوع  يقبل  ال 
ثورة  هي  المعاصرين،  الضحاكين 
عظمة  هي  وانتصاراتها  آفا  روج 
الخيانة،  وجِه  في  وبسالتها  شنكال 
هي سيمفونية الحياة التي تنظم وتجدد 
وفرحة  طفل  كل  والدة  مع  ألحانها 
كبدها  فلذة  استقبلت  أم  كل  ودمعة 
مقاتل  كل  وكد  والزغاريد.  بالحناء 
ومقاتلة فوق جبال قنديل وزغروس 
  ypg ومتين .... وشنكال  ورباط الـ
الداعشي  اإلرهاب  وجه  في   ypjو

والمرتزقة وسلطانهم اردوغان.

في ظاهرة األحزاب السياسية الُكرديّة

مصطفى عبدو
األحزاب  عن  سؤاٌل  يُطرُح  كلّما 
مسألةَ  أّن  نجد  الكردية  السياسية 
االنشقاقات تفرُض نفسها ، وبالتالي 
يُطرح سؤال آخر: ما األسباُب وراء 

هذا الكّم من االنشقاقات ؟
في  السياسية  األحزاب  نشأت 
خاّصة  آفا  روج  وفي  عامة  سوريا 
بنزعة  محكومة  وهي  البداية  منذ 
هذه  أغلَب  إن  ومع  »أحادية«، 
األحزاب تّدعي الديمقراطية فهي ال 
في  سواء   ، الديمقراطية  تستحضر 
عالقتها باآلخر المتمثل في التيارات 
عالقة  في  أو  األخرى  السياسية 
من هذه  بقواعدها. وانطالقاً  قياداتها 
أصبحتا  خاصيتان  تولّدت  النزعة، 

مالزمتين للحزب السياسي:

تضايقه  في  األولى  الخاصية  تتجلى 
منافسة  سياسية  أحزاب  وجود  من 
وسعيه المستمر إلى تجريدها من أي 

مشروعية .
تغييبه  في  الثانية  الخاصية  وتتجسد 
أفضى  مما  الداخلية،  للديمقراطية 

إلى تنامي ظاهرة االنشقاقات.
يقّدم  لم  الكردي«  »الحزب  إن  كما 
اجتماعية  شريحة  عن  كمعبّر  نفسه 
بل  السياسية،  رؤاها  في  تتقارب 
قّدم نفسه كُممثل للشعب بأكمله، هذا 
الكردية  الحزبية  اآللة  جعل  الواقع 
مبدأ  معتمدة على  البداية  منذ  تشتغل 
كّل  يرفض  كان  الذي  »اإلجماع« 

اختالف.
كان من المفترض أن يحصَل تحّول 
الكردية  السياسية  األحزاب  بنية  في 
سواء  الشعوب،  ربيع  ثورات  غداة 
على مستوى هياكله أو على مستوى 
السياَق  وأّن  خاصة  إيديولوجياته، 
بناء  بشعار  محكوماً  أصبح  العام 
شيئاً  أّن  غير  الديمقراطية.  الدولة 
الحزُب  لم يحصل، فقد ظّل  من هذا 
السياق  في  يعمل  الكردي  السياسي 
الجديد بنفس البنية واآلليات القديمة. 
الحزبية  الثقافة  فإن  آخر،  وبتعبير 
في  القيادات  سلوك  نظمت  التي 
األحزاب  نشوء  من  األولى  الفترات 

مازالت مستمرة حتى يومنا الراهن. 
الموروثة  الحزبية  الثقافة  هيمنةَ  إّن 
الكردية،  السياسية  األحزاَب  جعلت 
المشروعية  إلى  تفتقُر  البداية،  منذ 
»الديمقراطية«، وغياب الديمقراطية 
الحزبية هو أحد تجليات هذه الثقافة، 
لألحزاب  التنظيمي  البناء  أن  كما 
ثقافة  سيادة  العمق  في  يترجم 
»إقصائية« تستخدم بشكل سيئ مبدأ 

المركزية الديمقراطية.
فباسم هذا المبدأ، مورست »مركزية 
اختالف،  بأي  تسمح  لم  مطلقة« 
إلى  السياسية  األحزاُب  وُحولت 
إنتاج  تعيد  »مغلقة«  تنظيمات 

سلوكات الوالء والخضوع.
اآلن  الكردية  األحزاب  واقع  لتحليل 
االنشقاقات  إلى  التطّرق  من  بّد  ال 
بعجالة  نتطرق   بينها  حصلت  التي 
هنا إلى بعض منها دون التوسع فيها 
أو التطرق إلى غيرها من األسباب :
انشقاقات تحّكمت فيها، إلى حد بعيد، 
إلى  األشخاص  بعض  طموحاُت 

الزعامة.
السلطةُ  تقف  كانت  وانشقاقاٌت   

السياسية وراءها .
الحزبية  االنشقاقات  أغلب  إن  كما 
عن  عجزوا  أشخاٌص  وراءها  كان 
من  القيادية  الصلبة  النواة  زحزحة 

تأسيس  إلى  سعوا  وبالتالي  مكانها، 
أحزاب جديدة.

يمكن  ال  الحزبية  االنشقاقات  إن 
ربطها بخالفات حول االستراتيجيات 
طموحات  أو  المعتمدة  السياسية 
(زعاماتية) فقط، بل كما أسلفنا لعبت  
في  مركزيا  دوراً  السلطاُت  أحيانا 
في  أفضت،  التي  الخالفات  تعميق 

نهاية المطاف، إلى انشقاقات.

أن  لنقوَل  ذلك  من  أبعد  إلى  نذهب 
المسيطرة  هي  حزبية  ثقافة  هيمنةَ 
جلٌي  وهذا  السياسية،  أحزابنا  على 
ومنح  االختالف  رفض  خالل  من  
التاريخية،  للمشروعية  األولوية  كل 
من  الكثير  سلوَك  يفّسر  ما  وهذا 
البعُض  بدأ  حيث  األحزاب  زعماء 
كُملكية خاصة،  الحزب  مع  يتعاطى 
شخص  أّي  محلّه  يحّل  بأن  يقبل  ال 
السياق،  هذا  وفي  لقياداتها.  آخر 
مسؤوليتها  السياسية  الطبقةُ  تتحّمل 

في تكريس السلوكيات االنشقاقية.
التنظيمية  القواعد  إلى  وبالعودة   
لهذه األحزاب نجُد العضو أو الكادر 
أو  نظر  وجهة  أّي  يملك  ال  الحزبّي 
رأيه،  يبدي  أن   له  يحّق  ال  ربما 
لتبقى كلمة الفصل هي ما ينطق بها 

أمينه العام.

ختاماً يمكننا القول:
من  العديد  تفادي  الممكن  من  كان 
احترمت  لو  الحزبية  االنشقاقات 
باعتبارها  الداخلية  الديمقراطية 
على  التداول  لمبدأ  ترسيخاً 
واحتراما  جهة،  من  المسؤوليات، 
لالختالف، من جهة أخرى، فالعجز 
سبٌب  هو  االختالف  تدبير  عن 
انشقاقات  وراء  يكمن  جوهري 

حزبية  وكان من الممكن تجنبها.
شخصنة  تشّكل  ذلك  جانب   إلى 
الحزب عامال أساسيا في خلق أزمة 
أّن  ذلك  الكردية،  األحزاب  لدى 
تتماهى مع  السياسي  الحزب  مسيرةَ 
أوضح،  وبتعبير  العام.  أمينه  حياة 
أمينه  تاريخ  هو  الحزب  تاريخ  فإن 
الحزب  اسم  اقترن  لدرجة  العام 
السكرتير،  أو  العام  األمين  اسم  مع 
في  ساهمت  الشخصنة  وهذه 
في  يتمثل  األول  عامالن:  ترسيخها 
لألمين  الممنوح  المركزي  الدور 
الحزب،  دواليب  تسيير  في  العام 
والثاني يتجّسد إقراراً لهذا الدور في 
على  التاريخية  المشروعية  تغليب 

المشروعية العقالنية.
أفسُح المجاَل هنا للقارئ ليبدي رأيَه 

ويحّكم  ضميره...
 

ر الُسلطة  كيف تُمرَّ

سيدار رمو
اإلشارات،  من  العديد  نلقى  يومياً 
الكلمات، التصرفات والسلوكيات من 
قبل الكثيرين كرسائل ُمبطنة ليمّرروا 
خاللها سلطتهم إلينا، يودون لو نكون 
هذه  عبر  ينبهونا  أهوائهم،  حسب 
الرسائل لنسيَر وفق ما تبتغيه أنفسهم 
السلطة  هذه  علينا،  سلطتهم  وتمرير 
التي تتّصدر من أصغر مصدر للقوة 
يتمحور  عندما  كونه  أكبرها،  إلى 
علينا  يجب  السلطة  عن  حديثنا 

القوة  هو  أساسها  أّن  إلى  ننتبه  أن 
المال  مثل  من  داعمة  أخرى  وأمور 
األفراد ضعاف  الحاالت  بعض  وفي 
المطيعين،  كالخدم  العاملين  النفوس 

وغيرها... 
بالعودة إلى سياق الحديث عن السلطة 
حي  كائن  كل  لدى  محبّذ  ألمر  فأنها 
يعود  ولربما  اإلنسان،  ضمنها  ومن 
السبب إلى كونها غريزة فإنها تلد مع 
حياته،  إكمال  ليستطيع  الحي  الكائن 
مختلف  كائن  باعتباره  اإلنسان  لكن 
ومميز عن غيره من الكائنات بعقله، 
فأنه يمتلك حاالت خاصة فيما يخص 

السلطة.
الحيوانات  األخرى  الحية  الكائنات 
مثالً وكذلك النباتات تلجأ إلى السلطة 
وطبيعة  عيشه  ونمط  بأسلوبه  كٌل 
بقائه  لضمان  وذلك  فيزيولوجيته 
مأكله  في  أفضل  فرص  وتوفيره 
ال  ودقيق  متشعب  واألمر  ومسكنه، 
ما  تفاصيله،  غمار  في  الخوض  أود 

االنسان  لدى  السلطة  حالة  هي  يهّم 
الكائنات  عن  متقدمة  حالة  باعتباره 
األخرى، اإلنسان كجزء من منظومة 
ويراقب  عينيه  يفتح  إن  ما  مجتمعية 
الحياة  بهما ما يدور حوله حتى يعي 
آالف  بل  مئات  يتلقّى  فإنه  ومنطقها 
سيطرة  إلى  تخضعه  التي  الرسائل 
وهدفها  تكويناتها  باختالف  ما  قوة 
أي  وسيطرة،  سلطة  بالنهاية  فإنها 
يستطيع  ال  حّر  غير  اإلنسان  أن 

التصّرف بحريته.
العائلة  من  تبدأ  عموماً  السلطة 
الفرد  تخضع  قوة  أكبر  سلطة  إلى 
إن  حيث  لسيطرتها،  والمجتمعات 
منذ  إلينا  ر  يُمرَّ السلطوي  الفكر 
ونحن  علينا  يُفرض  حتى  الصغر 
من  يتجزأ  ال  جزءاً  ويصبح  كبار 
كينونة وجودنا، والداعم لهذه النظرية 
ما نشره مؤخراً موقع أكثر الصحف 
المتداولة في أمريكا "ذا وول ستريت 
التي  الُجمل  معظم  إن  جورنال" 

األطفال  مع  التحدث  عند  نستخدمها 
توحي بالسيطرة، 

نقول  يلعبون  األطفاُل  كان  إذا  فمثالً 
لهم: "انتبهوا!"، وعند توديعهم نقول: 
في  يخطئون  وعندما  قبلتي؟"،  "أين 
أمر ما نعاقبهم بقولنا: "لَم الخطأ؟". 

التي  الرسائل  معظم  تدور  وبذلك 
نبعثها ألطفالنا حول تلقينهم ماذا نريد 
يشعروا،  أن  يجب  وماذا  يقولوا،  أن 
وماذا يجب أن يفعلوا، وماذا سيترتب 

عليهم إن لم يفعلوا ذلك.  
نغالي  إننا ال  بل  األحيان  أغلب  وفي 
لغة  تتمحور  حين  كل  في  قلنا  إن 
ما  وهو  الطاعة،  طلب  حول  األهل 
عما  ابتعادنا  في  هاماً  سبباً  يشكل 
يُطلب منا غصباً أو باألحرى يفرض 
ال  أنها  على  إليها  ننظر  ألننا  علينا 
تتناسب ومبتغانا في ابتداع حياة حرة 
ومع  أوامر،  أو  سلطة  أي  بعيدة عن 
ذلك فإننا نلزُم الصمَت في الكثير من 
األحيان أمام ما يطلب منا كون أهلنا 

التواصل  من  بدالً  الطاعة  يعلّموننا 
طموحاتنا،  وتحقيق  مشاكلنا  وحّل 
الفرد  شخصية  في  تحوالً  نجد  لذا 
والخالء  والوهن  الخواء  إلى  فيميل 
من الطموحات، وخاصة الفئة الشابة 
زحمة  في  تائهين  الكثيرين  فنرى 
سبيالً  وال  جرأة  يمتلكون  ال  الحياة 
يصبون  فيما  طاقاتهم  تسخير  في 
الساخنة  األوضاع  بعد  سيما  ال  إليه، 
التي شهدتها منطقتنا منذ ست سنوات 
المجتمعية  الهوة  من  زادت  والتي 
وتركت تداعياتها في نفسية اإلنسان.

ما  كل  على  التغلّب  نستطيُع  لعلنا    
على  جهودنا  صببنا  إن  آنفاً،  ذكرناه 
إدراك معاني األشياء بما فيها الحياة، 
بذلك  الجمادات،  اإلنسان،  الطبيعة، 
نستطيع تمييز كل شيء على حقيقته 
سنتمكن  عندها  ولعلنا  جوهره  وفهم 
بجزء  ولو  الحرية  إلى  الوصول  من 

بسيط. 

سيهانوك ديبو

 ملخص تنفيذي:أعظم الظواهر على اإلطالق؛ تلك 
وكأنها  إليها.  الُحبِّ  ُجَمِل  إيصال  عن  تعِجُز  التي 
ال تريد أن تسمعك؛ أو أنها تريد أفعاالً وترجمات 
تؤدي إلى فعل تلك الظاهرة والنتائج الُمراد تحقيقه 

من تلك الظاهرة.
ظاهرة الشهيد التي تفوق جماالً أخالقياً من ظاهرة 
المطر. فإذا كانت الثانية منحة إلهية إلى البشر وإلى 
هي  الشهيد  ظاهرة  فإن  الطبيعة؛  عناصر  عموم 
أسمى  اعتبارها  على  ؛  البشر  وإلى  إلى هللا  منحة 
مراحل األخالق المجتمعية والتي تُْعتَبَُر في الوقت 
نفسه أكثرها عرضة للتهديد وفق هذا الكم المرعب 
الذين  وكل  واإلرهاب،  االستبداد  من  نشهده  الذي 

ينوسون فيما بينهما؛ بأدرية إْن بجبرية.
تشهد  التي  الحروب  بأن  القول:  حين  نغالي  لن 
الجغرافية  على  والمحددة  األوسط  الشرق  في 
القيمة  تدني  منها  كبير  جانب  في  تعني  السورية؛ 
األخالقية وانحسار ظاهرة المجتمع األخالقي. وأن 
من  بالضد  تقف  اليوم  تظهر  التي  المشاريع  أغلب 
األخالق؛ وحين الحديث عن األخالق؛ يْستََدل منه 
الجمال والحضارة واللذين ال يمكن مالحظتهما إال 
حينما تتحصل الحرية، والحرية أولى األبواب التي 
تفتح حينما تكون الديمقراطية هي البناء وهي الفعل 

الفكري.
إلى حروب  أوسطية  الشرق  المجتمعات  تعرضت 
هائلة؛ أقذرها الحرب على كينونة الشرق األوسط 
التي  الثقافات  من  كبير  عمق  منها  يستفيض  وبما 
تقتصر عليها، والتي اقتصَدْت عبر أزمان متعاقبة 
إلى تكوين حضارة/ ات ديمقراطية خاصة بها؛ قد تم 
إزاحتها مدة طويلة، ِمْن بعد أْن تم استبدالها –شكلياً- 
مع كل العجز المترتب على ذلك في أن تغوص إلى 
عمقه وتحل محله؛ بثقافويات طارئة؛ أقل ما يمكن 
أزمات  األوسط.  الشرق  إلى  تنتمي  لم  بأنها  قوله 
الشرق األوسط دليل ذلك؛ وبكثافة عالية المستوى؛ 

األزمة في سوريا.
الوقت  يكون  أن  قبل  تلزم؛  أخرى  حذرة  قراءة 

متأخراً :
الشرق  االستبداد  سلطات  على  أمالً  نسهب  لن 
مغادرة  باتت  والتي  باألكوام،  باتت  التي  أوسطية 
كل عقل وكل قلب ينبض وفق هذا الشرق، وتظهر 
جهة  في  باتت  الصالحية؛  منتهي  بمظهر  اليوم 
مغايرة من شعوبها التي تقرر لحظياً وبشكل فاعل 
إدارة الظهور لها ِمْن بعد إدارة العقول عنها ومنذ 

زمن ليس بالقريب.
إنما المجال كله؛ يجب أن يكون وفتح كل امكانية 
المعارضة  قوى  من  الشركاء  مع  يكون  للتوسعة 
الوطنية، القوى الديمقراطية، الفعاليات المجتمعية، 
القانونية  والمنظمات  المدني  المجتمع  مؤسسات 
والهيئات المدنية، ومراكز دراساتها، والشخصيات 
بكل  المشترك  والعيش  الوطنية  قيم  إلى  المنتمية 

المساحات التي تؤثر فيها.
وإذا كان تصويب المستقبل مسؤولية جمعية مطلوبة 
المهتم  بالنسبة  أولوية  تكون  فإنها  الجميع؛  من 
بالكيفية المثلى التي يجب أن تكون عليها أوطان ما 
بعد مرحلة ربيع الشعوب، وعلى اعتبار بأن الصيغ 
(تكويرات  األوسط  الشرق  في  للحوكمة  القديمة 
االهتراء؛  حكم  في  باتت  االستبدادية)  األنظمة 
بإلحاح:  المطلوبة  هي  الديمقراطية؛  الصيغ  فإن 
الفَْرضي  بالشكل  ليست  معرفي،  بنيوي-  وظيفي- 

إنما التوافقي المحض عليها.
أمر ليس من السهولة تقبله بأن الكرد-مثاالً- يُنظر 
إليهم في غالب العموم السوري بأنهم دون حضارة 
في  يحتفلون  العام  هذا  وأن  يملكونها،  متوغلة 
نوروزهم 21 آذار بعامهم 2629، وأن امبراطورية 
ميديا الكردية 612 ق.م ذي المساحة 2مليون و350 
ألف كم2 بشكل تقريبي امتدت على ما يعرف اآلن 
وأفغانستان؛ عالوة  الوسطى  آسيا  إلى  بأذربيجان، 
دول:  أربع  بين  مقسمين  اآلن  تواجدهم  أماكن  إلى 

تركيا، إيران، العراق، وسوريا.
حدثاً  اإلبادة؛  طريق  على  اإلنكار  هذا  يكن  لم 
طارئاً، وإنما الحقيقة الُمغيّبة لشعب كانوا من أوائل 
الكبيرة)  (القرى  الصغيرة  المدن  لنظام  المكتشفين 
حتى  يبرحوها  لم  والتي  جبالهم  أقدام  عند  المشيّدة 
سوى  منه  يُفهم  لْن  االستشهاد  هذا  ومثل  اللحظة. 
الكردي  التاريخي  الوجود  على  الداللة  حقيقة 
وليس نفخاً في قربة مقطوعة عمرها ثالثة أحقاب 
منصرمة؛ على الطريقة العثمانية الجديدة ومطمحها 

العدواني إزاء المنطقة برمتها حتى أوربا.
لماذا ال يتقدم الحل السياسي؛ وماذا عن مصير الحل 

الفيدرالي في سوريا؟
ديمقراطي،  أوسط  شرق  أجل  من  يلزم  الذي  ما 

ومنطقة مستقرة تحظى بأمن واستقرار؟
حالة  في  تمر  برمتها  المنطقة  بأن  الكلي  واالتفاق 
لفوضانا؛  خصوصية  عن  يُميّز  ما  فإن  فوضى؛ 

بأن التوازنات التي تتحصل؛ تبدو؛ تخلق؛ ال تشهد 
الثبات، وال يوجد ثبات في استمرار مرحلة أو مراحل 
معينة في زمن الفوضى إْن كانت هّدامة أو خاّلقة؛ 
ربما ألن المطلوب منها تأدية دور معين عند مرحلة 
معينة ثم تختلف وتخالف فيما َمْن شكلوا األحالف، 
التي  األجندات  وفق  تتموضع  االتفاقيات  أن  وكما 
أيضاً تتعرض للتغيير، أي حصول توازنات قلقة/ 
غير ثابتة، مثال ما يحدث بين روسيا وتركيا وهذا 
يعود إلى التناقض التاريخي بينهما وتناقض رؤاهما 
الحالية والمستقبلية، وربما من عدم المغاالة لو قلنا 
بأن روسيا باتت كأنها ُمَكلَّفة بتثبيت تركيا وفرملتها 
دفعات؛  وعلى  متدرج  بشكل  أجنحتها  وتكسير 

وبمباركة أمريكية وتنسيق فيما بين القطبين.
 2017 العام  أن  على  المرجوة  النتيجة  كانت  ذا 
اإلرهابية  التنظيمات  أقوى  االنتهاء من  يكون عام 
في العالم/ داعش؛ فإن ما بعد هذه النتيجة سيكون 
وأن  داعش؛  بعد  ما  مرحلة  أي  خطورة؛  األكثر 
التوازنات في السياسة الدولية الجديدة –على األقل؛ 
التي تظهر- إزاء ملفات الشرق األوسط؛ ستطوى 
العلم  مع  ثباتاً؛  أكثر  تبدو  كي  القديمة  التوازنات 
األخير  مشهدها  إلى  تصل  لن  الثبات  مرحلة  بأن 
في فترة قصيرة. بعض الالعبين كانوا األساسيين 
مقاعد  على  يصبحوا  كي  الملعب  من  سيُخرجون 
كله  المعلب  من  يخرجون  وبعضهم  المتفرجين، 
من  (الجديد)  الكردي  الالعب  عودة.  دون  وربما 
يخرج؛  أن  له  االستحالة  من  ربما  أو  الصعوبة 
خاصة الذي يتحرك وفق نظرية األمة الديمقراطية، 
والتي تكسب يومياً المزيد من الحاضنة االجتماعية 
أنه  نفسه  أن فرض  بعد  الدولي  الدعم  والمزيد من 
األقوى في مسألتين تأتَْت مع بعضهما؛ الدفاع عن 
المنظمة  والقوة  آفا  روج  في  المجتمعية  المكونات 
لديهم ضد داعش، وفي الوقت نفسه مسألة المشروع 
على  الديمقراطية  بالفيدرالية  المتمثل  الديمقراطي 

أساس الجغرافية وإرادة المكونات.
األول  للسؤال  المقدمة  األجوبة  تختلف  لن  ربما 
في أن تكون جواباً ذاته للثاني، بمفاد أن التكتالت 
الصدأة (بما تحملها من رؤى غير متماشية مع تاريخ 
تحوم  تزال  وال  ومستقبلها)  وعصرانيتها  المنطقة 
حول فكرة الدولة القومية بأنها الخالص؛ وبطبيعة 
في  األقل  على  الالحل؛  سوى  يوماً  تكن  لم  الحال 
نماذج الشرق األوسط؛ وأنها في أماكن الوجود الذي 
نتج فيه؛ كانت الدولة القومية حالً ثورياً وبديالً عن 
تبدو شاحبة  اليوم  ولكنها  أوربا،  في  الدينية  الدولة 
المجتمعات  في  التطور  دالالت  مع  منسجمة  غير 
البشرية. وكما أن هذه التكتالت تعجز حتى اللحظة 
التي تمر بها  عن فهم مسؤول لطبيعة االنعطافات 
بعضها  مع  تلتصق  بأنها  تفعله  ما  فكل  المنطقة، 
أكثر من ذي قبل؛ وباتت تدرك بأن ذهاب إحداها 

يعني أفولها؛ فتحرص على القيام بكل شيء يضمن 
على  األمر؛  نهاية  في  نفسها  لتجد  انتاجها،  إعادة 
من  كبيرة  مجموعة  بدورها  وهي  السقوط؛  حافة 
أية  معها  ينفع  وال  حلها  يمكن  ال  التي  المعضالت 

استجابة مراوغة؛ فتقع وتبدأ نهايتها.
في أوربا: عودة اليمين أْم ذهاب اليسار أْم ظهور 

المجتمعات المنكفئة؟
التوازنات التي تَتَحصل اليوم حيال الشرق األوسط 
أوربا؛  في  يحدث  ما  عْن  عزلها  يمكن  ال  وفيه؛ 
فالمجتمعات المنكفئة التي تظهر في أوربا؛ وعدول 
ضرورات  من  وتأكيده  األوربي  الجمعي  الرأي 
للسلطة  المحلية  االشتراكية  أو  اليسار  مغادرة 
واختيار اليمينة عنها؛ لم تكن وليد الصدفة، بل أن 
العجز االقتصادي لدى معظم بلدان أوربا وأزمتها 
ُره  تصوِّ الذي  االستراتيجي  والخطر  االقتصادية، 
األحزاب اليمينية في أوربا مْن أْن تفيق أوربا لتجد 
التي  اإلرهابية  العمليات  أقليّة،  األصليين  سكانها 
شهدتها عواصم أوربية في فتراتها األخيرة؛ أربكت 
إلى  النظر  يعيد  وجعلته  األوربي  الشعبي  الوعي 
جملة من القضايا، ملف الهجرة التي وجدت أوربا 
بأنها أمام عملية ابتزاز متقدمة من قبل إحدى أهم 
شركائها االفتراضيين أي تركيا؛ بعض هذه البلدان 
مدمرة  كانت  بأنها  تركيا  سياسة  فهمت  األوربية 
للمجتمع السوري وأنها ما فعلته أي تركيا كان بمثابة 
تجميع للمهاجرين السوريين وتوجيههم إلى أوربا؛ 
التنظيمات  المهاجرين عناصر مدربة من  بين  من 
اإلرهابية، واالستغباء التركي ألروبا كان بأن يكون 

تمويل هذا التجميع على حساب المال األوربي.
العالمية  الدولية  السياسة  لصناعة  الدفين  المطبخ 
التعبئة  زيادة  األيديولوجية؛  حاالته  بأقصى  يعمل 
ضد اإلسالم؛ في ظل تنطع أنظمة استبدادية فاشية 
مثل نظام أردوغان وغيره من األنظمة االستبدادية 
في أن تعطي نفسها كحامي حمى اإلسالم وكخليفة/ 
في خلق  التورط  من  الكبير  المدى  مع  خلفاء جدد 
وإنماء تنظيمات إرهابية في مقدمتها تنظيم داعش 
أو ما تسمى دولة اإلسالم في العراق والشام، وما 
تظهره هذه الذهنية الخطرة على العالم بأسره؛ يجب 
أن ال نتفاجئ إذا ما خرج عن أردوغان في قادمات 
على  متعكزاً  الجديد)  (الفاتح  هو  بأن  القليلة  األيام 
جده في سقوط القسطنطينية 1453، مطالباً أو داعياً 

على األقل في سقوطات جديدة لعواصم أوربية.
الحل؛ عكس ذلك: المثال السوري ودور الكرد في 

حل األزمة السورية
شعوب سوريا في وضعها الكارثي الذي تشهده باتت 
مدركة أن الصيغة التقسيمية التي أنتجت سوريا قبل 
حينما ال  اآلن  تفتيتها  في  سبباً  عام ستكون  ثمانين 
تتوفر اإلرادة السورية التي تمثل تطلعات الشعوب 
في سوريا في تحقيق األمن واالستقرار في مدخل 

لم  أنه  كما  الديمقراطي،  التغيير  حالة  إلى  االنتقال 
يفقد األمل في إيجاد حل سياسي بصبغة وثقافة هذه 
الشعوب ومتوافق في الوقت نفسه مع جميع قرارات 
األممي  القرار  حتى  الصلة  ذات  الدولية  الشرعية 
2254، كما أن الحالة المفجعة من استفحال األزمة 
السورية يعني أنه من الضرورة عدم انتاج األسباب 
التي أدت إلى هذه النتائج، وأن سوريا الجديدة تكون 
الوطنية من  لكل السوريين حينما يمتلكون اإلرادة 
أجل إدارة وطنهم، وهذا يلزمه عقد مجتمعي يضمن 
جميع حقوق السوريين أفراداً وجماعات ومكونات 
سورية، وأن مشروع الفيدرالية الديمقراطية لشمال 
سوريا هو ضمانة تحمي سوريا من التفتيت والتقسيم 
المركزي االستبدادي  النظام  بداياتهما  الذي أرسى 
وكرستهما التنظيمات اإلرهابية والتدخالت اإلقليمية 
والدولية؛ تجعل من هذا المشروع أساساً لدمقرطة 
سوريا وبمثابة إعادة خلق سوريا الجديدة الموحدة 

ونظام سياسي بسيادة على كامل أراضيها.
نوروزهم  في  الديمقراطية-  األمة  –كرد  الكرد 
الجديد يظهرون أفضل ما لديهم من مشاريع تنتمي 
وتعبر عن تاريخهم وتأثيرهم في تشكيل الحضارة 
الفيدرالية  مشروع  خالل  ومن  الديمقراطية، 
الديمقراطي  التغيير  معالم  يرسخون  الديمقراطية 
التي باتت في متناول اليد؛ والكرد مثل غيرهم من 
ديمقراطية  كتلة  إلى  بينهم  فيما  ينقسمون  الشعوب 
تاريخية وتكتل بدئي يرى وجوده في  تؤدي أفعاالً 
يؤدون  الذين  هؤالء  مثال  البدئية؛  القومية  مأزق 
اليوم دور االرتزاق في هجومهم مع قطعان داعش 
االحتالل  وعسكر  شنكال  على  الذقن)  (محلوقي 
التركي بمقاصد عدائية متعددة تفيد باحتالل شنكال 
مرة أخرى كي تكون تحت وصاية حزب الديمقراطي 
الكردستاني باإلضافة إلى حصار روج آفا وإفشال 
الحتالل  التمهيد  ثم  ومن  الديمقراطي  مشروعه 
تركي؛ وتكون النتيجة بحسب هذا الحزب أن يكون 
نصف باشور مع روج آفا تحت االحتالل العسكري 
وإْن تعذر فتحت االحتالل االقتصادي. تركيا التي 
السورية  المعارضة  المحتسبة على  توجه مشغليها 
التي تضمن مصالحها؛ يتوجهون إلى  إلى األمكنة 
اآلستانا لو أرادت تركيا؛ لن يحضروا جنيف إذا ما 
حضر ممثلي شعوب شمال سوريا وقواها السياسية 
والعسكرية. هذا المشهد يكتب له االنحسار؛ في كل 
ومنها  أنها  على  الديمقراطية  األمة  قوة  تشهد  يوم 

وفيها الحل.
وإما  أحراراً  نكون  أن  إّما  واضحة  باتت  الطرق 
الدماء  غيرنا؛  عتاليّن ألجندات  نكون سوى  أن ال 
التي كانت جارية في لوزان2؛ باتت فاسدة؛ وبات 
أصحابها غير مهيئين أن يستمروا وفق القوة الكبيرة 
نحيا؛  هكذا  الشعوب.  إلرادة  المجتمعي  والتنظيم 

وهكذا –فقط- ُمقّدٌَّر لنا العيش.

المجتمعات المنكفئة؛ دور الكرد في التحول إلى المجتمعات المنفتحة المستقرة

الكرد في روج آفا ومآالت  القضية الكردية )2-1(

كاوا رشيد

بعد  بسوريا  كردستان  الملحَق من  الجزَء  أّن  رغم 
انهيار اإلمبراطورية العثمانية نهائياً سنة 1938م 
موافقة  بشرط  السورية  للدولة  ترضية  كجائزة 
الحكومة السورية على المعاهدة الفرنسية  السورية 
في  كبيراً  لعَب دوراً  الجزَء  فإّن هذا  عام 1938، 
قاعدةً  وكان  كردستان،  أجزاء  بقيّة  ومساندة  دعم 
خلفيّة لمعظم حركات التحّرر الكردية كثورة آغري 
لثورتي  الكبير  والدعم  (خوبون)  جمعية  وتأسيس 
لحزب  آب   15 وقفزة  كردستان  جنوب  في  أيلول 
العمال الكردستاني. ولكن ظّل هذا الجزُء يفتقد إلى 
إنجاٍز خاّص به ورموٍز يلتّف حولها، وظلْت حركتهُ 
السياسية نمطيّةً  وتعمل في نطاٍق ضيّق ال يتجاوُز 

دكاكيَن حارات العنترية !

العربي  الربيَع  تلت  التي  األحداُث  شّكلت  وقد 
بقفزٍة نوعية في سبيل  للقيام  لكرد سوريا  الفرصةَ 
تحقيق طموحهم في العيش بكرامة وحرية، وقد كان 
فترة  بعد  انضوى  أحدهم  تيارين  في  الكرد  انقساُم 

تحت  العربية  السنية  المعارضة  إلى  طويلة  ترّدد 
من  التيار  هذا  ويتألف  الوطني،  االئتالف  خيمة 
وبضعة  و(يكيتي)  (البارتي)  الديمقراطي  الحزب 
من  معظمهم  صغيرة  شبابية  وتنظيمات  أحزاب 
صائدي الفرَص والجوائَز، وكانت استراتيجية هذا 
معدودة،  األسد  أيام  أن  نظرية  إلى  تستند  الفصيل 
المستقبل  حول  ضبابية  رؤيةً  التياُر  هذا  قّدم  وقد 
السورية  للقضية  كحّل  الفدرالية  يطرح  جهة  فمن 
جهات   مع  متحالٌف  ولكنه  خاصة  والكردية  عامة 
حاملة شعبياً لفكر قومي عروبي ال يقبل إال الُحكم 
المركزي وله شبق للسلطة يستند إلى تاريخ يعود 
على  االستعالئية  النظرة  ذي  األموي  العصر  إلى 
العجم، وما إطالق أسماء من قبيل (كتائب خالد بن 
الوليد ) و(كتيبة العمري ) إال حنيٌن إلى تلك الفترة 
(عبيد  موالي  إال  اآلخر  يقبل  ال  الذي  الطغيان  من 

معتقين) لهم .
أما الطرف اآلخر فهو حزب ( االتحاد الديمقراطي) 
الذي ينهل من فلسفة السيد(عبدهللا اوجالن) القابع في 
سجن إيمرلي, ويحاول تطبيق نظريته  الخاصة لحل 
المشكلة الكردية من خالل فكرة األمة الديمقراطية 
قومياً   المختلطة  األقاليم  وفدرالية  الشعوب  وأخوة 

وطائفياً .
أخذ هذا الحزب اعتماداً على قواه الذاتية  التي تعتمد 
ووضوح  مؤيديه  وإخالص  الحديدي  تنظيمه  على 
الرؤية عنده، كان أول اختبار للقوى العسكرية في 
من  التي حّررها  العين  في معركة رأس  آفا  روج 
الجماعات اإلسالمية والقومية ذات النهج الصّدامي 
يقف  الكردية  الساحة  في  العمل  يكن  ولم  باقتدار، 
تنظيم  تم  بل  فقط،  العسكرية  القوى  تشكيل  عند 
القرى واألحياء والمدن في تشكيالت متنوعة لكل 
منها مهمات خاصة مثل بيوت الشعب والكومونات 
والبلديات ومنظمات الشبيبة والمرأة وتم تتويج كل 
ثالث  في  الذاتية  االدارة  بإعالن  التنظيمات  هذه 

مقاطعات هي الجزيرة وكوباني وعفرين.

إن تشكيل اإلدارة الذاتية لم يكن محل ترحيٍب من 
نفسها هي وداعميها  التي وجدت  األنكسي  جماعة 
وخاصة  الجوار  دول  قبل  من  وال  اللعبة،  خارج 
تركيا التي تنظر بعين العداوة إلى كل تطور يحققه 
هذا  تقف  تركيا  أن  مقولة  أما  أي جزء،  في  الكرد 
من  جزءاً    PYD الـ  تعتبر  ألنها  فقط  الموقف 
منظومة حزب العمال الكردستاني فهو كالم واهٌن 
مهاباد  من جمهورية  وموقفها  عاقل،  أي  يتقبله  ال 
ودخولها حلف السنتو ومن فدرالية جنوب كردستان 

براهين واضحة.
 

أما النظام السوري الذي وقف مذهوالً وهو يشاهد 
الحدود  على  مخفر صغير  من  الكردي  الحلم  نمو 
إلى إدارة ذاتية لها قوة عسكرية محترمة تحميها، 
فقد انقلب إلى العمل إلجهاض الحلم من خالل تقوية 
حلفائه من اليمين العربي وبث اإلشاعات بين الكرد 
لزيادة الشرخ القائم أصالً بين األحزاب والتيارات 
والذي  الثمانينيات  منذ  القائم  الشرخ  هذا  الكردية، 
البارزاني  عائلة  بين  التقليدي  الصراع  إلى  يعود 
وحزب  تقليدي  كردي  قومي  لمشروع  الحاملة 

العمال الكردستاني.
ومن سخريات القدر أن داعَش التي وجهتها  (دولة 
ال يريد تسميتها اآلن) حسب أقوال رئيس الحزب 
الديمقراطي مسعود بارزاني تلميحاً إلى دور تركي 
النيران  هذه  الكرد،  إلى  داعش  نيران  توجيه  في 
وّحدت الكرد عسكرياً في مخمور و كوير وشنكال 

ومن بعدها حصول ملحمة كوباني. 

أسطورة كوباني

بعد  كما  ليس  قبل كوباني  ما  أن  نقول  أن  نستطيع 
كوباني، فكوباني لم تتحول إلى (قلعة دمدم) أخرى 
بل تحولت إلى (ستالين غراد) أخرى ومن ثم تحولت 
الشباب  من  مئات  فبضعة  بذاته،  قائم  نموذج  إلى 

والفتيات وبأسلحة فردية وتجهيزات بدائية تمكنت 
من الصمود أكثر من مئة يوم في وجه تنظيٍم سيطر 
على أربع محافظات مع كامل تجهيزات أربع فرق 
عسكرية في أسبوعين, توقَّف في تلة مشتى النور 
وكان المجتمع الحر بين أن يسمح بحصول مجزرة 
للصامدين في المدينة وبين التدخل العسكري الذي 
راهن الرئيس التركي على عدم حصوله وجميعنا 

يتذكر قوله: ما هي كوباني؟

إنها مدينة مثل غيرها ستسقط ومن بعدها ستسقط 
وبقوة،  تدخل  الدولي  المجتمع  ولكن  القامشلي، 
نظامية  غير  قواٌت  تدخُل  التاريخ  في  مرة  وألول 
(البيشمركة) بلداً ال يعترف بالكرد لنجدة الكرد في 

بلد ثالث ومن دون إذنه.

أعطى  ولكنه  رمزياً،  كان  واْن   الدخول،  هذا  إن 
إشارة بأن الكرد ليسوا لوحدهم و من بعدها كانت 
كوباني  مقاطعتي  توصيل  وهي  الثانية  القفزة 
باتجاه  كريدور  فتح  على  بالعمل  والبدء  والجزيرة 

عفرين المحاصرة وهنا جّن جنون تركيا.

فدرالية روج آفا وشمال سوريا

الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الفدرالية  إعالن  يشكل 
ومحاولة  المشروع  بتوزيع  والبدء  الديمقراطية، 
مكوناته  بكافة  السوري  الشمال  لمواطني  شرحه 
والمنطقة،  سوريا  في  نوعها  من  األولى  التجربة 
حيث  من  كردستان  جنوب  فدرالية  عن  وتختلف 
أن  أساس  على  تعتمد  فهي  والمضمون،  الشكل 
فيدرالية  وهي  القمة  إلى  القاعدة  من  تنبع  السلطة 
المرأة  ومكانة  قومية،  وليست  جغرافية  مناطقية 
بشكل  الدولة  عن  الدين  وفصل  المتعاظم  ودورها 
قاطع، وهذه الفدرالية هي تستند إلى نظريات زعيم 
في  اعتمدها  الذي  أوجالن  عبدهللا  الكردي  الشعب 

التي  الرأسمالية واليسارية  النظريات  بقية  مواجهة 
فشلت في المنطقة.

تركيا المحاصرة:

يشكل استعداد الكرد وشركائهم في روج آفا والشمال 
السوري بإعالن مشروع فدرالية روج آفا والشمال 
األمر  حصول  حال  ففي  لتركيا  كابوساً  السوري، 
وهو شيء قاب قوسن أو أدنى وخاصة بعد تحرير 
منبج وتل رفعت ومطار منغ العسكري، تكون تركيا 
قد فقدت حديقتها الخلفية وستصبح دولة محاصرة 
من قبل كيانات ال تحمل لها الود، فمن جهة فدرالية 
الشمال السوري التي ال بد لتركيا أن تأخذ موافقتها 
للدخول إلى  بقية سوريا واألردن، ومن جهة أخرى 
إقليم جنوب كردستان إذا أرادت تركيا الدخول إلى 
الفارسي، كما أن هيمنتها  بغداد وبقية دول الخليج 
الكردي  الكريدور  ألن  ستزول  نفسه  اإلقليم  على 
العالم  نحو  كردستان  إلقليم  بوابة  إلى  سيتحول 
وستتحول نقطة سيمالكا إلى بديل عن نقطة إبراهيم 

الخليل,
لكل هذه األسباب ستحاول تركيا منع حصول الكرد 
على ما يبتغونه أو على األقل تقليل خسائرها، وما 
إرسالها قواتها إلى جرابلس بحجة محاربة داعش 
يترك  أن  دون   ومن  4ساعات  خالل  ذاب  الذي 
الدفع  لمقاتل أو إحدى من سياراته ذات  خلفه جثة 
الرباعي. دوافع تركيا للدخول إلى سوريا هي عبارة 

عن ثالثة دوافع: 
1- أن تشكل إسفينا بين كوباني وعفرين وتمنع بذلك 

التواصل الجغرافي بين الكانتونات الثالث. 
2- مراقبة الكرد وأن تكون قواتها سيفاً على رقاب 

الكرد. 
3- أن تكون جزءاً من طاولة الحوار، وأن تضمن 

لها حصة من سوريا.

األخوة الكرديّة بين القاتل 
والمقتول

شنكال واألفق الدامي، ولون األحمر القاني، ولون 
السواد والخنوع، تجتاح أخيلة الكردّي، كلّما فّكر 
بالهروب. شنكال تلك المدينة الهويّة التي تريد أن 
توقظ األلم المتراكم على بقايا الشرف والمقاومة، 
ليأتيها أولئك الذين عبروا الطريق إلى شنكال من 
هولير  استغاثة  عبر  بهولير،  مروراً  قنديل  جبال 
الذي  الرأسمالّي  الوحش  وحشة  من  المتهالكة 
يمتص كّل ما فيها، ليّدعي أنّه الكرديّاتي المنتصر 

بعد كّل هزيمة نكراء.
جنوبّي  في  الكردّي  الشعب  أصيب  أن  فبعد 
كردستان برعٍب إْثر سقوطها خالل ساعات دون 
وخمسمئة  آالف  أربعة  قبل  من  تُذكر،  مقاومة 
يحمونها،  أنّهم  المفترض  من   PDK من  جندّي 
هولير،  حدود  إلى  الدواعش  قوافل  وصول  إثر 
بعد أن هرب الطبقيّون منها، هذه المدينة التي أبى 
أولئك المتعّصبون اإلسالميون إاّل أْن ينظروا إليها 
تطلّع  ولطالما  واإللحاد،  الكفر  موطن  أنّها  على 

العروبيّون إليها بعين االستصغار والتحقير.

هذا الشعب الكردّي اليزيدّي الذي اعتاد على اإلبادة 
من كّل أنواع الدول، لم يتنازلوا عن دينهم وديدنهم 
اليزيدّي، وعلى الرغم من فرامانات اإلبادة قّرروا 
أن يعتمدوا على حماية أنفسهم بأنفسهم، وبما أن 
اإلعالم بيد المنظومة الرأسماليّة التي تشّوه كّل ما 
هو حقيقّي، لذلك انتشرت اتّهامات وتشويهات هنا 
لسبب  ويذّمروا  يطبّلوا  لم  الذين  قِبل  من  وهناك، 
من  على  ثاروا  مثلما  الشنكاليّة  والخيبة  الهزيمة 
الواقعيّة  غير  االتّهامات  سيل  فبدأ  شنكال؛  حّرر 
يجتاح سطوة اإلعالميين المزيّفين، وسَرْت فكرة 
اتّهام حماية شنكال نفسها بنفسها، بأنّها تهدف إلى 
باالنشقاق،  نعتها  تشكيل دولة داخل دولة، وتارة 
وتارة بنكران الجميل وطوراً اتّهامها باالحتالل من 
قبل جهة غريبة، ليس لشيء وإنّما ليطووا صفحة 
صفحات  طَووا  كما  اإليزيديين،  وصفحة  شنكال 

الشعوب العريقة األخرى في الشرق الدامي.

يطمسوا  أن  اإلعالميّة  الموجة  هذه  في  يقهر  ما 
حقيقةَ  آفا  روج  في  تحصل  التي  الفعل  برّدات 
الُعّزل من اإلعالميين ومن  قتلوا  الذين  الوحوش 
غدر،  في   HPG من  كادَرين  ومن  الشنكاليين 
أن  أراد  من  كّل  على  الحّي  الرصاص  ويطلقوا 
أقّل  بالنهوض، إلى ما هنالك من تصّرفات  يفّكر 
إنزال  للكردياتيّة، وصار  بأنّها خيانة  ما توصف 
علَم اإلقليم جريمةً ال تُغتفر، وإغالق مكتب غير 
له،  مثيل  ال  إجرامّي  حدث  عن  عبارة  مرّخص 
وصار نعُت الخائن بالخائن فتنةً عظمى، وصار 
قوات  يد  على  استشهدوا  الذين  الشهداء  أولئك 
األخوة  تمزيق  يريدون  خونةً  شنكال  في   PDK

الكرديّة بين القاتل والمقتول.

فلئاّل نخلق الفتنة يجب أاّل تذكروا أسماء الشهداء 
الذين استشهدوا على يد قوات PDK في شنكال، 
ولئاّل نخلق الفتنة تحّدثُوا عن ممارسات األساييش 
في إغالق المكاتب الحزبية التي لن ترضى أبداً أن 
تقّدم على ترخيص إلى العبيد الكرد الذين ال ينتمون 
إلى طبقة األسياد بنظرهم، ولئال نخلق فتنة قُولوا: 
إّن رصاصاً أتى من السماء وأصاب اإلعالميين 
الكرد، ولئال نخلق فتنة علينا أن نسمح للمشروع 
األردوغاني عن طريق األًخَوة في إقليم كردستان 
عن  الجميع  فليصمت  فتنة  نخلق  ولئال  البريء، 

عراك بسيط بين مسلح وأعزل.


