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االحتــاد الدميقراطــي

االفتتاحيــة
ملصلحة من تفجري اسطنبول؟
رغم وقوع ضحايا مدنيني يف تفجري
اسطنبول األخري؛ وهو عمل إرهايب مدان
بطبيعة الحال قمنا يف حزب االتحاد
الدميقراطي باستنكاره وإدانة مرتكبيه؛
لكن أظهر هذا التفجري بأنها كانت
مرسحية أعدت بشكل فاضح ،وأدت
أدوارا ً عكس املرامي التي أرادها املعدون.
لن نتحدث عن عرشات الثغرات التي
اعرتت العملية وأكدت مرارا ً وتكرارا ً بأنها
مرسحية سمجة .بقدر ما يجب أن يتم
الرتكيز عىل األسباب والدوافع التي أدت
مبرتكبيها من القيام مبثل هذا الفعل
الشنيع .تجد البنية املركزية لنظام تركيا
بأنها مأزومة ،ووضعها الحايل ال ِ
يش
بأنها جاهزة بالشكل الكايف الستحقاق
االنتخابات الرئاسية والربملانية القادمة يف
حزيران  .2023فرتكيا اليوم بكل املشاكل
من مختلف األصعدة واملجاالت :مع
بلدان الجوار واملنطقة (مل يسفر عن
استدارات نظام تركيا حيال مرص وبلدان
الخليج املراد تركيا) ،وكشف عنها كل
أغطية كانت تخفي مدى وامتهان تركيا
واستثامرها يف األزمات املشتعلة يف
املنطقة والعامل :سوريا ،العراق ،لبنان،
اليمن ،ليبيا ،مرص ،تونس ،وآخرها ليست
أوكرانيا .ودامئاً كان يتوضح للجميع بأن
أنقرة لديها هدف مسامه عثمنة املنطقة،
كمرشوع أقل ما ميكن بأنه الطبيعة
البرشية وعىل عكس سري العالقات
الدولية ،وقبلهام بالضد من تطلعات
شعوب املنطقة وقضايا الدميقراطية يف
الرشق األوسط.
تركيا اللحظة يف أعىل الشجرة ،بحاجة يك
تنزل ،ال بد من نزولها ،تبحث عن جسور
ومتكئات ال يهمها الوضع الذي أدخلته
بنفسها فيه والذي يزداد تعقيدا ً وخرسانا.
واالعتقاد الغالب بأن املنظومة الحالية مل
تعد عىل قلب رجل واحد ،ويزداد الرشخ
بني مكوناته ،ولكنهم يبحثون بأي السطو
عىل السلطة حتى ولو اضطروا ابتالع كل
مهيئات االنتخابات وعدم السامح بها.
تفجري اسطنبول ملصلحة قوى االستبداد
وأنظمة الستاتيك الذي حان تغيريها،
ويعد مثال رصيح معرقل للحل
الدميقراطي لألزمة السورية أيضاً.
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شعوب شمال وشرق سوريا ينددون
باستخدام تركيا السالح الكيمياوي

دعا مئات االالف من ابناء شامل ورشق سوريا املنظامت الدولية إىل محاسبة
االحتالل الرتيك عىل الجرائم واملجازر التي يرتكبها بحق ابناء املنطقة ،وطالبت
بإرسال لجنة دولية إىل مناطق الدفاع املرشوع يف جبال كردستان للتحقيق يف
استخدام االحتالل الرتيك لالسلحة املحرمة ولية ضد قوات الكريال.
شارك املئات اآلالف من مختلف مكونات إقليم الجزيرة يف املظاهرة املركزية
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التي نظمت يف  13نوفمرب الجاري يف وسط مدينة قامشلو تنديدا بحرب
اإلبادة التي يشنها االحتالل الرتيك ضد أبناء الشعب الكردي باستخدام األسلحة
املحظورة دولياً و إليصال رسالة دعم ومساندة إىل قوات الكريال.
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أوجالن .السجن .فكرة الحرية .مرشوع الحل الدميقراطي :من الذي خرس الرهان؟ ()1
السنوات األخيرة التي مرت على المنطقة والسنوات (العشر)
التي تأتي .وألن العقل يؤدي إلى الهالك؛ والخالص يتم عن
طريق اإلرادة وحدها كما تبنّى غرامشي ،سجين آخر من
سجناء الفاشية واالستبداد؛ فإن تمييزا ً فكريا ً وتنظيما ً مجتمعيا ً
يبدوان األكثر وضوحا ً وصيغ الفكر واألسلوب واالستراتيجية
في فلسفة أوجالن .أوجالن أول ماركسي لم ينقلب على
طورها ،خالف التطوير الظاهري والتناقض
الماركسية؛ إنما
ّ
الكبير المتحقق على يد وعقل فالديمير لينين .ذلك ينطبق أيضا ً
على خصمه ماو تسي تونغ .ذلك ُمال َحظ بشكل فاضح عند
غالب الماركسيين في سوريا وأحزاب يسار عموم المنطقة
في زمن ردة اليسار؛ المنقلبين إلى الجانب النقيض .على
ضوء مئة صفحة من مجلده الخامس (القضية الكردية في حل
األمة الديمقراطية) ينتقد أوجالن فكرة االلتزام بالماركسية
اللينينية في طرحها لحل قضايا الشعوب؛ لكن دون أن ينقلب
بالمطور .انفتح أوجالن على ابن خلدون في فكرة تحقيق
إنما
ِّ
مطورا ً أيضا ً في أن االنتماء يتحقق
االنتماء /العصبية فرأها
ِّ
من خالل خلق ذهنية العيش المشترك ووحدة المصير .وعلى
الوعي عند هيغل والحكمة في رسائل إخوان الصفا ،دارسا ً
ماهية المعتزلة ،وبعيون نقدية مش ِ ّككة لمنطق أرسطو ولمثالية
سيهانوك ديبو
أفالطون المفرطة ورفضه لتوماس هوبز وانفتاحه على
روسو .رأى في النبي زرادشت األيكولوجي األول بالرغم
هي مؤامرة كاملة .جريمة متكاملة األركان .مؤامرة على
من اعجابه بأفكار موراي بوكجين في األيكولوجيا الجذرية
في
الدول
شعب وقضية وقائد .جريمة اشترك في تنفيذها عديد
أو المؤسس لها .وافق أدورنو في مخاطر المجتمع الصناعي
عشرات الجهات حتى أدت إلى اعتقال أوجالن في  15شباط
على الثقافة ،رأى بعين نقدية لسر (االضطراب الكبير) وتحليل
 .1999وأنت تقلّب صفحات التاريخ قلّما تجد مؤامرة تشبه
األنظمة العالمية عند عمانويل والرشتاين .له موقف يميّزه من
هذه المؤامرة في أن اتحدت فيها القوى المتناقضة واتفقت فيما اإلسالم ودعا بشكل أوضح أن يكون باإلسالم الديمقراطي؛
بينها أشد المختلفين .وكخالصة عقدين من الزمن ،وعلى ضوء فيشخص ذلك من خالل( :إن إنتاج األفكار على منوال مواالة
ما يحدث في المنطقة والعالم؛ يصل ك ّل من غايته الوصول إلى الدين أو الخروجِ عليه يعتبر نشاطا ً اجتماعيا ً أو أيديولوجيا ً ذا
أن األكثر انتصارا ً هو أوجالن وفلسفته .وأن أكثر الخاسرين
معنى .يجب أال يكون التصنيف هكذا…).
هم الذين راهنوا في اعتقاله ْ
بأن ينتهي كل شيء.
إن فلسفة أوجالن في األمة الديمقراطية تعتبر اليوم الحل
الشرق
أبناء
بأن
كبيرة-
درجة
ليس سرا ً القول –محقيّن إلى
ألزمات الشرق األوسط وفي الوقت نفسه حماية كبيرة له من
األوسط أصابهم الملل من األيديولوجيات والعقائد؛ بخاصة بعد الحد /الوقوف -دون تبعية -في وجه مخاطر أنظمة الهيمنة

العالمية الرائية في أن يكون الشرق األوسط على طول
الطريق وعرضه مكبا ً لألزمات واستخراج الطاقة الالزمة
لها فقط .في األوجالنيزم الدعوة بأن ينهض الشرق األوسط
أخالقيا ً سياسيا ً أيكولوجيا ً متحررا ً جنسويا ً ليقوم بدوره
كامل في صنع قيم الحضارة العالمية .ما يقوم به
التاريخي ال ُم ِ
أوجالن استخراج حقيقة الشرق األوسط الديمقراطي.
ما الذي عند أوجالن وعند األوجالنيين حتى تخافه وتخافهم
األنظمة االستبدادية وقوى الظالم؟
ملخص تنفيذي
إذا كان هنالك من نتائج توفي التعريف بحقيقة الشعوب الحيّة؛
فإنها وبالمقايسة التاريخية -المعاصرة -الحديثة؛ لحركية
الشعوب نفسها؛ ستكون :الشعوب المنتظمة .وأما بااللتزام
الذي يخلق عن طريقه الشعب المنتظم فإنه ينقسم بدوره إلى
منحيين؛ أوالهما :الشعوب ال ُم ْلزَ مة بما يوحي لها خارجياً؛
يقوم الخارجي نفسه بالتمهيد لذلك وجعله متجردا ً من حرية
االختيار أو يصل إلى درجة ال يملك فيها رفاهية القرار،
وثانيهما :الشعوب الملتزمة بحقائقها القصيّة الظاهرة أو
ض َّل عن جذورها
ال ُمغيّبة بفعل تنمطيات خارجية تريدها أن ت َ ُ
التاريخية؛ وتحقق بحقها مسائل التبعية ومن ثم الهيمنة
المستدامة عليها .في وضع هذه الشعوب فإنها تجهد بقوة كي
تستنبت وتستنبط ماهيتها .وألننا نعيش في الشرق األوسط؛
فإن نتيجة النتائج لشعوب ومجتمع الشرق األوسط تؤكد بأنه
أكثر منطقة يجب أن ال تحيا بدون التزام مع حقيقتها ،وأن حالة
الخواء الفكري هي الفاشية المدمرة لحقيقة الشرق األوسط
طيلة القرون السوداء التي مرت بها هذه الشعوب على مختلف
ثقافاتهم القومية الكردية والعربية والفارسية والتركية والسريان
اآلشورية والتركمانية واألرمنية وغيرها؛ إلى جانب ثقافاتهم
ومعتقداتهم الدينية :اليهودية والمسيحية واإلسالمية واآليزيدية
والدرزية وغيرها؛ أيضاً.
.....التتمة في العدد القادم

لوزان م ّزقت الجسد الكردستا ّين وسعت لتصفية الكرد

فوزة يوسف
واالقتصادي الذي تع ّرضت له الدولة
واالجتامعي والثقا ّيف
السيايس
نتيجة االنهيار
ّ
ّ
ّ
العثامنيّة والتي كانت ت ُس ّمى حني ذاك بالرجل املريض ،حيث ُهزمت يف الحرب
العامليّة األوىل وتع ّرضت هي وحلفاؤها للهزمية ،بحيث قامت حينها الدول
املنترصة يف الحرب بفرض رشوطها والقيام بتقسيم تركة السلطنة العثامنيّة التي
حكمت املنطقة أربعة قرون أوالً يف معاهدة سيفر وبعدها يف معاهدة لوزان.
حق تقرير املصري
معاهدة سيفر مل تُقبل من قبل األتراك حيث كانت تعطي َّ
لكل الشعوب التي كانت تحت ترزح تحت سيطرة الدولة العثامنيّة،
واالستقالل ِّ
من هنا جاء تقييم مصطفى كامل أتاتورك لها حيث وصفها بأنّها مبثابة حكم
اإلعدام بالنسبة لهم وإقرار موتهم ،لذلك رفضوا الرشوط التي فُرضت آنذاك حيث
قام كامل أتاتورك بتشكيل قوة مشرتكة من األتراك والكرد ليقوموا بتحرير املناطق
التي ت ّم االستيالء عليها حني ذاك من قبل الدول املنترصة يف الحرب العامليّة األوىل،
ومتّت تسميتها بحرب التحرير .والتف عىل الكرد وأقنعهم حينها من خالل وعوده
الطبيعي سيكون هناك
لهم بأنّه وفور االنتهاء من إعادة تلك املناطق إىل وضعها
ّ
االعرتاف الكامل بالحقوق الكرديّة ،وبالفعل وافق الكرد عىل ذلك واشرتكوا يف
هذه الحرب ومتّت استعادة السيطرة عىل الكثري من املناطق .ما أدّى إىل أن تعيد
الدول التي أبرمت اتفاقية سيفر النظر فيها وعملت عىل إبرام اتفاقية جديدة،
الكردي وإيقاف الهجوم املضاد والقوي من قبل
للوقوف يف وجه امل ِّد الرتيكّ
ّ
الكردي الرتيكّ املشرتك ،الذي كان يقوده كامل أتاتورك هذا من ناحية.
الجيش
ّ
ومن الطرف اآلخر خوفهم من احتامليّة عقد اتفاق بني كامل أتاتورك واالتحاد
السوفيتي الذي بدأ نجمه بالسطوع يف تلك الفرتة ،وليتمكنوا من السيطرة عىل
ّ
األحداث بحيث ال تتفاقم بشكل أكرب وتنقلب عليهم األمور .ولذلك أوقفت تنفيذ
بنود اتفاقية سيفر ومن ثم ليخرجوا باتفاق جديد يحقّق مصالحهم والتو ّجه
إلبرام اتفاق أو معاهدة جديدة تنقذ من خاللها ما تبقّى من حفظ ماء الوجه،

وقرروا إبرام اتفاقية لوزان يف الثالث والعرشين من متوز عام ١٩٢٣م هذه
ألي يش ٍء
االتفاقية كان لها العديد من البنود ولكن املهم يف األمر أنّه مل يتم ذكر ّ
بخصوص الحقوق الطبيعيّة للكرد ،ومت ِّت اإلشارة فقط لوضع بعض املواد العا ّمة
بغض النظر عن قومياتهم
التي تؤكّد عىل أنّه سيتم حامية ّ
كل املواطنني يف تركيا ِّ
أو ثقافتهم أو لغتهم أو جنسيتهم ،وأن يت َّم التحدّث بجميع اللغات املوجودة فيها
كل الوعود التي وعدوا بها
بشكل ح ٍّر ودون أيّة فروقات بينها .وحينها ذهبت ُّ
مهب الريح ،ليت َّم بعدها البد ُء مبرحلة إنكار الهوية الكرديّة والعمل عىل
الكرد يف ِّ
إبادة الكرد ثقافيّاً وجسديّاً ولتستم َّر هذه املامرسات حتى يومنا هذا.
برأيي نتائج هذه االتفاقية كانت كارثيّة بالنسبة لرتكيا وللشعوب التي تعيش فيها،
ٍ
طروف من
ألنّها مل تعش االستقرار منذ ذلك الحني وحتى اآلن ،وعاشت تركيا يف
ظل
نطلق عليها دولة االنقالبات ،أل َّن اسم الجمهورية َّ
عدم االستقرار وبإمكاننا أن َ
الجمهوري بعني االعتبار ،وكانت النتائج عكسيّة
حربا ً عىل ورق ومل يتم أخذ النظام
ّ
متاماً حيث ت َّم تشكيل دولة قوميّة رصفة تنكّرت لجميع الهويات والثقافات
كل يشء .ما أدّى إىل أن يكون
واللغات وتفرض الهوية والثقافة واللغة الرتكيّة عىل ِّ
هناك رصا ٌع دائم بني الدولة وبني املواطن وبني الدولة وبني الشعوب واملك ّونات
األخرى التي تعيش ضمن الجغرافيا الرتكيّة ،وبني الدولة وبني املعتقدات ،وت َّم
الكردي ،وبحق الطائفة
ارتكاب أفظع املجازر يف الـ  ٩٥سنة املاضية ،بحق الشعب
ّ
ُ
وبحق األرمن والرسيان
العلويّة ،وبحق حتى األتراك غري املوالني للدولة الرتكيّة ِّ
بكل املقاييس ومل
قبل ذلك بقليل .فتاريخ الجمهورية الرتكيّة كان تاريخاً أسو َد ِّ
يكن تاريخاً مساملاً وإنّ ا هو تاريخ املذابح واملجازر والجرائم التي يدىن لها جبني
اإلنسانيّة ،هو تاريخ حرب دامئة بني الشعب الرتيكّ والشعوب األخرى ،واألتراك
كل يشء ويجعلونه يف خدمتهم مبا فيها السلطة ،القوة
هم الذين يحتكرون َّ
واملال وما تعيشه الدولة الرتكيّة من تخبطات هو نتيجة عدم تغيري هذه السياسة
القمعيّة والديكتاتوريّة واالستمرار فيها.
الرشعي بإبقاء الكرد خارج الخريطة السياسيّة
لقد كانت هذه االتفاقية اإلقرار
ّ
بكل معنى الكلمة ،ميكن القول إ ّن هذه االتفاقية التي عقدت بني الجمهورية
ِّ
الرتكيّة واالمرباطورية الربيطانيّة التي أدّت إىل رسم الحدود بني تركيا والعراق
كانت أخطر اتفاقية ُعقدت وحيّدت الكرد وتنكّرت لحقوقهم .وأدّت إىل متزيق
جسد كردستان وبالطبع مل يتم تحدي ُد هذه االتفاقية من الناحية السياسيّة فقط
كل من روسيا وانكلرتة
إال أنّه أصبح قرارا ً لتصفية الكرد ليس إال .حيث قامت ٌّ
باالتفاق مع الدول املستعمرة لكردستان عىل تصفية الحركات التي قام بها الكرد
كام حصلت مع حركة سمكو حيث اتفقت الدول الثالث تركيا وانكلرتا وإيران
بتصفية تلك الحركة التي قامت آنذاك وطالبت مبطالب رشعيّة ،وحدث نفس
السيناريو مع حركة محمود برزنجي يف جنوب كردستان حيث متّت تصفيتها عرب
نفس األدوات .ونحن يف هذه األيام نعيش ظروفاً مشابهة لتلك الفرتة حيث أ َّن
هناك حرب تقسيميّة جديدة يف املنطقة ومازالت قوانني معاهدة لوزان هي
السارية عىل األجزاء األربعة من كردستان .إنّنا ككرد يجب أن نقرأ هذه الفرتة
والواقع الحايل بشكلٍ سليم وجيد ،ونستخرج منه الدروس والعرب يك ال تتكرر
كل هذه املخاطر التي تهدّدنا هناك غفلة كبرية
نفس املأساة مر ًة أخرى .ومع ّ
كل أسف تفكر بأ ّن استهداف شعبنا
من قبل بعض الحركات الكردستانيّة ،فمع ّ
ٌ
استهداف لحزب فقط أو
الكردي يف شامل كردستان أو يف جنوب كردستان هو
ّ
لجهة معينة مع أ ّن الواقع يقول غري ذلك متاماً ،وهذا خطأ فادح وكبري وفاضح،
أي حزب كردستا ّين
أي مرشوع أو ّ
ولذلك علينا أن نعلم بأ ّن استهداف أي جزء أو ّ

ٌ
استهداف لألجزاء واألحزاب والحركات األخرى يف األجزاء األخرى .الوعي
هو
ً
التاريخي مهم جدا وإذا ما قمنا بدراسة وضع الحركات بعد الحرب العامليّة األوىل
ّ
وكيفية عمل الدول املتحالفة عىل تصفيتها ،سنعرف جيدا ً حقيقة ما نعيشه اآلن.
واليوم نحن بحاجة إىل خطط واسرتاتيجية سليمة وصحيحة من أجل أن نتجاوز
رشوط اتفاقية لوزان التي فرضت علينا من منطق القوة واملصالح لتلك الدول
التي وقعتها ،ومبدأ األمة الدميقراطيّة الذي اعتمدنا عليه هو الرتياق الذي ميكن
أن نحقق من خالل تطبيقه أن نتصدّى لس ِّم الدولة القوميّة املستفحل يف جسدها
وتداعياتها .أل ّن اتفاقية لوزان هي التي م ّهدت الطريق لبناء الدول القوميّة يف
املنطقة والتي تح ّولت مع مرور الزمن إىل مطاحن تطحن شعوبها وإىل زنزانات
كبرية تح ُّد من الدميقراطيّة والحريات العامة والخاصة .ويف هذه الحالة نجد بأ ّن
هناك رضورة وحاجة إىل نظام جديد ومفهوم جديد بحيث تتخلص الشعوب من
رسختها مفاهيم الدول القوميّة واملركزيّة ،وأن تتح ّول هذه
النظرية العدائيّة التي ّ
الهويات القاتلة التي تقتل يوميّاً بعضها البعض إىل هويات مساملة تعيش معاً
ضمن أطر دميقراطية تحفظ الحقوق للجميع .لذلك فإن طرح األمة الدميقراطيّة
والدولة الالمركزيّة أو الدولة الدميقراطيّة هو الذي ميكن أن ينقذ املنطقة من
دوامة الحرب العقيمة التي نعاين منها أكرث من عقد.
الدولة الرتكيّة تحاول وتسعى وتحلم بأن تعي َد أمجاد الدولة العثامنيّة وأن تحك َم
املل الذي يبيح لها التدخل
املنطقة من جديد ،وتحاول أن تعي َد حدود امليثاق ّ
يف املنطقة واحتالل أرضيها ،ولكن باعتقادي أن الظروف الدوليّة الحالية ال تسمح
تغيت وما هو موجود عىل الساحة ال يجيز
بتنفيذ ما تفكر به تركيا ،واملعادلة ّ
لرتكيا القيام مبثل هذه الخروقات ،والتوازنات املتواجدة يف املنطقة ال تسمح بذلك
واألجواء غري مالمئة .وهذا ال يعني أ ّن تركيا وسلطانها العثام ّين الجديد وبخاصة
بعدما غري السلطة الربملانيّة بالسلطة الرئاسيّة التي أتاحت له أن يكون ديكتاتورا ً
قد استغنت عن حلمها التي تراودها ،يف محاوالتها يف احتالل األرايض العراقيّة
والسوريّة والسيطرة عليها وض ّمها للحدود الرتكيّة ،ومحاوالتها يف سوريا والعراق
يخص كيفية أن نتعامل ككرد مع هذا الوضع
هو تأكي ٌد لهذا اليشء .أما فيام ُّ
والقيام بإفشال مثل هذه االتفاقيات ،فيمكن تلخيصه بهذا الشكل يف البداية
كل املصالح الشخصيّة والحزبيّة
يجب أن يت َّم وضع املصالح الوطنيّة العليا فوق ِّ
ومن ثم أن يت َّم العمل وفق اسرتاتيجية مو ّحدة أل ّن االنقسام يُض ِعف من قوة
الضغط عىل القوى الدوليّة من أجل ضامن حقوق الكرد .ويجب أن ننظم
كل النواحي وأال نعتم َد فقط عىل االتفاقات التي ميكن
مجتمعنا بشكل جيد من ِّ
ِ
ِ
عرب
وتكاتف
تعاضد
نعمل عىل
تتغي وفق املصالح ،وأن َ
شعوب املنطقة من ٍ
ِ
أن ّ
وكر ٍد ورسيانٍ وباقي الشعوب واملك ّونات األخرى ،بالعمل معاً من أجل ترسيخ
برؤى متطابق ٍة من أجل الوقوف ضد
التعايش
السلمي والعيش املشرتك لنخرج ً
ّ
األخطار التي تحدق بنا جميعاً ،وأيضاً العمل من أجل وضع اسرتاتيجيات مشرتكة
ملناهضة مثل هذه االتفاقيات التي تستهدف مستقبلنا ،فالعالقة االسرتاتيجيّة بني
الشعوب واملك ّونات مصرييّة جدا ً وعدم إهامل مبدأ الدفاع املرشوع واملشرتك
وتنظيم وإعداد هذه القوة باستمرار للقيام بحامية املنطقة وشعوبها ،مبا أنّه ال
ولنعمل جميعاً عىل تحقيق
َ
توجد ضامنات دستوريّة ودوليّة أو تسوية سياسيّة،
السيايس الذي ميكنه أن يوقف هدر الدماء ويوصلنا إىل ب ِّر األمان لنبدأ معاً
الحل
ّ
يف بنا ِء وطننا من جديد.
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ويعبرون
عن دعمهم لقوات الكريال

تبديها بوجه هجامت االحتالل الرتيك ،وأشارت أ ّن اإلرادة الحرة
واملقاومة ال ميكن إفناءها باألسلحة القذرة .

صمت املجتمع الدويل اتجاه جرائم االحتالل الرتيك
هو نفاق

ويف الوقت الذي استنكرت فيه فوزة يوسف صمت املجتمع الدويل
حيال هجامت االحتالل ،قالت إ ّن هذا الصمت يكشف نفاق
املجتمع الدويل نددت بتواطؤ الحزب الدميقراطي الكردستاين مع
االحتالل.

موقفكم يقسم األمة الكردية

وأوضحت فوزة يوسف أنّهم يجتمعون أيضاً ليوصلوا الرسالة إىل
ذلك الكردي الذي يتواطأ مع عدو الشعب الكردي واستوىل حتى
عىل األقنعة الواقية من الغازات الكياموية ويتفاخر بها عىل وسائل
اإلعالم ،يف إشارة إىل الحزب الدميقراطي الكردستاين.
وتوجهت إىل مسؤويل هذا الحزب قائلةً“ :تعالوا واستمعوا إىل
صوت الشعب الكردي ،صوت الحرية ورصخات األمهات يف أجزاء
كردستان األربعة .تعالوا وانضموا إىل حقيقة الكرامة .موقفكم
املتواطئ مع العدو يقسم األمة الكردية ويضع العراقيل يف طريقها.
انضموا إىل مسرية حرية هذا الشعب”.

شعوب شامل ورشق سوريا يعربون عن دعمهم
لقوات الكريال

وتجمع سكان مدن ونواحي مقاطعتي الحسكة وقامشلو مبختلف زيف شعاراته ونفاقه كام ونوهت أ ّن تواطؤ بعض األطراف مع
وأكدت فوزة يوسف أنّهم كشعوب شامل ورشق سوريا ،يؤكدون
املحتل يقسم األمة الكردية ويعرقل مسرية نضالها.
مكوناتهم يف ملعب شهداء  12أذار مبدينة قامشلو للمشاركة يف
املظاهرة املركزية التي دعت إليها املبادرة الشعبية ضد الهجامت وأكدت عضو الهيئة الرئاسية لحزب االتحاد الدميقراطي أ ّن شعوب بأ ّن الكريال ليست لوحدها ،فهي متثل كرامة شعوب املنطقة ألنّها
حمتهم من هجامت داعش .ولذلك فإ ّن شعوب املنطقة تقف
املنطقة بكردها وعربها ورسيانها وأرمنها وتركامنها ،اجتمعوا اليوم
الكياموية لدولة االحتالل الرتيك عىل الكريال.
معها وتساندها .
ويف املظاهرة ألقيت العديد من الكلامت التي شددت عىل رضورة يف قامشلو ،ليوضحوا موقفهم الرافض لهمجية تركيا وجرامئها
ويف الختام دعت لرفع سوية النضال الذي تخوضه قوات الكريال
تصعيد النضال الشعبي الدميقراطي ضد كل اشكال االحتالل
واستخدامها لألسلحة الكياموية ضد قوات الكريال يف مناطق الدفاع للوصول إىل النرص ،وقالت“ :سنبقى يف الساحات دوماً ونقف إىل
املرشوع.
وجرامئه.
جانب الكريال”.
بدورها قالت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب االتحاد الدميقراطي
اإلرادة الحرة ال ميكن إفناءها باألسلحة القذرة
فوزة يوسف أ ّن صمت املجتمع الدويل حيال جرائم تركيا يكشف ووجهت فوزة يوسف التحية لقوات الكريال عىل املقاومة التي

رحيل القيادي البارز يف اقليم الجزيرة الشيخ حميدي الدهام الهادي الجربا
ودع سكان شامل ورشق سوريا واإلدارة الذاتية قبل أيام من شهر نوفمرب
الجاري أحد قاداتها البارزين الشيخ حميدي دهام الجربا حاكم مقاطعة
الجزيرة وشيخ مشايخ قبيلة شمر ،إىل مثواه األخري يف قريته تل علو
الواقع بناحية "كريك ليك " التابعة لقاطعة قامشلو.
وتويف الشيخ الشيخ حميدي الدهام الهادي الجربا يف الـ  10من شهر
نوفمرب  2022يف احدى مشايف إقليم باشور كردستان  ،وشارك يف مراسم
التشييع شيوخ ووجهاء للعشائر الكردية والعربية يف إقليم الجزيرة،
وأعيان املنطقة ورجال الدين ووفد من اإلدارة الذاتية إلقليم الجزيرة
وقوات سوريا الدميقراطية وقوى األمن الداخيل ،والعرشات من أبناء
مكونات اإلقليم.
بدورها تقدمت القيادة العامة لقوات سوريا الدميقراطية بالعزاء
لشعب شامل ورشق سوريا وقبيلة شمر وآل الجربا يف سوريا والعامل
بوفاة الشيخ حميدي الدهام الهادي الجربا.
قائلة ً " :الدور املحوري للفقيد يف االنتصارات التي حققتها قواتنا يف
مواجهة القوى اإلرهابية املتطرفة التي هاجمت منطقة الجزيرة بداية
الثورة ،وكذلك مساهمته الفاعلة يف التأسيس وإعادة البناء لكافة
الحق مبواجهة
املؤسسات ،حيث ترك بصمته يف أعامله الخرية ونرصة ّ
كافة األطراف الخارجية الظاملة".

نبذة عن حياة الراحل

الشيخ حميدي الدهام الهادي الجربا من مواليد عام  ،1936قرية تل
علو التابعة ناحية كريك ليك التابعة ملقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة،
وهو أحد املؤسسني لإلدارة الذاتية الدميقراطية لشامل ورشق سوريا،

انتخب يف عام  2014حاكامً ملقاطعة الجزيرة ،ويقود نجله قوات
"الصناديد" املنضوية ضمن صفوف "قوات سوريا الدميقراطية" (قسد)،
ويشهد للشيخ الراحل دوره يف انقاذ املئات من العوائل االيزيدين من

براثن تنظيم داعش اإلرهايب ،ومواقفه الوطنية من األزمة السورية
عموماً ومن القضية الكردية.
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مرشوع أكرب حديقة
يف شــال ورشق ســوريا يدخــل
حيــز التنفيــذ
تعمل هيئة اإلدارات املحلية والبيئة يف اإلدارة الذاتية عىل تنفيذ مرشوع
حديقة الشعب يف مدينة الحسكة ،مبساحة تقدر بـ  45دونم.
أطلقت الدائرة الفنية يف هيئة اإلدارات املحلية والبيئة يف اإلدارة الذاتية
لشامل ورشق سوريا ،مرشوع أكرب حديقة عىل مستوى املنطقة ،وذلك يف
مدينة الحسكة ،مبساحة تقدر بـ  45دونم.
ويأيت املرشوع ،ضمن خطة هيئة اإلدارات املحلية والبيئة؛ لدعم املرافق
العامة الكربى يف املدن والبلدات.
يهدف املرشوع إىل تقليل التلوث ،وتأمني الراحة لألهايل ،ومن املتوقع
االنتهاء من املرشوع يف بداية شهر نيسان عام .2023
يف هذا السياق ،قال املدير القائم عىل مرشوع حديقة الشعب يف مدينة
الحسكة ،كلش خليف "بارشت بلدية الشعب تنفيذ أكرب حديقة يف
املدينة عىل مستوى شامل ورشق سوريا بدعم من الدائرة الفنية يف
هيئة اإلدارات املحلية والبيئة يف اإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا
بتاريخ  5من ترشين الثاين الجاري عام ."2022
وبي خليف ،أن "موقع الحديقة يقع عند مدخل املدينة من الناحية
ّ
الشاملية وعىل طريقني لألوتوسرتاد" ،وتابع "تم دراسة املرشوع بخربات
محلية ووطنية مؤلفة من مهندسني معامريني وزراعيني ومدنيني".
وحسب خليف ،فإن "الحديقة ستضم عدة أقسام منها قسم لصف
السيارات "كراج" ،وقسم أللعاب األطفال ،وقسم مخصص كصالة ،وسيتم
زراعة األشجار وأنواع من الورود والزهور حول الحديقة كاملة ".
أكد خليف أن "الدخول إىل الحديقة سيكون باملجان وسيمنع االستثامر
فيها ألي جهة كانت".
ستكون الحديقة هي األكرب عىل مستوى شامل ورشق سوريا من حيث
املساحة ،إذ تقدر مساحة أكرب حديقة يف املنطقة يف الوقت الحايل ،وهي
الحديقة العامة يف مدينة الرقة ،مبساحة  22دونم تقريباً.
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الذكرى السنوية الـ  62ملجزرة سينام عامودا

شيخموس.
أحيا أهايل ناحية عامودا التابعة ملقاطعة قامشلو الذكرى السنوية الـ 62
وطالب البيان :بـ "محاسبة مرتكبي ومخططي املجزرة ،ورضورة وقف املجازر
ملجزرة سينام عامودا يف حديقة شهداء السينام يف الناحية.
ويستذكر الشعب الكردي يف سوريا وبلدان املهجر وأهايل ناحية عامودا ضحايا واإلبادات التي يتعرض لها األطفال ،فهم مستقبل الشعوب ،وقتلهم هو مبثابة
إبادة شعوب ،ولضامن مستقبل حر ومرشق ،يجب حامية الطفولة".
املجزرة التي بنيت يف مكانها حديقة سميت بحديقة شهداء السينام.
وحدثت يف  13ترشين الثاين عام  ،1960وراح ضحيتها أكرث من  280طفالً من من جهته ،تحدث الرئيس املشرتك ملجلس ناحية عامودا سليامن شيخو،
الذي استذكر جميع شهداء املجزرة وشهداء الحرية ،وقال" :مجزرة عامودا
أبناء الناحية.
ً
الونظم مراسم االستذكار مجلس ناحية عامودا وحركة مزبوتوميا للثقافة والفن التي خلفت  283شهيدا هي إحدى املجازر التي ارتكبتها األنظمة الشوفينية
الدميقراطي ،ولجنة شلري لألطفال ،بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجال ًال ألرواح بحق الشعب الكردي كمجزرة كوجكري ووادي زيالن وحلبجة ،بهدف إبادة
الشعب الكردي".
الشهداء ،وبعدها ألقت لجنة شلري بياناً ،قرئ من قبل عضوة اللجنة ،سيلفا

دولة االحتالل الرتيك مستمرة يف إعادة نرش اإلرهابيني يف املناطق املحتلة
اإلرهاب وطاردة للسكان األصليين
فرهاد شامي :الفاشية التركية تعمل على تحويل المناطق
كما جدد فرهاد تأكيده أن دولة االحتالل تعمل بكل وضوح
المحتلة إلى بيئة وبائية لإلرهاب
لتأمين بيئة متكاملة الزدهار اإلرهاب تكون طاردة للسكان
في السياق؛ أكد مدير المركز اإلعالمي لقوات سوريا
األصليين.
الديمقراطية؛ فرهاد شامي ,عبر سلسلة تغريدات على
وبيَّن فرهاد شامي أن االحتالل يحاول تنظيم بيئة تشريعية
تويتر أن الفاشية التركية تعمل صراحة على تحويل
المناطق السورية المحتلة إلى بيئة وبائية لإلرهاب تتجاوز مناسبة لخداع الرأي العام من خالل إلصاق أوصاف
تأثيراتها المخاطر المحلية ،مضيفا ً أن استخبارات االحتالل وتسميات تن ُّكريَّة بهم كـ “الفيلق الثاني أو الثالث أو
األول” ,وذلك لتسهيل أنشطتهم وتحركاتهم ومنع كشف
التركي بدأت بالمرحلة الثانية المتمثلة بإعادة ازدهار
هويتهم اإلرهابية..
تنظيمات القاعدة في الشمال السوري.
فرهاد شامي :استخبارات االحتالل تنقل عوائل اإلرهابيين فرهاد شامي :الخطوات التركية تساعد اإلرهابيين على
التحرك والحصول على التمويل
إلى عفرين وتسكنهم في منازل الكرد
وشدد مدير المركز اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية؛
صرح فرهاد شامي؛ مدير المركز اإلعالمي لقوات سوريا ونوه فرهاد شامي أنه بعد إدخال أرتال مرتزقة هيئة
الديمقراطية ،أن االحتالل التركي يسعى لتحويل المناطق
فرهاد شامي ,في ختام سلسلة التغريدات ,على أن هذه
تحرير الشام اإلرهابية إلى عفرين المحتلة وتأمين
تأثيراتها
السورية المحتلة إلى بيئة وبائية لإلرهاب تتجاوز
الخطوات خطيرة للغاية وغطاء لتكتيكات إرهابية ،على
تمركزهم ،ومن ثم إدخال أعداد من إرهابيي تنظيم
المخاطر المحلية.
الرغم من أنها ال تعكس أي تغيير في سياسة الفاشية
(حراس الدين) ،بدأت استخبارات المحتل بنقل عوائل
التركية داخل سوريا والتي دعمت مباشرة التنظيمات
ويتعرض الريفان ،الشمالي والغربي لمدينة منبج ،لقصف هؤالء اإلرهابيين إلى عفرين وإسكانهم في منازل الكرد
شبه يومي باألسلحة الخفيفة والمتوسطة ،والقذائف
المهجرين ،مؤكدا ً أنه وصل ,أمس ,نحو  100من عائالت اإلرهابية كداعش ،إال أنها في هذا الوقت ستساعد
الذي
التركي
الصاروخية والمدفعية من قبل جيش االحتالل
اإلرهابيين في التحرك بسهولة والحصول على التمويل
تنظيمات القاعدة.
والتجنيد.
يستهدف المواطنين ويلحق خسائر مادية كبيرة بممتلكاتهم .فرهاد شامي :دولة االحتالل تعمل لتأمين بيئة الزدهار

دعامً لروج آفا ...أهايل رابرين ينظمون حملة تواقيع ضد الجرائم الرتكية
نظمت حملة لجمع التواقيع يف سوق قالدزة التابعة الدارة
رابرين ،جنوب كردستان ،من أجل دعم غرب كردستان ووقف
اعتداءات دولة اإلحتالل الرتيك ،حيث القت الحملة أقباالً كبريا ً من
قبل املواطنني.
ومن خالل الحملة سيُطلب من املجتمع الدويل وقف هجامت
الدولة الرتكية عىل كردستان.
وبعد جمع التواقيع ،سيتم تقدميها إىل املنظامت الدولية.
وتستمر الفعاليات املناهضة لالحتالل الرتيك يف العديد من
املناطق الكردستانية ويف وشامل ورشق سوريا و البلدان األوروبية.
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مركز والت لالنتاج الفني تطلق اغنية بعنوان
« »Serêkaniyê û Avaşîn
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وكليب جديد بعنوان «رسي كانيه وآفاشني» ،سلطت فيه الضوء عىل استخدام دولة االحتالل
أصدرت  Hunergeha Welatأغني ٍة
ٍ
الرتيك لألسلحة الكيامويّة ض ّد مقاتيل كريال يف مناطق الدفاع املرشوع.
تبي تأثري هذه األسلحة الكيامويّة عىل حياة اإلنسان والطبيعة .ويضع شخصيات الكليب عىل
ويتناول الكليب الجديد مشاهد ّ
وجوههم األقنعة املضادة للغازات الكيامويّة .كام تلفت الزمة األغنية االنتباه إىل التعاون وتجارة األسلحة الكياموية بني تركيا
وأملانيا.
ٍ
كلامت بسيطة ج ّدا ً ولحن جميل .وفيام تظهر يف نهاية الكليب هذه العبارة« :تستخدم الدولة الرتكية
هذا وتتألف األغنية من
يغض العامل أجمع النظر عن هذا ويتجاهله.»..
األسلحة الكيامويّة ض ّد جبال كردستان ومدنها وض ّد مقاتليها وشعبها .فيام ّ

فرقة الشهيد هوكر والتراث الشفاهي

يعترب الغناء الرتايث أو األدب الشفاهي سمة متيز املجتمع الكردي ،الذي وث ّق
التاريخ ونقله عىل مدى سنوات طويلة عرب الغناء الشعبي.
فرقة الشهيد هوكر املؤلفة من  9فنانني بني مغنٍ وعازف ،تأسست يف عام
 2011بشكل خفي ،وبعد انطالق ثورة  19متوز انضمت إىل مركز الخابور
للثقافة والفن يف مدينة الحسكة.
يؤدون املغنون يف الفرقة القصص الغنائية التي توارثوها من آبائهم وأسالفهم،
خالل ليال السمر يف القرى ،وينقلونها إىل مسامع جيل كان عىل وشك نسيان
ثقافة أسالفها الكرد.
السبعيني محمد بدران وامللقب بـ "أبو كاوى" ،وهو أحد املؤسسني لفرقة
الشهيد هوكر ،قال عن تأسيس الفرقة "كنا بداية ،نؤدي أغانينا ونتلقى
تدريباتنا بإمكانات بسيطة جدا ً ،ويف املنازل رسا ً ،بعيدا ً عن أعني أجهزة حكومة
دمشق ،ومع تأسيس مركز الثقافة والفن ،اقرتح علينا املركز تأسيس فرقة
غنائية ،لنقدم أوىل عروضنا الغنائية يف صالة رشو مبدينة الحسكة ،ما أدى إىل

انتشار صدى الفرقة بني سكان املنطقة"
وأضاف "الهدف من تأسيس هذه الفرقة هو نرش ثقافة الكرد وتاريخهم بني
سكان املنطقة وإحياء تراث الغناء الشعبي من جديد ،لذلك القت أغانينا
صدى واسعاً ،كونها تعترب من األغاين الرتاثية".
ولفت بدران قائالً "ما زلنا مستمرين إىل اليوم ،بتقديم عروضنا الغنائية
الرتاثية القدمية ،وأغاين الحصاد ،واملواويل الكردية ،ونواصل تدريباتنا يف هذا
املجال ،باجتامعنا مرتني يف األسبوع ،لنتشارك جميع األغاين مع بعضنا البعض
وتعديلها مع بعضنا".
قال بدران "وبعض هذه األغاين الرتاثية كانت تُغنى خالل الحصاد ،ومنها
تعب عن حاالت الحرب ،حيث يحول املغنون تلك األحداث إىل أغانٍ يتم
ما ّ
تداولها يك ال تنىس".
وقال أيضاً "فأعراسنا القدمية مل تكن فيها أي آالت موسيقية ،إمنا الحارضون
والذين يعقدون الدبكات هم َمن كانوا يغنون مع بعضهم البعض ،وما زال

هذا الرتاث موجودا ً بني سكان جزيرة بوطان"
وأضاف "نشارك اليوم يف الحفالت الوطنية ،باإلضافة إىل الجلسات ،وتضم
فرقتنا قسمني ،قسم األغاين الرتاثية وقسم يؤدي األغاين الجديدة".
من جانبه ،تحدث نجدت موىس املعني باملوسيقى ضمن فرقة الشهيد هوكر
قائالً "انضممت عام  2011إىل فرقة الشهيد هوكر ،بعد تعريف عىل أعضاء
الفرقة ،سابقاً كنت أعمل يف تدريس املوسيقى العربية ،بسبب عدم وجود
مراكز للفن الكردي يف املنطقة .وقد انضممت إىل هذه الفرقة ،يك ال أفقد
لغتي وثقافتي".
وأضاف "مع انضاممي لهذه الفرقة ،رأيت أن األعضاء يؤدون األغاين الرتاثية،
مام ساهم يف استعاديت تاريخي وثقافتي ولغتي ،لذا علينا أن نحافظ عىل
تراثنا".
واستكمل موىس حديثه قائالً "ما دمنا عىل قيد الحياة ،سنشارك أغانينا
وثقافتنا مع شعبنا وسنكمل الطريق الذي بدأناه ،مرتبطني بتاريخنا وثقافتنا".

املوسم الثامن ملهرجان روج آفا للثقافة والفن
تستمر فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن الذي بدأ يف  11من نوفمرب
الجاري  ،وذلك يف مقر اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان ( )HRRKمبدينة قامشلو،
مبشاركة  134أديباً وشاعراً وكاتباً وفناناً تشكيلياً.
وتتنوع فعاليات املهرجان الذي يفتتح ابوابه يف الصباح وحتى املساء ،بني ( شعر،
وقصص ،عروض فنية ،ومحارضات ثقافية وفكرية )...
وتستمر فعاليات املهرجان حتى  20ترشين الثاين الجاري وسيتضمن تقديم 4
مرسحيات ،و 10أفالم سينامئية قصرية ،وقراءة  75قصيدة باللغتني الكردية والعربية
و 25قصة قصرية وستعقد  24ندوة حوارية إىل جانب  7محارضات ،وسينتهي
املهرجان باإلعالن عن جائزة ( ) HRRKلإلبداء لعام .2022
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مجلــس املــرأة يف حــزب االتحــاد الدميقراطــي
يكشــف عــن برنامجــه بقــدوم اليــوم العاملــي
ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة

تحت شعار ” النضال ضد كافة أنواع العنف…املرأة ..الحياة ..الحرية”
أصدر مجلس املرأة يف حزب االتحاد الدميقراطي بياناً يوم االثنني 11
نوفمرب الجاري .
جاء فيه:
خاضت املرأة تاريخ طويل يف النضال ضد الذهنية الذكورية التي
قللت من شأنها وهو نضال حافل بالبطوالت وخلد التاريخ تضحيات
بعض النساء اللوايت وصلن إىل مرتبة الشهادة منهن جينا أميني وزينب
صاروخان هند وسعدة وناكيهان اركسال واللوايت منحت رشارة األمل
لجميع نساء العامل وبالرغم من كل ذلك فال تزال متارس عىل املرأة كافة
أشكال العنف سواء جسدياً أو نفسياً أو فكرياً والتي كان لها تأثري عىل
املجتمع وهذا يعود سببه بالدرجة األوىل إىل ذهنية تحكمية للعائلة
والدولة والعادات والتقاليد البالية تحت مسمى (الدين).
فالدول املهيمنة نراها اليوم تحاربنا بكل وسائل وسبل ويف أجزاء
كردستان األربعة والعامل أجمع بالرغم من ذلك مل تستطع تحقيق مأربها
يف القضاء عىل حركة حرية املرأة التي أصبحت شوكة يف طريق وصولهم
إىل مآربهم بفضل املقاومة القوية التي دفعت بعض هذه األنظمة
إلعادة رسم سياستها وعىل رأسها الدولة الرتكية التي تقوم مبحاربة
النساء بكافة وسائل الحرب الخاصة عن طريق استخدام أجنداتها يف
املنطقة ،فأصبحت املرأة هي الهدف األول للعدو ملا لها من دور أسايس
يف ترسيخ املشاريع الدميقراطية ولعبها الدور الريادي يف جميع املجاالت
سواء العسكرية منها أو السياسية أو الدبلوماسية أو االجتامعية أو
االقتصادية.
وبنا ًء عليه وإميانا منا كمجلس املرأة يف حزب االتحاد الدميقراطي

 ))PYDبقضايا املرأة وبرضورة إنهاء العنف املامرس بحق املرأة،
وانطالقاً من املبادئ التي نعمل عليها بهدف خلق الوعي املجتمعي عن
طريق توعية كافة الفئات املجتمعية وتنظيامته نظرا ً ألهمية مساندة
ومنارصة قضايا حرية املرأة مجتمعياً وكون املرأة هي قوة نافذة يف
تحقيق التغيري والتحول الدميقراطي يف املجتمع.
فإننا نطالب بوقف كل أشكال العنف املامرس بحق املرأة ونناشد كافة
املنظامت النسائية حول العامل بتنظيم صفوفها لتحقيق مجتمع أخالقي
سيايس وبناء مجتمع خايل من قمع إلرادة املرأة الحرة كام وندعو نساء
بشامل ورشق سوريا بشكل خاص لتصعيد نضالهن والعمل سوياً لتُحفظ
فيها حقوق املرأة.
وعىل هذا األساس سيكون برنامج فعالياتنا كالتايل:
عقد سلسلة من املحارضات عىل مستوى النواحي واملدن.أخذ آراء النساء حول العنف املامرس بحقهن.عقد ندوة حوارية عىل مستوى الجزيرة تتمحور حول (النضال ضدكافة أنواع العنف) يف الخامس عرش من الشهر الجاري.
عقد بالتفورم باللغة العربية عىل مستوى الجزيرة.عقد ندوة حوارية عىل مستوى الرقة ومنبج ومقاطعة عفرين.اللقاء مع النساء اللوايت تعرضن للعنف املامرس بحقهن.مجلس املرأة يف حزب االتحاد الدميقراطي ()PYD
2022 -11 - 14

برنامــج منصــة الفعاليــات املشــركة يف شــال ورشق ســوريا بقــدوم اليــوم
العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة

وعىل مواقع التواصل االفرتايض.
كشفت منصة الفعاليات املشرتكة للحركات والتنظيامت النسائية يف
شامل ورشق سوريا ،برنامج فعالياتها لعام  2022مع قدوم اليوم العاملي * القيام مبسريات جامهريية حاشدة باليوم العاملي ملناهضة العنف يف
 ٢٥الشهر.
ملناهضة العنف ضد املرأة والذي يصادف  25ترشين الثاين /نوفمرب،
* قيام الحركات والتنظيامت النسائية بفعاليات متنوعة حسب برنامجها
.2022
الخاص.
(من تاريخ  14إىل  17الشهر ستكون هناك محارضات للمجتمع عىل
جاء ذلك ،خالل بيان أدلت به منصة الفعاليات املشرتكة للحركات
مستوى القرى والنواحي واملدن.
والتنظيامت النسائية يف شامل ورشق سوريا ،بحضور ما يقارب 100
يف كل من تاريخ  18إىل  20يعطى محارضات للرجال.
ممثلة من املؤسسات والحركات والتنظيامت النسائية يف شامل ورشق
من  22إىل  23الشهر مسريات النواحي ومسريات للرجال.
سوريا ،وذلك يف ملعب شهداء  12آذار مبدينة قامشلو.
 24الشهر ،ندوات حوارية عرب تطبيق زووم عىل املستوى العاملي باللغة
وتتضمن برنامج الفعاليات املشرتكة ما ييل:
اإلنكليزية.
 إعطاء محارضات خاصة بأهمية اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد 25الشهر ،تنظيم مسريات جامهريية عىل مستوى املقاطعات تنظم كل
املرأة.
مؤسسة فيها شعاراتها وبألوانها)”.
* عقد ملتقيات وندوات حوارية عىل املستوى املحيل والرشق األوسط

تحالــف نــدى :ال لجرائــم الحــرب
والجرائــم ضــد اإلنســانية
(استخدام األسلحة الكيميائية منوذجاً)
اصدر تحالف ندى بيان قبل أيام بياناً له أكد فيها عىل رضورة
تشكيل لجنة دولية مستقلة ومختصة ،للتحري يف استخدام الدولة
الرتكية لألسلحة الكيميائية يف عدوانها الغاشم عىل إقليم كردستان
العراق بحسب ماجاء يف البيان.
واعلن التحالف عن تأييده للحملة النسائية العراقية ،التي أطلقتها
مجموعة منظامت وشخصيات نسائية فاعلة يف العراق بهدف فرض
الحظر الجوي يف العراق أمام تركيا ،بهدف ردعها عن استخدام األسلحة
الكيميائية ووقف عدوانها السافر الذي ينتهك سيادة العراق.
وجاء يف نص البيان أيضاً:
إىل هيئة األمم املتحدة
إىل املنظامت الدولية والجهات اإلقليمية املعنية
إىل الرأي العام
ال لجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية (استخدام األسلحة الكيميائية
منوذجاً)
كانت «مبادرة مناهضة االحتالل وإبادة النساء ،من أجل األمن
والسالم» قد نرشت رسال ًة بتاريخ  ،2022/10/22مو َّج َه ًة إىل الجهات
املذكورة أعاله ،تشري فيها إىل الشكوك شبه األكيدة حول استخدام
الدولة الرتكية أنواعاً مختلفة من األسلحة الكيميائية ،كالقنابل النووية
والحرارية والتكتيكية والفوسورية ،يف عدوانها األخري عىل إقليم
كردستان العراق ،مثلام استخدمتها سابقاً يف عدوانها عىل املناطق
الكردية يف شامل رشق سوريا ،مام يكون له تداعيات خطرية جدا ً عىل
املدنيني يف العديد من القرى واملناطق الكردية يف إقليم كردستان
العراق ،وكذلك عىل املقاتلني األكراد الذين يحاربون العدوان الرتيك
ٍ
تفاوت كبري يف القوى بني الطرفني.
وسط
نحن يف «التحالف النسايئ الدميقراطي اإلقليمي» (تحالف ندى) يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،إذ نتبنى الرسالة اآلنفة الذكر ،والتي
نرشتها «مبادرة مناهضة االحتالل وإبادة النساء ،من أجل األمن
والسالم» ،وإذ نعلن عن تأييدنا للحملة النسائية العراقية ،التي أطلقتها
مجموعة منظامت وشخصيات نسائية فاعلة يف العراق بهدف فرض
الحظر الجوي يف العراق أمام تركيا ،وبهدف ردعها عن استخدام
األسلحة الكيميائية ووقف عدوانها السافر الذي ينتهك سيادة العراق؛
فإننا نؤكد عىل رضورة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومختصة ،للتحري
يف استخدام الدولة الرتكية لألسلحة الكيميائية يف عدوانها الغاشم
عىل إقليم كردستان العراق ،ونرى أنه من الرضوري أن تقوم حكومة
إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية املركزية بالسامح للصحفيني
واملعنيني القيا َم مبهامهم بهدف الكشف عن الحقائق يف هذا الصدد.
كام نطالب منظمة حظر األسلحة الكيميائية ( )OPCWبإرسال بعثة
مختصة للتحقيق يف األمر والتحقق من استخدام الدولة الرتكية لألسلحة
الكيميائية املح َّرمة دولياً ،وجمع الدالئل الالزمة بهذا الشأن ،بهدف
محاسبة املسؤولني وتقدميهم للعدالة.
ونناشد جميع املنظامت والحركات النسائية والقوى الدميقراطية يف
تبي موقفها عالنية من جرائم الحرب والجرائم ضد
املنطقة والعامل يك ّ
اإلنسانية التي ترتكبها الدولة الرتكية العدوانية ،وأن تنارص املظلومني
وتقف يف وجه الظاملني».
التحالف النسايئ الدميقراطي اإلقليمي
(تحالف ندى)
2022/11/12

Yekîtiya
Hejmara 302 / 19 Mijdar ê 2022

Demokratîk

7

www.pydrojava.net / pyd.roj@gmail.com

Li Reqayê panel û li Şehbayê pêşangeha hunera şêwekariyê

Li Reqayê panel û li Şehbayê pêşangeha hunera şêwekariyê
Meclisa Jinan a PYD′ê li Reqayê panelek bi sernavê "Sekna jinan li
hember tundiya siyasî û civak, Jin, Jiyan, Azadî" li dar xist, di heman
demê de Yekitiya Jinên Ciwan a herêma Efrînê bi nêzbûna 25′ê Mijdarê
pêşangeha hunera şêwekariyê vekir.
Di çarçoveya rêzeçalakiyên Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan ku
dikeve 25′ê Mijdarê du çalakiyên cuda li Reqa û Şehbayê hatin lidarxistin.
Li Reqa yê jî Meclisa Jinan a Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) panelek bi sernavê "Sekna jinan li hember tundiya siyasî û civakî, Jin, Jiyan,
Azadî" li seyrangeha Mişwar a Reqayê li dar xist.
Di panelê de bi dehan endamên partiyên siyasî, Kombûna Jinan a Zenûbiya, saziyên sivîl û leşkerî amade bûn.
Di panelê de endama PYD′ê Feyroz Xelîl wiha got: "Komeleya Giştî
25′ê Mijdarê, Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan ragihand û tê de
bal kişand ser tundiya li dijî jinan.”
Feyrozê wiha domand “Mêr ku desthilat hegemoniya we li ser ferz dike,
ew jî li ser jinan ferz dike.

HPC-Jin amadekariya
lidarxistina konferanseke
giştî dike

Ji bo lidarxistina konferanseke giştî 150 endamên HPC-Jin a herêma Firatê
.beşdarî civîna salane bûn
HPC-Jin a herêma Firatê civîna xwe ya salane ji bo amadekariya lidarxistina konferanseke giştî bi diruşma “Di xeta Sara Rûkenan de îsrarkirin
.misogeriya serkeftinê ye” bi beşdariya bi dehan endaman li dar xist
Civîn li hola Navenda Çand û Hunerê ya Sirîn bi beşdariya 150 endaman
.hate lidarxistin
Di civînê de endamên rêveber ên HPC-Jin ên Tebqa, Minbic, Reqa, Ko.banê, Eyn Îsa, Sirîn, Curniyê û Mehmûdlî amade bûn
Endama Koordînasyona Giştî ya HPC-Jin Berfîn Efrîn axaftina destpêka
civînê kir û tê de îşaret bi pêwîstiya bilindkirina asta amadekarî û xebatên
rêxistinî ji bo asta ku li gorî qonaxa hestiyar a heyî pêk were ku Bakur û
”.Rojhilatê Sûriyê û tevahiya herêmê tê re derbas dibe
Berfînê wiha domand: “Divê xebata me li gorî soza ku me daye şehîdên
xwe be û em tola xwe hilgirin, divê em bêtir li gorî rexne û rexnegiriyê
bixebitin û di çarçoveya xebata rêxistinî ya cidî ya ku em dikin de bi xwe re
”.zelaltir bin, ji bo ku gel bi pêş bixin
Dûre perspektîfên rêber Ocalan li ser rewşa heyî ya li herêmê hate xwen.din, paşê rapora salane ya HPC-Jin a herêma Firatê hate xwendin

Di encamê de asta koletiya jinan bilind dibe. JIn rojane rastî hemû
cureyên tundiyê tên, li her dewleteke cîhanê tundî yan jî gefên tundiyê li pêş vebijêrkên ji jinan re di tevahî aliyên jiyan û civakê de
hene û bandorê li hemû çalakiyên wê yên jiyanî dikin."
Feyrozê hemû cureyên tundiyê li dijî jinan mîna tundiya malbatê û
tundiya elektronî şîrove kirin.
Li aliyekî din jî hevserokê Meclisa Qanûnsaz a Rêveberiya Sivîl a
Reqayê Xalid Berket wiha got: "Doza tuniyê dozeke ji dîrokî ve tê.
Tundî dozeke neyênî li gel hemû beşên civakê heye."
Hevserokê Yekitiya Parêzeran a Reqayê Xalid El Hesen jî wiha
got: "Jin a herî zirar di civakan de dîtine. Divê em mekanîzeya danîna qanûnan lêkolîn bikin ku jin hemû mafên xwe bi dest
bixin."
Di dawiyê de endama Meclisa Jinan a PYD′ê Rîm Idrîs
encamên li ser pêwîstiya xurtkirina jinan, garantiya mafên wan û
hesabkirina kesên tundiyê li dijî wan dikin, xwend.

Pêşniyar û encamên semînera
Meclisa Jin a PYD’ê

bi beşdariya nûnerên partiyên siyasî, tevgerên jinan, rêxistin û
saziyên sivîl, kesayetên olî, civakî û leşkerî, çalakvanên û hiqûqî
Meclisa Jin a PYD’ê li navenda giştî ya PYD’ê li bajarê Qamişlo
simînerek hate lidarxistin.
Semîner bi pêşniyarên jêrîn bi dawî bû:
Rejimên desthilatdar di serî de rejima Tirk, ji bo ku îradeya jin
bişikênin û desthilatdariya mêr bidomênin, gelek caran jina azad
hedef digirin.
Ronîkirina qanûnên jinan di warê maf û cezayên di nava
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji
raya giştî re.
Rola olê a ku êş û azarên jin bi awayekî rast dernexist.
Yekkirina hewldanan ji bo jin di civakê de rola pêşengiyê bilîzin.
Bi her awayî li dijî zîhniyeta desthilatdar şer bikin, ji bo rûbirûna
tundiya li ser jinê.
Rola pêşeng a jinê di nava hemû saziyan de di Rêveberiya
Xweser de.
Aktîvkirina rola komînan û balkişandina ser rola jinê.
Ji bo kêmkirina diyardeya tundiya li ser jinê, tekezî li ser
perwerdekirin û hişyarkirina hemû beşên civakê.
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Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rÎ� û Civakî� ye ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

Taybetmendiyên PKK’ê ... beşê )1(

Fermandarê Giştî yê
HSD’ê: Tu têkiliya hêzên
me bi teqîna Stenbolê tune

Fermandarê Giştî yê QSD’ê Mazlûm Ebdî diyar kir tu
.têkiliya hêzên wan bi teqîna li Stenbolê tune
Fermandarê Giştî yê QSD’ê Mazlûm Ebdî li ser hesabê
xwe yê twîtterê got “Em diyar dikin tu têkiliya hêzên me bi
êrîşa li Stenbolê tune û em îddîayên li ser hêzên xwe red
”.dikin
Fermandarê Giştî yê QSD’ê Mazlûm Ebdî ji malbatên ku
xizmên wan jiyana xwe ji dest dane sersaxî û ji birîndaran
.re jî şifaya xêrê xwest

Hevserokê Konseya Rêveber a KCK'ê
Cemîl Bayik diyar kir ku PKK hîn ji
destpêkê ve tevgereke bawerî û îmanê
ye û got, "Tu yê ji xwe bawer bike, tu yê
têbikoşe û çareseriyê biafirîne."
Hevserokê Konseya Rêveber a KCK'ê
Cemîl Bayik destnîşan kir ku jiyana li
nava PKK'ê hate avakirin civakî, komunal û demokratîk e û got, "Tiştekî madî
yê milîtanên PKK'ê tune ye. Ez ji xwe
mînakê bidim. Ji destpêkê ve di nav de
cih digirim; tiştekî min tune ye. Kincê
min û çeka min heye. Hevaleke-î nû
tevlî dibe jî mîna min e. Di navbera min
û wê-î de tu cudahî nîne. Yê ku ev yek
afirand Rêber Apo ye."
Hevserokê Konseya Rêveber a KCK'ê
Cemîl Bayik bi wesîleya salvegera
damezrandina PKK'ê bersiv da pirsên
ANF'ê. Beşa destpêkê ya hevpeyvînê bi
vî rengî ye:
Taybetmendiyên bingehîn ên PKK'ê çi
ne?

pêş dixe. Yê ku wê hêzê di xwe de
çêbike dikare pirsgirêkan fêm bike û
çareser bike. Fêmkirin û çareserkirina
pirsgirêkan pêşketin û serketine û ev jî
azadî ye. Mirov dikare amanca azadiyê
bi vî rengî pêk bîne. Niha Rêber Apo
taybetmendiyên xwe yên esas ango di
dîrokê de xwe zana kiriye, zanabûna
xwe dîrokî û pir kûr e. Ji bona wê jî ji
dîrokê gelek encam derxistiye û li ser
wê bingehê PKK hat avakirin û pêşxistin. Eger ku zanabûna xwe ya dîrokî
û pir kûr nebûna wê nekariba PKK’ê
cuda ava bikiriba. Nexwe wê PKK
weke partiyên din ku çi bi serê wan
hatibû wê bihata serê wê jî. Em dibînin
roja ku hatî damezrandin heta îro, PKK
timî pêş ketiye û serketin çêkiriye,
gelek nirx ava kiriye. Ev yek ne tenê
ji bo gelê Kurd e, ji bo gelên Rojhilata
Navîn ji bo mirovatiyê ava kiriye. Ji
bo wê îro mirovatî di têkoşîna xwe ya
demokrasî û azadiyê de Rêber Apo,
PKK û gelê Kurd ji bo xwe esas digirin
û ji xwe re mînak digirin. Rêber Apo ji
ber ku di dîrokê de xwe baş kûr kiriye,
PKK jî li ser dîroka civaka Kurd, li ser
rastî û koka wan ava kiriye.

Taybetmendiyên PKK’ê taybetmendiyên
Rêber Apo ne. Lewre mirov nikare PKK
û Rêber Apo ji hev qut bike. Dibe ku teybetmendiyên Rêber Apo bi her alî ve di
“berdewamî di hejmara
PKK’ê û milîtanên wê de bi temamî pêk
303 yan de...”
nehatibe, lê ev yek nayê wê wateyê ku
taybetmendiyên PKK’ê ji yên Rêber Apo

Li Reqayê panel û li
Şehbayê pêşangeha hunera
şêwekariyê
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