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افتتاحية العدد

بقلم هيئة التحرير:

أحييكم تحية ثورية نضالية:

 أيها الرفاق
 

رغــم التطــور الــذي نحــن فيــه والتقنيــات الحديثــة فــي وســائل التواصــل واالتصــاالت، حيــث أصبحــت 
قــراءة أي مقــال أو كتــاب امــرا ً بســيطًا، بمجــرد بحــث لدقائــق ســتجده وتقــوم بحفظــه

لكــن تبقــى  القــراءة الورقيــة هــي أســاس الثقافــة والمعرفــة، ونحــن أبنــاء اليســاري الثــوري نعــي 
جيــدا ً مــع احترامنــا لــكل المناضليــن والمثقفيــن، نعــي تمامــًا معنــى القــراءة واالطــاع وقيمــة 
ــية،  ــة الفاش ــة األنظم ــل هيمن ــي ظ ــًا ف ــرا ً عظيم ــة ام ــرد قصاص ــاظ بمج ــم كان االحتف ــاب، وك الكت

وكــم مــن ورقــة صغيــرة احتفظنــا بهــا ألنهــا بخــط رفيــق مضــى شــهيداً فــي درب الكفــاح.

ومــن هــذا المنطلــق رأينــا نحــن فــي المكتــب اإلعامــي لــــ الحــزب الجبهــوي لتحريــر الشــعب فــي 
تركيــا أن نصــدر هــذه النشــرة الورقيــة الشــهرية فــي محاولــة منــا للعــودة إلــى القــراءة ولــو بشــكل 
بســيط ولنســتذكر مــن خالهــا رفاقنــا المناضليــن الــذي كان لهــم الــدور األكبــر واألهــم في اســتمرار 

النضــال الثــوري فــي كافــة أنحــاء العالــم.

وأن هــذه النشــرة لــن تكــون ناطقــة باســم حــزب أو تنظيــم أو جبهــة ولكنهــا ســتكون نبراســا ً للفكــر 
اليســاري الثــوري األممــي كمــا هــي رؤيتنــا اإلعاميــة 

مــن خــال مكتبنــا اإلعامــي اإللكترونــي ومجموعــة العمــل اإللكترونيــة مــن خــال مواقعنــا 
وصفحاتنــا التــي تعبــر عــن نبــض الثورييــن ونضالهــم بكافــة أشــكاله وأســاليبه بالكلمــة والصــورة 

والفيديــو.

أيها الرفاق: 

ســنحاول مــن خــال األعــداد القادمــة لهــذه النشــرة البســيطة أن نقــدم مــا أمكــن مــن قــراءة 
سياســية فــي قســم مقالــة هيئــة التحريــر تكــون مختصــة بالشــرق

 



www.THKP-C.com 1-10-2018العدد ) 1 ( 3

األوســط والتطــورات فيــه ، وســنحاول فــي القســم الثانــي » شــخصيات حزبيــة » أن نضــيء علــى 
ــن ناضلــوا خــال عشــرات  ــا ، والذي ــر الشــعب فــي تركي الرفــاق المؤسســين للحــزب الجبهــوي لتحري
الســنين لحريــة شــعبهم ، وألنهــم تعرضــوا للتعتيــم والتشــويه مــن خــال صعوبــة النشــر والكتابــة 
عنهــم وبســبب الماحقــة مــن قبــل الفاشــية التركيــة، فأنــه مــن واجبنــا أن ننشــر عنهــم وعــن 

ــم. ــم وكفاحه تاريخه

أمــا فــي القســم الثالــث فســوف نحــاول أن نتحــدث عــن شــخصيات ثوريــة يســارية أمميــة كان لهــا 
دور مهــم فــي فتــرات زمنيــة ماضيــة ، وناضلــوا فــي ســبيل حقــوق شــعوبهم ،ومنهــم مــن قضــى 

شــهيد لفكــره وشــعبه ومنهــم مــن توفــي بعــد ســنوات مــن العمــل الثــوري والسياســي .

أمــا القســم الرابــع فســيكون مخصــص لمقــاالت باللغــة الكرديــة وســنحاول أن نضــيء علــى 
مواضيــع مهمــة فــي هــذا الشــأن نضــراً  لكــون النشــرة بســيطة وشــهرية ، فســنعمل علــى أنتقــاء 

مــا هــو مميــز ومهــم ومفيــد للقــارئ.

أمــا القســم الخامــس فأنــه ســيقدم باللغــة التركيــة ، لتكــون فرصــة للرفــاق الناطقيــن باللغــة 
التركيــة القــراءة واألســتفادة ممــا ســنحاول أن ننشــرة خــال اإلعــداد القادمــة، وختامــًا نتمنــى لكــم 
قــراءة مفيــدة وأن تكــون هــذه الخطــوة علــى قــدر أهتمامكــم فــي قــادم األيــام ، ونتتظــر  منكــم 

أي نقــد أو توجيــه بخصــوص المــواد المقدمــة مــن خالهــا.

                                                                                                                                                         هيئة التحرير 

،،
 نحن لم نأتي إلى هنا من أجل أن نعود ، بل من أجل الموت 

،،
ماهر جايان 
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الحلقة 1 
ــة  ــة والثانوي ــة اإلعدادي ــا ، درس المرحل ــان عــام 1945 فــي مدينــة سامســون بتركي ــد ماهــر جاي ول
ــة بكليــة الحقــوق بجامعــة إســطنبول  فــي مدرســة حيــدر باشــة بإســطنبول ، التحــق بعــد الثانوي
عــام 1963 ، لــم يكمــل دراســة الحقــوق وأنتقــل إلــى جامعــة أنقــرة لدراســة العلــوم السياســية 

بنفــس العــام.

نتخــب بعدهــا بعاميــن رئيســًا لجمعيــة الفكــر الفدرالــي فــي عــام 1965 ســافر إلــى فرنســا عــام 
1967 ليتعــرف اكثــر علــى الفكــر الثــوري حيــث كانــت باريــس وقتهــا عاصمــة السياســية األوربيــة ، 
عــاد إلــى تركيــا فــي عــام 1968 و انتســب إلــى حــزب العمــل التركي  بنفــس العام بنفــذ اول عملية 
عســكرية ضــد القــوات االميركيــة فــي تركيــا ، ليعتقــل ويطلــق ســراحه لعــدم ثبــوت األدلــة شــهد 
عــام 1969 بدايــة ترأســه وتأسيســه لجســم حــزب سياســي مبنــي علــى فكــره الخــاص ونظريتــه 
الخاصــة وهــي الشــبيبة الثوريــة بعــد مضــي عــام علــى تأســيس الشــبيبة الثوريــة وبالتحديــد عــام 

1971 بــدأ التحضيــر للمؤتمــر العــام لحــزب العمــل التركــي حيــث قاطعــه ماهــر جايــان .

وبــدأ يحضــر ألول مؤتمــر طابــي باإلضافــة للعمــال والفاحيــن فــي العــام 1970 قــام بتاســيس 
ــي  ــر وأوالش برداكج ــين جواهي ــن حس ــع المناضلي ــا م ــي تركي ــعب ف ــاذ الش ــوي ألنق ــزب الجبه الح
بشــكل ســري لتجنــب ماحقــة االســتخبارات التركيــة ،جــاء اإلعــان الرســمي عــن الحــزب فــي 
ــرة نفذهــا أعضــاء الحــزب وهــي أعــدام القنصــل الصهيونــي فــي  العــام 1971 بعــد عمليــة كبي
تركيــا ” أفــرام الــروم ” وأهديــت العمليــة للشــعب الفلســطيني والثــورة الفلســطينية التــي كانــت 

مشــتعلة فــي تلــك الفتــرة .

ومــن ثــم كانــت العمليــة الثانيــة وهــي اغتيــال أحــد أكبــر ضبــاط الدولــة الفاشــية وأســمه ” نهــاد 
اريــم ” ،  وهــو مــن ضبــاط مــا يعــرف بـــــ الجونتــا التركيــا ، بعــد العمليــة إلتجــأ ماهــر جايــان وحســين 
جواهيــر إلــى أحــدى ضواحــي إســطنبول ” مــل تبا ” ســرعان ما أنكشــف مكانــه من قبل االســتخبارات 
التركيــة وتمــت مهاجمــة المنــزل ، حيــث أستشــهد القيــادي حســين جواهيــر وتــم اعتقــال ماهــر جايان 
بعــد أصابتــه فــي الســجن بــدأ يخطــط جايــان للهــروب مــن المعتقــل وتــم فعــا حفــر نفــق ونجحــت 
العمليــة حيــث ،هــرب مــع رفيقــه أوالش برداكجــي ومــن حــزب) THKO ( جيــان البتاكبــي وعمــر أينــا ..

شخصيات حزبية 

حياة المناضل ماهر جايان
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الشــهيد خبــات ديــرك مــن مواليــد قريــة كاســان 1962م التابعــة لمنطقــة ديــرك أو مــا يعــرف بنبــع 
الشــهداء فــي كنــف عائلــة وطنيــة تابــع دراســته االبتدائيــة فــي القريــة بعدمــا انتقلــوا إلــى ديــرك 
ــة  ــه االبتدائي ــا مرحلت ــل فيه ــم يكم ــي ل ــة الت ــرك الدراس ــى ت ــر إل ــية اضط ــروف المعيش ــبب الظ بس
بســبب وفــاة والدتــه فأصبــح يعيــل أســرته وبعــد ظهــور التنظيمــات الكرديــة العديــدة ومــن ضمنهــا 
حــزب العمــال الكردســتاني أو حركــة التحــرر الكردســتاني تعــرف عليهــا وأعجــب بفكــر قائــد الشــعب 
ــة كردســتان فــي  الكــردي عبــداهلل أوجــان وأراد التعــرف عليهــا عــن كثــب لذلــك ألتحــق بحركــة حري

لبنــان أثنــاء ســفره بقصــد العمــل وإعانــة أســرته. 

فــي أكاديميــة معصــوم قرقمــاص )عكيــد( تلقــى التدريــب األيديولوجــي والعســكري تحــت أشــراف 
القائــد أبــو )عبــداهلل أوجــان ( عــام 1985 ونــال أعلــى الدرجــات التعليمــة واأليديولوجيــة وبعــد 
االنتهــاء مــن تدريباتــه توجــه إلــى ســاحات النضــال فــي ذرى جبــال كردســتان فقــد ناضــل فــي األجــزاء 
األربعــة مــن كردســتان التــي دامــت مســيرته النضاليــة أكثــر مــن 27 عامــا مــن العمــل المتواصــل إلــى 

جانــب رفاقــه.

وقــد تولــى الشــهيد خبــات مراكــز قياديــة خــال مســيرته النضاليــة مــن عضــو المجلــس العســكري 
ــة بوطــان بكاملهــا ومــن بعدهــا عضــو اللجنــة القياديــة  ــد عــن أيال ــة الشــعبية والقائ لقــوات الحماي
ــدء الحــراك السياســي ” األزمــة فــي ســورية ”   فــي مؤتمــر المجتمــع الديمقراطــي )KCK( ومــع ب
توجــه خبــات ديــرك إلىروجافــا وبشــكل خــاص مســقط رأســه ديــرك ليكــي يهــيء الشــعب الكــردي 
وينظمــه حســب متطلعــات الشــعب الكــردي وكل ذلــك حســب توجيهــات القائــد أبــو التــي تحــدث عــن 

ثــاث خطــوات أساســية اعتبــرت كخارطــة الطريــق لروجافــا.

ــام أو  ــت النظ ــواء أكان ــي س ــراع داخل ــي أي ص ــا ف ــردي طرف ــعب الك ــون الش ــت أن ال يك ــي كان الت
المعارضــة بــل يكــون الطــرف الثالــث والخطــوة الثانيــة بنــاء قــوة عســكرية فــي روجافــا التــي 
ــة الشــعب YPG فــي غــرب كردســتان وبنــاء المؤسســات المدنيــة  عرفــت مؤخــراً بـــــ” وحــدات حماي
والخدميــة واألمنيــة لخدمــة المواطــن وهــذه الخطــوات التــي طرحهــا القائــد أوجــان والتــي مــن 
خالهــا نظــم الشــعب الكــردي نفســه بقيــادة الرعيــل األول كخبــات ورفاقــه والــذي يعتبــر المؤســس 
األول لوحــدات حمايــة الشــعب فــي روجافــا مــن خــال فتــح بــاب التطويــع أمــام الشــباب الكــرد   بــكا 

ــاع ــين للدف الجنس
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 )YPG( عــن كرامــة وتــراب الشــعب الكــردي بــدءا مــن ديــرك وإلــى عفرين وخــال فتــرة قصيرة أصبــح
قــوة يعرفهــا الجميــع علــى مســتوى العالــم مــن خــال دحرهــا للجماعــات التكفيريــة والســلفية 

وطردهــا مــن جغرافيــة كردســتان .

غــرب  لجميــع  قــوة  هــي  بــل  فحســب  كرديــة  قــوة  ليســت  بأنهــا  أثبــت  أخــرى  جهــة  مــن 
صفوفهــا  إلــى  الشــبان  مــن  العشــرات  وانضمــام  ومســيحيين  وكــرد  عــرب  مــن  كردســتان 
جميعهــا  كــرد  مــن  أخوتهــم  جانــب  إلــى  واستشــهادهم  األخــرى  القوميــات  مــن 
األبوجيــة وأيديولوجيــة  فكــر  مــن  ديــرك  خبــات  رســمه  الــذي  الســليم  األســاس   بفضــل 

 ولــم يكتفــي بالمجــال العســكري فحســب بــل مــن نواحــي السياســية والخدميــة واســترجاع مــا 
ســلب مــن أمــوال الشــعب مــن الخونــة والمرتزقــة الكــرد.

وهــذا مــا حصــل عندمــا ذهــب إلــى عائلــة بــدروا لمطالبــة بمــا ســرقه عائلــة بــدرو مــن أمــوال 
 الشــعب الكــردي أصيــب بطلــق نــاري فــي العنــق مــن الخلــف بشــكل غــادر أدت إلــى أصابتــه 
ــأس  ــا ي ــلوا وبعدم ــي قامش ــي ف ــفى الوطن ــى المش ــل إل ــا نق ــى أثره ــي 7-1-2012م وعل ف
األطبــاء مــن وضعــه الصحــي نقــل بشــكل مســتعجل إلــى أحد مشــافي 

حلــب حيــث استشــهد هنــاك فــي 14-1-2012م.

 لينضــم إلــى قافلــة الشــهداء فــي ســبيل حريــة كردســتان وعنــد 
اآلالف  بمئــات  خرجــوا  استشــهاده  بخبــر  روجافــا  أهالــي  ســماع 
 مــن عمــر الســبع ســنوات إلــى الســبعين ســنة يــرددون شــعارات

)الشــهداء ال يموتــون والمــوت للخونــة وعــاش الشــهيد خبــات( وشــيع 
ــرة  ــوارى الثــرى فــي حديقــة الشــهداء )مقب ــرك”  لي مــن  حلــب إلــى دي
الشــهيد خبــات( حيــث يرقــد العظمــاء، فمــن ينجــب العظمــاء 

ــم . ــب غيره ــتطيع أن ينج يس
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Heger em li ser wêjeya kurdî bisekinin û çawa ta nuha li sngan mayî tevî ew êrî?ên ku li ser çanda 
kurdî û zimanê kurdî û kultira kurdî û hewil danê dewletin setm kar û dagir ker ji bo pi?aftina 
zimanê kurdî û qirkirina çanda kurdî li seran serê dîrokê û ta nuha û mînake herî mezen û ber bi 
çav )Efrîn)e ku çawa dixwazin çanda kurdî tune bikin U heger em vegerin pirsa xwey pê?î Emê 
çawa bersivê bidin.

Di dîrokêde û gi? dizanin ku wêjeya kurdî tim bi devkî hatiye parastin û tim di riya jinê de Ci di riya 
çîrokên evîndaran ku dayikan ji zarokên xwere digotin çi di riya sitranên bûk û zava an sitranên 
dan kutanê …yên dotina ajalên kedî an di riya lorandina zarokan de û her wiha  di hemû be?ên 
jiyanê de Lê pirsa ku xwe ferz dike di virde Cima nuha jin ji wêjeya xwe bê parin an kêm parin.

Weke jineke nivîs kar gelek caran ez li vê pirsê rast hatim û bê gûman sedem hene û gelekin 
.Yekem sedem eve Pi?tî ku her ti?t di destê jinê de bû di dest pêka jiyanê de ta ku jin xwedawenk 
bû her ti?t di wê demê de ji bo jinê afrandin bû Lê pi?tî ku ji bin destê wê derket û kete destê 
zilaman û civak hêdî hêdî berve zilamtiyê ve çû bi taybet pi?tî îslamê ku her ti?t li jinê qedexe kir 
û wê xist bin kontrola zilam de loma koletî di hundirê wê de hate çandin û pi?tî ku kurdistan peçe 
perçe bû û ket bin destên çar dewletan .Di virde zilam jî bûn kole lê jin bûn kolê kolan.
Tirs…?erim…nabûn…bû hevalê jinê ta ku pêre herikî û bûne yek Gelek wê bêjin vaye derfet ji jinê re 
vebûye û jin di hemî warî de cihê xwe girtiye lê hîn di warê wêjede lewaze.

Ji ber ku hîn ji koletiya di hundirê xwe de rêzgar nebûye û nivîsandin azadiyê dixwaze ,lê hîn 
em ne gîhane Ew azadî û civak ji zilamtiya xwe rêzgar nebûye wekî mînak ta nuha dema ez 
helbestekê dinîvsînim ez hesabê pir ti?tan dikim ji ber ku hesab ji min tê xwestin ,çi li hember 
civakê çi li hember zihniyeta nêr çi li hember jinê bi xwe ku hîn nikare bi xwere bibe yek.
Ev sedemek ji sedeman bûU di taliyê de ez dixwazim bêjim tevî her ti?tî û tevî ev berhemên kêm 
û fedyok ji aliyê jinê di warê wêjede lê ewê bingehek be ji pa?e rojê re û zemînek ji nif?ê nû re 
be.er li.

Jin û wêje

Anahita Sino
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