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ــرق األوســط دون حــل  ــات ال ــاء أزم ــة انه عبثي

ــة. ــة الكردي القضي

بــأن تركيــا األردوغانيــة  تبــّدى للعــامل برمتــه 

ــأي  ــا ب ــتعىص عليه ــم. ويس ــى العظ ــة حت متأزم

شــكل مــن األشــكال أن تقفــز فــوق أزماتهــا دفعــة 

ــا وقياســاً  ــن غــر املمكــن عليه ــا م واحــدة. وأنه

ــا  ــي تعصــف برتكي ــر الت عــى حجــم األزمــة الكب

فإنهــا لــن يكــن مبقدورهــا أن تتجــاوز األزمــة مــن 

ــة،  ــية، ثقافي ــة، سياس ــت: اقتصادي ــة كان أي ناحي

وشــتى مســتويات املجتمعيــة يف تركيــا. التضخــم 

الــذي يعصــف برتكيــا تعكــس حالــة التبعيــة 

ــا  ــم أدق تفاصيله ــة وتحك ــام الهيمن ــة لنظ الرتكي

مــن خــال أركانــات السياســة العامليــة التــي 

ــة  ــت بدورهــا عــى مفــرتق طــرق مــن مرحل بات

املرحلــة  طبيعــة  بســبب  الخطــورة  شــديدة 

االنتقاليــة.

لقــد أثبتــت تفجــرات تقســيم يف اســطنبول بأنهــا 

مرسحيــة ســيئة اإلخــراج. وأن معديهــا خلفــوا 

ــذا  ــأن ه ــد ب ــرة تؤك ــرة وكب ــل كث ــم دالئ ورائه

النظــام خصــم شــديد وبالضــد مــن إرادة مكونات 

تركيــا يف مقدمتهــم األتــراك نفســهم. وأن الشــحن 

القومــي املشــوب بالتطــرف الدينــي ســببت لرتكيــا 

ــي  ــر األمري ــوء األخ ــا الض ــم منحه ــد أن )ت بع

الــرويس( بعمليــة عســكرية جويــة خلفــت ورائهــا 

جرائــم موصوفــة بأنهــا جرائــم حــرب وبالضــد من 

اإلنســانية: ترويــع املدنيــني، وقوع ضحايــا مدنيني، 

دمــار يف البينــة التحتيــة ...إضافــة إىل الكثــر مــن 

ــة  ــة محلي ــر حقوقي ــا تقاري ــي رصدته ــل الت الدالئ

ــوف  ــن الوق ــا م ــرت تركي ــة أج ــة وعاملي وإقليمي

الجويــة وفشــلها –عــى  العمليــة  تلــك  عنــد 

ــة  ــق مرادهــا مــن عملي األقــل اللحظــة- يف تحقي

عســكرية بريــة جديــدة. أمــا ســبب الفشــل فــا 

ميكــن حــره بالعامــل املوضوعــي أي الرفــض 

الــرويس واألمريــي واإليــراين وعمــوم املواقــف 

التــي شــهدنا متاســكها مؤخــراً؛ إمنــا املقاومــة 

ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــة ق ــعبية وجهوزي الش

ــت  ــا جعل ــة حوله ــات املجتمعي ــاف املكون والتف

ذلــك عامــاً ذاتيــاً حاســاً تفاعلــت مــع العوامــل 

ــل  ــا عام ــاف إليه ــر يض ــة الذك ــة اآلنف املوضوعي

الرفــض الشــعبي الســوري مــن مختلــف املناطــق 

الســورية الرافضــة للعــدوان الــرتيك عــى مناطــق 

ــة  ــة فرمل ــت مجتمع ــوريا؛ أحدث ــال ورشق س ش

ملرامــي العثانيــة الجديــدة وتعاطفــاً دوليــاً مــع 

اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا كقــوات 

رشعيــة ال ميكــن انهاءهــا أو تحجيمهــا. وال ميكــن 

ــه اإلدارة  ــى ب ــذي تحظ ــم ال ــدور امله ــال ال إغف

وقــوات قســد يف تعزيــز األمــن املجتمعــي يف 

ــأي شــكل مــن  شــال ورشق ســوريا. وال ميكــن ب

األشــكال اتبــاع رغبــة أو عاطفــة تفــي إىل إعــادة 

ــة  ــايل محاول ــة وبالت ــاج النظــام شــديد املركزي انت

ــورية دون دور  ــية الس ــة السياس ــك العملي تحري

ــكرية. ــا العس ــة وقواته ــإدارة الذاتي ــل ل ومتثي

ــة مهــا حــاول وتحــاول خاصــة  ــا األردوغاني تركي

يف الفــرتة األخــرة أن تصــدر أزماتهــا فإنهــا ترتطــم 

اســتبدادي  نظــام  كل  بــأن  وتؤكــد  بالحقيقــة 

يبغــي إنهــاء أزماتــه دون املــرور بحــل عــادل 

ــة  ــرد عملي ــو مج ــة ه ــة الكردي ــتدام للقضي ومس

ــي. ــا الحتم ــد النفجاره ــة ومتهي ــم األزم تأزي

أعلنــت هيئــة اإلدارة املحليــة إلقليــم عفريــن يف مقاطعــة 

الشــهباء عــن  توقــف جميــع األعــال الخدميــة، بســبب 

ــذي  ــر ال ــار الجائ ــة الحص ــازوت؛ نتيج ــادة امل ــدام م انع

ــت  ــا أعلن ــهباء. في ــى الش ــق ع ــة دمش ــه حكوم تفرض

هيئــة الرتبيــة والتعليــم إلقليــم عفريــن، تعليــق الــدوام 

املــدريس ملــدة أســبوع، للســبب نفســه.

عــن ذلــك، قالــت الرئيســة املشــرتكة لهيئــة الرتبيــة 

ــح  ــل، يف تري ــان خلي ــن، بريف ــم عفري ــم إلقلي والتعلي

لوكالتنــا، إنهــم »علقــوا الــدوام املــدريس يف مقاطعــة 

مــادة  توفــر  عــدم  بســبب  أســبوع؛  ملــدة  الشــهباء 

املــازوت، وذلــك بــدءاً مــن اليــوم األحــد«.

اســتمرار حكومــة دمشــق؛  أنــه يف »حــال  ونوهــت 

بتشــديد الحصــار، ومنــع دخــول املحروقــات إىل الشــهباء، 

ــدريس«. ــدوام امل ــق ال ــيتمدد تعلي س

ــة  ــى مقاطع ــق ع ــار الخان ــك الحص ــت إىل »ف ــا دع ك

الشــهباء، ملــا لــه مــن تداعيــات كبــرة عــى الحيــاة 

اليوميــة للطلبــة واألهــايل«.

توقف جميع األعال الخدمية

بــدوره، قــال الرئيــس املشــرتك لهيئــة اإلدارة املحليــة 

ــة  ــح لوكال ــال تري ــد، خ ــق أحم ــن، فائ ــم عفري إلقلي

ــا يف  ــات مب ــة واآللي ــال الخدمي ــع األع ــاوار إن »جمي ه

ذلــك مولــدات الكهربــاء، توقفــت أمــس الســبت؛ نتيجــة 

ــة«. ــات يف املقاطع ــر املحروق ــدم توف ع

ــن  ــر م ــق أك ــانية بح ــوارث إنس ــن »ك ــد م ــذر أحم وح

200 ألــف مواطــن، يف حــال اســتمرار حكومــة دمشــق يف 

ــع املمنهجــة عــى الشــهباء«. سياســة التجوي

ودعــا »القــوى الدوليــة للضغــط عــى حكومــة دمشــق؛ 

لفــك الحصــار عــى املقاطعــة«.

ــار  ــرض الحص ــق، تف ــة دمش ــر أن حكوم ــر بالذك والجدي

عــى مقاطعــة الشــهباء منــذ أكــر مــن 4 أعوام، وتشــدده 

عــى أعتــاب فصــل الشــتاء مــن كل عــام؛ متبعــة سياســة 

بدخــول 20  إال  تســمح  مل  متــوت(، حيــث  ال  )قــوت 

صهريجــاً للــازوت كل شــهرين مــرة، مــن أصــل 60 

صهريجــاً كل 15 يومــاً؛ لســد حاجــة املقاطعــة التــي 

تضــم 5 مخيــات للمهجريــن، باإلضافــة إىل الســكان 

ــا. ــني إليه ــهباء والنازح ــة الش ــني ملقاطع األصلي
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سيهانوك ديبو 

الحل  في  األوجالني  الفكر  قضية  نتناول  أن  المفيد  من 
مع  تصلح  ال  األخيرة  الواقعية؛  من  بالكثير  السوري 
مع  المّسبقة؛  المواقف  أصحاب  مع  الرغبات؛  أصحاب 
أحفاد  ومع  الكيديين  مع  القوموية،  االستعالئية  الرؤى 
آنكيدو. وحين الخالص من هذه العُقَِد؛ باإلمكان أن نتعامل 
األوجالنية/  نهج  أمام  بأننا  مخصوص-  –بشكل  اللحظة 
أنه  على  الفكر  بهذا  االحاطة  الخطأ  ومن  األوجالنيزم. 
ما  أول  الفكر  هذا  أي  ألنه  وحدهم.  الكرد  على  مقتصر 
أزمته؛  للشرق األوسط؛  المستعصية  الحالة  يتناول  ينطلق 
نكوصه؛ االستيالء على ثقافته، وسرق حضارته. ويطرح 
مفتاح حل قضية/ مشاكل الشرق األوسط ليس في الحالة 
الحالة  الجديد- هذه  الشرق األوسط  الجديدة أي في وضع 
إْن تكن فستكون بعد مرور أقل من خمس عقود مزدحمة 
أخرى  مرة  المشكلة  وتكرار  واالستعصاءات،  بالمشاكل 
لكن بأسلوب آخر. وما يطرحه أوجالن هو الشرق األوسط 

الديمقراطي ومفتاح حل القضية الكردية.

أن نرى اليوم يسارياً أو شيوعياً في صفوف جبهة النصرة 
نرى  أن  المعارضة.  هي  تكون  كي  ويدفعها  فيها  عاً  ُملَّمِ
القومية  انتقاالت ملحوظة وسريعة كي يقفز )مدافعاً( عن 
العربية إلى أمكنة خلف الجماعات الجهادية االسالموية. أن 
نرى قفزات بالجملة وبالمفرق تفي بالعودة المحمومة إلى 
حضن النظام بعد سنوات من العداوة أو إظهار المعارضة 
يعنيه  ما  يعني  بالمئات.  تعد  التي  األمثلة  له. وغيرها من 
الفكر الخاطئ  الفكر هو الخاطئ. وما يظهر من بعد  بأن 
يمكن تصنيفه بخانة الممارسة الخاطئة والتوغل في الفكر 

واالصرار على جعله بمقاس حل المشاكل التي نعانيها.
من  خرج  هوغو  لفكتور  البؤساء  رواية  في  فالجان  جان 
السجن بعد بقائه تسع عشر عاماً. التهمة هي سرقة رغيف 
في  مؤثرة  شخصية  يصبح  سراحه؛  اطالق  بعد  خبز. 
المجتمع إلى درجة كان ينظر له بأنه المخلّص. في منتصف 
شباط المنصرم أمضى أوجالن تسع عشر عاماً في سجنه 
سرقه  الذي  الخبز  استرجع  ألنه  اليوم  حقيقة  تبدو  بتهمة 
الديكتاتوريين والسلطويين والفاشيّات التي باتت تشكل عبأ 
الشعوب  المنطقة. وهذه  إلى شعوب  المنطقة  على شعوب 
تسقط  أن  وقوة  عزماً  تبدي  المناسبة  اللحظة  ترى  وحين 
عروشهم. وقد سقط بعض منها. لكن؛ الكثير منهم ما زالوا.
قبلها من مناطق تحررت، وتحررت  الرقة تحررت. وما 
دير الزور . وما يحدث اليوم في عفرين التي ستنتصر ال 
تُطلُق  بنادق  ويكون عن طريق  كان  ذلك  كل  فإن  محال؛ 
الديمقراطية.  األمة  بفكر  مؤمنة  لعقول  تحتكم  سواعد  من 
اإلرهابي  التنظيم  فكر  رأينا  أن  بعد  من  أوجالن.  بفكر 
الداعشي قد حل محل الفكر النمطي القوموي. والذي جرى 

من  وسيل  الرقة  تحرير  حملة  من  يوماً   135 مرور  بعد 
العيش  فكر  بأن  الديمقراطية  سوريا  قوات  شهداء  دماء 
المشترك وأخوة الشعوب ووحدة المصير. والثورة بروح 
المرأة. وحرية المرأة يعني المجتمع الحر. وبهدف المجتمع 
فكر  خالل  من  يعني  األيكولوجي.  السياسي  األخالقي 
أوجالن ومشروع األمة الديمقراطية بتجسيده اإلداري أي 
من خالل االتحادية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هو 
الذي انتصر. فيلسوف مسجون في السجون الفاشية التركية 
الداعمة لإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية كداعش والنصرة 
ومن يرتبط بهما. وتحرير الرقة أول ما يعنيه بأن المشاريع 
انتصر.  الذي  هو  األوجالني  والمشروع  تتحارب؛  التي 
اليوم حالة  به وعده  يتم األخذ  أن  الواجب األخالقي  ومن 
المنطقة  لشعوب  إنما  فقط  للكرد  ليس  قومية.  فوق  فكرية 
برمتها. ألننا اليوم أمام أوجالنيون كرد وأوجالنيون عرب 
ومن  والثقافات.  الشعوب  جميع  ومن  ترك  وأوجالنيون 

شعوب أوربية أيضاً ومن غيرها أيضاً وأيضاً.

ليست  أوجالن  رفع صورة  من  الرسالة  بأن  سابقاً؛  كتبنا 
أيضاً  وليس  لحظة.  التركي  الشعب  إلى  الحقد   وارد  في 
كما يعتقد بعض الواهمين بأنه إشارة إلى احتالل )كردي( 
العبثي الذي يطلقه بعض  لمدينة )عربية(. وليس بالمشهد 
تعود.  ال  سابقة  سابقة.  فترة  في  المتوحدين  األحياء  من 
)االمبريالية(  مع  لينيني  ماركسي  حزب  مع  تحالف  بأنه 
األمريكية. مع العلم بأن التحالف حدث قبل ستين سنة ما 
بين روزفلت وتشرشل )الرأسماليان( وستالين )الشيوعي( 
ضد الظاهرة الفاشية النازية. من ال يدرك ما هو االنعطاف 
الطرق  وقت  يحين  حتى  يراقب  أن  عليه  التاريخ؛  في 
استجلب  من  ليس  الكرد  العموم  في  المستقيمة.  اليسيرة 
)االستعمارات( إلى المنطقة؛ الشعوب تملك ذاكرة جمعية 
قوية على جميع النقاط والمفصليات التي راكمت وأحدثت 
المشهد الحالي. وشعوب الشرق األوسط بات المميز لديها 
ذواكرها فقط؛ طالما كانت األنظمة المستبدة تحجب عنها 
المستقبل. لكن يبدو بأن مثل هذا الحجب بات في معرض 
بأن  أوجالن  رفع صورة  من  الرسالة  واالهتراء.  التشقق 
شعوب  إلى  أساء  ما  أول  أساءت  ارهابية  لدولة  عاصمة 
سوريا. وشعوب المنطقة. والشعوب في العالم. وألن داعش 
من  يسقط  ولم  الهواء،  من  يأت  ولم  الفراغ،  من  ينبت  لم 
عدم  في  واالصرار  آخر؛  باسم  ولو  سيعود  فإنه  السماء. 
عودته يعني االحتكام إلى مشروع أقوى منه. وهذا سيكون 
الفكرية.  اإلرهاب  منابع  تجفيف  كيفية  في  األساس  الّدال 
والتشكيك  التشويه  في حمالت  االستمرار  من  بدل  واليوم 
هذه  مع  التعامل  يتم  أن  الدهاء  من  أوجالن؛  بمشروع 
نتعرف  نحتاجها.  التي  الديمقراطية  يخلق  وفكر  المرحلة 
األوجالني  الفكر  ومن  لوجه.  وجه  علينا  وتتعرف  عليها 
على  االنتماءات  وجميع  منتصرة،  الثقافات  جميع  تخرج 
قدر متساوي في الحقوق والواجبات. من الممكن انصافاً أن 

نطلق على هذه المرحلة بأنها المرحلة األوجالنية.
الشيعة  أساس  على  الحرب  إلى  ننتمي  ال  أخرى:  مرة 
وفق  السلمي  وتعايشها  العقائد  احترام  إلى  ننتمي  والسنة، 
االنطالق.  سوريا  من  جديد.  لعهد  جديد  اجتماعي  عقد 
فمن شمال وشرق سوريا صار الحل. وإذا ما كان أفضل 
دالالت وجود اللون األبيض هو اللون األسود؛ فيكفي أن 
نعلم بأن معاداة تركيا ومن ينفذون أجندتها )في أية جغرافية 
يكونون( لفكر معين؛ داللة متقدمة بأن الفكر الذي تعاديه 
هذه الجهة/ الجهات؛ في أنه فكر صحيح يؤخذ به ويعتد به 

ويؤسس عليه.

الكرد في سوريا الذين يؤمنون بفلسفة أوجالن قّدموا أنفسهم 
من خالل صيغة يؤخذ بها لتشكيل حالة االنتماء الوطني/ 
الحالة فوق االنتماءات األولية. من الخطأ بل من الخطيئة 
أن يقول أحدهم ما دخل الكرد بتحرير الرقة وهي المدينة 
العربية؟ هؤالء من يقّسمون سوريا. الكرد في سوريا الذين 

تتوسع  حتى  دمشق؛  على  عينهم  أوجالن  بفلسفة  يؤمنون 
سوريا على كل السوريين وتحل جميع قضايا شعب سوريا 
اآلشوريين  والسريان  والكرد  العرب  من  يتألف  الذي 
ومسيحيين  مسلمين   … والشركس  واألرمن  والتركمان 
وإيزيديين؛ وغيرهم من االنتماءات األولية التي هي ثقافات 
لها  ينتمي  والجميع  مشتركة،  كليّة  ثقافة  لتشكيل  مهمة 
ويفتخر بها. وهذه إحدى مبادئ األمة الديمقراطية األساسية 
التاريخ وفهمه بشكل  القيم المتصالحة مع  التي تؤكد على 
االنتصار  إلى  يؤدي  الذي  بالطريق  سوى  ليس  مضطرد 
الجمعي. األهم في المسألة برمتها أن ال نحيا بدون فكر. 
وقنابل  نواقل  إلى  تتحول  التي  المفكرة هي  الشعوب غير 
التفسير  هو  وهذا  مجتمعاتها.  وتاريخ  قيمها  تفجر  موقوتة 
وراية  صورته  ورفع  األوجالني  بالفكر  لاللتزام  األنسب 

قوات سوريا الديمقراطية في الرقة المحررة. 

الديمقراطي.  بأنه  األوسط:  للشرق  جديد  »تعريف 
ونهضة المجتمع فيه تتحقق عن طريق مقاربته القصوى 

لأليكولوجيا«

المراقب لمسرح الشرق األوسط السياسي يجده على فصول 
كثيرة متناقضة وعدائية؛ مشهد ال يطيق اآلخر؛ بل يلغيه 
الشرق  مجتمعات  رأتها  التي  والفصول  أبيه.  بِكرة  من 
األوسط؛ كانت على الدوام نمطية؛ وعلى الدوام فإن دوافع 
السلطة التي تبديها نمطية ثقافية معينة تظهر مع ديمومتها 
بأن تسلك مسلك الفاشية. وعلى الرغم من وجود تنويع بين 
هذه الفصول وتناقض ظاهر ما بينها وأنها إذا ما اجتمعت 
تنتبه؛  أن  أنها ودون  إاّل  الحرب؛  يكون  الثالث  فإن  سوية 
األساليب  نفسها؛  المسميّات  نفسها؛  المصطلحات  تستخدم 
تبقى  أن  نفسها:  النتائج  إلى  الوصول  بغية  ….؛  نفسها؛ 
األيديولوجية  فالمحاسبة  ال.  المختلف:  وغيرها  لوحدها؛ 
الناجحة هنا بأن الشرق األوسط ال يتألف من قومية واحدة 
أن  القوميات  إحدى  اصرار  حال  في  تنشأ  التي  والسلطة 
تظهر كذلك في ثنيّاتها؛ فتكون قوموية فاشية على حساب 
إفناء غيرها؛ واألمثلة كثيرة هنا كما حال التقسيم المفروض 
خمسة  منذ  مرة  ألول  عام  مئة  قبل  األوسط  الشرق  على 
آالف عام. وعلى يدي حّراسه حّراس الخرائط من أفكار 

وجمهور موبوء بالدولتية القومية.
وأنه  وحيد؛  دين  من  مؤلفاً  ليس  األوسط  الشرق  أن  كما 
مهبط األديان السماوية واألرضية؛ وأية سلطة دينية تظهر 
وفق ذلك؛ لتبدو بأنها على حساب إنهاء األديان والمعتقدات 
األخرى. وبنوع غير معقد من التفكير هنا؛ نجد بأن مقترفي 
مثل هذا التنميط فإنهم يعادون المصدر األوحد لألديان قبل 
معاداتهم للمتدينين. وأيضاً األمثلة نجدها كثيرة هنا؛ آخرها؛ 
ما اقترفته الجماعات التكفيرية الدينوية ضد معتنقي المعتقد 

األيزيدي في شنكال/ سنجار.
األوسط  الشرق  بأن  هنا  الناجحة  األيديولوجية  والمحاسبة 
آخرها  األديان  من  مجموعة  بل  وحيد  دين  من  يتألف  ال 
كان اإلسالم وأولها الفاعل كانت الزرداشتية. وأن الصيغة 
عن  البحث  من  بد  ال  األديان  هذه  تتعايش  كي  األنسب 
الدولة  فيها  تبدو  والتي  الديمقراطي  للمجتمع  مثلى  صيغة 
النظام  مثال  في  معين؛  لدين  متبوعة  غير  تمثيلية  بصفة 
السوري والذي يقر بأن دين رئيس الجمهورية )العربية( 
هو )اإلسالم(؛ فإن مثل هذا القانون أصبح بمثابة سكين قسم 
مجتمع سوريا إلى العديد من األقسام المنحجزة: ال للمرأة 
كي تكون رئيساً؛ ال لغير العربي أن يكون رئيساً؛ وال لغير 
المسلم أن يكون رئيساً؟؟؟. ومرة أخرى بعيداً عن النزعة 
التي بات يظهر غالب مناصريه  المدني  للمجتمع  الجوفاء 
دعوة  واألخيرة  التشكيكية؛  الشكلية  المواطنة  عباءة  تحت 
مبطنة إلى الفاشية؛ ولكنها تبدو مهزوزة مع كل ما تظهره 

من أبنية ُمشيّدة.
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ــب  ــب طي ــرتيك رج ــس ال ــني إن الرئي ــس كوه ــي لوران ــناتور الفرن ــار الس أش

أردوغــان »يســتفيد« مــن الــراع يف أوكرانيــا ، لشــن  غــارات جويــة يف شــال 

ســوريا مــع اســتمرار تركيــز العــامل عــى أوكرانيــا.

وقــال الســناتور الفرنــي لورانــس كوهــني يف مؤمتــر صحفــي يــوم الخميــس 

املــايض إن الوضــع يف شــال ســوريا ، تحــت الربــات الجويــة الرتكيــة منــذ 

ــز العــامل عــى  ــزداد ســوًءا مــع اســتمرار تركي ــاين ، ي ــن الث 19 نوفمــر / تري

ــا. أوكراني

وأدان كوهــني اســتهداف تركيــا  للبنيــة التحتيــة يف شــال ورشق ســوريا، 

وأعلــن  أن وفــداً مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ يعتــزم القيــام بزيــارة شــال 

ورشق ســوريا ) روج آفــا(.

وأوضــح الســناتور كوهــني إن أردوغــان ال يهــدف إىل »احتــال األرايض فحســب 

، بــل أيًضــا تقويــض االدارة الذاتيــة  الدميقراطيــة«.

ــذي  ــد ال ــن الوف ــن ضم ــدار ، وهــي م ــت الســناتورة نســيمة دن ــا قال بدوره

ــن  ــوايت اسس ــا ، الل ــاء روجاف ــة »نس ــو مقابل ــم ه ــا، إن هدفه ــيزور روجآف س

ــا«. ــة بأكمله ــا املنطق ــة تحتاجه ــاركية منوذجي ــة تش دميقراطي

ــارة  ــادرة لزي ــذه املب ــع ه ــواب م ــن الن ــر م ــن الكث ــدار: »يتضام ــت دن وقال

املنطقــة ورؤيــة مــا نشــعر بــه بشــكل ملمــوس«، »أن داعــش مســجون اآلن ، 

لكــن ميكــن أن يتحــرروا غــًدا ويصبحــون خطــرًا علينــا يف أوروبــا مــرة أخــرى«. 

ــي  ــأ األخاق ــن الخط ــيكون م ــرود:« س ــي ف ــناتور رمي ــال الس ــه ق ــن جانب  م

ــيني«. ــاء للفرنس ــاء وحلف ــوا أصدق ــن كان ــراد ، الذي ــن األك ــي ع التخ

»إنهــم حليــف أســايس يف الحــرب ضــد املجموعــات املتطرفــة.  وســوف 

يكونــون  حلفــاء يف املســتقبل«.

ــرتيك  ــش ال ــاح للجي ــب الس ــا عواق ــد رأين ــوران » لق ــر ل ــناتور بي ــال الس وق

ووكائــه الجهاديــني باحتــال عفريــن ، فقــد أدى ذلــك إىل تطهــر عرقــي. لقــد 

حذرنــا مــن عمليــات أردوغــان عــر الحــدود منــذ عــدة أشــهر ، حيــث وقعنــا 

عــى عريضــة مــع 102 نــواب. لســوء الحــظ ، تجــاوز أردوغــان هــذا الخــط 

األحمــر مــرة أخــرى ، ويريــد شــن عمليــة بريــة يف األرايض الســورية ».

وأكــد الوفــد الفرنــي الــذي يعتــزم زيــارة شــال ورشق ســوريا  » إن أعضــاء 

مجلــس الشــيوخ ســيلتقون بوزيــر الخارجيــة الفرنــي لطلــب دعــم الحكومــة 

ضــد عــدوان أردوغــان. ويطالــب الوفــد تركيــا بوقــف قصــف املنطقة ، وفرنســا 

تســتخدم حــق النقــض ضــد أي عمليــة بريــة تركيــة يف ســوريا والعــراق«. 

اعضاء من مجلس الشيوخ الفرن�سي يؤكدون دعمهم لإلدارة الذاتية ويرفضون أي عمل عسكري تركي

ــان،  ــه أوج ــد الل ــد عب ــة القائ ــورية لحري ــادرة الس ــم املب ــق باس ــر الناط اعت

ــة  ــب األوروبي ــة التعذي ــة مناهض ــاء بلجن ــد اللق ــض القائ ــذر، رف ــدا من فرزن

ــرة  ــع وت ــكل شــعوب الــرق األوســط وخاصــة الكــرد؛ لرف )CPT(، رســالة ل

ــا  ــام بواجبه ــن القي ــة م ــص اللجن ــد أن متل ــع الســاحات، وأك النضــال يف جمي

ــرتيك. ــام ال ــية للنظ ــح السياس ــة للمصال ــد، هــو خدم ــاه القائ تج

ــش أســوأ  ــذي يعي ــه أوجــان ال ــد الل ــد عب ــى انقطــاع القائ ــّر 20 شــهراً ع م

ــع  ــة من ــي؛ نتيج ــامل الخارج ــن الع ــت، ع ــيّئ الصي ــرايل س ــجن إم ــة يف س عزل

ســلطات دولــة االحتــال الــرتيك لقــاءه مبوكليــه وذويــه والتكتــم عــى وضعــه 

الصحــي.

وبعــد مناشــدات عامليــة ومحليــة للكشــف عــن وضــع القائــد أوجــان، 

ــة  ــجون دول ــب )CPT( س ــة التعذي ــة ملناهض ــة األوروبي ــن اللجن ــد م زار وف

االحتــال الــرتيك بــني 20- 29 أيلــول املــايض، الســيا ســجن إمــرايل؛ للتحقيــق 

يف رشوط وظــروف هــذه الســجون، وقالــت إنهــا ســتعد تقريرهــا حــول الزيــارة 

ــام 2023. ــهر آذار ع يف ش

إمرايل ذو الصيت اليء تاريخياً

قــال  القائــد عبــد اللــه أوجــان يف كتابــه )مانيفســتو الحضــارة الدميقراطيــة- 

القضيــة الكرديــة وحــل األمــة الدميقراطيــة(، عــن حياتــه يف الســجن بجزيــرة 

إمــرايل:

مضافــأ »إمــرايل ذائعــة الصيــت تاريخيــاً كونهــا جزيــرة تطبــق فيهــا األحــكام 

ــاس  ــب وق ــا رط ــتوى. مناخه ــي املس ــة رفيع ــؤويل الدول ــق مس ــادرة بح الص

ــة اإلنســان جســدياً«. ــم بني ــرب إىل تحطي ــة، وأٌق للغاي

مؤخــراً، ذكــر مكتــب العــر الحقوقــي يف 29 تريــن الثــاين/ نوفمــر املنــرم 

ــة  ــارة اللجن ــه خــال زي ــه أن ــي وصلت ــات الت ــه حســب املعلوم ــان، أن عــر بي

ــد  ــر القائ ــرايل مل يح ــول 2022 إىل إم ــب يف أيل ــة التعذي ــة ملناهض األوروبي

ــد أوجــان. أوجــان االجتــاع، وعــّر املكتــب عــن مخاوفــه إزاء وضــع القائ

مل تلعبCPTدورها تجاه ملف القائد

تعليقــاَ عــى ذلــك، لفــت الناطــق باســم املبــادرة الســورية لحريــة القائــد عبــد 

اللــه أوجــان، فرزنــدا منــذر، االنتبــاه إىل أهميــة دور لجنــة مناهضــة التعذيب 

لحايــة املعتقلــني دوليــاً، قائــاَ: »تعــد لجنــة مناهضــة التعذيــب أحــد أهــم 

أجهــزة املجلــس األورويب التــي نشــأت؛ بغــرض منــع التعذيــب والتحقيــق يف 

معاملــة األشــخاص مســلويب الحريــة ودعمهــم وحايتهــم، ولهــا الحــق يف زيارة 

الــدول املوقعــة عــى عهــود ومواثيــق وقوانــني املجلــس األورويب، دون الحصول 

عــى إذن مســبق؛ وذلــك ملتابعــة وضــع املعتقلــني«.

وأوضــح منــذر أن لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن اللجــان املســؤولة عــن وضــع 

القائــد عبــد اللــه أوجــان، كونهــا صاحبــة واجــب تجــاه ملــف القائــد، ولكــن 

وعــى الرغــم مــن مــي 23 عامــاً وزيارتهــا 9 مــرات ســجن إمــرايل خــال هــذه 

األعــوام، إال أنهــا مل تلعــب دورهــا بالشــكل املطلــوب؛ ورداً عــى ذلــك أبــدى 

القائــد أوجــان موقفــاً تجــاه زياراتهــا التــي ال فائــدة منهــا.

ــارة  ــة يف الزي ــاء باللجن ــان اللق ــه أوج ــد الل ــد عب ــض القائ ــباب رف ــن أس وع

ــاه  ــا تج ــة بواجبه ــم اللجن ــذر: »مل تق ــنّي من ــرايل، ب ــا إىل ســجن إم األخــرة له

ملــف القائــد حتــى اآلن؛ لذلــك رفــض القائــد اللقــاء بهــم، عــى الرغــم مــن 

قدرتهــا الضغــط عــى الدولــة الرتكيــة واملجلــس األورويب يف رفــع العزلــة وحــل 

ــاً«. ــد قانوني ملــف القائ

»العزلة املشددة وصلت إىل أعى مستويات التعذيب«

وأردف منــذر: »بعــد اختطــاف القائــد أوجــان بنحــو شــهر، أي يف 2 آذار1999، 

ــة مناهضــة التعذيــب ســجن إمــرايل، وذكــرت يف تقريرهــا الصــادر  زارت لجن

ــن  ــة ع ــة الرتكي ــات للحكوم ــو1999، توصي ــار/ ماي ــارة يف 5 أي ــوص الزي بخص

االنتهــاكات التــي متــارس بحــق القائــد، بأنــه ال ينبغــي تــرك عبــد اللــه أوجــان 

مبفــرده يف الســجن وأكــدت »إنــه مــرتوك مبفــرده يف مــكاٍن ال أحــد فيــه، يف ظل 

وضــع أمنــي مشــدد للغايــة، كــا أن لهــذه الظــروف تأثــر ســلبي عــى صحــة 

ــر«، ويف  ــك األم ــع اســتمرار ذل الســيد أوجــان، وينبغــي اتخــاذ إجــراءات ملن

عــام 2003، أيضــاً أصــدرت تقريــراً عــن وضــع القائــد بعــد زيارتهــا إىل إمــرايل، 

ــة الرتكيــة منعــت اللقــاء بالقائــد أوجــان ملــدة ثاثــة  وذكــرت فيــه أن الدول

ــم اللقــاء  ــذ 20 شــهراً مل يت ــك ال يجــوز، لكــن مــع األســف، من أشــهر، وأن ذل

بالقائــد أوجــان، وبذلــك وصلــت العزلــة املشــددة إىل أعــى مســتوياتها«.

رسالة القائد للشعوب

ــف  ــن مل ــا م ــب ومتلصه ــة التعذي ــة مناهض ــات لجن ــذر، سياس ــف من ووص

القائــد عبــد اللــه أوجــان بـــ »الخــداع«، وقــال: »مل تقــم اللجنــة بواجبهــا تجاه 

ــرتيك،  ــح السياســية للنظــام ال ــة املصال ــي خدم ــك يعن ــى اآلن، وذل ــد حت القائ

وخدمــة سياســات اإلبــادة للدولــة الرتكيــة، لذلــك رفــض القائــد أوجــان اللقــاء 

بهــا«.

واعتــر منــذر أن »رفــض القائــد أوجــان اللقــاء باللجنــة، رســالة لــكل شــعوب 

الــرق األوســط والعــامل، والكــرد عــى وجــه الخصــوص يف رضورة رفــع وتــرة 

النضــال يف جميــع املجــاالت القانونيــة والسياســية واالجتاعيــة، ورســالة للــرأي 

العــامل واملنظــات العامليــة للقيــام مبســؤولياتها يف كــرس العزلــة املشــددة«.

توقعات بكرس العزلة بعد قبول الدعوى ضد اليونان

ويف إشــارة إىل قبــول محكمــة حقــوق اإلنســان األوروبيــة للدعــوى التــي أقامها 

القائــد عبــد اللــه أوجــان عــر محاميــه ضــد اليونــان التــي مل تنظــر يف طلبــه 

الخــاص باللجــوء الســيايس، توقــع منــذر أنــه »إذ اســتمرت الدعــوى ســتُكرس 

ــاً،  ــان أيض ــد أوج ــدية للقائ ــة الجس ــق الحري ــى تحقي ــددة وحت ــة املش العزل

ــة فمــن حــق الشــخص اســتخدام  ــني األوروبي ــادئ والقوان ــه وحســب املب ألن

حــق اللجــوء الســيايس عنــد تعــرض حياتــه للخطــر«.

وتنــّص املــادة 14 مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى أن لــكل شــخص 

الحــق يف طلــِب اللجــوء والتمتــع بــه يف بلــدان أخــرى حتــى ال يتعــرّض 

ــاد األورويب  ــاء يف االتح ــدول األعض ــت ال ــا وافق ــدِه األم؛ بين ــاد يف بل لاضطه

عــى حــّق منــح اللجــوء للمضطهديــن منــذ أكــر مــن نصــف قــرن وذلــك بعــَد 

ــني. ــة بوضــع الاجئ ــو 1951 املتعلق ــف يف 28 متوز/يولي ــة جني ــق اتفاقي تطبي

ملاذا رفض القائد  عبدالله أوجالن اللقاء بـ CPT ؟

سياسة
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نظــم ناشــطون مــن حملــة الدفــاع عــن كردســتان مظاهــرة احتجاجيــة يف مقــر 

منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا )OSCE( يف فيينــا مندديــن بعــدم اتخــاذ 

ــلحة  ــتخدام األس ــد اس ــراء يف ض ــا أي إج ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم منظم

الكيامويــة مــن قبــل تركيــا العضــو يف املنظمــة.

وطالبــت املجموعــة ، التــي ترتــدي بــدالت واقيــة بيضــاء وأقنعــة واقيــة مــن 

ــا  ــا هيلجــا ماري الغــازات ، األمينــة العامــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

ــل  ــا تحم ــي إنه ــان صحف ــت يف بي ــر ، وقال ــان بشــأن األم ــاإلدالء ببي شــميد ب

ــا املســؤولية. منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

و قال سوغومون تيهلرييان من حملة الدفاع عن كردستان:

ــل  ــي األمــن. يتمث ــا تعن »مــن املفــرض أن منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

ــة  أحــد جوانــب األمــن يف االســتبعاد املضمــون الســتخدام األســلحة الكيميائي

ــن  ــة األم ــه منظم ــا يجــب أن تفعل ــط م ــامل الحــرب. هــذا هــو بالضب يف أع

ــا »ز ــات وكــر صمته ــدء التحقيق ــا - ب ــاون يف أوروب والتع

ــر  ــا »أك ــد تركي ــم ض ــتقل يف املزاع ــق مس ــراء تحقي ــة إن إج ــت املجموع قال

إلحاًحــا مــن أي وقــت مــى« ، وانضمــت إىل دعــوات رئيــس املنظمــة الطبيــة 

الركيــة شــبنم كــورور فينكانــي التــي ألقــي القبــض عليهــا بســبب مكاملاتهــا 

، واألطبــاء الدوليــن مــن أجــل منــع الحــرب النوويــة ) IPPNW( الذيــن زاروا 

ــة  ــلطات املحلي ــم الس ــمح له ــن مل تس ــق ولك ــراء تحقي ــراق إلج ــامل الع ش

بإجــراء دراســتهم.

احتجاج ضد األسلحة الكيميائية يف مقر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

قدم الكرد وأصدقاؤهم التواقيع والرسائل التي جمعوها إلى 
الحكومة ضد الهجمات الكيمياوية لدولة االحتالل التركي في 

األرجنتين.
وتستمر الحملة التي أطلقتها لجنة الدعم لحركة المرأة الكردية 
في االرجنتين في 1 تشرين الثاني ضد هجمات الدولة التركية 

باألسلحة الكيمياوية، وفي إطار الحملة، تم جمع أكثر من 
80 توقيعاً في حملة التواقيع وعرضها في بيان أمام المبنى 
الحكومي يوم الجمعة الساعة 13.00، وقدم وفد ضم ممثلة 

 »FIT« وممثلة حركة المرأة الكردية، وعضو البرلمان
التواقيع إلى الحكومة األرجنتينية. 

وتهدف الحملة إلى كسر حاجز الصمت ضد الحرب القذرة في 
كردستان. 

»يهاجمون األطفال والنساء ايضاً« 
وجاء في بيان البرلمانية مرسيدس دي مينديتا، وعضو 

البرلمان عن الحزب االشتراكي، لبوينس آيريس، وعضو اتحاد 

العمال األمميين، على النحو التالي: 
»لقد اجتمعنا اليوم لاللتقاء بمسؤول حكومي ولدعم الشعب 

الكردي ولخط رسالة، كما ندين هجمات أردوغان ضد الشعب 
الكردي، نحن هنا لتعزيز دعمنا، خاصة ضد األسلحة الكيماوية 

المستخدمة في جبال كردستان وضد الهجمات التي تشهدها 
روج آفا منذ 19 تشرين الثاني، وان هذه الهجمات على الشعب 

الكردي غير مقبولة، اليوم، نجتمع هنا لمعرفة المزيد عن 
جرائم الحرب التي ارتكبتها الدولة التركية، كما تحدث هذه 

الهجمات التي يقودها أردوغان، ضد األطفال والنساء، ونحن 
نعلم جيداً أن معظم هذه الهجمات تستهدف مناطق مدنية، ونرى 

أن المراكز الصحية والمدارس مستهدفة بهذه الهجمات، كما 
أننا نتابع من األخبار التي تفيد بأن عشرات األشخاص فقدوا 

حياتهم في الهجمات الكيماوية، كما نحن قلقون للغاية بشأن هذه 
الهجمات، ولهذا السبب جئنا إلى هنا اليوم ولمنع هذه الهجمات 
من قبل أردوغان، نحن هنا من أجل اتخاذ المسؤول الحكومي، 

ألبرتو فرنانديز إجراءات، وجئنا إلى هنا إلظهار دعمنا للشعب 
الكردي ». 

وقيل في رسالة الدعم القانوني، لمرسيدس تريمارتشي فيت: 
»اليوم نجتمع هنا لنطلب من حكومة األرجنتين أن يكون لها 

موقف واضح ضد هجمات الدولة التركية ضد الكرد واستخدام 
األسلحة الكيماوية، وان كل دعمنا للشعب الكردي«. 

وورد في الرسالة التي وجهت إلى وزارة الخارجية، أن الدولة 
التركية تهاجم مناطق مدنية وتم استدعاء الحكومة األرجنتينية 

لبدء تحقيق جاد مع منظمة حظر األسلحة الكيماوية، التي 
أرجنتين عضوة فيها أيضاً. 

ولفتوا االنتباه في الرسالة إلى هجمات اإلبادة السياسية للدولة 
التركية. 

وتم تقديم هذا الطلب من حكومة األرجنتين 
ومطالب الموقعين المرسلة للحكومة األرجنتينية، كالتالي: 

1- إنهاء هذه الحرب التي راح ضحيتها المئات من األرواح 
وتنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة، ودعوة الحكومة التركية لبدء 
محادثات سالم مع الممثلين السياسيين للشعب الكردي، ويجب 
إيجاد حل إلنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي 

ترتكبها الدولة التركية على الفور. 
2- يجب على الدولة األرجنتينية أن تظهر كل أنواع الدعم 

للشعب الكردي بشكل عاجل. 
3- بهدف فتح تحقيق يتعلق بالهجمات الكيماوية التي شنتها 

الدولة التركية، يجب على جميع المؤسسات الدولية اتخاذ 
إجراءات، وخاصة منظمة حظر األسلحة الكيماوية التي 

األرجنتين هي عضوة فيها، وعليه يجب وضع حد الستخدام 
الدولة التركية لألسلحة الكيماوية وتهيئة الظروف الالزمة 

إلنهاء هجمات االحتالل التي تشنها تركيا على شمال وشرق 
سوريا. 

4- فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمناها، استخدم جميع القنوات 
الالزمة وابالغ شعب األرجنتين.

متفرقات

لجنة الدعم لحركة املرأة الكردية تقدم رسالة إىل الحكومة األرجنتينية، ما مضمونها؟

العاملــي لــذوي  اليــوم  الرابطــة مبناســبة  افتُتــح يف منبــج، حديقــة 

االحتياجــات الخاصــة تحــت شــعار "أزرع وال تقطــع"، "الحديقــة بيتنــا".

وحــرت االفتتــاح كل مــن أعضــاء وعضــوات اإلدارة املدنيــة الدميقراطيــة 

والجمعيــة  والعمــل  االجتاعيــة  شــؤون  ولجنــة  البلديــات  ولجنــة 

الركســية وذوي االحتياجــات الخاصــة وحــزب االتحــاد الدميقراطــي 

ــب. ــس إدل ومجل

ذوي  مــن  الفتــاة  قبــل  مــن  الريــط  بقطــع  االفتتاحيــة  وبــدأت 

ــوف دقيقــة  ــك الوق ــواز حــام، ال ذل ــات الخاصــة ســيفي ف االحتياج

الشــهداء. ألرواح  اســتذكاراً  صمــت 

ال يتوفر وصف.

وألقيــت كلمــة باســم ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن قبــل الطفــل محمد 

حميــدي، قــال فيهــا: "بقوتكــم وبإرادتكــم نبنــي مجتمعــاً قويــاً بذكرى 

اليــوم العاملــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة، نحــن هنــا ألجلكــم وبكــم 

ــع  ــادرة عــى صن ــة ق ــة ألنكــم متلكــون إرادة قوي ــع رؤوســنا عالي نرف

املســتحيل".

وأضــاف "ألن اإلرادة هــي أن تكــون مــا تريــده أنــت وليــس مــا 

تريــده لــك الحيــاة، ألن أنــت مــن تجعــل الحيــاة أجمــل، مهــا كانــت 

تهديــات الحيــاة التــي واجهــة تذكــر دامئــاً أن تنظــر إىل قمــة الجبــل 

ــق هدفــك وطموحــك". مــن أجــل تحقي

افتتاح حديقة لذوي االحتياجات الخاصة يف منبج 
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»Nameyên ji şingalê »رسائل من شنكال

اتحاد المثقفين يدعو كافة المؤسسات الثقافية والشخصيات إلى دعم المقاومة
ــي  ــريك ل ــة ك ــي ناحي ــن مثقف ــرات م ــع الع تجم

ومدينــة ديــرك يف مركــز حركــة املجتمــع الدميقراطــي، 

يف ناحيــة كــريك لــي، وأدلــوا ببيــان إىل الــرأي العــام 

بصــدد  الجزيــرة،  إقليــم  مثقفــي  اتحــاد  باســم 

الهجــات الرتكيــة عــى شــال ورشق ســوريا.

حــث اتحــاد مثقفــي إقليــم الجزيــرة شــعب شــال 

ورشق ســوريا وجميــع املثقفــني عــى رضورة التصــدي 

للعــدوان الــرتيك، ودعــم القــوات العســكرية.

ــة تقــل  ورفــع املشــاركون صــور شــهداء مجــزرة قري

ــر  ــن استشــهدوا إث ــرك، الذي ــة دي بقــل التابعــة ملدين

باإلضافــة  الثــاين،  تريــن   19 الــرتيك يف  القصــف 

لصــور ضحايــا هجــات االحتــال الــرتيك عــى شــال 

ورشق ســوريا كُتــب عليهــا )اســمعوا رصخــات أطفــال 

ــن ضمــر اإلنســانية(.  ــن( و)أي عفري

بيــان اتحــاد مثقفــي إقليــم الجزيــرة قــرئ مــن قبــل 

عضــو االتحــاد برادوســت ميتــاين، وأشــار البيــان 

ــرتيك املســتمرة عــى  ــال ال ــة االحت إىل هجــات دول

ــرتيك  ــال ال شــال ورشق ســوريا، وأوضــح: "إن االحت

ومرتزقتــه يعــادون ثــورة 19 متــوز منــذ اليــوم األول".

تشــن  الــرتيك  االحتــال  دولــة  "أن  البيــان  وبــنّي 

هجــات وبشــكل مســتمر عــر الطائــرات والدبابــات 

والقذائــف عــى شــال ورشق ســوريا اآلمــن، باإلضافة 

ــة داعــش  ــة كمرتزق ــات املتطرف ــم املجموع عــى دع

وجبهــة النــرة والحمــزات والعمشــات، كــا احتلــت 

عــّدة مناطــق مــن أرايض ســوريا كعفريــن وجرابلــس 

ــه". ــب وكــري ســبي ورسي كاني وإدل

وأوضــح البيــان أيضــاً أن "االحتــال الــرتيك يســتهدف 

وتــل  كالشــهباء  اآلهلــة  املناطــق  يومــي  بشــكل 

رفعــت وعــني عيــى وكوبــاين وتــل متــر وزركان، كــا 

يتــم اســتهداف القياديــني واإلداريــني الذيــن يناضلــون 

ــرات املســرة". ــة عــر الطائ مــن أجــل الحري

وأكــد "أن دولــة االحتــال الــرتيك ســعت لفــرض 

االستســام والظلــم بحــق أبنــاء شــال ورشق ســوريا، 

وقــال: "بفضــل املقاومــة الباســلة التــي يخوضهــا 

هــذه  إفشــال  يتــم  املقــاوم  وشــعبنا  املقاتلــون 

ــذرة، إن إرادة الشــعب الحــر، شــعب  ــرات الق املؤام

ــج  ــاً يف توه ــاً ورسيان ــرداً وعرب ــة ك ــة الدميقراطي األم

ــرتيك". ــدوان ال ــه الع ــتمر بوج مس

ــة  ــوت يف نهاي ــد أن امل ــخ يؤك ــان: "التاري ــدد البي وش

املطــاف للمحتلــني، اندثــرت اإلمراطوريــة العثانيــة 

وظــل الشــعب".

إقليــم  مثقفــي  اتحــاد  باســم  ميتــاين  وخاطــب 

كافــة  "نناشــد  املنطقــة، وقــال:  الجزيــرة شــعب 

املثقفــني وشــعب املنطقــة بــرورة عــدم الوقــوع يف 

ــا،  ــراب وطنن ــن ت ــع ع ــني، يجــب أن نداف ــخ املحتل ف

أال نــرتك قرانــا ومدننــا، وأن نقــوي مؤسســتنا وندعــم 

قواتنــا العســكرية املقاومــة".

بعــد قــراءة البيــان ألقــى عــدد مــن الشــعراء أشــعاراً 

متحــورت حــول املقاومــة والنضــال.

 Nameyên ji( ســنجار  مــن  رســائل  فلــم  يعــد 

şingalê( فيلــم يؤطــر أمل وأمــل وصعوبــات ونضاالت 

النســاء اإليزيديــات يف )شــنكال( يف ظــل ســيطرة  

ــراق،  ــوريا والع ــن س ــزاء م ــى اج ــش ع ــم داع تنظي

وبعــد أن تــم تحريرهــا مــن قبــل قــوات الدفــاع 

الدميقراطيــة  ســوريا  وقــوات  الكريــا"  الشــعبي" 

وقــوات حايــة شــنكال، بــدأ عــرض  الفلــم يف شــال 

ورشق  ســوريا يف 13 تريــن الثــاين / نوفمــر املــايض.

يعكــس الفلــم  قصــص تحريــر املــرأة األيزيديــة مــن 

داعــش

الفيلــم الوثائقــي الــذي يضــم ســت حلقــات ، يُقــرأ يف 

كل منهــا خطــاب ، أخرجــه ديرســوم زيريفان.

عــن الفلــم قالــت املخرجــة الســينائية صفينــاز 

آفــا"  روج  فلــم   "كومينــا  يف  العضــوة   ، عفــديك 

ــتة  ــن ويتمحــور حــول س ــم يتضم الســينائية ، الفل

رســائل تحــي قصــص وتجــارب حيــة حدثــت يف تلــك 

ــى  ــد أال تُن ــنكال، نري ــر ش ــم تحري ــي ت ــرتة الت الف

قصــة اإلبــادة الجاعيــة والتحريــر".

ــادة   ــن االب ــنكال م ــل ش ــا أه ــد نج ــت: "لق  وأضاف

وقاومــوا عــى الرغــم مــن 74 إبــادة جاعيــة ونريــد 

ــة". ــن هــذه املقاوم ــزًءا قصــرًا م ــر ج أن نظه

وأوضحــت الفنانــة روزان مصطفــى أنهــا لعبــت دور 

ــة  ــن مرحل ــزء م ــروي ج ــذي ي ــم ال ــة يف الفيل محارب

ــة بالكامــل مــن داعــش. ــر وتطهــر املدين التحري

بــدأت هجــات داعــش عــى شــنكال يف 3 آب / 

ــني  ــق االيزدي ــازر بح ــت مج ــطس 2014.وأرتكب أغس

ــات .  ــال والفتي ــتعباد لاطف ــف واس ــل وخط ــن قت م

متكــن قــوات ســوريا وقــوات تحريــر شــنكال  وقــات 

ــن  ــنكال م ــر ش ــن تحري ــا م ــعبي الكري ــاع الش الدف

تنظيــم داعــش االرهــايب يف 13 نوفمــر 2015.يف عــام 

2016 ، اعرتفــت لجنــة تحقيــق مســتقلة تابعــة لألمــم 

ــة. ــادة جاعي ــا إب ــة  بأنه ــم املرتكب املتحــدة بالجرائ

املدنيــة  ومؤسســاتها  الذاتيــة  االدارة  ومتكــن 

األطفــال  مــن  املئــات  تحريــر  مــن  والعســكرية 

والنســاء خــال الســنوات املاضيــة وتتــم عمليــة 

البحــث عــن املئــات مــن املفقوديــن حتــى اآلن.

كــا ُعــرض الفيلــم يف مهرجــان لنــدن الســينايئ 

الكــردي.
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قالـت شـاكوفا سـّاب أّن مقاومـة املـرأة يف روجهـات كردسـتان وإيـران 

وروج آفـا قـد منحتهـا القـّوة للنضـال ضـّد طالبـان أكـر مـن أي وقـٍت 

مـى، وقالـت: »إّن الوحـدة والنضـال بشـجاعة هـا الطريقـة الوحيـدة 

لتغيـر النظـام«.

بعـد سـيطرة طالبـان واالسـتياء عـى السـلطة يف أفغانسـتان؛ بـدأ فيهـا 

عـر جديـد، إذ تتعـرّض املـرأة لإبـادة، وبـدأ فـرض قوانـني الريعـة يف 

جميـع املجـاالت االجتاعيّة، تقتدي النسـاء األفغانيـات بانتفاضات املرأة 

يف روجهـات كردسـتان وإيـران وثـورة املـرأة يف روج آفـا.

ويف هـذا السـياق، تحّدثـت مديـرة الجمعيـة الثوريـة لنسـاء أفغانسـتان 

)RAWA(، شـاكوفا سـّاب إىل وكالـة هـاوار عـن العنـف ضـّد املـرأة يف 

أفغانسـتان.

بالنسـبة  مـكان  أخطـر  أصبحـت  أفغانسـتان،  أّن  إىل  شـاكوفا  وأشـارت 

الحـايل خطـر وحـرج.  الوضـع  أن  للمـرأة، وذكـرت 

وتحّدثـت شـاكوفا عـن القيـود التـي فرضهـا طالبـان منـذ اليـوم األّول 

وحتّـى اآلن، وقالـت: » ُمنـع ذهـاب الفتيـات الصغـرات إىل املدرسـة، 

أقيلـت املـرأة وُمنعـت مـن العمـل، كـا قامـت مؤّخـراً مبنـع النسـاء من 

الذهـاب إىل الحدائـق واملراكـز الرياضيّـة أيضـاً«.

وكشـفت أّن النسـاء األفغانيّـات تعرّضـن للقتـل؛ ألنّهـن رفعـن صوتّهـن 

عاليـاً بوجـه نظـام طالبـان، وذكـرت أّن املـرأة ليسـت الضحيّـة الوحيـدة 

لهـذا النظـام، قائلـًة: »إّن وحـوش العصـور الوسـطى هـؤالء يقضـون عى 

كّل أثـٍر للكرامـة اإلنسـانيّة، الحريّـة والدميقراطيـة«.

›تشهد أفغانستان إبادًة للمرأة‹

وتابعـت شـاكوفا حديثهـا: »تواجـه النسـاء األفغانيـات، هـؤالء املتطرّفني 

الذيـن ال يعتـرون املـرأة إنسـاناً، فباإلضافـة إىل عقوبـات مثـل الرجـم، 

االعتقـال، التعذيـب، االختطـاف والقتـل تتعـرّض املـرأة لكافـة أشـكال 

التعذيـب والربريّـة التـي تنقلهـا وسـائل اإلعـام«.

وأكّـدت عـى عـدم رضـوخ املـرأة األفغانيّـة واستسـامها عـى الرغـم من 

كّل هـذه االعتـداءات والهجـات، وذكـرت أنّها تنظّم فّعاليـاٍت ومقاباٍت 

يف الخـارج لحشـد النسـاء وتنظيمهـّن ومواصلـة أعالهن التدريبيّة سـواء 

بشـكٍل رسّي أو شـبه رّسي.      

›إّن املقاومة يف روج آفا وروجهات متنحنا األمل‹

وعلّقـت شـاكوفا عـى انتفاضـة املـرأة يف إيـران وروجهـات كردسـتان، 

مشـرًة إىل أنّهـا تشـعر بتلـك املقاومـة بصـدق ومـن كّل قلبهـا.

وأوضحـت أّن مقاومـة املـرأة يف كّل مـن روجهـات وروج آفـا تلهمهـا، 

وقالـت: »نحـن نثـق أنّـه بوجـود املـرأة املضطهـدة، الرجـال، الطـّاب، 

إيـران  يف  الحاليّـة  الثـورة  فـإّن  األخـرى؛  واألقليّـات  العـّال  املعلّمـني، 

وروجهـات كردسـتان هي أقوى مـن الربيع العريب وسـتحّول الخريف يف 

إيـران إىل ربيـعٍ خّاب. إّن ظهور النسـاء يف الجبهـات األماميّة للتظاهرات 

متنحنـا القـّوة ملحاربـة وحشـيّة طالبـان أكـر مـن أي وقـٍت مـى«.

›يجب رفع الصوت عالياً بوجه أعداء املرأة‹

»إّن خلـق الوعـي والوحـدة والنضـال بشـجاعة هـي الطريقـة الوحيـدة؛ 

لتغيـر النظـام املعـادي للمـرأة« بهـذه الكلـات دعـت مديـرة الجمعية 

الثوريـة لنسـاء أفغانسـتان، شـاكوفا سـاب يف ختـام حديثها، نسـاء العامل 

أجمـع إىل االتحـاد ضـّد األنظمة الفاشـيّة املعاديـة للمرأة ورفـع أصوتهّن 

. بوجهها

تركيا أسوأ الدول انتهاكاً لحقوق املرأة

املرأة

ــدة  ــر واح ــا تعت ــتار، إن تركي ــر س ــقية مؤمت ــت منس قال

مــن أســوأ الــدول انتهــاكاً لحقــوق املــرأة يف العــامل، وذلــك 

ــى  ــرتيك ع ــال ال ــة االحت ــوم لرط ــى هج ــا ع يف تعليقه

مظاهــرات نســائية واعتقــال العديــد منهــن يف إســطنبول 

أثنــاء خروجهــن يف مظاهــرات منــددة بالعنــف املــارس 

ــاين الجــاري. ــن الث بحقهــن يف 25 تري

جــاء ذلــك يف بيــان كتــايب أصدرتــه منســقية مؤمتــر 

ــا  ــرتيك واعتقاله ــال ال ــة االحت ســتار، حــول هجــات دول

التعســفي للنســاء اللــوايت خرجــن يف مظاهــرات يف اليــوم 

ــادف لـــ 25  ــرأة املص ــد امل ــف ض ــة العن ــي ملناهض العامل

ــة. ــطنبول الرتكي ــة إس ــك مبدين ــاين، وذل ــن الث تري

ــا  ــه "لطامل ــه أن ــخة عن ــا نس ــذي وصلن ــان ال ــح البي أوض

ــرأة  ــتبدادية إرادة امل ــية واالس ــة الفاش ــتهدفت األنظم اس

لضــان اســتمرارية وجودهــا الراســخ عــى مبــدأ الذهنيــة 

الســلطوية الذكوريــة، التــي ترعــن تصنيــف النســاء 

ــع". ــتوى أدىن باملجتم ــة ذات مس كفئ

وأشــار "بدعــوة مــن منصــة 25 نوفمــر خرجــت النســاء، 

وتجمعــت مئــات املتظاهــرات يف ميــدان تقســيم إلحيــاء 

اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، ورددن 

 ،Jin, Jiyan, Azadî" ــعار ــة ش ــة والرتكي ــني الكردي باللغت

ــت  ــاً، فاعتقل ــران أيض ــاء يف إي ــه النس ــعار رددت ــو ش وه

هــذا  ومنــع  املحتجــات،  عــرات  الرتكيــة  الســلطات 

التحــرك مــن قبــل الســلطات الرتكيــة، ووضعــت حواجــز 

لقطــع الطــرق وانتــرت الرطــة يف املنطقــة بأعــداد 

ــرة". كب

نــوه البيــان إىل أن مجموعــة مــن النشــاطات، رفعــن 

ــا،  ــا "مــن أجــل حريتن ــن عليه ــام الرطــة، كت يافطــة أم

لــن نبقــى صامتــات، لــن نتنــازل عــن حياتنــا، لــن ننحنــي 

الرتكيــة  الرطــة  "بــأن  وأفــاد  العنــف".  مواجهــة  يف 

هاجمــت النســاء رداً عــى شــعاراتهن، واعتقلــت العديــد 

ــن". منه

وأشــار إىل أن تركيــا تعتــر واحــدة مــن أســوأ الــدول 

انتهــاكاً لحقــوق املــرأة يف العــامل، وأكــد "خاصــًة منــذ تــويل 

حــزب العدالــة والتنميــة الحكــم يف البــاد، إذ لديــه ســجل 

طويــل مــن االنتهــاكات ضــد املــرأة".

وذكــر "تتعــرض املــرأة النتهــاكات ومعامــات ال إنســانية 

ــد  داخــل الســجون، وخارجهــا تتعــرض ملضايقــات وتري

إجبــاري وتشــتيت لــألرس الرتكيــة"، حيــث وصــف البيــان 

ــه بــات "ظاهــرة يوميــة  ــا بأن العنــف ضــد املــرأة يف تركي

اعتياديــة"، موضحــاً "منــذ اســتام حــزب العدالــة والتنمية 

للســلطة يف تركيــا عــام 2002 انتهــج سياســة ضــد املــرأة، 

وأصــدر قوانــني تســاهم يف مضاعفــة العنــف ضدهــا، 

ــا". ــط عليه وازداد الضغ

ــن إرادة  ــة تخــى م ــة الرتكي ــوه إىل "إن الحكوم ــان ن البي

املــرأة وأخذهــا لدورهــا يف املجتمــع املنفتــح، لذلــك 

ــرأة  ــة امل ــو محارب ــايس ه ــة األس ــذه الحكوم ــدف ه فه

وســلب حقوقهــا، إذ إن العنــف ضــد املــرأة بكافــة أشــكاله 

يتصاعــد يومــاً بعــد يــوم مــن أجــل إبعادهــا عــن مفهــوم 

ــذايت". ــم ال التنظي

ــوق  ــاكاً لحق ــكل "انته ــرأة يش ــد امل ــف ض ــد أن العن وأك

ــع  ــي متت ــوق أو يلغ ــية ويع ــات األساس ــان والحري اإلنس

املــرأة بهــذه الحقــوق والحريــات األساســية"، محــذراً "لــه 

نتائــج وعواقــب خطــرة ال تؤثــر عــى املــرأة فقــط، إمنــا 

عــى املجتمــع بأكملــه ملــا يرتتــب عليــه مــن آثــار ســلبية 

ــة". ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــن الناحي خطــرة م

منســقية مؤمتــر ســتار، دعــت يف ختــام بيانهــا جميع نســاء 

العــامل لاتحــاد والوقــوف ضــد جميــع أشــكال العنــف ضد 

املــرأة واألفــكار واملعتقــدات التــي تقيــد حريتهــا، وطالبت 

املنظــات الدوليــة والجهــات الحقوقيــة واألمــم املتحــدة 

والتنظيــات النســائية بالقيــام مبســؤوليتها والتدخــل 

لوقــف مسلســل الجرائــم التــي ترتكبــه حكومــة العدالــة 

والتنميــة.

شاكوفا ساّلب: ظهور النساء يف الجبهات األمامّية للتظاهرات متنحنا القّوة ملحاربة وحشّية طالبان
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YekîtiYa         Demokratîk

Di kongireya 21ê ya KNK de rewşa kurdan û Kurdistanê  
çawa hate nirxandin? 

Taybetmendiyên PKK’ê... beşê)3(
Heta ji wê dema ku Kurd ne ji bo xwe ji bo xelkê bûn, 
destpêkir û xwebûn çêbû. Eger ku gelê Kurd ji mirinê 
rabû ser piyan û zindî bû û kete nava têkoşîna azadî 
û demokrasiyê ku îro ji bo mirovatiyê jî bûye mînak, 
ew ji wê yekê destpê dike. Wate ji bo wê rewşê dibê-
jin, ‘destpêk çawa be dawiya wê jî wisa dibe’. Ji ber 
ku destpêka ku Rêber Apo pêş xistî pir xurt e, li ser 
dîrok û rastî û heqîqeta civak û mirovatiyê ye, lewma 
PKK bi lez pêş ket, mezin ava bû û îro bû hêviyeke 
mezin. 
Bi awayeke din ji te re jiyan nabe. Wate em 
berdin têkoşînê, wê heta ji bo te jiyan jî nemîne. 
Rêber Apo dibêje ku min sala 1973’an li 
Bendava Çûbûkê bi rengekî veşartî di hundirê 
komeke biçûk de di guhê wan de ew got. Yanî 
wisa dîqet dikir. Ev jî taybetmendiyeke Rêber 
Apo ye. Dema ku dixwaze karekê pêş bixe, 
bi berpirsiyartî pêş dixe. Pir cidî nêzîk dibe 
û dawiya wê hesab dike. Wiha vê pêngavê 
davêje. Dema ku pêngavekê pêş dixe, eger 
ku ew pêngav ne di dema xwe de ye û wê 
pêş nekeve, ti caran wê pêş naxîne. Di kîjan 
wextî de pêş dixe, hesab dike, wexta ku wê 
vê pêngavê pêş bixe dikare encamê bigire. Ku 
zanî wê li ser wê bikare pêngavên din bavêje 
wê çaxê vê pêngavê pêş dixe. Ev yek ji mirov 
berpirsiyartî û cidiyetê dixwaze. Ev yek ji 
mirov xwe darizandin û lêpirsînkirinê dixwaze. 
Li ser vî esasî lêkolînê ji mirov dixwaze. Ji bo 
wê jî Rêber Apo hêj ji destpêkê ve ji ber ku 
ji dîrokê encam derxistibû, li ser vî esasî timî 
pêşxistina darizandinê esas werdigirit. Di 
wir de jî pîvanên qebûlkirin û ne qebûlkirinê 
pêş xist. Wate Kurd wê çi qebûl bikin yan jî 
çi qebûl nekin, dîsa yê bi navê Kurdistanê 
têkoşîna azadî û demokrasiyê pêş dixîne, ê çi 
qebûl bike yan jî çi qebûl neke. Ji ber ku wisa lê 
hatibû ku her tiştek di nava hev de bû, çi ayîdê 
Kurd e, çi ayîdê mirovatiyê ye, çi xizmetê Kurd 
û mirovatiyê dike, çi wî ji holêradike, ne diyar 
bû. Jiyana ku li Kurdistanê hebû.
navê xwe jiyan bû lê bi xwe jiyan ji holê 
radikir, mirin çêdikir. Ji bona wê jî pêwîste tu 
wana ronî bikî. Hêj di destpêkê de Rêber Apo 
ji bo wana pîvanê qebûlkirin û ne qebûlkirinê 
(redkirinê) pêş xist. Li ser vî esasî vekirî bûna ji 
giştî re pêş xist. Wate tu yê çi û çawa qebûl bikî. 
Her wiha tişta ku tu qebûl nekî jî tu yê ji bo çi 
qebûl nekî, ewane dan fêmkirin. Ji bo wê jî bi 
temamî prensîbek ji bo tevger û gel pêş xist. 
Ev prensîb jî ev bû ku tu yê ji bo xwe û gelê 
xwe bi temamî vekirî be. Tu çi pêş bixî divê 
tu bi vî awayî pêş bixî. Ev teybetmendiyeke 
Rêber Apo û PKK’ê ye. Rêber Apo dema ku 
li Kurdistanê mudaxeleya dîrokê kir, dizanîbû 
ku li dijî cîhana heyî derdikeve. Ji ber ku 
cîhana heyî Kurdistan parçe parçe kiribû û li 
ser Kurdistanê siyaseta qirkirinê birêve dibir. 
Dibe ku digotin berê Kurd hebûn lê Kurd 
nîne, bi navê Kurd û Kurdistanê pêwîste tiştek 
nebe. Siyaseteke wiha dihat birêvebirin. Wate 
li cîhanê siyaseta ku li ser civaka Kurd dihat 
rêvebirin li ti welatî nehatiye rêvebirin. Mirov 
nikare bêje ku mêtingeh e jî, aliyeke xwe wisa 
ye, ligel wê ji vê wêdetir tiştek nîne. Kurdistan 
ne tenê mêtingeha hin dewletên mêtinger bû, 
Kurdistan mêtingeha cîhanê ye. Pêwîste rastiya 
wê wisa bê fêmkirin. Wexta ku de dest avêt 
Kurdistanê û tu bêjî ku pêwîste Kurdistan ji bo 
xwe têkoşîna azadî û demokrasiyê pêş bixe, wê 
çaxê tu îdamê qebûl dikî...
                  Berdewam dike di hejmara bê de

 ‘GER EM BI SER BIKEVIN WÊ DERFETÊN 
NÛ ÇÊBIBIN’
Nezelalî û qeyran li Kurdistan û herêmê ser-
dest in. Ji bilî metirsiyan, eger em bi ser bi-
kevin dibe ku îmkan û derfetên nû jî derkevin 
holê. Paşeroja Iraqê ne diyar e û bêîstîqrarî 
serdest e. Rewşa Sûriyê ji niha ve diyar e û 
wisa xuya ye ku demeke dirêj wê baş nebe. 
Weke me li jorê jî behs kir, Îran ber bi guher-
tineke nû ve diçe. Her çiqas xwe bi hêz nîşan 
bide û derfetên weke şerê Rûsya û Ûkray-
nayê ji bo berjewendiyên navneteweyî bikar 
bîne jî, Tirkiye ketiye nava krîzeke kûr û pa-
şeroja wê ne diyar e
Li dijî van hemûyan, eger em hîn bêhtir yekî-
tiya xwe bi rêxistin bikin û yekîtiya xwe xurt 
bikin, em dikarin statuya Kurdistanê hîn bêh-
tir mayînde bikin. Ji bo vê jî gelê me yê ku 
li hemû cîhanê bi hemû partî, rêxistin, sazî, 
komale û çar parçeyan dijîn divê yekîtiya xwe 
xurttir bikin û bibin xwedî helwesteke netewî 
ya pir xurt. Bi vî awayî em dikarin hemû plan 
û projeyên hêzên mêtinger ên Kurdistanê 
pûç bikin.
Di encama nîqaşên me yên berfireh ên li ser 
Kurdistan û herêmê de, em vê helwestê nî-
şan didin û ev bang li gelên Kurdistanê dikin:
Em êrişên dewleta Tirk ên li ser Kurdistanê bi 
taybet gelên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi tun-
dî şermezar dikin û dibêjin em bi hemû hêza 
xwe li dijî van êrişan in. Li hemberî van êri-
şan em bertekên hêzên ku bi rêxistinên nav-
neteweyî re mijûl dibin kêm dibînin û rexne 
dikin, helwestên wan nayên qebûlkirin. Em 
bang li wan dikin ku li dijî êrişên dewleta Tirk 
helwesteke xurt nîşan bidin.
LI DIJÎ BÊDENGIYA EWROPAYÊ NERAZÎ-
BÛN
Em êrişên dewleta Tirk ên li dijî hêzên gerîla 
yên bi çekên kîmyewî û çekên qedexekirî bi 
tundî şermezar dikin. Bêdengiya Neteweyên 
Yekbûyî, OPCW, Yekîtiya Ewropa, Konseya 
Ewropa û hêzên global li pêşberî bikaranîna 
çekên qedexekirî nayê qebûlkirin. Bi van çe-
kan sûcên li dijî mirovahiyê tên kirin. Em ber-
pirsyariya van rêxistin û hêzan bi bîr tînin û 
tavilê bang li wan dikin ku bi erka xwe rabin.
Civata me ya Giştî serhildana ku li Rojhilatê 
Kurdistanê bi pêşengiya jinan dest pê kir û li 
seranserê Îranê belav bû, helwesteke pîroz 
û guncaw dibîne û destekê dide. Em êrişên 
hêzên dewleta Îranê yên li dijî jin, gel û 
xwepêşanderan bi tundî şermezar dikin.

Em êrişên dewleta Îranê yên li dijî hêzên Ro-
jhilatê Kurdistanê yên li Başûrê Kurdistanê bi 
tundî şermezar dikin. Em bang li hemû partî û 
rêxistinên siyasî, rêxistinên sivîl, rewşenbîr û 
hemû gelê xwe dikin ku li hemberî êrişên Îran 
û Tirkiyeyê li ser esasê yekîtiya netewî xwedî 
helwest bin û xwe bi rêxistin bikin.

 ‘EM KAMPANYAYA JI BO AZADIYA ABDUL-
LAH OCALAN MEZIN BIKIN’

Em tecrîda girankirî ya li ser rêzdar Abdul-
lah Ocalan qebûl nakin û li hemberî vê yekê 
em dewleta Tirk şermezar dikin. Her wiha 
bêdengiya CPT û Konseya Ewropayê nayê 
qebûlkirin û em bang li van saziyan dikin ku 
demildest bi berpirsyariyên xwe rabin. Em jî 
piştgiriyê didin kampanyaya ji bo azadiya rêz-
dar Ocalan hatiye destpêkirin û bang li hemû 
Kurdistanî û dostên gelê Kurd dikin ku tevlî vê 
kampanyayê bibin û xurtir bikin.”

 Erdogan û eniya wî hemû Tirkiye veguhe-
randine zindanê. Dewleta Tirk ji ber lêçûnên 
şer û gendeliyê bi krîzeke mezin a aborî re 
rû bi rû ye. Erdogan û hevkarê wî Bahçelî ji 
bo derbaskirina vê hawîrdora awarte ya ku 
Tirkiye tê de ye, ji bo ku krîza aborî ji raya 
giştî veşêre û bertekên li dijî rejîma ku ava 
kirine ji holê rakin, çareseriyê di şer de di-
bînin. Ji ber vê yekê jî ji bo piştgiriya beşên 
nijadperest û paşverû bi dest bixin, li hun-
dir û derveyî welat şer weke perestgeha ol 
û neteweperestiyê nîşan didin. Rejîm bi vê 
rêbazê hewl dide temenê xwe dirêj bike. Ji 
aliyê din ve bombeya ku li Stenbolê teqi-
ya bû kampanyaya yekemîn a hilbijartinên 
2023’an. Hemû anket û lêkolînên raya giştî; 
Ev jî nîşan dide ku Erdogan û hevkarên wî 
di hilbijartina ku di şert û mercên asayî de 
çêbibin têk çûn. Ji bo vê jî dixwazin weke 
sala 2015’an bi bombe û rêbazên terorê 
raya giştî bitirsînin û bixapînin û bi xapan-
dinê bibin serketiya hilbijartinan.
 ‘POLÎTÎKAYÊN ÎRANÊ NAYÊN QEBÛLKI-
RIN’
Li aliyê din rejîma Îranê jî bi krîzeke mezin 
re rû bi rû ye. Krîz; Hem aborî, hem civakî û 
hem jî siyasî ye. Rejîma Îranê ku welat ji bo 
hemû gelan, hemû pêkhateyên etnîkî û olî û 
jinên li Îranê dijîn veguherandiye zindana, bi 
xeniqandina gelan hewl dide bijî. Bi taybet 
zext û zordariya li ser jinan her ku diçe gi-
rantir dibe. Rewşa ku êdî nedihat qebûlkirin, 
bû sedema serhildanan. Piştî qetilkirina jina 
Kurd Jîna Emînî, serhildanên ku li tevahi-
ya Îranê bi pêşengiya gelê me yê Rojhilatê 
Kurdistanê destpê kiribûn, du meh û nîv in 
dewam dikin.
Rêjîm bi hemû derfet û hêza xwe bi awayekî 
hovane êrişî xwepêşanderan dike û heta 
niha bi sedan kes hatine kuştin, bi hezaran 
kes birîndar bûne û bi deh hezaran kes jî 
hatine girtin. Lê belê rejîm çi dike bila bike, 
êdî nikare pêşiya gel bigire. Eşkere ye ku 
rejîm bi vî rengî nikare bijî û guhertin û şore-
şa li Îranê êdî jêneveger e.
Rejîma Îranê ji bo rêveçûna xwe ya nebaş 
veşêre û balê belav bike, hêzên derve û bi 
taybetî jî rêxistin û partiyên Kurd ji vê yekê 
berpirsyar digire. Ji bo vê jî rejîma Îranê ku 
ev demeke hijmara hêzên xwe li Rojhilatê 
Kurdistanê zêde dike, dem bi dem êrişê 
başûrê Kurdistanê jî dike. Mîna dewleta 
Tirk, rejîma Îranê jî hebûna hêzên Kurd ên 
li herêmê ji bo êrişan weke hincetekê bi kar 
tîne. Îran û Tirkiye ku di vî warî de heman 
armancan dimeşînin, bi hevkarî û koordî-
nasyonê dixebitin. Ji ber ku armanca wan a 
herî mezin ew e ku hemû destketiyên Kurdis-
tanê ji holê rakin.
Her wiha nediyariya li Iraqê serdest e, ev 
yek jî bandoreke neyînî li ser statuya Kur-
distanê dike. Krîza li Iraqê ku gelek hêzên 
derve tê de dilîzin, roj bi roj kûrtir dibe. Tenê 
salek piştî hilbijartinan serokkomar hate hil-
bijartin û hikûmetek dikare were avakirin. Lê 
wê rêveçûn çawa bibe ne diyar e. Mixabin 
di vê rewşa nediyar de hêzên Kurd belav 
dibin û ne yek deng in. Di vê pêvajoya ku 
li Iraqê makezagoneke nû tê nîqaşkirin de, 
ger em weke hêzên Kurd nebin yek, dibe 
ku statûya federal û destkeftiyên din ên ku 
me bi dest xistine winda bikin. Her wiha dibe 
ku bi temamî herêmên bi nakok )herêmên li 
gor madeya 140( ji Kurdistanê bên qutkirin.
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Şandeyeke Katalonyayê 
serdana Bakur û Rojhilatê 

Sûriyeyê kir

Dagirker û mêtinger bi zanabûn Newroz ji wateya xwe 
derxistibû. Ji bo ku Kurd Newrozê fêm neke û nikaribe 
bi dîrok û koka xwe re xwe bike yek. Ji ber ku armanca 
wan ji holê rakirina Kurd û Kurdistanê bû. Rêber Apo ew 
dîroka ku mêtingeran ji holê rakiribû û dabû windakirn 
û jibîrkirin, careke din vejand. Wate gelê Kurd bi kok û 
dîroka xwe re kir yek. Li ser vî esasî pêşî li ew tasfiye û 
qirkirina ku li ser Kurdan dihat pêşxistin hat girtin. Bi vê 
yekê hat girtin. Ji ber ku pêşiya wê hat girtin, gelê Kurd 
hêdî hêdî bi rastiya xwe re yekîtiya xwe çêkir.
Rêber Apo dema ku got “Kurdistan mêtingeh e”, dizani-
bû ku piştî wê divê çi pêngavan pêş bixe. Ji ber ku piştî 
te ev gotin kir û şûnde, êdî tu nikarî gavan paşve bavêjî, 
tu yê her ku biçe gavan bi pêş ve bavêjî. Ev yek te dide 
jiyankirin.                                >>>  

21’emîn Kongreya KNK’ê di berdewam 
dike. Deklarasyona têkildarî êrişên da-
girkeriyê û tecrîda mutleq a li ser rêber 
Abdullah Ocalan, di Civata Giştî de bi 
yekdengî hate qebûlkirin.
bi dehan partî û rêxistinên Kurdistanî, 
gelek kesayetên serbixwe û endamên 
KNK›ê ku ji derve ve bi çar parçeyên 
Kurdistanê re hatin gel hev nîqaşên 
berfireh didomînin.
ÊRIŞÊN DAGIRKIRINÊ
Deklarasyona ku di kongreyê de hat dayîn 
wiha ye:
«Dewleta Tirk ji bo plana xwe ya êrişa 
li dijî Rojavayê Kurdistanê bi cih bîne, 
bi destê çeteyên tarî ku di nav de bû, 
li Stenbolê bombeyek teqand û gelek 
mirovên bêguneh jiyana xwe ji dest dan. 
Hemû cîhan baş dizane ku ev teqîn ji 
aliyê hêzên Kurdistanî nehatiye kirin. Lê 
belê dewleta Tirk ji kêliya destpêkê ve 
Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê ji vê teqînê berpirsyar girt û dest 
bi êrişên xwe kir. Rojavayê Kudistanê 
dîsa bi êrişên dewleta Tirk re rû bi rû ye. 
Dewleta Tirk ku ji Cerablûs, Ezaz, Efrîn, 
Girê Spî û Serêkaniyê têr nebû niha jî 
dixwaze Kobanê û hemû herêmên din 
dagir bike. 
Dewleta Tirk ku ev du hefte ne ji hewa 
û bejahî ve bombeyan li ser gelên 
Kurdistanê dibarîne,

Di kongireya 21ê ya KNK de rewşa 
kurdan û Kurdistanê çawa 

 hate nirxandin? 

ku gavekê jî nekarî pêş ve biçe, çavê xwe 
berdaye tevahiya Rojavayê Kurdistanê 
ku em jê re dibêjin ‹Binxetê›.
Eger ev dewleta hov di plana xwe de bi 
ser bikeve, bêguman wê ev dagirkerî 
bidomin û Başûrê Kurdistanê jî bixe rêzê. 
Ji ber ku li Başûr zêdeyî sed baregehên 
wan ên leşkerî hene, ji sînorê Rojava 
heta sînorê Rojhilat dirêj dibe, gelek 
herêmên bi dehan kîlometreyan kûr di bin 
dagirkeriya wan de ne. Dewleta Tirk hewl 
dide dagirkeriya xwe ya li ser Başûrê 
Kurdistanê gav bi gav berfireh bike. Ji 
14 ‹ê Nîsanê û vir ve li herêmên Metîna, 
Zap û Avaşînê operasyonên berfireh tên 
meşandin.
Di van operasyonan de li pêş çavên cîhanê 
her cûre çekên qedexekirî, bi taybetî 
çekên kîmyewî tên bikaranîn. Bêguman 
li vê derê ne tenê gerîlaye mijara gotinê, 
gerîla bi tenê bahaneyeke ji bo van êrişan 
e. Dewleta Tirk a ku armanca wê ji holê 
rakirina destketiyên Kurd û Kurdistanê ye, 
êdî pêwîstî bi veşartina vê niyeta qirêj jî 
nabîne û bi dengê bilind vê yekê bi cih 
tîne.
Dewleta Tirk a di bin desthilatdariya 
Erdogan û eniya faşîst/nijadperest a AKP-
MHP’ê de hem li hundir hem jî li derve 
tenê polîtîkayeke leşkerî û mêtinger 
dimeşîne. >>>

Şandeyek ji Parlamentoya Katalonyayê bi sero-
katiya parlamenter Ruben Wagensberg , serdana 
Daîreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser a 
Bakur û Rojhilatê Sûriyê kir. Şandeyê li dijî êrişên 
dewleta Tirk a dagirker piştgiriya xwe bi Rêveberiya 
Xweser re nîşan da.
Di hevdîtinê de êrişên dewleta Tirk a dagirker ên li 
ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê, hedefkirina navendên 
xizmetguzariyê û binsaziya herêmê, her wiha girîn-
giya pêşkêşkirina desteka pêwîst ji bo herêmê hatin 
nîqaşkirin.
Bedran Çiya Kurd got: “Li herêmê geşedanên nû, ji 
êrişên dewleta Tirk ên li ser Bakur û Rojhilatê Sû-
riyê û geşedanên din rû didin, hûnê vê yekê di ser-
danên xwe de bibînin.”
Parlamenterê Katalonyayê Ruben Wagensberg  jî 
got: “Di vê demê de ku Tirkiyê êrişê herêmê dike 
û gelên wê dike hedef em hatin vir da ku piştgiriya 
xwe bi Rêveberiya Xweser û gelê Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê re nîşan bidin. Her wiha da ku nameyekê bi-
din cîhanê ku dem hatiye ku piştgiriyê bidin.”


