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بيان مبناسبة الذكرى التاسعة النطالقة حركة االصالح الكردي – سوريا

 منسقية خميم دوميز  حلركة اإلصالح الكردي حتتفل بالذكرى التاسعة لتأسيس
اقامت منسقية إقليم كردستان لحركة االصالح الكردي سوريا ) 
منسقية دوميز ( اليوم الجمعة ٢٠١٩/٤/١٩ احتفاالً جماهيرياً 
اإلصالح  حركة  حركتنا  إلنطالقة  التاسعة  الذكرى  بمناسبة 
ومشاركة  ملفت  جماهيري  حضور  وسط  سوريا   – الكردي 
واسعة من رفاق الحركة في دوميز ، وممثلي أحزاب المجلس 
الوطني الكردي والفعاليات الثقافية والمدنية ، إضافة لحضور 

مميز للمرأة واالعالم.
وفي جو من البهجة والروح النضالية الملتزمة بمتابعة مسيرة 
اإلصالح والشفافية والتغيير . بدأ اإلحتفال بالوقوف دقيقة صمت 
على أرواح شهداء الكرد وكردستان مع عزف النشيد القومي – 
أي رقيب ، وبعد الترحيب بالحضور والشكر على مشاركتهم 
، القى جدعان علي ممثل الحركة في إقليم كردستان كلمة تحدث في احياء هذه الذكرى التي تصادف في الرابع عشر من نيسان 

إنطالقة حركة  في  التي ساهمت  والظروف  األسباب  فيها عن 
البناء  في  عليها  اعتمدت  التي  واألسس   ، الكردي  اإلصالح 
حركتنا  بها  مرت  التي  المحطات  أبرز  وكذلك   ، اإلنطالقة  و 
السورية  الوطنية  السياسية   ، األصعدة  كافة  على  تأسيسها  منذ 
المجلس  دور  إلى  كلمته  نهاية  في  وأشار   ، الكردية  والقومية 
الوطني الكردي في تبنيه للمشروع القومي الكردي ، واستهدافه 
من قبل النظام االستبدادي وحلفائه المعادين لحقوقه المشروعة 
نتيجة  الديمقراطي  االتحاد  حزب  يضعها  التي  والمصاعب   ،

سياساته اإلقصائية أمام أحزاب المجلس الوطني وأنصاره .

لتيار  العامة  العالقات  مكتب  رئيس  مرعي  فادي  القى  كما 
حركة  دور  فيها  ثمن  كلمة   ، سوريا  في  الكردي  المستقبل 
اإلصالح الكردي سوريا وفعاليتها على كافة االصعدة السياسية 
في  ممثليها  عبر  دور  من  تلعبه  وما   ، والثقافية  واالجتماعية 
هيئة التفاوض السورية و اللجنة الدستورية من خالل المجلس 

الوطني الكردي .
وكذلك القيت برقية من منظمة حزب يكيتي الكردستاني -دهوك-
مهنئة حركة االصالح الكردي بذكرى انطالقتها التاسعة متمنين 

لها النجاح بما يخدم قضية شعبنا الكردي.
كما وتخلل الحفل إلقاء قصائد شعرية واغاني فلكلورية واختتم 

االصالح  – حركة  تحتفل حركتنا  نيسان  من  الرابع عشر  في 
أعلن  والتي   ، النطالقتها  التاسعة  بالذكرى  سوريا   – الكردي 
عنها بشكل رسمي في ١٤/ ٤ / عام ٢٠١٠  كحالة فكرية ثقافية 
الحركة  في شكل ومضمون  والتغيير  للتجديد  تسعى   ، سياسية 
الفرد  وتحكُّم  الشمولية  ثقافة  انهكتها  التى  الكردية  السياسية 
والمركزية  الناجمة عنها ، لتنطلق بروح جديدة في التعامل مع 
الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا نتيجة تراكم التحديات الذاتية 
الكردي  القومي  النضال  بين  التوافق  بمنهجية   ، والموضوعية 
ديمقراطي  حكم  بنظام  اتحادية  دولة  لبناء  السوري  والوطني 
وينظم  السوري  الشعب  كل  تطلعات  يلبي  تعددي  علماني 
الكردي  الشعب  بحقوق  يعترف  دستورعصري  بينهم   العالقة 
بالحقوق  الجميع  فيه  يتساوى  السوري  الشعب  مكونات  وكل 

والواجبات وتكافؤ الفرص.
انطلقت  عندما  من عمرها  االولى  السنة  في  كانت حركتنا  لقد 
والحزب  واالستبداد  القمع  نظام  مواجهة   في  السورية  الثورة 
الديمقراطي  والنظام  والكرامة  الحرية  الى  داعية   ، الواحد 
في  المستشري  الفساد  آفة  واستئصال  الجذري  واالصالح 
أوصال اجهزة الدولة ، حيث  جاءت اهدافها منسجمة مع  رؤية 
الحركة ودعوتها الى االصالح والشفافية والتغيير ، فلم تتوانى 
عن االنخراط فيها وتبني شعاراتها في الحرية والكرامة ووحدة 
الشعب السوري بغية انهاء معاناته المزمنة التي  عاشها طيلة 
القمعية  االجهزة  قبل  من  بحقه  مورس  الذي  الظلم  من  عقود 
للنظام االستبدادي ،  وقد كان نصيب الكرد في سوريا  مضاعفاً 
من تلك الممارسات التسلطية االحادية االقصائية  ، النه تعرض  
االستثنائية  والسياسات  المشاريع   من  للمزيد  خاص  بشكل 
القومي  استهدفت وجوده  والتي  اإلنسان  المنافية البسط حقوق 

ومازالت مستمرة حتى اليوم.
إن  ما آلت اليه االوضاع في سوريا ، هي نتيجة للجوء النظام 
إلى الخيار األمني و العسكري منذ بداية األزمة  ، والذي ادى 
الى تدخل قوى دولية وفتح الباب على مصراعيه أمام التنظيمات 
اإلرهابية إلجهاض الثورة السلمية ، لكن كل ذلك لم يضعف من 
عزيمة الشعب الكردي وحركته السياسية التي لم تتغيير بوصلة 
الشامل في  السياسي  الحل  ، وهو  الحقيقي  الهدف  نضالها عن 
الوطن السوري وفق بيان جنيف والقرارات الدولية في الشأن 

السوري.
إننا في حركة  اإلصالح نعمل في اطارالمجلس الوطني الكردي 
الكردي  للشعب  والقومية  الوطنية  التطلعات  عن  يعبر  النه   ،
الشعارات  عن  بعيداً   ، التاريخية  أرضه  على  يعيش  كشعب 
يحدث  ما  مثل   ، التطلعات  تلك  تخدم  ال  التي  والممارسات 
الكردي  للشعب  المشروعة  القومية  الحقوق  على  تشويش  من 
من  غيرها  أو  الفرات  شرق  كمسمى   ، المعروفة  مناطقه  في 
المصطلحات التي تفرغ القضية الكردية من محتواها الحقيقي ، 
ويؤدي الى تناسي منطقة عفرين الكردية وما تتعرض لها من 
انتهاكات جسيمة على ايدي المجموعات المسلحة المدعومة من 
الجيش التركي.  ثمانية سنوات مضت منذ بداية الثورة السورية 
الشعب  معاناة  ينهي  سياسي  لحل  تفضي  ان  دون  السلمية  
السوري حيث يستمر القتل والتدمير والتهجير   من قبل النظام 
اخرى  جهة  من  االرهابية  والمنظمات   ، جهة  من  وميليشياته 
النظام  الدولي لالسراع والضغط على  المجتمع  مايدعو  ،وهذا 
تجري  التي  الرهيبة  للمأساة  حدا  تضع  وتسوية  بحل   والقبول 
الديمقراطية  القوى الوطنية  البالد كما يستوجب على كل  بحق 
وخطط  برامج  وضع  والوطن  الشعب  مصلحة  تهمها  والتي 
المراحل  في  عملها  شابت  التي  والهفوات  النواقص  تستدرك 
نفعا  تجدي  لم  التي  والطائفية  الشوفينية  االفكار  ونبذ  الماضية 
وساهمت في تازيم االوضاع في البالد. أننا نعتقد بان  هذا الواقع 
الذي يعيشه الشعب السوري مؤقت وطارئ  وسينتهي الصراع 
الدولي على  بالدنا وستخرج القوى االجنبية  من ارضنا ولن 

تكون سوريا اال للسوريين.
تسع  حركتنا   تستكمل  نيسان  من  عشر  الرابع  اليوم  هذا  في 
كل  رغم  والحيوية   بالنشاط  مفعمة  كانت  عمرها  من  سنوات 
الظروف والمصاعب ، حيث بذل رفاقنا جهودا كبيرة لترسيخ 
نهج االصالح ونبذ التحزب الضيق والتبعية والعمل على وحدة 
النضالية  التشاركية  باالعتماد على  الكرديين  والموقف  الصف 
مؤسساتي  ديمقراطي  تنظيم  لبناء  وحدوية  مشاريع  وطرح 
قادرعلى التعبير عن تطلعات شعبنا في نيل حقوقه المشروعة 
. كما تؤكد الحركة ومن خالل مواقفها ونشاطاتها عن حرصها 
الشديد لتطوير المجلس الوطني الكردي ومأسسته كهيكل تمثيلي 
للشعب الكردي في سوريا. وكردستانيا فاننا نولي اهمية قصوى 

منها   المقدمة  وفي  اطرافها  مع  العالقات  وتعزيز  تمتين  على  
قيادة اقليم كردستان العراق ، وسيادة الرئيس مسعود بارزاني 
شعبنا  لقضية  ومساندته  دعمه  عاليا  ونقدرونثمن  بشكل خاص 
في كردستان سوريا في مختلف المراحل المصيرية سواء ببناء 
ارضيات التوافق بين االطراف السياسية الكردية ، وفتح آفاق 
تحرير  في  للبيشمركة  الفعال  والدور  امامها  الدولية  العالقات 
كوباني ، او الناحية االغاثية واالنسانية حيث اصبح االقليم مالذا 
آمنا الكثر من ٤٠٠ الف الجئ سوري ، ناهيك عن المساعدات 
االغاثية التي يتم ارسالها عن طريق مؤسسة برزاني الخيرية 
كردستان  مناطق  مختلف  الى  االخرى  االغاثية  والمؤسسات 

سوريا.
بخدمة   االلتزام  على  نؤكد   ، لحركتنا  التاسعة  الذكرى  بمناسبة 
قضية شعبنا والدفاع عن حقوقه بكل سخاء ، مجددين العهد على 
للظلم  المناهضة  والديمقراطية   الوطنية  القوى  كل  مع  العمل 

واالستبداد ،
المناضلة من  وإننا نعتقد جازمين  بأن النصر حليف الشعوب 
أجل الحرية والكرامة ، ومنها شعبنا الكردي الذي عانى من كل 
أشكال الظلم واالضطهادعلى مدى ردح من الزمن ، وظل إلى 
اليوم أكثر حزماً وقوة  في الدفاع عن وجوده الذي بات معلماً 
بارزاً في مواجهة التطرف والتعصب ودحر اإلرهاب  الداعشي 
، ونيل حقوقه القومية التى تقرها كل األديان واالعراف الدولية 

والقيم اإلنسانية.
عاشت سوريا دولة اتحادية ديمقراطية

النصر لقضية شعبنا الكردي
المنسقية العامة  لحركة االصالح الكردي – سوريا
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 حممد أمني عمر: حل القضية الكردية متعلقة بالوضع العام يف البالد والميكن ان يتم
االستقرار يف سوريا اال باجياد حل عادل وشامل ومنصف للقضية الكردية

حركة االصالح الكردي- سوريا تقيم حفل استقبال يف الذكرى التاسعة النطالقتها

حركة  في  االعالم  مكتب  اجراه  لقاء  في 
المكتب  عضو  مع  الكردي  االصالح 
التنفيذي لحركة االصالح الكردي -سوريا 
االنطالقة  بمناسبة  عمر  امين  محمد 
حول  سؤال  على  وردا  للحركة  التاسعة 
نشوء  في  ساهمت  التي  ماهيةالظروف 

حركة االصالح ؟
التاسعة  االنطالقة  وبمناسبة  بداية  قال:   
لحركتنا )حركة اإلصالح الكردي -سوريا 
وابارك  والرفيقات  الرفاق  جميع  اهنئ   .)
انطالقة  الجل  بذلت  التي  الجهود  كل 
الحركة  في  وممارسة  فكرا  االصالح 
في  والسيما  سوريا  في  الكردية  السياسية 
بحق  المطبق  واالستبداد  القمع  نظام  ظل 
فيه  تعاني  ظرف  في  و  الكردي  الشعب 
و  الترهل  من  الكردية  السياسية  الحركة 
الثقافة الشمولية والمركزية والوالء المطلق 
وغياب  واالفساد  الفساد  ظهور  مع  للفرد 
...ممااستوجبت  القرار  في  التشاركية 
الدعوة لالصالح كحاجة ملحة وضرورية 
االعالن  وتم  اإلصالح  فكر  برز  لذلك 
عام٢٠١٠  نيسان  ١٤من  في  الحركة  عن 
التجديد  تبغي  سياسية  ثقافية  فكرية  كحالة 
والتغيير في جسم الحركة السياسية الكردية 
جديد  ومفهوم  بروح  لتنطلق  سوريا  في 
 ، والصعب  المعقد  الواقع  مع  التعامل  في 
والعمل بمنهجية تشاركية و اعتماد الشفافية 

في اتخاذ القرار .

ضمن  وفاعليتها  الحركة  دور  هو  ٢-ما 
المجلس الوطني الكردي والحركة السياسية 

عامة )وطنيا وكردياً(؟ 
-كون المجلس يعبر عن التطلعات الوطنية 
فان  سوريا  في  الكردي  لشعبنا  والقومية 
ولها  اإلطار  هذا  ضمن  تعمل  الحركة 
دور فعال في تطوير اداء ونشاط المجلس 
على  والسياسي  التنظيمي  المستوى  على 
بما  القرار  صناعة  في  المساهمة  ارضية 
يعيش  كي  الكردي  شعبنا  مصلحة  يخدم 
بالعدالة  تطلعاته  وتحقيق  وامان  بحرية 
وايجاد  القومية  حقوقه  وتأمين  والمساواة 
لقضيته كشعب مقيم  ديمقراطي عادل  حل 

على أرضه تاريخيا. 
اما وطنيا فللحركة دور فعال مع معظم قوى 
الوطنية وترتبط معها بعالقات  المعارضة 
الوطني  المجلس  خالل  من  وتتمثل  جيدة 
الكردي في إطار الهيئة السورية للتفاوض 
المعارضة، فهي  واالئتالف الوطني لقوى 
ترى وتعمل من اجل الحل السياسي لالزمة 
جنيف  بيان  مضمون  خالل  من  السورية 
والشرعية الدولية والقرارات المتعلقة بهذا 

بشأن
 . 3-كيف تنظر الى حركة االصالح بعد 

تسع سنوات من عمرها ؟ 
الحركة  رسمت   : السياسي  الجانب  -في 
بالعيش  تؤمن  متزنة  موضوعية  سياسة 
الشعب  مكونات  جميع  بين  المشترك 
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سوريا  الكردي-  االصالح  حركة  أقامت 
١٤/نيسان  بتاريخ  القامشلي  مدينة  في 
الذكرى  بمناسبة  استقبال  حفل   ٢٠١٩/
الرابع  تصادف  والتي  النطالقتها  التاسعة 
مكونات  شاركت  حيث  نيسان  من  عشر 
والفعاليات  السياسية  االحزاب  و  المنطقة 
وبتغطية  متميز  بحضور  والشخصيات 

إعالمية فاعلة.
أكثر من ثالث ساعات  االستقبال  واستمر 
منها  مختلفة  مناطق  من  القادمة  للوفود 
الوطني  للمجلس  التابعة  المحلية  المجالس 

الكردي واالحزاب
-الحزب الديمقراطي الكردستاني -سوريا

-المنظمة االثورية الديمقراطية
-حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني

-الحزب الوطني الكردي
-حزب يكيتي الكردستاني

-حزب الوحدة الديمقراطي
-حزب االتحاد السرياني

-حزب المساواة الديمقراطي
-حزب السالم الديمقراطي

-حزب اليساري الكردستاني
-حزب اليسار الديمقراطي

التغيير  )حركة  الوطنية  التنسيق  -هيئة 
الديمقراطي(

-حركة راستي الكردية
سوريا  في  الكردي  الديمقراطي  -الحزب 

)البارتي(
-حزب آزادي الكردستاني

-حزب اإلرادة الشعبية
-القوى الديمقراطية الكردية

التغيير  لقوى  الوطنية  التنسيق  -هيئة 
الديمقراطي في سوريا

-تيار المستقبل الكردي في سوريا
-االتحاد النسائي الكردستاني

-االتحاد النسائي الكردي )رودوز
-منظمة المرأة الحرة

-االتحاد النسائي الكردي
-المنظمات الشبابية للمجلس
-مجموعة المثقفين المستقلين

البارتي الطليعي الكوردستاني )بيشنك(
الوطني  للمجلس  المحلية  -المجالس 
برهك-  نصرالدين  الشهيد  الكردي)محلية 

تربسبي- قامشلو شرقي و غربي(
كما وردت مجموعة من برقيات التهنئة: – 
الشيخ احمد عوينات الجربا رئيس تيار الغد 
السوري – الدكتور نصر الحريري رئيس 
نجاح  السيدة   – السورية   التفاوض  هيئة 

هيفو مسؤولة االتحاد النسائي )رودوز(  – 
السيد حسن  الكردستاني –   الشغيلة  اتحاد 
مراد عضو األمانة العامة للمجلس الوطني 
الحزب  بشير  بهجت  االستاذ   – الكردي 
-االستاذ  البارتي(   الكردي)  الديمقراطي 
الكردي  الديمقراطي  الحزب  سينو  احمد 
في سوريا )البارتي  -السيد تمر أحمد عبد 

الغني

الحركة  منسق  الموقرة  االصالح  حركة 
االستاذ فيصل يوسف المحترم .

طالما كانت الحركة وبحق بيت الكوردايتي 
دون منازع .

لطالما نهجت طريق اإلستمرار في إستكمال 
األنين السوري نحو بر األمان ،تستحقون 

وبجدارة منصة الموقف المشرف .
الحركة لم تبخل في إعطاء المرأة الكوردية 
من  الذي  الباب  كان  المنتدى  ولعل  المقام 
الحر  للصوت  القوي  الدور  ظهر  خالله 
المدني والسياسي واالختالف في وجهات 

النظر للوصول الى الحل األنسب
آخر  عام  وإلى  التاسع  عامكم  لكم  نبارك 
الحق  ومطلب  الجميع  بوابة  الوطن  حيث 

وإلى المزيد من العمل واالستمرارية .
النسائي  اإلتحاد  مسؤولة  هيفو  نجاح 

الكوردي في سوريا رودوز المانيا

االهلي  السلم  على  والحفاظ  السوري 
وتؤمن بالحوار والحل السلمي ،فهي ترى 
بالوضع  متعلقة  الكردية  القضية  حل  بأن 
العام في البالد واليمكن ان يتم االستقرار 
وشامل  عادل  حل  بايجاد  اال  سوريا  في 
ومنصف للقضية الكردية . وترى الحركة 
بوجودالشعب  الدستوري  االعتراف  بان 
يعيش  شعب  انه  على  سوريا  في  الكردي 
القضية  حل  و  التاريخية  ارضه  على 
الكردية في سوريا وفق المواثيق والعهود 

الدولية . 
من  البداية  في  الحركة  تمكنت   : -تنظيميا 
مناطق  معظم  في  التنظيمية  قاعدتها  بناء 
ونتيجة  ان  إال  البالد  في  الكردي  التواجد 
لرفاق  والتهجير  سوريا  في  العام  الوضع 
ومؤيدي الحركة فان ذلك اثر على نشاطها 
وفق  عملها  في  مستمرة  لكنها  التنظيمي 
وهي   . المتاحة  واالمكانيات  الظروف 
بحاجة الى مراجعة نقدية لالئحتها التنظيمية 
في  وشعاراتها  المرحلة  هذه  و  بمايتناسب 

االصالح والشفافية والتغيير .

برقية تهنئة من جناح هيفو
 مسؤولة اإلحتاد النسائي 

الكوردي يف سوريا – رودوز املانيا
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حسن عبد العظيم يهنئ الذكرى التاسعة
النطالقة حركة االصالح الكردي – سوريا 

برقية تهنئة من أمحد عوينان اجلربا رئيس تيار الغد السوري

 برقية تهنئة من املكتب التنفيذي للقوى
الدميقراطيه الكردية يف سوريا
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برقية

الوطنية  التنسيق  لهيئة  العام  المنسق  باسم 
العظيم،  عبد  حسن  االستاذ   ، سوريا  في 
االصالح  حركة  في  للرفاق  نتقدم 
الكوردي بالتهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة 
والسير  التوفيق  لهم  متمنين  النطالقتها، 
قدما في المهام الوطنية، حاملين للمشروع 
الديمقراطي النهضوي، ومن هذه الركيزة 
نتطلع معا لمزيد من العمل الجاد والمثمر 
مستوى  الى  لنرتقي  النضال  وتيرة  لدفع 
تضحيات شعبنا السوري الصامد والصابر 
في ثورة الحرية والكرامة.. والى مزيد من 
التماسك والتالحم نحو التغيير الديمقراطي 
الشامل لبناء سورية حرة ديمقراطية يسود 

فيها روح المواطنة الحقيقية.
لبناء  تاريخي  منعطف  امام  اليوم  اننا 
مواطنيها،  لكل  وطنا   ، الجديدة  سورية 
العدل  من  جديدة  اسس  على  ومكوناتها، 

والمساواة والديمقراطية.
االصالح  حركة  في  لرفاقنا  متمنين 
الكوردي في سوريا، النجاح في المهمات 
المصيرية، وأن نمتلك القوة والجرأة على 

برقية تهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس حركة اإلصالح الكردي – سوريا
األخ فيصل يوسف، منسق عام حركة اإلصالح الكردي – سوريا اإلخوة واألخوات أعضاء وكوادر الحركة المحترمون، نهنئكم كما 
نهنئ أنفسنا بحلول الذكرى التاسعة لتأسيس حركة اإلصالح الكردي – سوريا، هذه الحركة التي عايشناها منذ والدتها وخالل مسيرتها 
حتى اليوم، وعرفنا فيها رموًزا من العمل الوطني السوري ممن ضحى وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوري 
عامة والشعب الكردي خاصة في عيش كريم في وطن عزيز يسوده العدل والحرية والسالم، ويتساوى فيه جميع أبناؤه بالواجبات 

والحقوق.
ونشهد لكم كما يشهد كل السوريون أنكم كنتم ومازلتم عنوانًا بارًزا ومثااًل يحتذى لمدى عمق ومتانة األخوة العربية الكردية الممتدة عبر 

آالف السنين فوق هذه األرض المباركة، والتي ستبقى ما بقيت شمٌس تشرق من جبالها وُمهٌج تسير فوق دروب ربوعها.
وبهذه المناسبة العزيزة على قلب كل سوري وطني نعرب لكم عن صادق أمانينا لكم بمواصلة المسير لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم 

لما فيه خير لكم وألخوتنا الكرد ولكل الشعب السوري.
عاشت األخوة العربية الكردية وعاشت سوريا وطنًا حًرا كريًما لكل أبنائها

أحمد عوينان الجربا رئيس تيار الغد السوري

١٤ نيسان ٢٠١٩
األخ األستاذ فيصل يوسف المحترم ، المنسق العام لحركة االصالح الكردي – سوريا.

السادة قيادات وقواعد حركة االصالح األكارم : في غمر ة من المناسبات التي تصادف شهري آذار ونيسان من عمر الثورة السورية 
ووطننا سوريا ، تحل في الرابع عشر من نيسان ذكرى عزيزة على قلوبنا ، وهي الذكرى التاسعة لتأسيس حركتكم حركة االصالح 
الكردي- سوريا ، التنظيم السياسي الذي يجمعنا معه محطات ومراحل نضالية عديدة بعد الثورة السورية وما قبلها ، اذ عرفناه فصيالً 
سياسياً نشيطاً ومتوازناً من مكونات المجلس الوطني الكردي كمكون اساسي من مكونات االئتالف وهيئة التفاوض ، بهذه المناسبة 
العزيزة نتقدم اليكم بالتهاني القلبية متمنين لحركتكم التوفيق والنجاح في كل ما تصبون اليه ، خدمة للشعب السوري بكل اطيافه وخاصة 
المكون الكردي الذي نناضل مع اخوتنا الكرد في هيئة التفاوض لضمان حقوقه الدستورية في سوريا المستقبل ، للتخلص من عهود 
الظلم واالستبداد وفتح صفحة جديدة من تاريخ سوريا ، تحقق فيه طموحات جميع الشعب السوري الذي اثبت من خالل ثورته وعلى 

ق ويستحق أسمى درجات الحياة الديمقراطية الحرة الكريمة . مرالتاريخ انه شعب حضاري وخالاّ
النصر للثورة السورية المباركة

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى
عاشت سوريا حرة ابية

بطاقة تهنئه
المحترم  يوسف  فيصل  االستاذ  االخ 
الكردي  االصالح  لحركة  العام  المنسق 

سوريا
في  التنفيذي  المكتب  أعضاء  االخوه 

الحركه المحترمون
الساده اعضاء الحركه األفاضل

بمناسبة الذكرى التاسعه النطالقة حركتكم 
المجيده حركة اإلصالح الكردي – سوريا 
وتغيير  إصالح  حركة  بحق  هي  والتي 
في  تناضلون  تزال  وال  ناضلتم  وتجديد 
بشكل  السوريه  الوطنيه  القضية  سبيل 
عام، قضية الخالص من النظام الشمولي 
االستبدادي والسعي نحو دوله ديمقراطيه 
حقوق  واحترام  القانون  دولة  برلمانية 
اإلنسان دولة المساواة والتعددية السياسية 
وقضية الشعب الكردي في سوريا بشكل 
وفق  المشروعة  حقوقه  لنيل  خاص 
األعراف والمواثيق الدولية، وفق دستور 
جديد يقر ويعترف بحقوق الشعب الكردي 
في سوريا، وكافة مكونات سوريا، والذي 
عانه االضطهاد والتهميش واإلقصاء منذ 

أكثر من خمسة عقود.

يتراجع  اليوم،  يتقدم  ال  من  نتقدم، ألن  أن 
بالضرورة.

 .. للجرحى  الشفاء   .. للشهداء  الرحمة 
الحرية للمعتقلين

وكل عام وانتم بخير
القامشلي في ١٤ نيسان/٢٠١٩

فرع  سوريا-  في  الوطنية  االتنسيق  هيئة 
الحسكة

أمد  منذ  ذلك  كل  أجل  من  ناضلتم  لقد  نعم 
بعيد دون كلل أو ملل، نعم لقد ناضلتم من 
أجل توحيد الصف الكردي وترتيب البيت 

الكردي بال هواده.
في  الكرديه  الديمقراطيه  القوى  في  نحن 
لكم ذكرى انطالقة حركتكم  نبارك  سوريا 
التاسعه، متمنين لكم دوام التوفيق واألزهار 
لما فيه خير لسوريا دوله اتحادية برلمانية 
دوله لكل السوريين، ولما فيه خير لشعبنا 
الكردي في سوريا لنيل حقوقه المشروعة 

دستوريا
عشتم وعاش نضالكم الميمون

المكتب التنفيذي للقوى الديمقراطيه الكرديه 
في سوريا

١٤نيسان ٢٠١٩

برقية تهنئة نصر احلريري رئيس هيئة التفاوض السورية مبناسبة ميالد حركة االصالح الكوردي

برقية تهنئة من جناح هيفو
 مسؤولة اإلحتاد النسائي 

الكوردي يف سوريا – رودوز املانيا
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 رسالة تهنئة من عضو االمانة العامة للمجلس الوطين الكردي حسن مراد مبناسبة
ميالد حركة االصالح الكوردي

تصريح اجمللس الوطين الكوردي خبصوص توقيف عائلة السيد حواس خليل سعدون

األخ المناضل فيصل يوسف واإلخوة واالخوات األفاضل في المكتب التنفيذي لحركة االصالح الكردي ــ سوريا: بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لتأسيس حركة االصالح الكردي ــ 
سوريا ابارك لكم واهنئكم ومن خاللكم الى كافة اعضاء ومؤازري الحركة بنجاحاتكم ونضاالتكم سيما في هذا الظرف العصيب الذي يمر فيه بلدنا سوريا .

اثبتت حركة االصالح الكردي ــ سوريا .انها حقيقة حاملة المشروع القومي للشعب الكوردي في كوردستان سوريا في اطار المجلس الوطني الكردي في سوريا والذي نعتبره 
عنواناً كوردياً ورمزاً للمشروع القومي .

معاً للعمل والنضال بما يستوجب تطويرالمجلس وتفعيل دوره وادائه بشتى السبل واالمكانيات المتاحة في توحيد الخطاب الكوردي وتعزيزالعالقة مع كل مكونات الشعب السوري 
بما فيه خير الشعب الكوردي والقضية .

ختاماً تقبلوا تحياتي وتمنياتي القلبية بمزيد من التفدم والنجاحات ……
دمتم رمزاً للنضال.

عضو االمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا حسن مراد
١3/ نيسان ٢٠١٩

النشيد  مع  صمت  بدقيقة  االحتفال  استهل 
منسقية  رحبت  بعدها   ، رقيب  أي  القومي 
الخاص  بضيفها  للحركة  كردستان  إقليم 
مجلس  رئيس   ، طالباني  ريبوار  األستاذ 
محافظة كركوك ، وكذلك ممثلي األحزاب 
سوريا  في  والكردية  الكردستانية  والقوى 
المدني والنشطاء  المجتمع  ، وممثلي قوى 
وكافة  العام  بالشأن  والمهتمين  السياسيين 
عن  توثيقي  عرٌض  قُدم  ثم   ، الحضور 
أبرز المحطات في تاريخ حركة اإلصالح 
جدعان  بعدها  ليلقي   ، سوريا   – الكردي 
كوردستان  إقليم  في  الحركة  ممثل  علي، 
من  أكد   ، للحركة  العامة  المنسقية  كلمة 
مجمل  من  حركتنا  موقف  على  خاللها 
والكردستانية  الكردية  السياسية  القضايا 

الريادي  والدور   ، السورية  والوطنية 
تمثيلها  خالل  من   ، حركتنا  تلعبه  الذي 
عبر المجلس الوطني الكردي في المحافل 

 بتاريخ ٢١-٥-٢٠١٩ أقدمت السلطات التركية على توقيف عائلة عضو الهيئة السياسية لالئتالف السوري و عضو هيئة التفاوض… 
السيد حواس خليل سعدون، العائلة المتشكلة من أم و أطفالها الثالثة، بغية ترحيلهم دولة اخرى .

إن المجلس الوطني الكوردي في سوريا، كمكون أساسي في االئتالف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية، الذي يتخذ من 
استنبول مقرا له ، يستغرب ويستنكر تصرف السلطات التركية حيال عائلة السيد حواس سعدون الذي يمثل المجلس الوطني الكوردي 

، الى جانب بقية زمالئه من ممثلي المجلس في االئتالف السوري ، ويلتزم بمواقف و قرارات مرجعيته .
إن المجلس الوطني الكوردي في سوريا يستهجن ما أقدمت عليه السلطات التركية بتوقيف عائلة سعدون وترحيلها وعدم منحه تأشيرة 
الدخول لمتابعة عمله ، وعليه يدعو الحكومة التركية الى إعادة النظر في قرارها في أسرع وقت ويطالب االئتالف الوطني القيام 

بمسؤلياته في هذا المجال .
 قامشلو ٢٧/٥/٢٠١٩

األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي

اإلقليمية والدولية ، وحضورها المتميز في 
هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية 
الكردي  الشعب  حقوق  أجل  من  ونضالها 

وتثبيته دستورياً .
كركوك  محافظة  مجلس  رئيس  ألقى  كما 
حركة  فيها  هنأ  كلمة   ، طالباني  ريبوار 
بمناسبة  سوريا   – الكردي  اإلصالح 
تأسيسها التاسع ، وأشاد بنضالها في سبيل 
تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي في 
أن  على  كلمته  خالل  من  وأكد   ، سوريا 
الحقوق المشروعة للكرد ال بد أن يضمن 
الدولية  والمواثيق  العهود  وفق  دستورياً 
الكرد  لدى  القومي  الحلم  أن  إلى  وأشار   ،
في  يتحقق  أن  بد  ال  األربعة  األجزاء  في 

المستقبل القريب .
بدوره ألقى شمس شريف كلمة ممثلية إقليم 
هنأ   ، الكردي  الوطني  للمجلس  كردستان 
فيها رفاق الحركة بذكرى تأسيس التاسعة 
لحركة اإلصالح الكردي – سوريا ، ودور 
األصعدة  على  الكردي  الوطني  المجلس 
ودوره   ، والدولية  واإلقليمية  الوطنية 
الشعب  حقوق  عن  الدفاع  في  المحوري 
في  تمثيله  خالل  من  سوريا  في  الكردي 
هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية 

.
من  قدمها كال  قصائد شعرية  الحفل  تخلل 
 ، داوود  ومسعود  ميدي  دلدار  الشاعرين 

أي  الكردي  القومي  بالنشيد  الحفل  واختتم 
رقيب .

األحزاب  من  للحركة  التهنئة  برقيات 
الكردية والكردستانية :

 ( الكردستاني  االسالمي  االتحاد  حزب   –
يكگرتو (

– الجماعة اإلسالمية في كردستان العراق

كردستان   ( كردستان  سربستي  حزب   –
إيران (

– حزب االشتراكي الكردستاني ) تركيا (
– المجلس الوطني الكردي – ممثلية اإلقليم

– حزب يكيتي الكردستاني في سوريا
– حزب الديمقراطي الكردي في سوريا ) 

البارتي (
الكردستاني  الديمقراطي  الوحدة  حزب   –

في سوريا
– حزب اليساري الكردستاني – سوريا

في  الكردي  الوطني  الديمقراطي  – حزب 
سوريا

– قوى المجتمع المدني الكردستاني

هولري .. مهرجان خطابي مبناسبة مرور تسع سنوات على تأسيس حركة االصالح الكوردي يف سوريا 
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ال  الذي  الشفاف  الشيء  تعني  لغة  الشفافية   
بعكس  الوضوح  وتعني  وراءه.  ما  يحجب 
معناها  التختلف  والسرية.وقد  التعتيم 
الصدق  تمثل  فهي  ايضا  االصطالح  في 
والسياسية  االجتماعية  حياتنا  في  كقيمة 
المبادىء  ارقى  من  واالقتصادية...وتعتبر 
التي يجب أن يتحلى بها االنسان وخاصة في 
مثل هذه االوضاع التي يعيشها العالم بشكل 
تتوارى  حيث  خاص  بشكل  منطقتنا  و  عام 
الحقائق ويسيطر الفساد على كل مناح الحياة 
استبدادية  بانظمة  المنطقة  ابتلت شعوب  فقد 
واالقتصاد  السياسة  احتكرت  شمولية 
الباب  وفتحت  مصالحها  خدمة  في  والثقافة 
الدولة  مؤسسات  في  للفساد  على مصراعيه 
واجهزتها التي اعتمدت على سياسة الترهيب 
بنفسه  الثقة  الفرد  يفتقد  حتى  االفواه  وكم 
المتفشية  الفساد  لظاهرة  ويرضخ  وفاعليته 

في كل مجاالت الحياة. 
الواقع البد من االلتزام بمبدأ  ولمواجهة هذا 
المفسدين  لكشف  اخالقية  كقيمة  الشفافية 
تساهم  وكأداة  ومحاسبتهم.  والمختلسخين 
في االستنهاض باالفراد والشعوب لممارسة 

أجل  النظري من  البحث  بالتنظير  نعني  قد   
الوصول الى نظرية في مجال ما واستعمالها 
أُطلقت على فكرة مبسطة بحيث يُفرغ المعنى 
الى  الوصول  يصعب  ولذلك  مضمونها  من 
كان  واذا  الواقع  على  للتطبيق  قابلة  نتائج 
و  لفكرة  النظريات  وضع  لنا  يعني  التنظير 
حتى  للتطبيق  قابلة  لتكون  اعدادها  و  خطة 
كذلك  يكن  لم  واذا  محسوساً  واقعاً  يكون 
التنظير  هذا  فإن  المجتمع  لخدمة  يطبق  ولَم 
المجتمع  دور  وعرقلة  تحجيم  و  لتقييد  وجد 
السياسيين  أكثر  الطرح  هذا  يشغل  وقد 
من  الكثير  تالقي  التي  السياسية  واألحزاب 
على  قدرتها  في  والتحديات  الصعوبات 
السياسي الحزبي  العمل  الفعلي في  االندماج 
نتيجة  عملها  في  التنظير  اعتمدت  التي 
بالشخص  المرتبطة  التنظيمية  البنية  ضعف 
الحزب  بأن  يرى  والذي  الحزب  يقود  الذي 
بمجموعات  مرتبطة  او  بعناصره  ال  بقيادته 
وبمشعوذي  شخصية  بمصالح  أو  عشائرية 
البنية  الى  تفتقر  السياسةألنه  األيديولوجية و 
نحو  التوجه  يستوجب  لذلك  لها  المؤسسة 
يجب  والتي  البرامجية  السياسية  االحزاب 
أن تطبق نظريتها على أرض الواقع محددة 
الحزب  برنامج  ليكون  عمله  في  المسارات 
القدرة  ويمكنه  لنشاطاته  التنظيمي  المحرك 
على اإلنجاز والعمل حتى يتجاوز االحزاب 
لن  الطرح  وهذا  واأليديولوجية  الشمولية 
من  يحمل  ما  بقدر  لألحزاب  بديالً  يكون 
يمنح  الذي  المؤسساتي  كالعمل  جديدة  افكار 
طموحاتهم  لتحقيق  الناس  إمالة  على  القدرة 
الواقع  مع  والتكيف  التطبيق  و  و مصالحهم 
الذي ينتج االصالح في بنيته ومطواعاً وأكثر 
يستقي  أن  المهم  من  لذلك  العمل  في  مرونة 
من  والسياسية  التنظيمية  أفكاره  حزب  أي 
التنظير  عن  بعيداً  الناس  حاجات  و  الواقع 
السياسي الذي لم يفلح بإيصال العمل الحزبي 

وموت  هنا  موت  هناك.  و طحن  هنا  طحن 
والقتل  والدمار  الموت  إال  شيء  ال   . هناك 
العربي  المشرق  في  حروب  الُمجاز. 
في  وحروب  العربي  المغرب  في  وحروب 
العمق العربي. شعوب ال تمل من الخراب، 
وجغرافيا ال ترتوي إال بالدم. شعوب ال تفقه 
شعوب  الدمار.  فقهاء  إنهم  الدمار.  لغة  إال 

تتلذذ بمشهد من األجساد المحترقة.
لتحيا وزعماء  الموت  رائحة  تتنفس  شعوب 
منه  وينسجون  لونه  ويُؤواّ الدين  يتوسدون 
سيوفاً مجلخة لضرب األعناق كما يشاؤون، 

وشعوب تصفق لهذا التأويل.
في  الكردية  الرقعة  في  سورية،  شمال  في 
سورة  على  التركي  الزعيم  استند  عفرين، 
لها على مقاس آلة الدمار وقُرعت  الفتح وأواّ
طبول الحرب لطحن األكراد. أكراد مرتدون 
قتلهم من دون حساب وعقاب  وَكفرة يجوز 
في  يُنفخ  يوم  هللا  عند  ثواباً  وتكسب  بل 
الحديبية  صلح  يوم  نُزلت  سورة  الُصور. 
في  السالم  إرساء  على  هللا  من  داللة  في 
التركي فقد أجاز  تلك الرقعة الجغرافية. أما 
أبواب  يفتح  وكأنه  عفرين  فتح  يوم  تأويلها 
رجب  أنه  نعم  األكراد.  هؤالء  على  الجحيم 
وطيب أيضاً، وفعل االسم مناف لداللة االسم 
الحرام  األشهر  من  شهراً  االسم  يكون  ألَن 
التي ال يُجيز فيه القتال. وأما الطيب فهو من 
تكون  فكيف  المكارم،  وحسن  النُبل  مراتب 
على  فرداً  األكراد،  أما  معاً؟  وطيباً  رجباً 
تأويل التركي لسورة الفتح، استنجدوا بسورة 
التين وأقسموا بالزيتون برهان الكردياّ على 

لجم آلة الخراب بأوراق الزيتون.
العراقي في  الشمال  المقابل من  الطرف  في 
الجغرافية الكردية هنالك أيضاً استند الزعيم 
األنفال  سورة  على  حسين  صدام  العراقي 
لها على مقاس فوهات البنادق، وصفقوا  وأواّ
لطحن  العسكرية  بحملته  ليقوم  التأويل  لهذا 

تالزم الشفافية واالصالح

مشركون ومرتدون … وانفصاليون؟

كاظم خليفة

فيروشاه عبد الرحمن
 آزاد عنز

صنع  في  وفاعليتهم  الوجود  في  حقهم 
تكون  لذلك  بها.  المعنيين  كونهم  القرارات 
عالقة  واالصالح  الشفافية  بين  العالقة 
على  يستوجب  هنا  ومن  متالزمة  تكاملية 
منهجيتهم  في  الشفافية  تبني  االصالح  دعاة 
الصادق  الحر  االعالم  على  وباالعتماد 
لتبيان مكامن الفساد وفضحه وايجاد الحلول 
والمنتديات  فاالعالم  عليه  للقضاء  المناسبة 
الفكرية والسياسية والثقافية يؤدون دورا مهما 
في مكافحة هذه اآلفة من خالل تفاعل االفراد 
في  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  والقوى 
حوارات ديمقراطية ستفضي بالنتيجة االولى 
رئيسيا  سببا  اشكاله  بكل  الفساد  اعتبار  الى 
فيما يعانيه ابناء الشعب من حالة سوء تنخر 

الوجدان والعقل االنساني . 
تحقيقها  يمكن  التى  االهداف  ابرز  ولعل من 
الفاضلة  القيم  نشر  هو  الشفافية  خالل  من 
في المجتمع والتي تدعو الى محاربة الفساد 
االصالح  مجال  في  المجتمع  ثقافة  وتنمية 
ايجاد  الى  الداعية  والقيم  المبادئ  ونشر 

سوء  ومناهضة  المفسدين  من  خال  مجتمع 
استعمال السلطة. 

ويكاد المجتمع الكردي ان يكون اكثر احتياجا 
الى الشفافية من غيره فحالة االضطهاد التي 
ونضاله  الكردي  الشعب  منها  يعاني  الزال 
من اجل تحقيق حقوقه القومية والتي التنفك 
االول  المقام  في  انسانية  حقوقا  تكون  ان 
والحالة التي تعيشها الحركة السياسية الكردية 
عليها  يفرض  جماهيرية  طليعة  باعتبارها 
تبني مبدأ الشفافية والوضوح حتى تكسب ثقة 
الجماهير وتؤكد على التزامها بالقيم الكبرى 
الن  عملية  بصورة  تنشدها  التي  واالهداف 
النضالي  والتاريخ  الكردية  القضية  حجم 
المشرف للشعب الكردي الذي عانى من كل 
واالخالص  االيثار  تفرضان  الظلم  اشكال 

واالبتعاد عن الفساد واالنانية. 
واحد  والديمقراطية  للتنمية  عدو  هو  فالفساد 
ولذلك  االنحراف  و  الفوضى  اسباب  اهم 
ساهمت المنظمات الدولية في محاربة الفساد 
ونشر ثقافة الشفافية ولعل الشعار الذي تبنته 

منظمة الشفافية الدولية)االتحاد العالمي ضد 
الفساد على  مدى خطورة  (يعبر عن  الفساد 
االعتماد  من  البد  .لذلك  االنساني  المجتمع 
هذا  معالجة  في  صدق  كقيمة  الشفافية  على 
بالمجتمعات  يفتك  ان  ان  يكاد  الذي  المرض 

والتنظيمات والدول.

الى  بل  المرجوة  النتائج  الى  السياسي  و 
المزيد من األزمات كما لم يستطع ازالة ثقافة 
التي  البرامج  وتطبيق  الشمولية  و  الخوف 
وضعت لتنفيذها على أرض الواقع فالتنظير 
معروفاً  أصبح  الكردية  للقضية  السياسي 
للجميع بالرغم من احتوائها على عدة أجيال 
بهذه  الخاصة  السياسية  التطبيقات  أناّ  اال 
القضية ال تتطابق ولَم تفعل فعلها مع التنظير 
عانت  التي  االحزاب  وبقيت  لها  السياسي 
يعاني  حيث  والتصدع  العقائدي  الجمود  من 
الشعب الكردي من الضعف أمام جبروت و 
قوة الثقافة و االعالم للدول االقليمية المعنية 
هذا  اضطهدت  والتي  الملف  بهذا  مباشرة 
باتهامه  المؤامرة وتارةً  الشعب مرة بنظرية 
باالنفصال و على أنه جسم غريب ولَم تتكفل 
التنظير السياسي الكردي برد هذه التهم عنه 
بنظريات  اآلخرين  يقنع  ان  يستطع  لم  كما 
أحزابه لضمان حقوقه المشروعة الذي يجب 
أن تدفع بهم الى البحث عن نظريات سياسية 
األحداث  تساير  و  وتتماشى  المرحلة  تالئم 
السير  يفرض  الواقع  الن  والدولية  االقليمية 
بالتنظير  وليس  وعملية  واضحة  ببرامج 
السياسي الذي اثبتت نتائجه مدى فشله وعدم 

قدرته على الفاعلية.

األكراد.
نعم هؤالء أكراد خونة و مشركون ال بداّ من 
على  كلها  الغنيمة  وتوزيع  وسحقهم  طحنهم 
المجاهدين، وليس فقط خمسة أرباع أموالهم 
ودوابهم  وأشجارهم  وأحجارهم  ونسائهم 
أي  يبق  ولم  ومقابرهم.  ومائهم  وهوائهم 
ُخمس من الغنيمة، فقد تحايل الزعيم العراقي 
اعتماده  تم  الذي  الشرعية  القسمة  مبدأ  على 
كردستان  أكراد  أما  الكبرى.  بدر  في غزوة 
إلى  طريقهم  في  الذين  استنجد  فقد  العراق 
بموت  ينعموا  كي  الرحمن  بسورة  الهالك 
واسع  من  السماء  من  لهم  هللا  يقذفه  رحيم 
رحمته، وأما األكراد الذين نجوا من الموت 
فقد استنجدوا بسورة الطور وأقسموا بالجبال 
وجبل  داري  شيخي  بجبل  أقسموا  الشامخة. 
لتنعم  جبالهم  أحضان  في  واحتموا  هندرين 
آلة  ويالت  من  واألمان  بالسالم  أجسادهم 

الدمار والخراب العراقية.
هناك  مشركون  وأكراد  هنا  مرتدون  أكراد 
وانفصاليون هنا وهناك. غداً سيخرج زعيم 
كما  ويؤولها  الزلزلة  يتكئ على سورة  آخر 
يشاء كي يزلزل األرض تحت نعال األكراد 
عندها  األبدية.  قيامتهم  لتكون  مدافعه  بحمم 
عندها  المنافقين.  بسورة  األكراد  سيستنجد 
جبالهم  أعلى  في  األكراد  أطفال  سيقف  فقط 
لتصرخ حناجرهم بأعلى صوتها، كي يقولوا 
نفاق  منافقون.  والشعوب  الزعماء  هؤالء 

يصفق للنفاق.

آن اآلوان للسري بالربامج ال بالتنظري
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سبل التعامل مع املستجدات
 منتدى االصالح والتغيري تعقد حلقة نقاشية حول التهديدات الرتكية وقرار االنسحاب األمريكي من مناطق

 تواجده يف شرق الفرات وسبل التعامل مع هذه املستجدات والدور الذي ميكن أن تقوم به مكونات املنطقة لتفادي
األخطار وتعزيز السلم األهلي يف مركزها يف القامشلي

حلقة املنتدى 2019/2/1 /اجلمعة /القامشلي
منتدى االصالح والتغيير تعقد حلقة نقاشية 
االنسحاب  وقرار  التركية  التهديدات  حول 
شرق  في  تواجده  مناطق  من  األمريكي 
التعامل مع هذه المستجدات  الفرات وسبل 
مكونات  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  والدور 
السلم  وتعزيز  األخطار  لتفادي  المنطقة 

األهلي في مركزها في القامشلي
/ /الجمعة   ٢٠١٩/٢/١ المنتدى  حلقة 

القامشلي
بانه  للعيان  الواضح  :من  حسين  أ.أكرم   
على  في سوريا  مهمة  تطورات  قد حدثت 
الستة  في  والعسكري  الميداني  الصعيدين 
العسكري  الوجود  انهاء  تم  فقد   ، الماضية 
للمعارضة في المنطقة الوسطى والجنوب 
التفاهم مع  او  القتال والحصار  وذلك عبر 
لعفرين  تركيا  احتالل  تم  كما  االمريكان 
تفاهمات  عبر  الذاتية  ادارتها  واسقاط 
نهاية  شهد  وقد  الحقا  والقتال  موسكو  مع 
العسكرية  للعمليات  انحسار   ٢٠١8 العام 
والعنف ايضا ويبدو االتجاه العام لالحداث 
يتجه في العام الحالي بان يكون اقل دموية 
والدة  نشهد  وقد  الماضية  السنوات  من 
ملحوظا  وضعفا  الدستورية  للجنة  عسيرة 
وفي  السياسية  المعارضة  مؤسسات  في 
المبادرات الدولية التي تنشد الحل السياسي 
النظام ودمجه  تأهيل  مع محاوالت إلعادة 
الحظناه  ما  وهو  الرسمي  العربي  بالنظام 
وزيارة  العراق  خارجية  وزير  زيارة  في 
والدعوة  السفارات  وفتح  البشير  عمر 
منذ  االقتصادية  بيروت  قمة  في  لحضوره 
بعض  محاوالت  الى  اضافة  اسابيع  عدة 
الدول توجيه الدعوة له لحضور قمة تونس 
وفي خضم كل ذلك جاء القرار االمريكي 
الفرات  شرق  من  باالنسحاب  المفاجئ 
ليربك  للتمديد  خضع  انه  مع  شهر  خالل 
والدولية  واالقليمية  المحلية  االطراف  كل 
الفراغ  ملئ  محاوالت  في  شاهدناه  وما 
المتناقضة  والتصريحات  منبج  مدينة  في 
الذاتية  االدارة  فيها  بما  االطراف  لجميع 
التي طالبت بانتشار الجيش السوري على 
دمشق  الى  مستقيم  بخط  وتوجهت  الحدود 
الخاسر  بان  ويبدو  النظام  مع  للحوار 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  سيكون  االكبر 
النه سيصبح بين خياري الخضوع للنظام 
تموضع  في  سيكون  وبالتالي  لتركيا  او 
اما  وجودي(  )تهديد  قائم  هو  عما  مختلف 
المعارضة فانها ستكون هي االخرى بدون 
لها  متزايدا  انحسار  وسنشهد  سند  او  قوة 
وتعثرا في مسار جنيف وتعزيزا في مسار 

روسيا  من  لكل  واضحة  وهيمنة  استانة 
امام  السورية  االزمة  في  وايران  وتركيا 
كل ذلك على االدارة الذاتية وبغية مواجهة 
الداخلية  الجبهة  وتمتين  التركية  التهديدات 
ان تقوم بسحب الذرائع من يد الترك وذلك 
المقاتلين  بإزالة االعالم والصور واخراج 
ان  جدي  حوار  في  والدخول  االجانب 
امكن وبرعاية دولية لتطمين الترك وتبديد 
الهواجس حتى وان كانت غير حقيقية وتهيئة 
وخارجي  داخلي  حوار  المناخات إلطالق 
المنطقة  المجتمعية في  المكونات  بين كافة 
االدارة  هيكلة  اعادة  الى  بعدها  ليصار 
ومشاركة  الرشيدة  الحوكمة  مبادئ  وفق 
في  السياسية  والتيارات  المكونات  كافة 
أي  وجه  في  عنها  والدفاع  المنطقة  ادارة 
وتير  وزيادة  بنيتها  يمس  وجودي  تهديد 
العالقة  ذات  الدول  مع  الدبلوماسي  العمل 
بالشأن السوري والسعي الجدي للمشاركة 
التفاوض الن  الدستورية وهيئة  اللجنة  في 
الحل النهائي في سوريا سيكون على اساس 

القرار ٢٢٥٤ وبرعاية اممية
 ٢٠١8 أواخر  منذ   : العساف  أ.بسمان 
االحداث  تسارعت   ٢٠١٩ وبدايات 
اعالن  خلفية  على  والميدانية  السياسية 
االنسحاب االمريكي بالتزامن مع التهديدات 
التركية ضد شمال شرق سوريا الستهداف 
قوات )قسد( ،هذه التهديدات التي رفضتها 
دمشق أيضاً وعلى اثرها حصل اتفاق منبج 
بين دمشق وقسد وليعود الرئيس األمريكي 
لطرح مفهوم المنطقة اآلمنة بدون توضيح 
نوضح  السياق  هذا  وفي  تنفيذ.  آليات  او 
او   safety zone اآلمنة  المنطقة  مفهوم 
safty area والتي ُطبقت في عام ١٩٩3 
لحماية البوسنيين من الصرب وهو يتشابه 
في  كماحدث  اآلمنة  المالذات  مفهوم  مع 
كلها  وهذه   ٩3 سيرالنكا  ٩٤و  رواندا 

 buffer العازلة  المناطق  عن  تختلف 
zones وهي تنشأ بفعل وجود نزاع دولي 
مسلح قائم ويتم تحديدها لفصل المتنازعين 
بالخط  مايعرف  لبنان  جنوب  في  كما 
األزرق وهي تشبه مفهوم المناطق منزوعة 
لكن   .demilitarized zones السالح 
كل التجارب السابقة لهذه المناطق لم تكن 
ايجابية في ظل غياب سلطة نافذة معترف 
الناحية  من  أما   . الصراع  مناطق  في  بها 
آمنة(غير  )مناطق  مفهوم  يُعد  القانونية 
حيث  الدولي  القانون  صعيد  على  رسمياً 
األربعة  جنيف  اتفاقيات  في  ذكره  يأِت  لم 
لعام ١٩٤٩ وال البروتوكوالت الملحقة بها 
 : آخرى  مفاهيم  تضمنت  بل   ١٩٧٧ لعام 
المناطق الطبية hospital zones المناطق 
المناطق   neutralized zones المحايدة 
 demilitarized zones منزوعة السالح
جهود  إلى  تشير  المصطلحات  هذه  وكل 
وتحتاج  األممية  المنظمات  بها  تضطلع 
وبحسب  الدولي  األمن  مجلس  من  لقرار 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  به  ماصرح 
انتونيو غوتيرش » بخصوص شمال شرق 
سوريا،نحن نرى أن اي حل لهذه المنطقة 
،األول  شروط  ثالث  فيه  يتوفر  أن  يجب 
السورية  األراضي  يحافظ على وحدة  :أن 
،الثاني: أن يراعي المخاوف األمنية لدول 
يقر  أن  ،وثالثاً:  تركيا  بينها  ومن  الجوار 
العربية  الجمهورية  في  القومية  بالتعددية 
لها  يكون  بأن  للمكونات  ويسمح  السورية 
المتحدث  أيضاً  أكده  ما  وهذا   « صوت 
 « دوجاريك  ستيفان  المتحدة  األمم  باسم 
،حيث  الماضي  إلى  ننظر  أن  علينا  يجب 
نجد أن إقامة مناطق آمنة كانت بحاجة إلى 
وهذا   . الدولي«  األمن  مجلس  من  قرار 
اليمكن دون موافقة روسيا الحليفة للحكومة 
وهذا   . أحمر  خط  اعتبرته  التي  السورية 

ليطرح  لروسيا  أردوغان  توجه  ر  مايُفساِّ
آضنة  اتفاق  عليه  بوتن  الروسي  الرئيس 
ذكاء  وبكل  وبذلك  اآلمنة  للمتطقة  كبديل 
يكون بوتن قد حقق مجموعة أهداف أولها 
لكن  بتدخل  لها  بسماح  تركيا  على  التمنن 
تركيا  إجبار  والثاني  الروسية  الؤية  وفق 
الضغط  وثالثها  دمشق  مع  التنسيق  على 
دمشق  مع  اتفاقها  النجاز  )مسد(  على 
خاصةً عندما تكلم عن أمله في الحوار بين 
حديثه عن  سياق  في  وذلك  والكرد  دمشق 
مرتبط  ماسبق  كل  ولكن   . آضنة  اتفاقية 
اليبدو  الذي  االمريكي  االنسحاب  بجدية 
الصعيد  على  أما  اللحظة.  حتى  واضحاً 
التزال  الفرات  شرق  مناطق  في  الداخلي 
 ( و  دمشق  بين  بالحوار  مرهونةً  األمور 
لنتائج معلنة بعد في  لم تصل  مسد( والتي 
ظل غياب باقي القوى السياسية األخرى في 
المنطقة كالمجلس الوطني الكردي عن هذه 
الحوارات أو القبائل والشخصيات السياسية 
السياسية  المكونات  أو  اإلعتبارية  العربية 
السريانية والكنسية . لكن رغم حالة التباين 
السياسية  المكونات  بين  المواقف  في 
سنوات  طوال  الجزيرة  في  والمجتمعية 
ولم  جيدة  األهلي  السلم  حالة  تبقى  األزمة 
التاريخي  الوعي  بفضل  وذلك  كثيراً  تتأثر 
إال   ، أبناءالمنطقة  تجمع  التي  والمصالح 
أنه من الضروري أن نبدأ حوارات حقيقية 
الجرأة  ونمتلك  سياسية  وبواقعية  شفافة 
الحوار  في  للمشاركة  بيننا  فيما  للتواصل 

السوري والتسوية الشاملة
تأتي  التركية  التهديدات   : عمر  أ.محمود 
على  القئمة  استعمارية  سياسة  من  كجزء 
أصدقاء  بدون  تركيا  الى  بالنسبة  التوسع 
التي  -غربي-إيراني  تركي  صراع  فهناك 
تحمل العداءة االسالمية وسيكون تركيا في 
يئسوا من  الغرب  المستهدفة الن  المستقبل 

السياسة التركية 
أ.رشادبيجو : أعتقد بأننا كمكونات المناطق 
أسس  على  نتحاور  أن  علينا  الكوردية 
بدورها  يفترض  والتي  دولية  وضمانات 
دور  يخص  وفيما  جنيف”.  إلى  تقودنا  أن 
المجلس الوطني الكوردي ألداء هذه المهمة 
الملقاة على كاهله يقول السيد بيجو :“الكل 
يعلم بأن المجلس الوطني الكوردي له دور 
و  الدستورية  اللجنة  وفي  جنيف  في  فاعل 
للكورد  سيكون  اللجنة  هذه  انعقدت  ما  إذا 
تثبيت  الطلوب هو  و  المجلس  باسم  تواجد 
في  الكوردي  للشعب  القومية  الحقوق 
و  لحمايتنا”.  ضمان  أكبر  وهذا  سوريا 
بالمنطقة  المحدقة  التهديدات  بخصوص 
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 : بيجو  السيد  يقول  منها  المجلس  وموقف 
“نحن كمجلس وطني كوردي كنا والزلنا 
لبلدنا  تدخل  أو  تواجد  أو  تهديد  أي  ضد 
أو  إيرانية  أو  تركية  كانت  ، سواء  سوريا 
أمريكية أو روسية وإن أكثر ما يهمنا هو 
في  الكوردي  لشعبنا  قومي  مكسب  تحقيق 
سوريا ألننا نناضل منذ عام ١٩٥٧ لتحقيق 

أي مكسب لشعبنا وقضيتنا.
االنسحاب  قرار  جاء  دوكو:  أ.مجدل 
االدارة  في  االنقسام  نتيجة  االمريكي 
االمريكية بسبب صعود قوى دولية جديدة 
الن األمريكان يحاولون ضرب الكل بالكل 
وافشال آستانة وتعميق األزمة بين القوميات 
القوى  من  المطلوب  لذلك  المكونات  و 
السورية :العمل النسحاب األمريكان ولجم 
وحدة  على  الحفاظ  و  التركية  التهديدات 
الفرات  شرقي  مكونات  ادخال  و  سوريا 
القرار ٢٢٥٤  وتنفيذ  السياسية  العملية  في 
الدولة  شكل  على  السوريين  بين  والتوافق 
و  السوريين  كل  بمشاركة  دستور جديد  و 

توزيع السلطات بين المركز واألطراف

          مروان شكرو.

ومن خالل الدعوة التي تشكرون عليها نجد 
انفسنا نبحث في محورين :

مع  التعامل  لكيفية  المشتركة  الرٔوية   – ا 
االخيرة  والعسكرية  السياسية  المستجدات 
ان  يكمن  الذي  الدور   – ب   . المنطقة  في 
تعزيز  االخطار  لتفادي  المكونات  به  تقوم 

السلم االهلي .
ثالثة  بدعوة  قامت  المنتدى  ادارة  ان  بما 
المجتمع  هذا  مكونات  يمثلون  مشاركين 
فمن البديهي ٔان احدثكم عن رٔوية الشارع 

المسيحي – السرياني لهذه المستجدات .
السرياني   – المسيحي  المكون  ٕان   - ا 
بين ثالث  المكونات منقسم  باقي  مثله مثل 

ايديولوجيات والكثير من المهتمين
في  اآلن  فشلت حتى  قد  المشاريع  بٔان كل 

طروحاتها وسلوكياتها .
يجدون

- مشروع االدارة الذاتية كسلطة ٔامر واقع 
ونحن لسنا هنا بتقييمها بجملة واحدة / جيدة 
– سئية / فلكل تجربة ظروفها الموضوعية 
و لكن بما يخص موقف بعض النخبة من 
وجدنا  المستجدات  هذه  في  الذاتية  اإلدارة 
هذه  في  تركز  لم  والصحافة  االعالم  بٔان 
الفترة ٕاال على القضية الكردية او مصطلح 
الديمقراطية  االمة  مفهوم  وبالتالي  االكراد 
محتواه  من  مفرغا  غدا  الشعوب  ؤاخوة 
وكأنه كان شعارا لمرحلة وخاصة اذ يعلم 

الجميع بٔاسماء
حميميم  الى  ٔاو  دمشق  الى  الذاهبة  الوفود 

االصالح  منتدى  اشكر  عنتر:  أ.شمس   
الجزيرة  مكونات  كل  يجمع  منبر  النه 
وهي حالة نادرة ربما موضوع اليوم عن 
المستجدات على الساحة السورية وقرار 
االنسحاب االميريكي وتهديدات اردوغان 
امنه  حماية  حجة  تحت  المنطقة  باجتياح 
تطبيق  فكرة  أميركيا  وطرح  القومي 
العازلة وكيف ستكون  أو  المنطقة االمنة 
والخوف  المنطقة  مكونات  على  نتائجها 
اسكان  حال  في  الديمغرافي  التغير  من 
االجئين في مناطقنا. ثم طرح روسيا فكرة 
شرعنة  وهدفه  اضنه  اتفاقية  إلى  العودة 
النظام السوري واعادة تأهيله الذي بدأ به 
بعض الدول العربية بالفعل متل السودان 

واإلمارات وغيرها
دائماً  التركية  :التهديدات  جولي  أ.وليد   
للخطر  وتعرضهم  الكرد  الى  متوجهة 
موجهة  باالنسحاب  االمريكية  والرسالة 
االمريكي  الفراغ  وهذا  والخارج  للداخل 
والنتيجة  الجميع  على  خطراً  سيشكل 
المنطقة  ولكن  االن  حتى  واضحة  غير 

اتفاق  واليوجد  مشروعاً  الزالت  اآلمنة 
حول  واألمريكان  واألتراك  الروس  بين 
الذاتية ال تمثل  المنطقة اآلمنة ص:االدارة 
المجلس  و  المسيحي  المكون  فهناك  الكرد 

الوطني الكردي و العشائر العربية
 أ.عبدالكريم دلف:اعتقد يجب عدم االعتماد 
المكونات  على  ويجب  األمريكان  على 
تنطلق  دئما  وأمريكا  الحوار  السورية 
والحفاظ  مصالحها  لها  استعمارية  كدولة 
على. وحدة و سيادة سورية و التوافق على 

دستور جديد
يحموا  لن  :األتراك  حصاف  أ.طاهر   
المكونات لذلك فالمنطقة اآلمنة في سوريا 
اذا قامت و قُررت يجب ان تكون لحماية 
المكونات وبقرار دولي من مجلس األمن و 

ايجاد حل سياسي لالزمة السورية
الحل  هو  االهلي  :السلم  كامل  أ.كامل   
الوحيد للمحافظة على منطقتنا و المطلوب 

من كافة المكونات تجاوز المرحلة القديمة
 أ.بشير سعدي:هناك توجه قومي استبدادي 
القوميات  وصهر  بالقوة  الهوية  لفرض 

االخرى  المكونات  وجود  وينفي  االخرى 
والذي شكاّل أزمة مع الزمن والفكر القومي 
ديمقراطي  مضمون  ذو  حقوقها  المغيبة 
سببها  واألزمة  القومية  األقليات  وخاصة 
االستبدادي  التسلطي  القومي  الفكر  ذلك 
بإشراف  سواء  حالً  ليس  اآلمنة  والمنطقة 
االمم المتحدة او تحت إشراف دول ويجب 
ان يشهارك جميع المكونات في المشروع 
لسد ذريعة األتراك و النظام وقد يكون هذا 
اشراك  و  الذاتية  االدارة  هيكلة  يجب  حالً 
الجميع فيها دون هيمنة اي حزب وبإشراف 
أممي كما يجب ان تكون سوريا علمانية و 

ديمقراطية وبتوافق جميع المكونات
 أ.نايف جبيرو :التهديدات التركية بالتدخل 
نتيجة التوافقات الدولية لذلك يجب ان يكون 
هناك حوار بين المكونات السورية و كذلك 
أ.محمود  بعضها  مع  اهلمكونات  تضامن 
جزيري: لألسف نحن الكرد عندما يناقش 
منا  مطلوب  فقط  شيء  لدينا  ليس  حقوقنا 
القيام بواجباتنا والحل يجب ان يكون وطنياً 

ً و موثقاً وبالنهاية القرار سيكون أمريكيا

وربما هناك شخصيات ليست بسورية .
الوطني  والمجلس  االٔيتالف  مشروع   -
السياسي  الوضع  ٔاحد  على  يخفى  ...فال 
من  االٔيتالف  اليه  وصل  الذي  والشعبي 
االداء  وضعف  ووالءاته  ممارساته  خالل 

...
- الدولة السورية : الكثير من التصريحات 
رٔييس  مستشارة  او  الخارجية  وزير  من 
بوجود  يعترفون  ال  بانهم  نجد  الجمهورية 
اي مشكلة او قضية سوى قضية االرهاب / 

ما لم ئوخذ بالحرب لن نعطيه على طاولة
معضلة  امام  نحن  وبالتالي   / المفاوضات 
تفاعل  الى  واذا نظرنا   . ثمان سنوات  بعد 
هذه  حول  المنطقة  في  السياسية  الساحة 

المستجدات نجد
والوجهاء  للشيوخ  علو  تل  في  اجتماع   -
في 8١/8/٩١8٢ من اجل اللحمة الوطنية 
حزب  قبل  من  زانا  صالة  في  ندوة   -  .
المستقبل تحت شعار نلتقي لنرتقي بتاريخ 
8١/8/٩١8٢ . - اجتماع في اثريا للقبأيل 
بيتاريخ  الوطنية  والشخصيات  العربية 

. ٩٢/8/٩١8٢
هذه  مقررات  نتساءل عن  ان  لنا  يحق  اال 
االجتماعات والغاية منها وديمومة بياناتها 
بين  مشتركة  صفة  هناك  اذ  الختامية 
من  مكون  تغييب  او  غياب  وهي  الجميع 
فهل   , السياسية  او  االجتماعية  المكونات 
ال  فهي  اعالمية  دعأيية  اعمال  مجرد  هي 
المتكامل  الوطني  المشروع  بطياتها  تحمل 
يقم  لم  المسيحي   – السرياني  والمكون   .
باي مباردة لتاريخه حول تلك المستجدات 

الي  المشتركة  الرٔوية  ٕان   : االخوة  ايها   .
قضية تتبلور من خالل للوعي ... والوعي 
لدى  فهل   .... واالدراك  للمعرفة  نتاج  هو 
المكونات المجتمعية من المعرفة باآلخر ما 
يجعلها تبحث عن رٔوية مشتركة لألخطار 
كل  فبعد   .... ووطننا  بوجودنا  تحدق  التي 

تلك المٔوتمرات والندوات هل ....
- هل اقتنع العربي بٔان الكردي شريك مساو 
حان  الوقت  وٕان  والوجبات  بالحقوق  له 
إلزالة الغبن والتهميش الذي تم التعامل به 

مع هذا المكون من ابناء الوطن .
... ليس  بٔان السرياني  العربي  اقتنع  - هل 
عربيا ... بالرغم من الكثير الذي يجعنا عبر 
التاريخ فهو شعب اصيل وله خصوصيته 
التاريخية والحضارية التي تحتم االعتراف 

به كشعب وبحقوقه .
- وهل اقتنع الكردي .. ان الزيادة السكانية 
في مناطق معينه ال تعني مشروعا انفصاليا 

وتجزٔية الوطن
- هل اقتنع الكردي والسرياني بٔان الماضي 
تخلق  فالواقعية   ... للحاضر  يشفع  ال 
نحو  تقود  الطوباوية  واالحالم  استقرارا 
الضياع والتشتت . وبالتالي ايها االخوة ال 
نجد اي رٔوية مشتركة في الوقت الحاضر 
للمكونات السياسية من هذه المستجدات ... 

فكل
مكون او حزب يرسم المشهد حسب رٔويته 

الحزبية ...
ب – الدور الذي يمكن ان تقوم به المكونات 
المرادفات  كانت  كثيرة  االخطار  لتفادي 
ٔاهمها   , استعمالها في هذه االزمة  تم  التي 

بحثنا  اذا  المشترك  العيش   – االهلي  السلم 
قليال عن تعريف السلم االهلي : - هل هو 

ان اعمل واُكل وانام ... بٔامان .
- هل هو حق التصرف بما املك من ملك 
اي  بدون  اعيش  ان  هو  هل   -  . خاص 

اعتداء جنأيي علي .
وهل نستطيع ادراج مفهوم الحريات بشكله 
الواسع ضمن مفهوم السلم االهلي ام ال ؟؟؟ 
والسرياني  المسيحي  مجتمعنا  تعرض   -
التسأوالت  من  الكثير  طرحتا  لحادثتين 

وتركت شرخا عميقا
لدى  اخرى  جهة  ومن  ناحية  من  شعبيا 
عن  والمدافعون  العام  بالشٔان  العاملين 
بالضرب  اعتداء   - االهلي  السلم  مفهوم 
عيسى  السريانية  اللغة  استاذ  على  المبرح 
الناشط  اعتقال   -  .  / منزله  امام   / رشيد 

السياسي واالعالمي سليمان يوسف .
تطبيق  من  وجدناه  ما  ان  االخوة  ايها   
االمور  تلك  اال  ليس  االهلي  السلم  لمفهوم 
البسيطة والسطحية التي تعني اغلب افراد 
ببعده  السلم االهلي  المجتــــمع لكن مفهوم 
العميق / الحرية – االحترام – الشفافية في 

التعامل / بقيت خاضعه
لكثير من فعل التقية االجتماعية والسياسية 

.
هي  بمجتمعاتنا  فاعلتين  قوتين  اكثر   
 ... الدينية  والسلطة  العسكرية  السلطة 
وهاتين القوتين عبر التاريخ لم تتنازل عما 
وقدسيةالموروث  القوة  سلطة  من  اكتسبوه 

.... اال عبر وعي
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Desthilatî li gorî têgihiştiya 
aqilmendî)felsefe(, wek kesayetek ku 

xawindariyetek)milkiyet(desthilat di destê 
wî de be,di derbarê karê wî de be. Û ew kesê 
desthilatdar ê zagonan li gorî kar û xebata 
xwe ê dîne, ji bo hemû li gorî wan zagonan 
tevbigerin.Mîna rêveberê dibistanekê ew 
xwediyê birayara ye di hindirê dibistana 
xwe de.Lê desthilat li gorî têgihiştiya, 
bîrnasonan)feylesûf(nerînên cûda hene.
Mîna alimê navdar Eflaton:Desthilatî bi 
sinc û hiş ve girêdide.Û tekez dike ku dad 
bingeha têkildariyê be,di navbera desthilat 
û gel de be.Û Eflaton dibîne ku desthilatî 
divê ji derheqê bîrnasyona be)feylesûf.
zana(,ji ber ku ew ji xeynî xwe bêtir dikarin 
berjewendiyên giştî bi parêzin,û dûrî 
berjewendiyên kesane herin.Lê Karl Markis 
ramanmendê Elmanî:Desthilat bi aborî re 
girêdida.Digo desthilat tim di destê çêtirînê 
serkeftî yê rewşa aborî de ye.Lê ji aliyekî 
din jî Mîşêl Foko:Desthilat nayê wateya 

pêvçûn, qayîş û tundî.Lê we jî xwedî roleke 
encam kiriye,herwiha Foko girêdanekê dixe 
navbera desthilat û tundî bûnê jî,divê tundî 
bûn ne tê mercê ku çekê ango hêzê bi kar 
bîne.Dikare tundî bi awayekî mizgotinan ta 
gel serê xwe ji zagonan re dîne.Herwih Foko 
dibêje xwediyê hêzê û çekê ne desthilat e û 
divê gel di navbera xwediyê çekê û desthilat 
nasbikin.Lê di vê serdemê de, ya ku em lê 
dijîn, wek tê zanîn di heman demê de,li her 
welatekî di cîhanê de,desthilatdariyek heye.
Lê her desthilatdariyek li gorî makezagona 
welatê xwe desthilatdariyê dike.Û ew 
makezagon ji aliyê gelê wî welatî hatiye 
pejirandin.Ji bo ku bi awayekî sererast gelê 
welatê xwe bi rêve bibe.û hemû pêdiviyên 
jiyanê ji bo gelê xwe peyda bike, û hemû riyên 
ji bo pêşketina welat û gel veke, û alîkar be ji 
hemû aliyan, ji bo avakirina welatê xwe.û di 
heman demê de jî hemû welatî maf û erkên 
xwe jî nasbikin.Û hemû welatî jî, yê xwe 
bibînin çavdar, ji bo desthilatdarî ticarî dûrî 

makezagona welatê xwe nekeve.Û hemû 
rexnan bipejirîne,ta karibe çaksaziyan bike 
di hindirê welat de, û berevaniya xaka xwe 
jî bike.Lê çi desthilatdarî û rêveberî heke 
nikarîbû sazkirinan û pejirandina rexnan 
bike,û di heman demê de jî xwe tenê bibîne 
desthilatdar û dûrî makezagona welatê xwe 
here ji bo berjewendiyên xwe û kursiya xwe 
di vê demê de, ev desthilatdar lawaz dibe û bi 
nexweşiya hezkirina xawindariyeta destliser 
dikeve ji ber ku nikare sazkirinan bike û 
berevaniyê jî bike.Di vê demê de pêwistiya 
gel bi şoreşek sazkirî heye.Lê di heman 
demê de jî gel divê bi awayekî rêxistinî rabe 
ser piyan û bi serkêşiya rewşenbîran jî be, ta 
xerabî çînebe û ew serhildan jî bi awayekî 
aştî be .Ji ber ku di heman demê de, yê 
rêjîma lawaz bixwaze wênê wê nerîna azad, 
ya gelê xwe reş bike,di riya melîsên xwe û 
seizure xwe, ji bo ku ji derdora xwe re, bêje 
evana karên xerab dikin û divê bi lez em 
wan ceza bikin

DESTHILAT 

 Wate           معنى 

Aram           صبر  

Zarav          لهجة 

Wêje            ادب 

Têbîn          مالحظة 

Zanstî         علمي 

Azwer         طموح

Berbang     فجر

Banok        عطوف      

Solav         شالل

Buhar  الربيع             

Havîn   الصيف          

Payîz  اخلريف             

zivistan  الشتاء          

Avdar  اذار               

Nîsan  نيسان           

Gulan  ايار              

Hizêran                    حزيران

Tîrmeh  متوز               

Tebax               .اب 

Êlûn  ايلول              

Cotmeh االول        تشرين 

mijdar الثاني        تشرين 

Berçile األول         كانون 

Çila الثاني         كانون 

sibat  شباط            

Ferhengok Dem sal û mehên salê
     

 


