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عن العملية العسكرية الرتكية وعن امكانية 
إفشالها

بعد ميض اسبوع من العملية العسكرية الرتكية 
الغاشمة عىل مناطقنا ميكن القول بأننا أمام 
موقف أكرث متاسك رافض للعملية العسكرية 

ومينع من تحوله إىل اجتياح بري. وبأنه يوجد 
اتفاق من أطراف عدة من مواقع غري منسجمة 

مع بعضها أجمعت رغم اختالف رؤاها بأال تكون 
عملية عسكرية تركية جديدة عىل مناطق جديدة 

من شامل ورشق سوريا )روسيا، امريك، وايران(. 
هذا صحيح لكن يف الوقت نفسه ميكن تفسري 

ذلك بأن هذه القوى مل متانع يف توجيه املسرّيات 
الرتكية عىل شعبنا؛ عىل املدنيني وحتى العسكريني 

الذين هم قوة حقيقية يف تحجيم التنظيامت 
اإلرهابية وما زال عملها مستمراً يف الخصوص 
وأيضاً فيام يتعلق بالسلم واألمن املجتمعي يف 

مناطق اإلدارة الذاتية. كام أنها غضت نظرها عن 
العملية األخرية.

الحرب الرتكية عىل شعبنا هو الحرب عىل العملية 
السياسية السورية بالشكل املأمول أو املتبقي 

منه، حرب عىل السيادة السورية، وحرب إبادة 
عىل شعب املنطقة يف مقدمتهم الكرد. وهذا 

يتحمل مسؤوليته بالدرجة األوىل كل من أمريكا 
وروسيا، وال ميكن الجزم بأن ربط ما غري موجود 
عام يحدث يف عموم سوريا من مختلف مناطق 

نفوذ الدول املتدخلة ونفوذ دولة االحتالل الرتيك 
وقمة طهران وسوتيش؛ يضاف إليهام قمة الناتو 
األخرية يف مدريد. كل توافق يحدث دون إرادة 

شعب سوريا ودون اعتبار للعملية السياسية 
واالنتقال الجذري الشامل وفق القرار 2254 ال 
ميكن التعويل عليه وبأن يحظى بالدميومة إمنا 
تفي املرحلة االنتقالية يف نظام الهيمنة العاملية 

وتداعياتها عىل املنطقة وبشكل خاص عىل سوريا.
نعتقد بأن املستوى الذي يحظى به كل من 

اإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا وقواتها قوات 
سوريا الدميقراطية واملكانة التي يحظى بها تعد 
سبب أسايس يف إفشال مرامي تركيا األردوغانية 

وبشكل أدق فيام يتعلق بإفشال كامل للغزو عىل 
مناطقنا. من املهم التنبه بأن الخط الثالث الذي 

اتخذناه منذ بداية األزمة السورية كان محقاً 
وعبدت طرق مهمة نحو تحقيق هذه املكتسبات. 
هذا الخط مستمر وسياسة االنفتاح واملرونة عىل 
مختلف الجهات واألفرقاء مستمرة لتحقيق أفضل 

العالقات املتوازنة. 
التنسيق العسكري بني الجيش السوري وقوات 

سوريا الدميقراطية بدأ إبان عدوان تركيا 
األردوغانية عىل رأس العني وتل أبيض ترشين 
األول 2019، وما تم رصده مؤخراً يؤكد ذلك 

أيضاً. لكن نعتقد بأن ذلك بالرغم من أهميته 
لكنه ال يرتقي ملستوى الحدث ومخططات عثمنة 

املنطقة؛ خاصة بعد عدم مالحظة أي موقف 
رسمي من السلطة املركزية يف دمشق حتى 

اللحظة. يخطأ كل جهة إقليمية أو دولية وبشكل 
خاص املحيل السوري بأن مخرج الحل يكمن فيام 

يتوارد اللحظة بأضنه2، يجب أن يعلم الجميع 
ومبجرد الرجوع إىل ما كتب فيام تسمى بأضنه 

1 بأنه غري رشعي وغري قانوين ومبثابة ترشيع 
لالنتهاك املستمر لسيادة سوريا. أضنه2 ستكون 

مبثابة ترسيخ عثمنة الشامل السوري. الحل يدركه 
السوريني بأن خروج تركيا أوالً من كافة املناطق 

السورية وانهاء احتاللها وانهاء سطوتها عىل 
مقدراتنا يعد مبثابة الخطوة األوىل نحو تطبيع 

آمن لعالقات متوازنة بني سوريا وتركيا.
الحل السوري يبدأ من خطوة انطالق أوىل مفاده: 

حوار حقيقي بناء بني اإلدارة الذاتية ومجلس 
سوريا الدميقراطية من طرف ومن طرف آخر 

السلطة املركزية يف دمشق. هذا الحوار يستخلص 
منه نتيجة بشقني: اإلدارة الذاتية جزء من نظام 

سوريا املجتمعي واإلداري، وقسد مبا له من 
خصوصية جزء من مؤسسة الجيش الوطني.

عقد يف العاصمة اإلسبانية، مدريد بني 25 -27 نوفمرب 

الجاري ، املؤمتر السادس والعرشون لألممية االشرتاكية، 

مبشاركة أكرث من 120 حزباً من بينها حزب االتحاد 

.PYD الدميقراطي

ألقت آسيا كلمة، قالت فيها: "نحن حزب االتحاد 

الدميقراطي نواصل نضالنا منذ سنوات طويلة عىل 

أسس األمان والسالم والعدالة واملساواة، حني بدأت 

األزمة السورية، قدمنا مرشوع األمة الدميقراطية وأخوة 

الشعوب والحياة التشاركية، ودأبنا عىل أال نصبح طرفاً يف 

الحرب بيد القوى السلطوية. مل نهاجم أحداً، ونضالنا هو 

من أجل السالم واألمان ومن أجل أن نعيش معاً كشعب 

شامل ورشق سوريا؛ ففي شامل ورشق سوريا 7 قوميات 

نتعايش فيام بيننا، ويعيش فيها 5 مليون شخص، لكننا 

تعرضنا لهجامت كبرية".

وأضافت "يف 2012 تعرضنا لهجوم "جبهة النرصة" ويف 

2014 شن داعش هجوماً عىل كوباين، لكننا سطرنا 

مقاومة بطولية من أجل اإلنسانية يف كوباين، وخالل 

محاربة داعش والجامعات الظالمية قدمنا أكرث من 10 

آالف شهيد وأكرث من 20 ألف جريح، ولكن بعد حرب 

داعش عىل مناطقنا اآلمنة، تعرضنا للهجوم من قبل 

الدولة الرتكية.

ففي عام 2018 شن هجوم عىل مدينة عفرين وبعدها 

عىل كري سبي ورسي كانيه وعىل كل مكونات سوريا؛ 

اُستهدف من خاللها النساء أيضاً، واضطر مئات اآلالف 

من شعبنا للتهجري من منازلهم، واآلن يعيشون يف 

املخيامت، وتجري عىل مناطقنا عملية تغيري دميغرايف، 

نهب تاريخ املنطقة التي يعود أللفي سنة، واعتقلت 

آالف النساء اللوايت تعرضن عىل إثره للتعذيب".

وزادت »يف 20 الشهر الجاري، عاودت الدولة الرتكية شن 

هجامت جوية عىل مناطقنا بـ 50 طائرة حربية و20 

طائرة مسرّية، جميع مناطقنا اآلن تتعرض لقصف كبري، 

وعرشات األشخاص فقدوا حياتهم، حتى تم استهداف 

اإلعالم، املراكز الحيوية تعرضت للقصف؛ وبذلك مناطقنا 

تتعرض لهجامت إبادة. ألننا كرد نتعرض لإلبادة، شعب 

شامل ورشق سوريا الذي قاوم ووقف يف وجه داعش 

يتعرض للهجامت، ويستغل داعش هذه الهجامت عىل 

مناطقنا إلحياء نفسه وشن هجوم مرة أخرى، سيستعيد 

داعش نشاطه بعد هذا الهجوم من جديد، اآلالف من 

معتقيل داعش وأرسهم يوجدون يف مناطقنا؛ تستهدف 

تركيا القوى التي تحمي مخيامت داعش عرب طائراتها؛ 

لذلك كل القوى الدولية مسؤولة حيال هذه الهجامت«.

وأكدت آسيا عبد الله »ال ندعم الحرب، بل ندعم الحل 

السيايس، ونتخذ وحدة األرايض السورية أساساً للحل، 

ونناضل من أجل نظام ال مركزي ودستور دميقراطي، 

ومن أجل ضامن حق الكرد وكل شعوب املنطقة، وحرية 

املرأة، فاملئات من النساء فقدن حياتهن أثناء الحرب ضد 

داعش، واليوم تُستهدف النساء الطليعيات عرب الطائرات، 

منهم هفرين خلف، زهرة بركل، زينب صاروخان، جيان 

تولهلدان، جميعهن استهدفن بطائرات الدولة الرتكية.        
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يخيم الظالم عىل ليل مدينة القامشيل واملدن الحدودية غري املحتلة يف شامل 
سوريا منذ أيام. فالدولة الرتكية قصفت بشكٍل ممنهج البنية الخدمية الرئيسية 

بشكٍل شبه كيل عرب غارات جوية.
عىل أن هذا الخراب، بلونه الحايل، يالحق حيوات الكرد، أفراداً ومجتمعاٍت، 

منذ مئة عام. كان هناك خراٌب ممتد بلوٍن آخر فيام سبق وانقطع سياقه مع 
انهيار الدولة العثامنية. مألت حمالت القمع صفحات السياق الجديد، )قرن 

الظالم( من 1923 إىل 2023، كامالً يف تركيا وإيران والعراق وسوريا، إذ اتبعت 
الدول األربع التي تدين بوجودها )يف حالتي سوريا والعراق( واستمراريتها 

)يف حالتي تركيا وإيران( إىل االستعامر نفسه، قاعدة وزير الداخلية العثامين 
يف حقبة االتحاد والرتقي السوداء املسامة »الصندوق املغلق«. استخدم الوزير 
هذا التعبري خالل افتتاحه مؤمتراً داخلياً لإلعداد ألول حملة استكشاٍف داخلية 
ذات طابع استعامري يف كردستان وأرمينيا. يف هذا الصندوق املغلق كل يشء 

مباح بعيداً عن أعني العامل!
خالل األعوام املئة املاضية، عاش منوذج »الدولة القومية« مجده يف الرشق 

األوسط. وعىل الرغم من فشلها الذريع يف التنمية وحكم القانون، إال أن 
هذه الدولة سجلت نجاحاً استثنائياً يف تغيري املزاج الشعبي لإلميان بطهرانية 

الدولة وحرمانية التشكيك يف طبيعتها وطبعتها السياسية األحادية القامئة عىل 
إلغاء التنوع والتعددية. وبلغ نجاحها حداً أنها قامت بتغيري ذهنية التيارات 
املعارضة لها لتكون نسخًة مطابقة لها حني تكون املسألة تغيري هوية الدولة 
من كياٍن عنرصي استياليئ إىل دولٍة وطنية تتشكل من أقوام عديدة متشاركة 
يف حيٍّز جغرايف أصبح – بحكم الظروف الدولية – واحداً. لذلك، فإن الحديث 

عن فشل الدولة الوطنية الحديثة يف املرشق، يحجب نجاح هذا النموذج 
يف ترسيخ العنرصية وجعلها ثقافة عامة عرب ضخ معلوماٍت مضللة يف اتجاٍه 
واحد تنال من وجود الكرد وتشكك يف أن لهم شأٌن يف التاريخ! واألمثلة عىل 

ذلك ال حرص لها وتنسف الرواية املضللة يف أن القضية الكردية يف الدول 
األربع هي نتاج أنظمة سياسية. وحقاً كان األمر كذلك يف البدايات، حني 
كانت لجنة طلعت باشا االستكشافية يف األناضول وكردستان ترسل نتائج 

صادمة إىل القيادة بأن سكان البالد، خاصًة األتراك، يرفضون تعريف أنفسهم 
بداللة القومية الرتكية. لكن الحقاً، تغري املزاج االجتامعي إىل درجٍة مهولة من 
الكراهية. هذه األيام، ال يخلو تحليٌل سيايس يف الشأن الرتيك من ربط العدوان 
الرتيك عىل مناطق اإلدارة الذاتية يف يف شامل ورشق سوريا باالنتخابات املقبلة. 
بل حتى القيادة الرتكية نفسها ال تنكر ذلك، وسبق أن استباحت عفرين ورسه 
كانيه “رأس العني” وتل أبيض وأحالتها إىل أطالٍل للوجود االجتامعي الكردي. 
وهذه خالصة مخيفة، عىل الرغم من أنها ال تلفت النظر كثرياً لدى املتابعني. 

ما الذي يعنيه أن يزيد الهجوم عىل شعٍب يف دولٍة مجاورة واقتالعه من أرضه 
وتدمري بيوته وتوطني غرباء عن مدنهم يف دوره وأسواقه، من فرص الفوز 

يف االنتخابات؟ حقيقة اإلجابة محرجة وفق أدبيات السالم االجتامعي، لكن 
أصحاب الشأن االنتخايب ال يخجلون من الخالصة، وهو أن الكراهية والحروب 

مطلب لرشيحة انتخابية واسعة ولها عائد ضخم من األصوات. من أين تأيت 
هذه األصوات؟ ومن أين نشأت هذه الرشيحة االنتخابية التي ال ترتدد يف 

مكافأة أي قائد يقتلع شعباً مقيامً عىل أرضه وترشيدهم بني املخيامت وطرق 
املوت؟ إنها من الرشيحة ذاتها التي كانت ترفض تعريف نفسها بداللة 

القومية خالل الحرب العاملية األوىل. كيف حدث هذا التغيري االنقاليب؟ هنا 
يكمن نجاح الدولة القومية العنرصية يف أنها خلقت صورة عنها داخل جزء 

من املجتمع.
حدث مثل هذا النموذج يف تركيا وسوريا والعراق وإيران. نجحت الدولة يف 

صناعة شخصيٍة تتالءم مع طبيعتها األحادية. وسيتطلب تغيري هذا االتجاه 
والتقليل من تأثريه االنتخايب والسيايس أطروحاٍت جديدة تتبناها حكومات 
ذات قاعدة ائتالفية عريضة تقوم عىل مكافأة الخطاب التعاييش السلمي 

عىل نحو ما فعل حزب العدالة والتنمية حني وصل إىل السلطة عام 2002. 
مل تشهد تركيا تفويضاً اجتامعياً عارماً يف تاريخها الحديث كالذي حظي به 

حزب العدالة والتنمية. وبدأ هذا اإلنجاز التاريخي يتبدد حني انقسمت 
أصوات هذه الكتلة التاريخية وذهب جزٌء منها إىل حزب الشعوب الدميقراطي 

وأحزاٍب أخرى أصغر نتيجة عدم التزام حزب السلطة بالوعود التوافقية 
التي بنى نجاحه عليها. وبدالً من التحيل باملسؤولية التاريخية يف التعايش 

مع هذا التغرّي وتصحيح مساره، انزاح بشكٍل متطرف إىل جهٍة أخرى تحظى 
بدعم رشائح هامشية ال يزيد مجموع قوتها االنتخابية عن 7 يف املئة. ومن 
أجل استقطابهم، لجأ إىل تبني خطاب أقليٍة متطرفة ترفع شعاراٍت خرافية 
متثل أسطورة الذئب األغرب. وحدث األمر عىل نحٍو رسيع منذ عام 2015. 

ومنه، بدأت سياسٌة عدوانية خارج الحدود تستهدف الكرد تحت مسميات 
عديدة تربر قتلهم جسدياً، من حزب العامل الكردستاين إىل وحدات حامية 

الشعب ثم قوات سوريا الدميقراطية. الكارثة الرتبوية-الثقافية التي تشهدها 
تركيا حالياً أن خطاب الحرب والعدوان الخارجي ماكينة للفوز، وهذا ألن 

الكتلة األناضولية العريضة التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إىل الحكم 
عام 2002 مل تنفض عنه حني تغري خطابه من السالم إىل الحرب من دون أن 
يكون هناك تهديٌد وجودي لكيان الجمهورية. واآلن، سيلقى أي حزٍب يدعو 
إىل إعادة السالم للداخل وتخفيف االستقطاب الحزيب والكف عن استعامل 

مقّدرات الدولة يف حروٍب حزبية انتخابية هزميًة ساحقة داخل الكتلة 
االنتخابية األناضولية. وحدث هذا التحول ليس ألن املجتمع يف طبيعته ينحو 
نحو التطرف، بل ألن السلطة، النظام الحاكم، عمل عىل هندسة هذا التحول. 

واملخيف أكرث أن القوى الدولية، من الواليات املتحدة إىل روسيا، إىل جانب 
القوى اإلقليمية، تدعم هذا االتجاه القائم عىل الكراهية داخل مجتمعات 

الرشق األوسط بتفضيلها استمرار الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يف 
السلطة وعدم حدوث تغيري يف انتخابات 2023. الحالة ذاتها تنطبق عىل 

نظامي سوريا وإيران.
إىل اليوم، ال توجد أي مؤرشاٍت عىل أن القوى الدولية املتصارعة ترغب يف 

تغيري سيايس يف تركيا وإيران، وليس من الصواب يف يشء تربئة القوى الدولية 
من رعاية خطاب الكراهية البينية وتوفري الحامية والحصانة لها، وكذلك متكني 
هذه الكراهية من التعبري عن نفسها عرب تفّهم حروبها العدوانية ضد جزء من 

تكوينها االجتامعي.
يف الحالة الرتكية، يحتاج تفسري هذا التعايش، بل التحالف، بني دعاة السالم يف 
2002 ودعاة الحرب يف 2015 رمبا ألعوام من الدراسات يف مجال علم االجتامع 

السيايس. فكتلة السالم التي أوصلت الحزب إىل السلطة بقيت معه حني 
تحولت السياسة إىل ميداٍن لحرٍب مستمرة يف الداخل والخارج. يف كل األحوال، 

يقع العديد من األكادمييني يف سوء تقدير لقدرة الدولة عىل صناعة مجتمع 
يشبهها. إن مل يكن كل املجتمع – بالطبع ليس كله – فجزء معترب منه. وإال، 
كيف ميكن تفسري خطاب املعارضة السورية، منذ بواكري الخروج ضد النظام 
يف 2011، التي تتبنى رؤية أكرث عنفاً من النظام ضد التعددية بكليتها. فعرب 

آالت إعالمية ممولة دولياً، جرى الرتويج لتصور يعرف الكرد كتكويٍن اجتامعي 
وافد حديثاً، وأن الوافد ال حقوق سياسية له. مثل هذه الفكرة، بتنويعاتها 

اللفظية املتوارية والوقحة، ترتدد يف أوساط الخواص والعوام بصورٍة طاغية. 
فأصل التضليل جرى يف وقٍت مبكر من عمر الدولة الوطنية صنيعة االستعامر، 
وتم انتقاء مرويات محددة عن التاريخ القديم واألوسط والحديث تتمحور يف 
اتجاهني؛ األول: نزع استمرارية اإلقامة عن الكرد، والثاين: اصطناع استمرارية 

تاريخية أزلية للكيان الحديث جداً والذي أطلق عليه اسم.  »سوريا«  أو   
»سورية«  كام يطيب تسميتها للمعّربني.

وغالب األمر أن سوريا اسم إداري ابتلع، بفضل االستعامر الفرنيس الحديث، 
أراٍض ال تنتمي لجغرافيته. ففي موسوعة »معجم البلدان«  لياقوت الحموي، 

ال يوجد كياٌن جغرايف اسمه سوريا سوى ما ورد يف باب السني تحت اسم 
»سورية« )بالتاء املربوطة( وجاء يف تعريفها: »موضع بالشام بني خنارصة 

وسلمية«. وقبل ياقوت، ورد اسم »سورية« يف كتاب »بغية الطلب يف تاريخ 
حلب« للمؤرخ ابن العديم )املتوىف يف 1262 للميالد( ضمن الكالم عن جبل 

األحص جنوب حلب: »ويف هذا الجبل مدينة خربة، وهي سورية كانت مبنية 
بالحجر األسود، وهي اليوم خراب ال ساكن بها«. ويف موضعٍ آخر، ذكر سورية 

مرة أخرى خالل نقله القول املنسوب لهرقل الروم بعد هزميته: »عليك يا 
سورية السالم«. وليس بعيداً أن محقق املخطوطة، وهو سهيل زكّار، حّول 

األلف يف اسم سوريا إىل تاء مربوطة أساساً.
واستطرد ابن العديم: »وسورية هي الشام الخامسة، وأنطاكية منها. وقد 

ذكرنا أن يف طرف األحص مدينة خربة يقال لها سورية«. ويف كتاب »اليواقيت 
والرضب يف تاريخ حلب« أليب الفداء األيويب )تويف عام 1331 للميالد( ذكر 

ترتيباً معكوساً ألقاليم الشام فاعترب أن : »سوريا هي الشام األوىل، وهي حلب 
وما حولها من البالد عىل ما ذكره بعض الرواة«. وأقدم من هذه املصادر كلها 

هو كتاب ابن عبدربه األندليس )تويف عام 940 للميالد( ومل يذكر فيها اسم 
سوريا يف تقسيامت الشام، فقال: »ثم الشام الخامسة وهي قنرسين، ومدينتها 

العظمى حيث السلطان: حلب.. وساحلها أنطاكية..«.
وبقي اسم سوريا فضفاضاً بال هوية وال موضع كلام تقدم الزمن، وظهر يف 
القرن التاسع عرش يف أول شكٍل إداري رسمي خالل التقسيامت العثامنية 

الجديدة يف بالد الشام فظهرت والية »سوريا« فجأة لتدل عىل دمشق وتنسلخ 
عن األصل وهي حلب ووادي العايص الشاميل إىل أنطاكيا. ومع احتالل 

الفرنسيني والربيطانيني األرايض العثامنية الجنوبية، قام إداريو فرنسا باجتهاٍد 
»ثوري«. فألول مرة يف التاريخ منذ خلق آدم وحتى عام 1920، تنضم منطقة 

الجزيرة إىل بالد الشام تحت اسم جامع هو »سوريا«.
الغاية من االستطراد السابق بشأن اسم سوريا ودالالته عرب التاريخ، وكيف 

تالىش ثم ظهر فجأًة نهاية القرن التاسع عرش وتوّسع بقوة االستعامر الفرنيس 
نحو الجزيرة، تفكيك األسطرة الركيكة لوقائع الحارض القريب والصغري جداً، 

وأن أحداً ال ميلك رسديًة تاريخية متصلة، وأن الجميع يستطيع صناعة رسديته 
الخاصة االنعزالية واالستيالئية والعدوانية متى ما قررت الطبقة القيادية، سواًء 
يف الدول أو الحركات املناهضة لها. غري أن هذا ال يولّد سوى تعميق الكراهية 

ومراكمة األحقاد، إذ ال يوجد كياٌن عىل األرض ميثل إرادًة ساموية مخصصة 
ضد أخرى.

املصدر - املركز الكردي للدراسات 

مئة عام من الكراهية.. كيف أصبح القتل الجامعي للكرد رصيداً انتخابياً؟

أوجالن. السجن. فكرة الحرية. مرشوع الحل الدميقراطي: من الذي خرس الرهان؟ )2(

يقول أوجالن: )فعلى كل نظام تتاح له 
فرصة الحل في الشرق األوسط أن يقوم قبل 

كل شيء بالمحاسبة األيديولوجية الناجحة 
للقوموية والجنسوية والدينوية والعلموية 

الوضعية. أما في مجال السياسة العملية؛ فعليه 
تخصيص حيّز لنشاط المجتمع الديمقراطي 

غير المتمحور حول الدولة بما يتماشى 
وغناه الوفير(. وهنا يجب على الدوام 

توخي الدقة ما بين النزعة الجوفاء للمجتمع 
المدني؛ أي الدعوات التي تُْفِرُغ المجتمعات 

من مدنيتها بِاسم المجتمع المدني والدعوة 
إليه، فيما يجب على النظام الذي تُتاح له 

فرصة الحل أن يكون ُمدِركاً لضرورة حقيقة 
الثقافة الديمقراطية المحلية؛ بل يجب العمل 
باضطراد على تطوير هذه الثقافة/ ات. أما 

أولى الوظائف النوعية التي يجب تأديتها غير 
منقوصة فتكاد تكون الخالص من ذهنية الفرد 

المتمحور حول ثقافة السلطة والدولة التي 
تجذبه إليها وكأنه في حاٍل نوٍم ُممغنط. مثل 
هذه الذهنية هي طارئة لم تُخلق من أرض 

الشرق بل فرضت عليه وباتت تقليداً مستمراً 
منذ آالف السنين، ويعتبر مثل هذا التقليد؛ 
اليوم؛ أكبر العوائق المعترضة/ المعيقة/ 

المعرقلة في درب الثقافة الديمقراطية.
سندرك حجم اإلهانة الكبيرة التي نتعرض 

لها؛ بشكل يومي؛ حينما ندرك في البدء من 
أن النشاط الذي ينتج من تقليد الفرد المتمحور 

حول السلطة هو بمثابة التنكر من أصله 
المجتمعي وبالتالي فصل قيصري إلنسان 

الشرق األوسط، وأن مجموع النشاطات التي 
تصدرها عوادم الذهنية السلطوية تشكل بحد 

ذاتها؛ ثقافة ثقافوية؛ نصبح من خاللها فاقدين 
لكل حركة، فنتحول بمجملنا إلى مجتمع خواء 
ال قيمة له؛ والغير يتعامل معه على أساس أنه 
كومة من اللحم والغاز يسكنها أناس بال أفئدة 
وال عقول؛ إنما فقط أفواه. رغم هذه الفظاعة 

فإنه من الشجاعة معرفة حقيقتنا الحالية؛ شرط 
العبور إلى حقائقنا التاريخية فالمستقبلية.

 األوجالنية من سوريا؛ واألزمة السورية من 
حّلِ الفكر األوجالني

وإذا كان السوريين مدركين بمجملهم أن 
سوريا في هذه اللحظات تنعطف بشدة كبيرة 
يساراً ويميناً ال يمكن ألحد التكهن بمصيرها 

وأين سينتهي بها هذه األزمة، ولكنهم ما 
زالوا -من المفترض- أنهم يسألون أنفسهم؛ 

أية أسباب حملتنا إلى مثل هذه النتيجة؟ ومن 
المؤكد أن األصوات السياسية- من المفترض 
أن تكون سياسية- تعلو وتصرخ بأن يتم وقف 
هذا التدمير؛ هم؛ أنفسهم من األساسيين الذين 
أدوا إلى هذه النتيجة بعد تأكيدهم بأن النظام 

االستبدادي آيل للسقوط، وسقوطه مجرد 
أيام. والنظام الذي وسم الحراك الثوري 

ومطالب الشعب بأنه متبوع لثلة إرهابيين، 
قابلته مصفوفات معارضة وأغلبها أوجدتها 
الصدفة؛ أي أنهم معارضي الصدفة، وفعل 

حركيّة التاريخ ال يحتمل الصدف. وبات كال 
الطرفين إلى حد غير مقبول مرتهناً للماورائي 

وممثالً ألجندة الدول التي تدعم كالً منهما 
على حدا، وال غرابة لو قلنا بأن حجم العاطفة 
الممارسة والرغبة التي سادت؛ زاد من حجم 
االرتهان على الجهات الخارجية؛ وباألخص؛ 
منها صاحبة الخطوط الحمراء، فمن دولتين 
وحيدتين صدر أكثر من مائة مرة خطوطاً 

حمراء وصّدقها البعض آلالف المرات، وال 
غرابة لو قلنا أن حجم هذه العاطفة وهذه 
القيادات )من الطرفين( كان صانعاً مهماً 

لداعش كزمرة: موجودة؛ مستأجرة؛ مستباحة، 
في ظّل التغيير المستمر لمشهد التحالفات طيلة 

السنين السبعة المنصرمة، وكانت األحالف 
بما تحمل من أكالف في إعادة انتاج مستمرة، 

فتبدلّت المسميات كثيرة من أصدقاء الشعب 
السوري إلى التحالف العسكري اإلسالمي إلى 

الضامنين إلى الرعاة وغيرها. وألن المشهد 
ثوريُّ في البدء وفي المتن وفي النهايات؛ لم 

يحتمل وجود هذين القطبين فقط أو لنقل هاتين 
التكويرتين فقط؛ فكان؛ ال بد من نهج وطريق 

ثالث: ليس مع النظام وليس مع المعارضة 
التي تشبه النظام في كل شيء وتختلف معه 
من يكون في السلطة فقط، والطريق الثالث 

الذي ظهر في روج آفا/ شمال وشرق سوريا؛ 
مكروه؛ محقود عليه؛ تتجنبه التكويرتين، 
وببساطة تخاف منه. على عكس التاريخ 

وشعوبها الظمآى فإنها تدرك وحدها معنى 
الحرية، والُكرد أكثر الشعوب في العالم 

عطشت لمذاق الحرية ألنها لم تعرف مذاقه، 
ودأبت في كل مراحل تاريخه مع الشركاء- 
من المفترض أنهم كانوا شركاء- لصناعة 

حرية المجتمع المتعدد. وبالرغم من أكثر من 
مليون كردي قتلوا في القرن العشرين وحده؛ 

لكنهم بقوا خارج الدوائر، وفي الوقت نفسه 
بقيت الشعوب األخرى تعيش في سجون 

كبيرة مدراءها قيادات سلطوية ارتهنت أيضاً 
للخارجي الماورائي، وفعل الحرية لم يتعرف 
عليها السوريين أيضاً، وقد حدث جنيف واحد 
وانعقد جنيف اثنان وتعثّر جنيف ثالثة، وفي 
كل فشل ارتفع فيه منسوب تبعثر السوريين 

في كل حدب وصوب وتدمرت سوريا.

  .......يتبع في العدد القادم
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تحّدث الفيلسوف والعامل اللغوي العاملي نعوم تشومسيك إىل صحيفة »أوزغور 

بوليتيكا« يف حوار مع  الصحفي غولجان ديري تطرق إىل مجمل أوضاع 

املنطقة واإلسهام الكردي يف التحوالت السياسية، ومواقف القوى الدولية.

يُعد تشومسيك ضمن الشخصيات البارزة يف »مبادرة الحرية لعبد الله 

أوجالن«. وسبق له أن وصف »روجآفا« بـ»التجربة امللهمة«. يرى تشومسيك 

أن إجراءات عزل أوجالن التعسفية ليست إالّ رداً عىل أفكاره التي تعترب 

مصدر إلهاٍم يهدد األنظمة االستبدادية. تحدثنا مع تشومسيك عن العديد 

من القضايا، انطالقاً من الحرب األوكرانية-الروسية وصوالً  إىل رصاع الهيمنة 

العاملي. مررنا عىل روجآفا واالنتفاضة يف إيران بينام تطرقنا كذلك إىل الفرص 

التي تبحث عنها تركيا لسحق الكرد.

كام تحدث عن الغزو الرويس ألوكرانيا واعتربها بداية حقبة  عاملية جديدة.

 وفيام يخص الحرب الرتكية عىل شامل ورشق سوريا وعىل الشعب الكردي 

فهذا نض الحوار:

تواصل تركيا هجامتها عىل كردستان وتهديداتها ضد روجآفا. هناك اتصاالٍت 

دبلوماسية إلصالح العالقات املتدهورة مع الدول الغربية يف إطار الغزو 

األوكراين، لإلعداد لهجامٍت جديدة. بينام تكتفي الواليات املتحدة بالردود 

اللفظية عىل هجامت الطائرات من دون طيار املتكررة ضد روجآفا. وأما 

روسيا، تبدو أكرث قبوالً لرتكيا بسبب مأزقها يف ظل غزو أوكرانيا. كيف تقرأ 

صمت الواليات املتحدة وروسيا، وأحياناً تعاون القوتني املتعارضتني، تجاه تركيا 

يف قضية روجآفا؟

لطاملا تعاملت تركيا بقسوة وظلم مع الكرد، إذ ال تفّوت فرصة لسحقهم. 

يحاول أردوغان ضامن لعب تركيا دوراً رئيسياً يف النظام العاملي الناشئ، رمبا 

كخليفٍة جديد. وإن مل ينجح، فإنه يسعى عىل األقل لدوٍر ال تتحّكم فيه روسيا 

أو الغرب، بل يقوم عىل العمل جزئياً مع كٍل من الطرفني، بالتزامن أيضاً مع 

تطوير دوٍر يف آسيا بالتعاون مع الصني، وزيادة مناطق نفوذ تركيا. وبينام 

تبقى تركيا عضواً يف الناتو، يقبل أردوغان بكل رسور عرض بوتني إنشاء مركز 

جديد لتوزيع الغاز الرويس إىل أوروبا وتجّنب ضوابط الناتو وخرق املطالب 

األمريكية القوية يف هذا الصدد.  ال تشكل حرية الكرد أي أهميٍة بالنسبة لكٍل 

من روسيا والواليات املتحدة. تكفي العودة إىل الوراء بضعة أعوام )إلثبات 

ذلك(. تُعد تسعينيات القرن املايض حقبًة من بني األسوأ، إذ شهدت أعنف 

هجامٍت شّنتها تركيا ضد الكرد معتمدًة عىل أسلحة أمريكية قّدمها كلينتون 

وبقيت تتدفق يف ظل تزايد الهجامت والقمع. التزمت الواليات املتحدة  

الصمت متاماً حيال ذلك كلّه. واليوم، يتكرر املشهد ذاته.

بعد مقتل جينا )مهسا( أميني يف إيران، اندلع مترٌد نسايئ. اسم مهسا الحقيقي 

هو جينا باللغة الكردية. تم تسجيلها مهسا ألن السلطات اإليرانية ال تسمح 

بكتابة اسمها الكردي يف هويتها. من النقاط الالفتة يف االنتفاضة تحول »جني 

، جيان، آزادي«، الذي كان الشعار األسايس لكٍل من حركة الحرية الكردية 

والحركة النسائية الكردية، إىل الشعار األسايس. رّصح أوجالن أن »جني ، جيان 

، آزادي« كانت الصيغة السحرية للمرأة الكردية. ما هو برأيك رس انتشار هذا 

الشعار؟

تم ذكر الدور املحوري للكرد يف هذه االنتفاضة الوطنية يف إيران، ولكن 

بطريقة مهّمشة متاماً مثل املثال الذي ذكرته يف سؤالك. يف الخطاب الغريب، 

الضحية هي »مهسا« وليست »جينا« الغائبة كلّياً، وال يَعرف عالقة املرأة يف 

روجآفا بإنجازاتها العظيمة مع هذه االنتفاضة.

هناك مترٌد مستمر يف إيران منذ أكرث من شهر. بينام تم قمع االنتفاضات يف 

املايض خالل مدة قصرية، يبدو أن النظام اإليراين مل يتمكن هذه املرة من 

تحقيق أي نتائٍج عىل الرغم من محاوالته الحثيثة، إذ اتخذ التمرّد طابعاً شامالً 

لكل إيران. كيف يبدو التغيري املحتمل يف إيران وكيف سيؤثر عىل الرشق 

األوسط؟

ال أحد ميكنه اإلجابة بدقة عىل هذا السؤال. االنتفاضة الحالية تتجاوز 

االنتفاضات السابقة التي تم قمعها من حيث الحجم والشدة والعمق. مع 

ذلك، يجب أال ننىس أنها ال تشمل جميع السكان. ال تزال املناطق الريفية 

املحافظة تدعم النظام. ال نعرف بعد إىل أي مدًى سيلجأ النظام الديني القايس 

إىل وسائله العنيفة. يجدر بنا أن نتذكر كيف أدى إحجام الشاه أو عدم كفاءته 

يف استخدام هذه الوسائل إىل سقوطه. إذا نجحت االنتفاضة، فقد تكون 

التداعيات بعيدة املدى يف الرشق األوسط وخارجه. مل تنحرص أصداء االنتفاضة 

عند إثارة الدعم العاملي لها فحسب، بل ألهمت آخرين أيضاً عىل اتخاذ 

خطواٍت مامثلة.

ماذا تقول الحتامل ظهور روجهالت كردستان “رشق كردستان “كتجربة جديدة 

أخرى مثل روجآفا؟ يف املايض القريب، تأسست هنا جمهورية كردستان يف 

مهاباد عام 1946، لكنها انتهت بطريقة مأساوية. هل ميكن فتح باب جديد 

لروجهالت “رشق كردستان “مثل روجآفا مع التغيري يف إيران هذه املرة؟

هناك دامئاً إمكانية وال ينبغي التخيّل عن النضال من أجل تحقيقها. لكن من 

الناحية الواقعية، فإن القضية الرئيسيّة اآلن هي الحفاظ عىل املكاسب التي 

تحققت حتى اللحظة. مّهد سحب ترامب املحرج للوحدة األمريكية الصغرية 

من روجآفا الطريق لرتكيا لتوسيع عدوانها الدموي يف سوريا، ما أجرب روجآفا 

عىل التصالح مع عدوها اللدود  )الرئيس السوري بشار( األسد. تُكثّف تركيا 

هجامتها ضد حزب العامل الكردستاين كل يوم. هناك مؤرشاٍت محدودة عىل 

أن روجهالت ميكن أن تحقق شيئاً من اإلنجازات غري العادية لروجآفا التي 

تتعرض اآلن إىل هجوٍم رشس.

ظل أوجالن يف عزلٍة ملدة 24 عاماً ومل يكن هناك أي اتصاٍل معه خالل العامني 

املاضيني. ماذا تريد أن تقول عن حرية أوجالن الذي شّكلت أفكاره منوذجاً 

مهامً يف روجآفا وهو الذي يويل أهمية بالغة للنساء والبيئة؟

يجب إطالق رساح أوجالن فوراً من هذا األرس الذي ال ميكن وصفه إال بأنه 

غري إنساين. بينام ألهمت أفكاره  اإلنجازات والتطورات املدهشة يف روجآفا، إال 

أنه يُنظر إليها أيضاً عىل أنها مبثابة تهديٍد للقوى غري الرشعية لجميع األنظمة 

االستبدادية التي تهيمن عىل املنطقة. 

 ترجمة املركز الكردي للدراسات

 على الكرد و واشنطن وموسكو تغّضان النظر
ً
تشومسكي: أنقرة تشن حربا

نّفذت مقاتالت حربية تركية عند منتصف ليل السبت-األحد، غارات 

جوية، استهدفت عدة مواقع يف شامل ورشق سوريا، ويبدو من الواضح 

يف هذه الغارات، الرتكيز عىل استهداف مدينة كوباين، ذات الرمزية 

الكردية الخاصة، والتي تحّولت إىل رمز ملقاومة اإلرهاب والتصدي له،  

كان لها الدور األكرب يف تشكل التحالف الدويل ملحاربة داعش، وتشكيل 

قوات سوريا الدميقراطية، وتدفق الدعم الدويل لهذه القوات، فضالً عن 

تحّول هذه املدينة إىل قضية رأي عام عاملي، بعد البطولة التي أبداها 

املقاتلون واملقاتالت الكرد يف هذه املدينة، ومنعها من السقوط بيد 

تنظيم داعش، يف الوقت الذي كانت الجيوش النظامية يف العراق وسوريا 

تنسحب من أمامه.

وتأيت هذه الغارات، بعد أياٍم من حادثة التفجري الذي وقع يف شارع 

االستقالل وسط إسطنبول، يف 13 ترشين الثاين/نوفمرب الجاري، حيث 

اتهمت تركيا قوات سوريا الدميقراطية بالوقوف وراء التفجري، وتوعدت 

بالرد واستهداف هذه القوات.

مل تتوقف تركيا عن استهداف املنطقة منذ 2019، عىل الرغم من 

اتفاقيتي وقف إطالق النار بني تركيا وكل من الواليات املتحدة وروسيا، 

وقد تبدو هذه الغارات األخرية استمراراً لهذه الخروقات.

إن حادثة تفجري إسطنبول، التي ال تبدو مقنعة بدرجة كبرية للكثري من 

املراقبني، من شأنها دفع تركيا إىل القيام برد فعل – وإن كان ما حدث 

أمراً مخططاً له – وذلك لحفظ ماء الوجه أمام الداخل الرتيك من جهة، 

بسبب ضعف التفاعل مع هذه الحادثة، سواًء داخل تركيا أو عىل 

املستوى الدويل، حيث مل يتجاوز هذا التفاعل حدود ترصيحات تعرب عن 

التضامن مع تركيا ومع ذوي الضحايا، ومن جهة أخرى إظهار أّن تركيا 

مستهدفة من قبل “اإلرهاب”، وبالتايل التربير ألي عمل عسكري تقوم 

به يف شامل ورشق سوريا، بعد جّس نبض التحالف الدويل، وعىل رأسه 

الواليات املتحدة األمريكية.

لكن إذا متعّنا يف أسباب هذا التصعيد الرتيك وتوقيته، لوجدناه متزامناً 

مع ما يجري يف إيران من انتفاضة شعبية ضد نظام الجمهورية 

اإلسالمية، منذ ما يقارب ثالثة أشهر، وتصدر املدن الكردية مشهد هذه 

االنتفاضة، سيام وأّن رشارتها انطلقت من هذه املدن، وبات من الواضح 

أنها تقود رصاعاً سلمياً قوياً ومنظامً إلسقاط النظام اإلسالمي، وميتد تأثري 

هذه املقاومة إىل مختلف املناطق اإليرانية، وبالتايل خلق حالة فريدة 

من التضامن بني مختلف مكونات الشعب اإليراين، مل تكن تشهدها 

الحركات االحتجاجية السابقة.

 ففي التوقيت ذاته الذي تحركت فيه الطائرات الرتكية ضد مناطق 

سامل ورشق سوريا، كان الشعب اإليراين يطلق نداءات عرب مواقع 

التواصل االجتامعي لنرصة مدينة مهاباد الكردية، التي أصبحت 

مركز ثقل لهذه االنتفاضة، وذلك بعد ورود أنباء بنقل النظام اإليراين 

قطعات من الجيش والحرس الثوري إليها، لقمع االحتجاجات، بهدف 

السيطرة عىل الحركات، من خالل إخامد بؤرتها، وذلك نظراً النعدام 

أية اسرتاتيجية أخرى لدى السلطات اإليرانية يف التصدي للحراك واسع 

النطاق الذي شمل جميع املحافظات اإليرانية.

تتميز مدينة مهاباد برمزية خاصة يف أذهان الشعب الكردي، ففيها 

تأسست أول جمهورية كردية عام 1946، والتي استمرت ألحد عرش 

شهراً، بعد تخيل االتحاد السوفييتي حينها عن دعمها، وإعادة السيطرة 

عليها من قبل جيش الشاه.

هذه الرمزية اكتسبتها أيضاً مدينة كوباين يف الوقت الراهن، بعد تحولها 

لرمز نضايل ليس يف شامل ورشق سوريا وحسب، وإمنا يف مختلف أرجاء 

العامل، وقد غّذت مقاومتها تطلعات الشعوب املضطهدة يف املنطقة، 

والتي تسعى إىل التحرر من نري استبداد حكامها.

ميكننا اعتبار كوباين، بشكٍل من األشكال، مصدر إلهام للحراك الذي 

يجري يف إيران اليوم أيضاً، فقصص التصدي البطويل للمقاتالت الكرديات 

لتنظيم داعش، حرّك يف نفوس نساء إيران الاليت يعانني من قمعٍ ظالميٍّ 

ال مثيل له من قبل سلطات بالدهّن، دافع الثورة عىل النظام اإلسالمي، 

وهذا التأثر والتامهي العميق مع مقاومة كوباين، تجىل يف رد فعل 

النساء الكرديات يف رشق إيران، من خالل املظاهرات الحاشدة التي كّن 

املغّذي الرئييس لها، وأصبح شعار “املرأة، الحياة، الحرية” الذي أطلقته 

النسوة والرجال عىل حد سواء، خالل مراسم دفن ژینا/مهسا أميني يف 

مدينة سقز، مبحافظة كردستان اإليرانية، شعاراً رئيسياً للحراك النسوي 

يف إيران، فيام بعد.

هذا الشعار هو ذو طابع كردي بحت، وقد انتقل من النساء الكرديات 

يف تركيا، خالل تسعينات القرن املايض، الاليت كّن يتظاهرن ضد قمع 

الدولة الرتكية للكرد، وتبنته أيضاً املقاتالت الكرديات يف شامل ورشق 

سوريا خالل محاربتهّن داعش، لينتقل بعدها إىل كرد إيران، ومنهم إىل 

عموم الشعب اإليراين املتطلع للحرية.

مام ال شك فيه أّن النظام اإليراين يدرك جيداً أّن روح املقاومة لدى 

الشعب الكردي تتميز عن غريهم من شعوب إيران، فالكرد كانوا سباقني 

إىل مناهضة نظام الجمهورية اإلسالمية، بُعيد تأسيسه عام 1979، ما 

دفع الخميني إىل إصدار فتوى الجهاد ضدهم، وشّن حرب دموية عىل 

املناطق الكردية خلفت عرشات اآلالف من الضحايا.

بالتايل سيسعى هذا النظام إىل محاولة السيطرة عىل الحراك يف املناطق 

الكردية، من خالل القمع، ليتم احتواء املظاهرات يف باقي املدن 

اإليرانية، والتي تقّل حدتها نسبياً عن املناطق الكردية.

وما يفرس هذا التوجه لدى النظام اإليراين يف قمع نواة االحتجاجات يف 

املناطق الكردية، هو القمع املضاعف لهذه املناطق، وقصف املواقع 

املحاذية للحدود اإليرانية يف إقليم كردستان العراق، واستهداف مقرات 

األحزاب الكردية اإليرانية املعارضة، والتي يرى النظام اإليراين أّن لها 

دوراً كبرياً يف تحريك الشارع الكردي يف إيران وتوجيهه. ووصل األمر إىل 

تهديد قائد فيلق القدس “إسامعيل قآين” باجتياح بري ملناطق يف إقليم 

كردستان، وذلك خالل زيارته األخرية لبغداد.

إذاً، ميكننا فهم مدى تخّوف تركيا من توسع الحراك الشعبي يف إيران، 

سيام وأّن الكرد يتصدرون هذا الحراك. فاإلطاحة بالنظام اإليراين ستعترب 

خسارة اسرتاتيجية كبرية لرتكيا، وهذا من شأنه أن يعمل عىل تعزيز 

الكابوس الرتيك فيام يتعلق بالقضية الكردية، سيام إذا تشكل نوع من 

الحكم الذايت يف كردستان إيران، األمر الذي سيزيد من مخاوف انتقال 

التجربة إىل املناطق الكردية يف تركيا.

من هنا، نجد أّن لرتكيا والنظام اإليراين يف هذه املرحلة هدف واحد 

رئييس مشرتك، وهو السعي لرضب هذا املرشوع يف مهده، وبالتايل فإّن 

ما يقع عىل عاتق تركيا يف هذه املرحلة، هو التصميم عىل رضب اإلدارة 

الذاتية يف شامل ورشق سوريا، والتي يتفق الطرفان الرتيك واإليراين عىل 

الوحدة العضوية بينها وبني أي مرشوع ذي طابع كردي آخر.

وعليه، ومن خالل إلقاء نظرة عىل ما يجري اآلن يف مدينة مهاباد، 

وتحشيد القوات العسكرية متهيداً لقمعها، وعىل ما يجري يف مناطق 

شامل ورشق سوريا، وعىل وجه التحديد مدينة كوباين، لتبنّي لنا أّن هناك 

تنسيقاً مكثفاً بني النظامني اإليراين والرتيك، والذي قد يزداد مع اتساع 

رقعة االحتجاجات يف إيران ودخولها مراحل متقدمة.

لكن إىل أي مدى ستتمكن تركيا من توسيع نطاق عملياتها يف شامل 

ورشق سوريا، يف ظل وجود الضامنني الرويس واألمرييك، وقوات التحالف 

الدويل عىل األرض؟ هذا ما ستكشفه األيام القليلة القادمة، بانتظار 

مواقف هذه األطراف من هذا التصعيد.

  املصدر/ مركز الفرات للدراسات

من كوباين إىل مهاباد: العالقة بني التصعيد الرتيك-اإليراين ضد رمزية املدينتني

سياسة
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وأكدت آسيا عبد الله »ال ندعم الحرب، بل ندعم الحل السيايس، 
ونتخذ وحدة األرايض السورية أساساً للحل، ونناضل من أجل نظام ال 

مركزي ودستور دميقراطي، ومن أجل ضامن حق الكرد وكل شعوب 
املنطقة، وحرية املرأة، فاملئات من النساء فقدن حياتهن أثناء الحرب 
ضد داعش، واليوم تُستهدف النساء الطليعيات عرب الطائرات، منهم 

هفرين خلف، زهرة بركل، زينب صاروخان، جيان تولهلدان، جميعهن 
استهدفن بطائرات الدولة الرتكية.

وجميع هؤالء النساء قدن املقاومة ضد داعش، ولذلك نطلب منكم 
الدعم من أجل إيقاف هذه الحرب، وإليجاد حل لضامن السالم. نطلب 

الدعم من أجل فرض حظر جوي عىل سامء مناطقنا، والدعم من 
أجل إيجاد حل سيايس لجميع الشعب السوري، نقول ال لإلبادة، وال 

للحرب«.
واختتمت كلمتها بالقول: »نحن جاهزون دامئاً للنضال من أجل السالم 
والحل السيايس، مل نهاجم أي طرف؛ لكننا سنحمي أنفسنا وحق الدفاع 
عن النفس حق مرشوع، نطالب كل املؤسسات والتنظيامت املوجودة 

هنا ورئيس االشرتاكية األممية؛ لدعم إيقاف الحرب ضد شعبنا«.
واألممية االشرتاكية )االتحاد العاملي لألحزاب واملنظامت االشرتاكية 

واالجتامعية الدميقراطية( هي منظمة سياسية دولية تضم يف عضويتها 
مجموعة من األحزاب السياسية ذات التوجه الدميقراطي االجتامعي 

أو االشرتايك أو العاميل، وتأسست عام 1951 وانضم إليها حزب االتحاد 
الدميقراطي عام 2016.

شدد القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية مظلوم عبدي عىل 

رفضهم للتصعيد العسكري مع دولة االحتالل الرتيك مؤكداً يف الوقت 

ذاته بان قسد مستعدة لصد أّي هجوم احتاليل جديد وأّن رقعة 

املواجهة إن حدثت ستتسع لكافة الحدود السورية- الرتكية ولن 

تكون محصورة ببقعة محددة.

وأوضح القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية مظلوم عبدي خالل 

مؤمتر صحفي أّن االحتالل الرتيك يعمل عىل تجهيز مرتزقته لشن 

غزو يستهدف فيه مدينتي كوباين ومنبج عرب التذرع بتفجري تقسيم 

مجدداً تأكيده نفي عالقة قسد بالهجوم وأنّهم بصدد نرش معلومات 

أخرى للرأي العام حوله

مظلوم عبدي أشار إىل أهمية اتخاذ موقف دويل حازم تجاه الهجامت 

التي سببت أرضاراً كبرية يف البينة التحتية

وطالب عبدي الكونغرس األمرييك بفرض عقوبات عىل تركيا بعد شنها هذه 

الهجامت وخرقها التفاقية وقف إطالق النار.

ونوه أّن لديهم تواصل مع العديد من الدول العربية وأشار اىل رضورة إبدائها 

ملوقف واضح إزاء هذه الهجامت والتهديدات الساعية الحتالل املزيد من 

األرايض السورية.

مظلوم عبدي: لدينا معلومات استخباراتية بأّن داعش سيشن هجامت واسعة 

يف حال حدوث هجوم تريك

وعن خطر داعش أكد عبدي أّن املرتزقة زادوا من نشاطهم منذ بدء هجامت 

االحتالل الرتيك وأّن قوات سوريا الدميقراطية لديها معلومات استخباراتية بأّن 

داعش سيشن هجامت واسعة عىل املنطقة يف حال الهجوم الرتيك، وستحدث 

الكثري من املشاكل يف السجون واملخيامت .

مظلوم عبدي: عدوان االحتالل الرتيك يستهدف الوجود الكردي

يف ختام حديثه أكد القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية أّن عدوان االحتالل 

الرتيك يستهدف الوجود الكردي معرباً عن أمله بتوحيد األطراف الكردية كافة.

مظلوم عبدي: االحتالل الرتيك يجهز مرتزقته لشن غزو عىل مدينتي كوباين ومنبج

التفــاف الشــعب حــول قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة ســبيلنا الوحيــد ملواجهــة 

ــرتيك ــالل ال االحت

دعا وجهاء العشــائر العربية يف مقاطعة الحســكة، شعب املنطقة إىل االصطفاف 

حول قوات ســوريا الدميقراطية، كام طالبوا حكومة دمشــق بأداء مســؤولياتها يف 

الدفاع عن األرايض الســورية.

وأكــد وجهــاء العشــائر العربيــة يف مدينــة الحســكة، أن التفــاف شــعب املنطقة 

حــول قــوات ســوريا الدميقراطيــة، هو الســبيل الوحيد لــردع كافــة الهجامت عن 

املنطقة.

ويف هــذا الســياق، أشــار أحــد وجهــاء قبيلــة الجبــور يف إقليــم الجزيــرة، أكــرم 

محشــوش »عــىل كافة العشــائر املوجودة يف املنطقــة، الوقوف صفاً واحــداً حيال 

الهجــامت التــي تشــنها دولــة االحتــالل الــرتيك عــىل املنطقة وشــعبها«.

مؤكداً أن  »دولة االحتالل الرتيك تشن غاراتها وهجامتها مبوافقة دولية«.

ودعــا محشــوش حكومــة دمشــق التخــاذ موقف جــّدي حيــال هــذه الهجامت 

»علينــا فتــح بــاب الحــوار وتقديم الحلول لنصــل إىل نتائــج إيجابية تخــدم كافة 

الرشائــح الســورية، ولحامية أرضنا وشــعبنا«.

قال مجلس العدالة االجتماعية في إقليم الجزيرة إن دولة 
االحتالل التركي تنتهك جميع القوانين واالعراف واالتفاقيات 

الدولية في هجماتها على شمال وشرق سوريا، وطالب محكمة 
الجنائيات الدولية التي تعتبر صاحبة االخصاص للنظر في 

جرائم اإلبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها تركيا ومحاكمتها.
وطالب مجلس العدلة االجتماعية في إقليم الجزيرة عبر بيان، 

القوى الدولية والجهات المعنية للتدخل الفوري ومحاكمة 
الدولة التركية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر صاحبة 

االختصاص للنظر في جرائم اإلبادة.
وأكد بيان مجلس العدالة أن ما تقوم به الدولة التركية تعتبر 
جرائم إبادة جماعية :«إنَّ ما تقوم بها الدولة التركية تُعتبر 

جرائم اإلبادة الجماعية »وهي أيُّ فعل يُرتكب بقصد إهالك 
جماعة قومية أو إنسانية أو عرقية أو دينية ومنها قتل األفراد 

و الجماعة وإلحاق الضرر الجسدي والعقلي بهم وإخضاع 
الجماعة عمداً ألحوال المعيشية بقصد إهالكها«

 وما تُمارسها الدولة التركية عبر تهجمها على البنية التحتية 
في شمال وشرق سوريا ، وضرب مشروع اإلدارة الذاتية 
وعدائها لشعوب شمال وشرق سوريا بشكل عام والمكون 

الكردي بشكل خاص باتهامهم جميعاً بانهم إرهابيون .
باإلضافة إلى » القتل العمد وإبعاد السكان و التهجير القسري 

للسكان واضطهاد أية جماعة محددة من السكان ألسباب 
سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية تُعتبر 

جرائم ضد اإلنسانية«
وهذا أيضاً ما تقوم بها دولة االحتالل التركية من خالل 

زعزعة أمن واستقرار المنطقة وترهيب السكان ودفعهم إلى 
النزوح والهجران بغيَّة تفريغ شمال وشرق سوريا من سكانه 

األصليين« .
أشار مجلس العدالة االجتماعية في القليم الجزيرة إلى القوانين 

والمواد التي تتحدث عن الجرائم، وأشار إلى أن تركيا تخترقها 
كلها :«كما أنَّ المادة )١٥( من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ 

تنص على »حماية األشخاص المدنيين الذين ال يشاركون في 
األعمال العدائية وال يقومون بأي عمل ذات طابع عسكري 

إثناء إقامتهم في هذه المناطق« .
والمادة )١٨( :  ال يجوز بأي حال الهجوم على مستشفيات 

المدينة المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمواطنين والعجزة 
والنساء .

 كما إنَّ » القانون الدولي اإلنساني يوفر الحماية لمجموعة 
واسعة من األشخاص والممتلكات خالل النزاعات المسلحة« .

وعلى هذا السياق فإنَّ دولة االحتالل التركي تنتهك جميع 
القوانين واألعراف واالتفاقات الدولية منها اتفاقيات جنيف 

١٩٤٩ من خالل توجيه هجماتها للمناطق اآلهلة بالسكان و 
استهداف المدنيين أو ضد مواقع مدنية ومنها قصف )مشفى 
كوفيد في كوباني وقصف محطة كهرباء في ديرك ومحطة 

الغاز في تربه سبيه وغيرها الكثير من المنشآت النفطية 
وصوامع الموارد الغذائية في مناطق متفرقة من شمال وشرق 
سوريا( بعدة غارات جوية ألجل تدمير البنية التحتية وقصف 

الطرق العامة منها )قصف طريق علي فرو وطريق هرم 
شيخو( وقصف القرى اآلهلة بالسكان .

وكل ما ذُِكر أدلة على ارتكاب دولة االحتالل التركي جرائم 
اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم 

العدوان على بلد آخر ، وذلك حسب ميثاق األمم المتحدة لعام 
.»١٩٥٤

وفي ختام البيان طالب المجلس بمحاكمة تركيا على جرائمها 
داعياً القوى الدولية للتدخل :« نحن مجلس العدالة االجتماعية 

في إقليم الجزيرة نطالب األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
والجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقوف هذه اإلنتهاكات 

ومحاكمة الدولة التركية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي 
تُعتبر صاحبة االختصاص للنظر في جرائم اإلبادة وجرائم 

ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان« .

يجب محاكمة تركيا أمام محكمة الجنايات الدولية عىل

 جرائم اإلبادة التي متارسها

متفرقات

أســيا عبداللــه : نحــن جاهــزون دامئــاً 

للنضــال مــن أجــل الســالم والحــل 

الســيايس، مل نهاجــم أي طــرف؛

 لكننــا ســنحمي أنفســنا وحــق الدفــاع 

عــن النفــس حــق مــرشوع
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يحــايك فيلــم “Destana PKK« حقيقــة القائــد عبــد اللــه أوجــالن 

وفكــره ورســالة حــزب العــامل الكردســتاين اإلنســانية، عــىل شــكل موســيقى 

ــة، وســيعرض يف الذكــرى الســنوية 44 لتأســيس حركــة  ــة وقصصي ملحمي

ــتانية. ــة الكردس الحري

ثورة املرأة ضد النظام الذكوري والسلطوي، وحقيقة القائد عبد الله أوجالن 

ونضالــه 50 عامــاً ضــد األنظمــة املحتلة واالســتبدادية، واملراحــل التي مرت 

بهــا حركــة الحريــة الكردســتانية حتــى يومنــا هــذا، وثــورة روج آفــا، وفكــر 

وفلســفة األمــة الدميقراطيــة التــي هي حل لكافة مشــاكل وقضايا اإلنســانية، 

هــي رســالة فيلــم “Destana PKK«، والتــي هــي رســالة القائــد 

وحركــة الحريــة، و«“Destana PKK ســيحايك هــذه الحقيقــة عــىل 

شكل موسيقى ملحمية«.

عــن فيلــم “Destana PKK” ورســالته، تحــدث  ديــار حســو، أحــد 

أفــراد طاقــم الفيلــم لوكالــة هاوار، وقــال »هو عبارة عن موســيقى ملحمية 

ــوالت  ــة، والبط ــة اآلبوجي ــال الحرك ــن نض ــاً م ــايك 50 عام ــة، تح وقصصي

واملالحــم والتضحيــات التــي قدمها مقاتلو ومقاتالت حركة الحرية خالل 50 

عامــاً املاضيــة، واملســتمرة إىل اآلن والتــي بفضلهــا انبعــث الشــعب الكــردي 

مــن املــوت، وأصبــح ذا مكتســبات، كــام يحايك األيــام واللحظات التي عاشــها 

ويعيشــها املقاتلــون إميانــاً بالنرص، وكيــف أصبحوا أمالً لإلنســانية«.

أكــد حســو أن فكــرة الفيلــم واملوســيقى واملالحــم الغنائيــة هــي نتــاج أعوام 

مــن عمــل “Awazê Çiya” التــي تعمــل يف ظــل أكادمييــة الشــهيد 

tev-و ،Awazê Çiya صفقــان، وأضــاف »هــو عمــل مشــرتك بــن

 ،Bargin وكومــن فيلــم روج آفــا، ومؤسســة ،Çand sine Çiya
واســتغرق العمــل عىل الصوت واملوســيقى وكتابة األغــاين، أكرث من 5 أعوام، 

فيــام اســتغرق التصويــر الــذي تــم أغلبــه يف روج آفا 5 أشــهر«.

وأشــار حســو أن »الفيلــم “Destana PKK” ســيعرض يف الذكــرى 

44 لتأســيس حزب العامل الكردســتاين الذي تأســس يف 27 ترشين الثاين 
كرديــة«. فضائيــات  عــىل   ،1978

واختتم حديثه بالقول »نريد من خالل الفيلم إيصال رسالة القائد

 وPKK التــي هــي انبعــاث اإلنســانية والثــورة، واألمــل والحــب والحيــاة 
والقيم الجميلة واإلنســانية«.

افتتح مجلس املنطقة الغربية  يف الـ24 من نوفمرب الجاري مركزاً ثقافياً يف بلدة 

الكرسة بريف دير الزور الغريب بعد االنتهاء من تجهيزه من قبل لجنة الثقافة 

والفن وجمعية ماري.

وعملت لجنة الثقافة والفن التابعة ملجلس دير الزور املدين، بالتعاون مع جمعية 

ماري عىل تجهيز بناء للمركز الثقايف، وتم إعادة تأهيله وتجهيزه مبعدات ولوحات 

فنية، ويتضمن املركز غرفتني وصالة ملامرسة النشاطات الثقافية ومرسح.

حرض االفتتاح العرشات من أعضاء املؤسسات املدنية بريف دير الزور الغريب، 

وعدد من املثقفني باإلضافة إىل العرشات من أهايل بلدة الكرسة.

وقالت الرئيسة املشرتكة للجنة الثقافة والفن بدير الزور، أحالم الشيخ، »افتتاح 

هذا املركز الثقايف، هو أول خطوة لتحرير الثقافة من القيود، ونتمنى أن يكون 

العام القادم عام حافل بالفعاليات الثقافية واألدبية بريف دير الزور الغريب«.

عضوة جمعية ماري، نور العجيل، أوضحت »الهدف من افتتاح املركز الثقايف هو 

إحياء تراث املنطقة، ومامرسة األنشطة الثقافية واألدبية«.

وتخلل االفتتاح عرض لوحات قدمية لدير الزور تعرب عن ثقافة وحضارة دير الزور 

من أعامل الفنان التشكييل فاتح منديل.

ويف الختام قصت الرئيسة املشرتكة للجنة الثقافة والفن بدير الزور أحالم الشيخ، 

رشيط االفتتاح.

   ثقافة وفن 

افتتاح مركزاً ثقافياً بريف دير الزور الغريب

 مثقفون يطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان التركي على المنطقة

فيلم »Destana PKK« موسيقى ملحمية تحاكي 50 عاماً من النضال

دعا اتحاد مثقفي روجآفاي كردستان HRRK جميع املثقفني 

والكتاب واملؤسسات الثقافية وكل املهتمني بالشان الثقايف والفني 

يف قامشلو اىل التنديداً بانتهاكات الدولة الرتكية واستمرارها يف 

تهديد الوجود الكردي يف روج آفا وشامل رشق سوريا.

واحتج عرشات الكتاب واملثقفني وطالب الجامعات، أمام مبنى 

مفوضية األمم املتحدة يف القامشيل يف الـ26 من نوفمب، عىل 

الرضبات الرتكية واستهداف البنى التحتية.

وطالب املحتجني املجتمع الدويل بالتدخل لوقف االنتهاكات 

والعدوان الرتيك بحق شعوب املنطقة، وفرض حظر طريان عىل 

املنطقة.

ومنذ العرشين من الشهر الجاري، بدأت الهجامت الرتكية عىل 

شامل رشقي سوريا، مخلفة شهداء وضحايا، فضالً عن تدمريها 

للعديد من املرافق العامة والحاق دمار كبري بالبنى التحتية.



www.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail.com   العدد )303( السبت26 ترشين الثاين 2022

6 

نظـم مجلـس املـرأة يف حزب االتحـاد الدميقراطيPYD يـوم الجمعة 25نوفمرب 

الجـاري  يف مدينـة حلـب نـدوة حواريـة تحـت شـعار” العنـف ضد املـرأة هو 

عنـف ضـد املجتمـع” بحضـور ممثيل األحـزاب السياسـية ومؤسسـات املجتمع 

املـدين، وذلـك ضمـن برامـج الفعاليـات التـي نظمهـا مجلـس املـرأة يف حـزب 

االتحـاد الدميقراطـيPYD منـذ بداية هذا الشـهر، وبالتزامن مـع اليوم العاملي 

ملناهضـة العنـف ضـد املرأة.

ويهـدف مجلـس املـرأة مـن وراء هـذه الفعاليـات العمـل عـىل تسـليط الضوء 

عـىل املشـاكل االجتامعيـة التي يعاين منها املجتمع السـوري ككل ومنها مسـألة 

العنـف ضـد املـرأة بالتـوازي مـع الفعاليـات املنظمـة ملناهضـة العنـف ضـد 

املـرأة، نظـم اليـوم مجلـس املـرأة يف حـزب االتحـاد الدميقراطـي مبدينـة حلب 

نـدوة حواريـة بحضـور العـرشات من

النـدوة حملـت شـعار« العنـف ضـد املـرأة هـو عنـف ضـد املجتمـع«، وجرى 

عقدهـا يف كافترييـا طلـة حلـب الواقعـة بالقسـم الرشقـي مـن حـي الشـيخ 

مقصـود.

تضمنـت النـدوة بحسـب اللجنـة التحضرييـة ثالثـة محـاور وهـي عىل الشـكل 

اآليت:1_ املـرأة مـن املجتمـع الطبيعي إىل املجتمـع الهرمي 2_ املـرأة واملجتمع 

يف األزمـة السـورية 3_ فاشـية الدولـة الرتكيـة وعدائها للشـعوب.

بـدأت فعاليـات النـدوة بالوقـوف دقيقـة صمـت تالهـا قـراءة املحـور األول 

للنـدوة تحـت عنـوان » املـرأة من املجتمـع الطبيعي إىل املجتمـع الهرمي« من 

قبـل عضـوة املجلـس العـام لحـزب االتحـاد الدميقراطـي ثريـا مصطفـى.

»)فائض اإلنتاج( تسبب بظهور ذهنيات سلبية ومنها الذهنية الذكورية«

أشـارت ثريـا خـالل حديثهـا إىل أنـه كان للمـرأة دوراً  هامـاً ورياديـاً  يف إدارة 

الـكالن ألنهـا كانـت تعمـل عـىل تأمـني متطلبـات املجموعـة وحاميتهـا مـن 

الحيوانـات املفرتسـة، وعملـت عـىل تحسـني املـكان الـذي تعيـش فيـه يف حـني 

ذهـاب الرجـل للصيـد.

ولفتـت ثريـا االنتبـاه إىل أن فقـدان املـرأة ملكانتهـا بشـكل تدريجـي والسـبب 

يعـود بالدرجـة األوىل إىل تغـري النشـاط االقتصـادي

أي ) فائـض اإلنتـاج ( الـذي تسـبب بظهـور ذهنيـات سـلبية كـروح التملـك 

التـي جعلـت الرجـل يتعلـم الطمـع وملكيـة األرض والعبيـد واألطفـال وبالتايل 

املرأة. ملكيـة 

يف نهايـة املحـور أكـدت ثريـا أن هنالـك حاجـة اىل خطـوات جريئـة يجابـه 

باملقاومـة مـن قبـل القـوى املتعصبة فاملهم هـو االرصار وقوة العزمية يف السـري 

بـدون استسـالم او تراجـع.

وقالـت يف هـذا الخصـوص« املـرأة قاومـت وناضلـت ونـادت من أجـل حريتها 

واملسـاواة والتعبـري عـن رأيهـا للخـروج من قفـص النظـام الهرمـي ومثالهم كرث 

عشـتار أفروديـت هيباتيـا جـان دارك أخـوات مريابيـل وصوال إىل جينـا أميني«.

»إن مل تحرر املرأة  فلن يتحرر ذلك املجتمع«

أمـا املحـور الثـاين والـذي حمـل عنـوان » املـرأة واملجتمـع يف األزمة السـورية« 

فقـرأ مـن قبـل عضو املجلـس العام لحـزب االتحـاد الدميقراطي محمد شـيخو.

مـدار  عـىل  تعرضـت  السـورية  املـرأة  أن  حديثـه  مسـتهل  يف  شـيخو  وقـال 

السـنوات املاضيـة، ألنـواع مختلفة مـن االنتهاكات عـىل امتـداد جغرافية البالد 

واختـالف األوضـاع، وهنـاك عـرشات اآلالف مـن السـوريات، مـا زلـن يقاومـن 

لنيـل حقوقهـن والتعبـري عـن مطالبهـن عـرب دور مجتمعـي فاعـل.

ورأى  شـيخو بـأن إن املجتمـع السـوري مـا يـزال مجتمـع تتفـى فيـه بحـدة 

التقاليـد الذكوريـة السـلطوية بحـق املـرأة بأشـكالها املختلفـة، فهنـاك العنـف 

األرسي وعـدم التوريـث والطـالق التعسـفي وحتـى الـزواج القـرسي.

وتابـع  يف هـذا الصـدد »إن املـرأة التـي كانـت تديـر دفـة قيـادة الحيـاة والتي 

تـم إسـقاطها عمـدا من قبـل النظام الذكـوري،  ولطاملا صيغة دسـاتريه وقوانينه 

بذهنيـة إقصـاء لهـا وتصنيفهـا مبرتبة دون الجنـس اآلخر«.

يف نهايـة املحـور قـال شـيخو بأنـه إن مل تحرر املـرأة  فلن يتحرر ذلـك املجتمع، 

الـذي ترسـخ فيـه النظـام األبـوي الحاكم، ومـن هنا نؤكد بـأن علينا كسـوريات 

وسـوريني أن نناهـض كل أشـكال العنـف، بـل ونحـارب بـكل قوتنـا لدمقرطـة 

بلدنـا الـذي ينـزف إىل هـذه اللحظـة ألنـه يليـق بسـوريا البلـد أن تتحـرر مـن 

ماهـي وصلـت إليه.

»الدولة الرتكية تعادي كافة شعوب املنطقة«

فيـام قـرأ املحـور الثالـث بعنـوان » فاشـية الدولـة الرتكيـة وعدائها للشـعوب« 

عضـوة حـزب االتحـاد الدميقراطـي جيهـان بركل.

جيهـان اسـتهلت املحـور بالتنويـه إىل أنـه منـذ تأسـيس الدولـة الرتكيـة عـىل 

أنقـاض الدولـة العثامنيـة بعـد الحـرب العامليـة األوىل ، وهـي تتعـاىل وتعـادي 

شـعوب املنطقـة ، فقامـت مبحاولة إبادة الشـعب األرمني والرسيـاين ، وقمعت 

كل انتفاضـات الشـعب الكـردي.

بينـام أردفـت حديثهـا بالتأكيد عىل أن الدولة الرتكية اسـتطاعت أن تغري مسـار 

الحـراك السـلمي الـذي طالـب بالتغيـري الدميقراطـي وتـم عسـكرتها وإطالـة 

عمرهـا بعـد ارتهان ما سـميت باملعارضة السـورية واستسـالمها لألجندة الرتكية 

، لتتحـول إىل حجـر األسـاس يف تنفيـذ امليثـاق امللـيل وفتحت املجـال الحتالالت 

الدولـة الرتكية.

يف نهايـة املحـور قالـت جيهـا بـأن الهجـامت االخرية عىل شـامل ورشقي سـوريا 

هدفهـا احتـالل أجـزاء واسـعة مـن الشـامل السـوري والشـامل العراقـي ، لـذا 

يتوجـب عـىل شـعوب املنطقـة التكاتـف واملقاومـة إلفشـال مخططـات الدولة 

الرتكيـة الفاشـية .

وبعـد االنتهـاء مـن قـراءة املحـاور فتح بـاب النقاش أمـام املشـاركني يف الندوة، 

ومـن بـني املداخـالت التـي رصدتهـا وكالتنـا هـي مداخلة الشـخصية املسـتقلة 

الرفاعي. معتصـم 

العنف ضد املرأة وجد مع ظهور الديانات اإلبراهيمية

أشـار الرفاعـي إىل وجـوب معرفـة أسـباب ظاهـرة العنـف املوجودة منـذ األزل 

ووصـف تاريـخ العنـف بالشـق التاريخي ضد اإلنسـان بجنسـيه الرجـل واملرأة، 

وقـال بـأن ذلك ظهـر جليـاً يف عـرص العبودية.

أمـا عـن فكـرة العنف ضد املرأة فـريى الرفاعي أنها وجدت مـع ظهور الديانات 

اإلبراهيميـة وقـال بهـذا الخصـوص« هيباتيـا التـي تحدثنا عنهـا يف املحور األول 

قتلـت عـىل يد النصـارى أو أتباع الدين املسـيحي وكانت نقطـة فارقة يف تاريخ 

املرأة. انكسارات 

وعـن الحلـول أكـد الرفاعـي بـأن املجتمـع السـوري بحاجـة إىل رمـوز قانونيـة 

تحـرر املـرأة واملجتمـع ككل للوصـول إىل مجتمـع مـدين، قائـالً بـأن املوضـوع 

ميكـن تعميمـه عـىل كافـة املجتمعـات ألنـه حتـى يف املجتمعـات التـي تعتـرب 

نفسـها متقدمـة فكريـاً )األوروبيـة( يوجـد عنـف مـامرس بحـق املـرأة لكـن 

بصيغـة أخـرى.

املنارص الوحيد للمرأة يجب أن يكون القانون

أمـا الناشـطة النسـوية السـورية ماريانـا العـيل فأشـارت إىل أن مسـألة متلـك 

املـرأة يعتـرب مـن أقـىس أشـكال العنـف املـامرس بحقهـا والذي يتضمـن وصف 

املـرأة بـرشف املجتمـع الـذي ميلكـه الجميـع.

ورأت ماريانـا بـأن املنـارص الوحيـد للنسـاء يجـب أن يكـون القانـون داعيًة إىل 

تغيـري يف قوانـني الدسـاتري السـورية لتضمـني حقـوق املـرأة فيهـا، كـام دعـت 

إىل توحيـد جهـود التنظيـامت النسـائية لتشـكيل لـويب ضاغـط لدعـم القضايـا 

لنسوية. ا

يجب دعم متثيل املرأة ترشيعياً

بـدوره قـال عضـو املجلـس العـام لحزب االتحـاد الدميقراطـي آمني عليكـو بأنه 

يجـب دعـم املـرأة يف كافـة القطاعـات ومنها التمثيـل الترشيعي لهـا يف الربملان 

أو مجلـس الشـعب والـذي بـات يشـكل حـوايل الــ10 % يف هـذه السـنوات 

الحاليـة وهـي نسـبة غـري كافيـة لطـرح القضايـا التـي تهـم الجنس النسـوي.

إعادة صياغة العقد االجتامعي هو الحل الجذري لإلصالح

فيـام قـال األمـني العـام لحـزب التغيـري والنهضـة السـوري مصطفـى قلعـه جي 

قـال بـأن تحالـف االسـتبداد الدينـي مـع االسـتبداد السـيايس هـو الـذي أوصل 

سـوريا إىل هـذه الحالـة ومنهـا تدهـور حريـات املرأة.

وقـال بـأن إعـادة صياغـة العقـد االجتامعي هو الحـل الجذري إلصـالح املفهوم 

الحقيقـي للمواطنـة بشـكل عام وقـال يف هذا الصدد« الدسـتور الحايل متناقض 

مـع ذاتـه فاملـادة 37 من الدسـتور تقول بـأن املواطنـني يف الجمهوريـة العربية 

السـورية متكافئـني يف الحقـوق والواجبـات، إال أننـا غري متكافئـني والدليل عىل 

ذلـك هـو املـادة الــ3 مـن نفـس الدسـتور والتي تقـول بأن ديـن رئيـس الدولة 

هـو اإلسـالم أي أن هنالـك مواطـن درجـة أوىل ودرجة ثانية وهـذا عنف«.

يف نهايـة حديثـه قـال قلعـه جـي بـأن نفـس املـادة التـي تحمـل الرقـم 3 يف 

الفقـرة ب تقـول بـأن الفقـه اإلسـالمي مصـدر رئيـس يف الترشيع األمـر الذي ال 

يخلـق املسـاواة بـني املـرأة والرجـل بـدًء يف املـرياث.

 ويف ختـام النـدوة نـدد املشـاركون بالعـدوان الـرتيك عـىل املنطقـة عـرب بيـاٍن 

جـاء فيـه :

»إن قيـام تركيـة بهـذه االعتـداءات الغايـة منـه عرقلـة املـرشوع الدميقراطـي 

وخلـق حالـة مـن عـدم االسـتقرار يف املنطقـة تحـت ذريعـة العمليـة اإلرهابية 

املدانـة يف اسـطنبول«.

وتابـع »باسـم األحـزاب السياسـية واملنظـامت املجتمعيـة والحـركات النسـائية 

يف مدينـة حلـب نديـن ونسـتنكر مثـل هـذه األعـامل واملامرسـات املنافية لكل 

القيـم واألعـراف الدوليـة من الجانب الحكومـة الرتكية وانتهاك صارخ للسـيادة 

السورية«.

يف النهايـة دعـا البيـان املجتمـع الدويل ويف املقدمة روسـيا االتحاديـة والواليات 

املتحـدة األمريكيـة بالضغـط عـىل تركيـا لوقف العدوان املسـتمر عىل الشـعب 

السوري.

وقـال  أيضـاً »قرارنـا يف هـذه األيـام العصيبـة واملصرييـة هـو االلتـزام التـام 

الدميقراطـي سـوريا  لقـوات  العامـة  القيـادة  بقـرار  والشـعبي 

يف ندوة ملجلس املرأة: العنف ضد املرأة هو عنف ضد املجتمع

املرأة
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YekîtiYa         Demokratîk

Têkoşîna Azadiya 
Jinên Kurd wê bibe 
goristana zîhniyeta 

dîktatorî û faşîst

Emîne Omer: Projeya demokratîk a Rêveberiya 
Xweser li ser bingehê azadiya jinan, wekhevî û 

edaleta di nava civakê de hatiye avakirin

Komîsyona Jinan a KNK′ê têkildarî êri′ên dewleta Tirk a dagirker û zihniye-

ta baviksalarî got: »«Em bang li hemû jinên Kurd dikin ku li qadên berxwe-

danê yên li dijî dagirkeriyê û fa′istan  cih  bigrin û pê′engiya serhildana ne-

teweyî bikin.«

Komîsyona Jinan a Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê )KNK( der barê êri′ên 

dewleta Tirk a dagirker ên li dijî parçeyên Kurdistanê û zihniyeta baviksalarî 

daxuyaniyek da.

Di daxuyaniyê de ev hate gotin:

  »Ji Ba′ûrê Kurdistanê heta Bakurê Kurdistanê, ji Rojhilat heta Rojavayê Kur-

distanê jinên Kurd bi  êri′ên fa′îst û zîhniyeta desthilatdar a zilamsalar re rû 

bi rû mane. Ev êri′a hovane nî′an dide ku ev  rejîmên dîktator çiqasî ji jinên 

Kurd ên berxwedêr û azad ditirsin. 

Çawa ku di sala 1961’an de li Komara Domînîk bi berxwedana xwi′kên Mî-

rabel dîktatoriya Trujîllo  hate rûxandin, îro jî bi têko′în û berxwedana jinên 

Kurd wê zihniyeta desthilatdar a rejîma Îranê û  dewleta dîktator a Erdogan 

bi dawî bibe. Di vê sedsalê de wê zîhniyeta zilamsalar bi têko′îna jina  azad 

bê tunekirin. 

Dewleta Tirk li dijî jinên Kurd ji ber ku rejîma fa′îst asteng dike û nahêle ku 

Kurdistanê dagir bike,  ′erê îdeolojîk dike. Armanca ′erê îdeolojîk a rejîma 

Tirk kolekirina jinê ye. 

Dewleta Tirk bi êrî′ên xwe hîç sînoran nas nake, êrî′î Rojava û Ba′ûrê Kur-

distanê dike û di heman  demê de bi dronan siyasetmedar û aktîvîstên jin ên 

Kurd qetil dike. 

Di dema dagirkirina Rojavayê Kurdistanê û herêmên din ên Bakur û Rojhilatê 

Sûriyê de, çeteyên  girêdayî dewleta Tirk yekem car êrî′î destkeftiyên jinan ki-

rin û bi destdrêjî, zext, revandin û  î′kenceyan li ser jinan li herêmên dagirkirî 

′idet li hembrî jinan gihi′t asta herî jor. 

Dewleta Tirk ′ore′a jinê ya li Rojavayê Kurdistanê dike hedef û dixwaze tola 

çeteyên DAI′’ê ji  jinên kurd hilîne. 

Dewleta Tirk li Bakurê Kurdistanê stratejiyeke li dijî jinê bi awayekî sîstematîk 

dime′îne. Bi girtina  bi hezaran jinên siyasetmedarên kurd, dayikên a′tiyê, bi 

gefxwarinên parlamenter û aktîvîstên jin  dixwaze jinan bitirsîne û bêdeng 

bike. Dewleta Tirk ji hêza jinên Kurd ditirse, ji ber ku li dijî  polîtîkaya tine-

kirina civakê pê′engiyê dike û bi ruhê berxwedanê civaka Kurd zindî dike. 

Li Ba′ûrê Kurdistanê jinên Kurd bi awayekî din bi ′idetê re rû bi rû dimînin, 

mixabin hem di civaka  Kurd de û hem jî di siyaseta Kurd de desthilatdariya 

zilamsalarî berdewam dike û zilam li afirandina  jinên kole digere. Jinên ku 

koletiyê qebûl nakin tên ku′tin an jî biçûkxistin. Li Ba′ûrê Kurdistanê  cihê 

jinan di nav siyaset û hikûmetê de nîne. Di pergala aborî de statûya jinê nayê 

berçav girtin. Her  wiha ji ber ku dadgeh di bin serweriya partiye siyasî de ne, 

dozên ku′tina jinan berovajî dibin û  sûcdar ji ceza berî dibin û bi vî rengî 

′idet li ser jinan zêde dibe. 

Di heman demê de êrî′ên dewleta Tirk ên bi armanca dagirkirina Ba′ûr û 

afirandina alozî û bê  îstiqrariyê barekî giran xistiye ser pi′ta jinan. Di encama 

hêri′en artê′a Tirk a li ser herêmên Ba′ûrê  Kurdistanê de gelek jinên Kurd 

hatin ku′tin û birîndarkirin. 

  Jinên Êzidî yên ku hê ji travmaya komkujiya ′engalê rizgar nebûne, dîsa di 

bin gefa dewleta Tirk de  ne. Bi rêya peymana sê alî ya di navbera PDK, hikû-

meta navendî ya Iraqê û Tirkiyê de, dixwazin ′er  biafirînin û jiyana Êzidiyan 

bi taybetî jî jiyana jinên Êzidî bixe xeteriyê. 

Li Îranê girtin, î′kence û îdamkirina jinên Kurd ên Rojhilatê Kurdistanê ji 

aliyê rejîma dagirker a  Îranê ve zêde bûye. Ji ber ku jin li Rojhilatê Kurdistanê 

hem li ser asta civakî û hem jî di asta siyasî  de xwedî roleke girîng in. Rejîma 

Îranê hewl dide wan bitirsîne û bêdeng bike. Lewma berxwedan û  zanîn û 

xebata jina Kurd misugerkirina azadiya Rojhilatê Kurdistanê ye. 

Niha jinên azad li Rojhilatê Kurdistanê bi dirû′ma ”Jin, Jiyan û Azadî“ pê-

′engiya serhildanê dikin û  li seranserê Îranê belav kirine. Ev dirû′me weke 

felsefeya azadiya jinê bi lez û bez di nava hemû  jinên cîhanê de belav dibe û 

konfedralizma jinên cîhanê ava dike. 

Bi boneya 25 Mijdarê Roja Têko′îna li Dijî ′ideta li Ser Jinê em hemû jinên ji 

bo azadiyê canê xiwe  fida kirîne, ji Rosa Luxemburg û Xwi′kên Mîrabel heta 

Sara û Nagîhanan, ji Arînan heta hevrênan ji  Leyla û ′îrîn Alemholîyan heta 

Jîna Emînî. li hemberî zihniyeta deselatdar a zilamsalar bwerxodan  kirineem 

bi bîr tînin. 

Ji bo bîranîna van têko′eran em soza xurtkirina têko′îna xwe ya li dijî her 

cure êrî′ên dagirker û  fa′îstan dubare dikin. Ji bo azadiya gel û jinan xebatên 

xiwe berfireh dikin. 

Em bang li hemû jinên Kurd dikin ku li qadên berxwedanê yên li dijî dagirke-

riyê û fa′istan cih  bigrin û pê′engiya serhildana neteweyî bikin. 

Taybetmendiyên PKK’ê  ... beşê )2(
Bi vê yekê hem ji tiştên ku di dîrokê de 
qewimînî encam derdixe, tiştên ku mirovatî 
pêşxistî, xizmet û mirovatî pê hatî kirin esas 
digire, li ser vî bingehî jî li pêşerojê ango mirov 
divê çi bike, vê yekê pêş dixe. Wisa destpêk û 
dawiyê dike yek. Vê yekê jî di roja me ya îro 
de pêk tîne. Wate tiştên ku di roja me ya îro de 
pêk tên, hem tiştên ku di dîrokê de qewimîne 
hem jî yên ku wê biqewimin in, li ser vê esasê 
jî şoreşgeriya ku Rêber Apo pêş xistî heye. Jê 
re dibêje şoreşgeriya kêliyê. Şoreşgerê kêliyê 
ew kes e ku dîrokê ji bo xwe esas digire. Hem 
dîrokê derbasbûyî û hem jî ya wê bê jiyanki-
rin, vêya di rojê de pêk tîne. Şoreşgeriya herî 
mezin ev e. Li Kurdistanê şoreşgeriyeke wiha 
dibe bersiv, weke din ne pêkan e. Mirov dikare 
vê yekê di dîroka Rêber Apo û PKK’ê de baş 
bibîne. Rêber Apo bi temamî li ser vî esasî xwe 
çêkiriye, milîtaniya PKK’ê çêkiriye û têkoşîn li 
ser vî esasî hatiye pêşxistin. Ji bo wê ye ku timî 
pêşketin û serketin çêbûye. Milîtaniya kêliyê 
timî li ser armanc, xet û prensîbên xwe dime-
şe, ev yek nahlêle ku tu ji armancên xwe, xet 
û prensîbên xwe qut bibî. Her wiha nahêle ku 
tu di xwe de cemidandinê çêbikî )bikevî rewşa 
dogmatîzmê(. Timî te weke avê diherikîne, te 
zindî û nû dike. Tevgereke wiha, çi astengî der-
kevin jî dikare li dijî wan bisekine û çareseriyê 
pêş bixe, pêşketin û serketinan çêbike. 

Dema mirov bi başî dîroka PKK’ê lêkolîn 
bike wê demê dikare vê yekê bibîne. Mêtin-
ger gel, civak û mirovê Kurd, ji dîrok, kok, 
çand, nasname û her aliyê xwe qut kiriye. 
Ji bo wê jî gelê Kurd ber bi mirinê ve diçû. 
Ji bona wê jî dewleta Tirk û hemû dewletên 
mêtinger û dagirker gotin ku pirsgirêka Kurd 
nema, êdî me xistiye gorê û careke din ne pê-
kane ku şîn bibe. Rêber Apo çi kir? Mudaxe-
leyeke pir dîrokî pêş xist. Ew mudaxeleya ku 
Rêber Apo pêş xist, ne tenê ji bo gelê Kurd 
bû, dibe ku di şexsê gelê Kurd de pêş xist lê 
ew mudaxele, mudaxeleyeke dîrokî ye, ji bo 
dîroka mirovatiyê ew yek pêş xist. Jixwe tişta 
ku di şexsê Kurdistan û gelê Kurd de pêş bixî, 
hemû gerdûnî ye, ne wisa tenê bi Kurdan re 
sînordar e. Rastiyeke wiha heye. Ji bo wê ew 
mudaxeleya ku çêbû, mudaxeleyeke pir me-
zin û dîrokî ye ji bo mirovatiyê. Rêber Apo çi 
çaxê ew mudaxele pêş xist; di Newroza 73’an 
de pêş xist. Di Newrozê de hîmê PKK’ê bi te-
mamî bi awayeke zanistî avêt. Ji ber ku heta 
wê demê tu kesî wateya Newrozê nedizanî. 
Heta mêtingeran wateyeke din lê kiribûn. Her 
kesê Newroz tenê kêfxweşî dizanî, yanî weke 
cejn û seyranekê ku mirov kêyfxweşiyê dike. 
Ji ber ku Newroz di dîrokê de ne tenê ji bo 
gelê Kurd, ji bo gelên Rojhilata Navîn rolek 
pêk anî, hem jî roleke mezin pêk anî.
      .... berdewam dike di hejmara bê de

li gorî adet û kevne′opiyên civakî tê birêvebirin, afirandiye ye. 

Lewma pêwîstiya jinan bi têko′îneke mezin heye da ku bika-

ribin rola xwe ya rastîn di dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re 

bilîze û be′darî proseya siyasî bibin û mafên xwe misoger bikin."

Hevseroka MSD′ê di dewama nirxandinên xwe de behsa rew-

′a jinan a li herêmên Rêveberiya Xweser jî kir û her wiha got: 

"Projeya demokratîk a Rêveberiya Xweser li ser bingehê azadiya 

jinan, wekhevî û edaleta di nava civakê de hatiye avakirin. Der-

fet li pê′iya wê vekirîne ku bi îradeyek xurt tev li hemû qadan 

bibe û xwe di nava vê pergala demokratîk a ku wekheviya tam ji 

bo wan misoger dike, dibîne. Rêveberiya Xweser jineke bi hêz û 

bi biryar ava kir ku di navendên biryarê de be′dar e. Bi taybetî jî 

pi′tî pergala hevserokatiyê ku ji bo pêkanîna wekheviya zayen-

dî û biryardayîna wekhev, sîstema îdeal e. Be′darbûna jinan di 

nava saziyên Rêveberiya Xweser de ji sedî 50 ye. Ev yek ji rêjeyên 

herî bilind li cîhanê tê dîtin, ev jî tê wê wateyê ku jinan di Rêve-

beriya Xweser de gelek destkeftî bi dest xistine."

Emîne Omer bal ki′and ser rola projeya neteweya demokratîk 

di parastina mafên jinan de û wiha got: "Projeya demokratîk a 

bi pê′engiya jinan gelek destkeftî bi dest xist, qanûnên taybet ji 

bo jinan derxistin da ku daxwazên xwe pêk bînin û mafên xwe 

misoger bikin. Vê projeyê jineke bi hêz û xwedî îradeyeke xurt 

afirand ku di qadên cuda de be′darî biryardanê dibe."

Hevseroka MSD’ê Emîne Omer bang li jinên Sûriyê kir ku xwe 

ji qalibên ′eklî derxin û wiha lê zêde kir: "Tirsa ku jin di van 

salên dawîn de pê re rû bi rû mabûn, hi′tiye ku ew heya rade-

yekê ti′tên ku jê re hatine diyarkirin, qebûl bikin. Ji ber vê yekê 

divê jin ji van polîtîkayên çewisandinê derkevin û bi tevlêbûna 

hemleya "Jin Jiyan Azadî" daxwaza azadiya xwe bikin, heta ku 

rastiya xwe ke′f bikin. Bi vî awayî dê bigihêjin azadî, wekhevî 

û dadmendiyê di nava civaka Sûriyê de. Divê jin têko′înê li dijî 

tundiya ku li dijî wan tê kirin, çi tundiya siyasî, çi civakî û çi jî 

aborî xurt bikin."

Hevseroka MSD′ê Emîne Omer di axavtineke xwe de  li gel 

ANHA yê di derbarê roja cîhanî ya rakirina tundiya li ser jinê 

got: rêjîmên desthilatdar siyasetên tundiyê li ser jinan birêve 

dibin.

Emîne Omer diyar kir ku li ser rew′a jinên Sûriyê di salên 

50'yî yên sedsala borî de, Emîne Omer diyar kir ku di wê demê 

de jina Sûriyê yekem jina Ereb bû ku mafê dengdan bi dest 

xistibû û wiha lê zêde kir: "Bi saya hewldan û têko′îna wê ya 

ji bo bidestxistina hinek ji van mafên xwe ev weke destkeftiyek 

mezin hate hesibandin."

Emîne Omer her wiha bal ki′and ser rew′a jinan li Sûriyê pi′-

tî hatina partiya Baas li ser desthilatê di sala 1963'an de û wiha 

pê de çû: "Rejîmên pi′tî salên 60'yî yên sedsala borî, bi taybetî 

pi′tî ku partiya Baas a Erebî li Sûriyê hat ser desthilatê, ha-

tin guhertin. Ji ber ku zîhniyeta baviksalar a rejîmê û nêrînên 

mezhebî, olî û e′îrtî sedemek sereke bû ji bo dûrxistina jinan 

û zehmetkirina bidestxistina mafên xwe.

Emîne Omer anî ziman ku li ser erdê tu maf û rola rêveberiyê 

ya jinan tune ye û wiha got: "Tevî hebûna qanûnên taybet ji 

bo jinan di destûra Sûriyê de ku daxwaza parastina mafên wan 

dike û tekeziyê li ser rola wan di hemû warên siyasî, aborî, ci-

vakî û çandî de dike, her wiha ku banga wê yekê jî dike di maf 

û erkan de wekhevî hebe, lê ev yek tenê teorîk maye."

Emîne Omer got ku hîn jî jin ji ber pergala heyî ê′ê diki′înin 

ku pi′tî sala 2011'an di encama ′er û pevçûnên li Sûriyê de 

rew′a wan hîn xerabtir bûye û wiha dom kir: "Di vî ′erî de 

jina sûrî berdêlên giran dan, hatin qetilkirin, girtin û tecawiz 

li wan hat kirin. Heman demê  her cure polîtîka, bi taybetî jî 

polîtîkaya tirsandinê li dijî wê hate me′andin da ku daxwaza 

mafê xwe neke."

Emîne Omer destnî′an kir ku rêyeke dirêj li pê′iya jinên sûrî 

heye da ku mafên xwe bi dest bixin û wiha domand: 

"Sedema vê jî zîhniyeta rejîmê ye ku jineke qels a bê îrade ya 
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 Taybetmendiyên PKK’ê  ... beşê )2(

Emîne Omer: Projeya demokratîk a 
Rêveberiya Xweser li ser bingehê

 azadiya jinan, wekhevî û edaleta di 
nava civakê de hatiye avakirin

Têkoşîna Azadiya Jinên Kurd 
wê bibe goristana zîhniyeta 

dîktatorî û faşîst

....Rêber Apo ji bo dîrokê vê dibêje; “Em di destpêka dîrokê 
de veşartîne, dîrok jî di roja me ya îro de tê ziman.” >>

 
Wî got: «Tirkiye bi eşkereyî dibêje ku 
hêzên navdewletî weke Rûsya qada  
asmanî ji bo êrîşên hewayî yên li ser 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê vekiriye.

Her wiha ji bo Amerîkayê jî şirîkên wê 
yê NATO yê, ew dikare qada esmanî
li pêşiya Tirkiyeyê bigire lê vê yekê 
nake, Em dibînin ku di vê êrîşê de 
hevkarên Tirkiyeyê ne."

Bi rêz Xelîl destnîşan kir ku Erdogan 
ne ew lehengê ku bi tena xwe êrîş 
bike, ew ji nakokiyan û bêdengiya 
navneteweyî sûd werdigire û êrîşên 
xwe li ser herêmê pêk tîne.

li ser rûmet û serweriya 
Sûriyê bazarên qirêj hene

Aldar Xelîl di derbarê bêhelwstbûna 
rêjîma Sûriyê wisa dibêje:
 Rejîma Sûriyê xema serweriya 
Sûriyê nake, tenê ji bo desthilata xwe 
kar dike, lawaz e û îradeya parastina 
Sûriyê  li ba nîne û di vê bazarê de 
beşdar dibe.

 Di dawiyê de endamê desteya 
serokatiya Partiya Yekîtiya 
Demokratîk Aldar Xelîl got gelê bakur 
û rojhilatê Sûriyê helwsta xwe diyar 
kir,  serkeftina me tenê bi gelê me ye   
û bi wê  emê serkeftinê bi dest bixin.

serkeftina me tenê bi gelê me 
ye û bi wê  yekê emê serkeftinê

 bi dest bixin

Di hevpeyvîneke xwe de li ser 
ekranê Ronahî Tv Endamê 
desteya Serokatiya Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD Aldar Xelîl di derbarê 
êrîşa dewleta Tirk a li ser herêmên 
Bakur û Rojhilatê Sûriyê axvî û ev 
nirxandin kir.

Armanca êrîşên dewleta 
Tirk ên li ser herêmê ne tenê 
leşkerî ye, jê bê tir armanca 
wê lawazkirina Rêveberiya 
Xweser e, û hilweşandina 
saziyên wê û têkbirina  
binesaziya jiyana civakî ya.
 
 Aldar Xelîl da zanîn ku dewleta Tirk 
fêm kiriye ku pergala parastinê hatiye 
guhertin û êdî nikare wê piscine, 
lewra Tirikyê saziyên civakê dike 
armanc.
"Hedefkirina saziyên jiyanî ji aliyê 
dagirkeriya Tirk ve armanc ew e 
qutkirina debara jiyana xelkên deverê 
û koçberkirina wan ji herêmê ye, 
dagirkeriya Tirk cihên ku xizmeta 
gel dikin weke stasiyonên elektrîkê, 
depoyên genim û cihên din ên  
debara jiyanî aramnc digire".

ji nakokiyan û bêdengiya 
navneteweyî sûd werdigire

Aldar Xelîl bal kişand ser helwest  û 
rola neyînî ya  hêzên navdewletî li 


