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عائلة الرفيق فرهاد شبلي
الشعب في شمال وشرق سوريا
بحزن وألم كبيرين سمعنا نبأ استشهاد الرفيق فرهاد شبلي ،المناضل الكبير للشعب الكردي ،ونائب الرئاسة المشتركة لإلدارة الذاتية
لشمال شرق سوريا ،إنها خسارة كبيرة للشعب الكردي وعموم روجآفا وسوريا والمنطقة ،وخسارة للنضال من أجل دمقرطة وحرية
شعوب المنطقة.
إن منطقة الشرق األوسط تعيش في خضم اضطرابات ونيران ال تستحقها ،وإن منطقة شمال وشرق سوريا بنظامها اإلداري
أصبحت شعلة وأملا لحل تلك األوضاع .وكل اللذين يتخذون موقع اإلدارة والقيادة في هذه اإلدارة أصبحوا مكافحين وعاملين في
طريق الحرية ،لذلك أصبحوا هدفاا ألعداء الديمقراطية والحرية واإلنسانية .فرهاد شبلي هو اسم عظيم وشخصية أسطورية لطالما
تألقت في النضال .وفدى سابقا بأجزاء من جسده في طريق النضال ،لكنه لم يتخل عن النضال بل ازداد اندفاعا وإصرارا ا .إن اإلدارة
الذاتية وصلت بكفاح وتضحيات الشهداء أمثاله إلى مستوى يفتخر به اآلن جميع شعوب المنطقة .لنفس السبب بات هدفا لذاك العدو
الرجعي في المنطقة ورئيسها ونظامها الفاشي .إن استشهاده له مغزى ،فهو مناضل وشهيد على طريق الحقيقة والجمال والخير والحرية.
إنه ليس فقط شهيداا لروج آفا وشمال شرق سوريا فحسب  ،بل هو بالتأكيد شهيد لتطبيق الديمقراطية والحرية في عموم المنطقة ،إنه
رائد اإلنسانية .ربما يكون قد رحل عنا جسداا ،لكن روحه وفكره وفلسفته التي سار عليها ،وحبه للحياة الحرة واإلنسانية وأخوة الشعوب
التزال تنير طريق المناضلين في مناطقنا .مثلما أعداء اإلنسانية متحدون ،فإننا كمناضلين ضد الطغاة والحكام والجلدين ،متحدون
ضا ونلتف حول أشخاص مثل الشهيد فرهاد شبلي .منطقتنا واحدة وبالتالي ستتحرر وتحقق حريتها وسلمها وعدالتها.
أي ا
اليوم ،أعين شعبنا في روجهلت كردستان وإيران على نموذج اإلدارة الذاتية .عيونهم على الرواد أمثال هفال فرهاد ويسعون للسير
مثلهم على طريق الحرية .مثلما استشهاده مؤلم بالنسبة لكم ،فهو مؤلم بالنسبة لنا أيضا ا .نتقدم بتعازينا لكم ولعائلة الشهيد فرهاد شبلي
الوطنية ولكل شعوب شمال وشرق سوريا ،وكلنا ثقة أن نضالكم سيكون نموذجا ا حقيقيا ا لحل مشاكل الشرق األوسط والعالم ،وبهذه
الطريقة يمكن االنتقام للشهيد فرهاد وكل المناضلين أمثاله .لكم منا كل العزاء ،نضاله سيبقى مستمرا ا .وسيبقى خالدا ،ألن الفلسفة التي
آمن بها خالدة وستبقى.
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