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فلتتضافر كل الجهود العادة  النازحين  
الكرد الى ديارهم 

 بيان صادر عن اجتماع األمانة العامة للمجلس الوطنيافتتاحية العدد
الكردي في سوريا

في هذا العدد
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عقدت األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي 
في   2020-1-17 يوم  االعتيادي  اجتماعها 
على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد  قامشلو، 
تّم  الخالد،  البارزاني  وروح  الشهداء  أرواح 
عمل  جدول  في  الواردة  النقاط  استعراض 
االجتماع الذي قّدمته رئاسة المجلس، وانتقل 

إلى مناقشة البنود الواردة فيه.
جولتها  نتائج  المجلس  رئاسة  استعرضت 
الوطني  االئتالف  مع  ولقاءاتها  الدبلوماسية 
والسيد  السورية  والمعارضة  الثورة  لقوى 
للرئيس  الخاص  الممثل  جيفري  جيمس 
القنصل  وكذلك  داعش،  لمحاربة  األمريكي 
الفرنسي في اسطنبول ولقاء مكتب العالقات 

مع القنصل الروسي في هولير.
النازحين  أهلنا  المجتمعون معاناة  استعرض 
العين( وكري سبي  كانييه )رأس  من سري 
الصعبة  والظروف  وعفرين،  أبيض(   )تل 
التي يواجهونها، ونوقش االتفاق الذي تم بين 
المجلس الوطني الكردي واالئتالف، صادقت 
على ضرورة  وأّكدت  االتفاق،  على  األمانة 
االنتقال إلى الخطوات العملية بتشكيل اللجان 
اآلمنة  العودة  على  والعمل  بذلك،  الخاصة 

للنازحين إلى ديارهم وإنهاء مأساتهم.
االقتصادية  األزمة  على  المجتمعون  توقّف 
سعر  انهيار  جّراء  شعبنا  به  يمر  التي 
وناشدوا  الدوالر،  مقابل  السورية  الليرة 
بتقديم  الدولي والمنظمات اإلنسانية  المجتمع 
حيث  المواطنين  لكافة  العاجلة  المساعدات 
مستوى  تحت  يعيش  السوري  الشعب  بات 

خط الفقر.
الدستورية  اللجنة  إلى  االجتماع  تطّرق 
النظام مسؤولية  المتوقفة عن عملها، وحّمل 

بدأت تركيا بهجوم عسكري  في منطقة عفرين 
الثاني  20/كانون  في  السوري  الشمال  في 
2018 وسيطرت على  كامل المنطقة  في 24/
آذار 2018 والتي أدت الى نزوح مئات االالف 
من  سكانها األصليين والبالغ عددهم 523الف 
نسمة حسب احصائية المكتب المركزي التابع 

للحكومة السورية سنة 2010 وبهذا الصدد
كتبت اللجنة الدولية لإلنقاذ وهي منظمة إنسانية 
على صفحتها بالتويتر ، قائلة: »لقد أدى الهجوم 
العسكري إلى تشريد ما ال يقل عن 300 ألف 
شخص على الفور، وتعطيل الخدمات اإلنسانية 

المنقذة للحياة«.
انقرة  شنت   2019 االول  9/تشرين  وفي 
وبمسافة  سوريا  شرق  شمال  في  آخر  هجوماً 
120 كم بين مدينتي كري سبي ) تل ابيض ( و 
مدينة سري كانيه ) رأس العين ( بعد ان  اخذت 
الضوء االخضر من امريكا وانسحاب جيشها 
الى موجة نزوح هائلة   ادى  المنطقة  مما  من 
النهب  وعمليات  القسري  بالتهجير  رافقت 
من  الهوية  على  والقتل  واالختطاف   والسلب 
رافقت  التي  المسلحة  المجموعات  بعض  قبل 
التركي في سيطرته على تلك المنطقة   الجيش 
واسكان  ديمغرافي  تغيير  اجراء  بهدف  وذلك 

عوائل اخرى بدال منهم 
جرت  قد  والهجرة  النزوح  أّن  من  وبالرغم   
الدائر  الحرب  بسب  البالد  انحاء  معظم  في 
ومستنكرة  مدانة  وهي  البالد  انحاء  معظم  في 

االصالح  لحركة  العامة  المنسقية  عقدت 
بتاريخ  قامشلو  مدينة  في  سوريا  الكردي 
بدأ  حيث  االعتيادي  اجتماعها   2020/1/4
ارواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع 
في  جاء  ما  اهم  وكان  الحرية  و  الكرد  شهداء 

جدول العمل.
السياسي  الوضع  مستجدات  في  البحث   •
سوريا  في  االوضاع  اليه  الت  وما  البالد  في 
التركي  االحتالل  اثر  نزوح  و  تشريد  من 
وسري  لعفرين  المسلحة  والجماعات 
كانيه)رأس العين(و كري سبي)تل ابيض( وما 
لالهالي  وتهجير  ديمغرافي  تغيير  من  جرى 
الدولي  المجتمع  بيوتهم واراضيهم مناشدة  من 
بامان  سكناهم  أماكن  الى  إعادتهم  على  للعمل 
كما  بهم  الالحقة  الخسائر  عن  تعويضهم  و 
المعارك  ونتائج  تطورات  المجتمعون  تباحث 
الرابعة  التصعيد  خفض  منطقة  في  الدائرة 
النظام  قوات  بين  السوري  الشمال  )أدلب(في 
وبعض الفصائل المسلحة هناك وما يتعرض له 
المدنيون من جرائم قتل هناك كما تمت مناقشة 
تطورات التسوية السياسية وتوقف عمل اللجنة 
االستحقاق  هذا  من  النظام  وتهرب  الدستورية 
بايجاد   2254 االممي  القرار  تنفيذ  وضرورة 
دولة  لبناء  السورية  لالزمة  سياسي  حل 
وبكافة  السوريين  لكل  تعددية  ديمقراطية 
مكوناتهم العرقية والدينية وانتفاء ااٍلرهاب من 
سوريا والمنطقة كما ناقشت المنسقية المخاطر 
وبعض  سليماني  قاسم  مقتل  اثر  والتداعيات 
إيران  تدخالت  قادوا  ممن  العراق  في  رفاقه 
والعمل  المنطقة  استقرار  عدم  في  المساهمة 

والدول  الدولي  المجتمع  وناشد  تعطيل، 
النظام إليجاد حل  بالضغط على  الشأن  ذات 
سياسي لألزمة السورية حيث لم يعد يحتمل 
السوريون المزيد من المعاناة والدمار، وفي 
هذا المجال أدان االجتماع قصف المدنيين في 

منطقة إدلب من قبل النظام وحلفائه.
»الرياض«  مؤتمر  حيثيات  مناقشة  عند 
العليا  الهيئة  في  المستقلين  الختيار  األخير 
موقف  على  المجتمعون  أكد  للمفاوضات، 
السورية،  المعارضة  لوحدة  الداعم  المجلس 
واعتماد مبدأ التوافق بين كيانات المعارضة 
البناء  بالحوار  الخالفات  كل  حل  وضرورة 

والمسؤول.
حيّزاً  الكردي  الموقف  وحدة  مسألة  أخذت 
على  المجتمعون  وأكد  االجتماع،  من  كبيراً 
العمل  في  والجاد  المبدئي  المجلس  موقف 
ويدعو  الكردي،  الموقف  وحدة  أجل  من 
إجراءات  تنفيذ  في  لإلسراع  اآلخر  الطرف 
التالية  الخطوات  إلى  واالنتقال  الثقة  بناء 
المستويات،  كافة  على  حقيقية  شراكة  لبناء 
العبث  أسفهم من محاولة  المجتمعون  وأبدى 
الموقف  وحدة  الى  التواق  شعبنا  بعواطف 
الكردي، وإن ذلك يتم بخطوات عملية وجادة 
تزيد  إعالمية  ببروغندا  وليس  ومسؤولة، 

الفرقة والتشتت.
على  المجتمعون  أثنى  االجتماع  نهاية  في 
المجلس  لرئاسة  األخيرة  الدبلوماسية  الجولة 
وضرورة االستمرار والتواصل مع األطراف 
الدولية واإلقليمية المرتبطة باألزمة السورية.
األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في 

سوريا قامشلو 2020-1-17

طالب  و  السوريين  لقتل  االستبداد  نظام  مع 
دوره  لممارسة  الدولي  المجتمع  االجتماع 
السوري واسناده  الشعب  الفاعل إلنهاء معاناة 

كي يكون حرا كريما في بلده
وعلى الصعيد الكردي فقد استعرض االجتماع 
اللقاء الذي جرى في الفترة السابقة بين المجلس 
 ( قائد  والسيد مظلوم كوباني  الكردي  الوطني 
قسد ( والتي لم تثمر حتى االن بإطالق سراح 
الثقة  بناء  اجراءات  وباقي  المجلس  معتقلي 
ارضية  على  البناء  للحوار  المجلس  واستعداد 
موحد  كردي  لموقف  وصوال  دهوك  اتفاقية 
الشعب  المشترك من اجل حقوق  العمل  يحقق 
المبادرات  استثمار  و  سوريا  في  الكردي 
الداعية لوحدة الموقف وتجاوز حالة الخالفات 
القائمة والوقوف بجدية لدرء المخاطر المحدقة 

بالمناطق الكردية التي تتعرض لها ....
دور  تفعيل  سبل  على  االجتماع  توقف  كما 
النه  وتطويره  الكردي  الوطني  المجلس 
الجهود  بذل  يستوجب  قومي  ومكسب  عنوان 
إلزالة العقبات القائمة في طريقه والبناء على 
و  بدعم  يحظى  والذي  والمشتركات  التوافقات 
مساندة من قيادة اقليم كردستان العراق والقائد 

القومي مسعود بارزاني 
وتوقف االجتماع مطوال حول الوضع التنظيمي 
تقوم  ما  مثمنين  به  واالرتقاء  تطويره  وسبل 
واجتماعية  سياسية  نشاطات  من  الحركة  بها 

وثقافية .
المنسقية العامة لحركة االصالح الكردي 

سوريا قامشلو 2020/1/6

أنّها  اال  بامان   ديارهم  الى  والبد من عودتهم 
الكردي   التواجد  مناطق  ممنهجةفي  كانت 
القومي  انتمائهم  بسبب  الكرد   استهداف  وتم 
سبي،  كري   ، عفرين  من   قسريا  وتهجيرهم 
سري كانييه، والزالت الحكومة التركية تسعى 
تلك  السوريين في تركيا في  الالجئين  إلسكان 
المناطق بدال من  السكان األصليين ، مع العلم 
بعدم  تلزمها  امريكا وروسيا  اتفاقياتها مع  بان 
ويقع  ودينيا  عرقيا  السكانية  بالتركيبة  المس 
على عاتق  هاتين  الدولتين ان تضغطا لعودة 
تركيا بعض  تمنع  النازحين بسالم وامان وأن 
بممارسة   ، لها  التابعة  المسلحة  المجموعات 
االرهاب بحق المواطنيين ، وايقاف مشاريعها 
على  المقيمين  السوريين  الالجئين  لتوطين 

اراضيها في مناطق سيطرتها المذكورة 
بين  المبرمة  االتفاقية  فان  السياق  هذا  وفي 
السوري  واالئتالف  الكردي  الوطني  المجلس 
االئتالف  يضع  النازحين   لعودة  المعارض 
حقيقي  اختبار   وأمام  جسام  مسؤوليات  امام 
ديارهم  الى  النازحين  هؤالء  بعودة  للمساهمة 
واالنتهاكات   التجاوزات  لمنع  الجدي  والعمل 
التي حصلت او قد تحصل والعمل على محاسبة 
مرتكبي هذه الجرائم والمباشرة الفورية التخاذ 
وتقديم  النازحين  لعودة  التنفيذية  االجراءات 
لهم عن  والتعويض  لهم  الالزمة  الخدمات  كل 

االضرار التي لحقت  بهم

 البالغ الصادر عن اجتماع المنسقية العامة لحركة اإلصالح
 الكردي سوريا

االسالم السياسي االسباب والنتائج

الوضع القائم في سوريا وآفاق الحل

 فشل المبادرة الفرنسية لحل الخالفات
الكردية السورية
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 مقاالت رأي

كشمير وكركوك والقدس

 في ذكرى اإلحصاء الجائر  1962 في الجزيرة السورية

 غسان شربل

فيروشاه عبد الرحمن 

ما أصعَب أن تولَد على خط التماس. سيبقى 
القوميات  بين  التماس  خط  رفيقك.  الخوف 
ثمة  أن  أعرف  والدول.  والمذاهب  واألديان 
من يسارع إلى القول: إن التعدد مصدر غنى. 
مشروع  يبقى  التعدد  أن  هي  الحقيقة  لكن 
باآلخر  القبول  ثقافة  تتجذر  لم  ما  اشتباك 
القبول  الطريق.  منتصف  في  معه  واللقاء 
ال  شخص  مع  واحد  سقف  تحت  بالعيش 
يشبهك، ويشرب من ينابيع غير التي تشرب 
الذي يولد على  ما يرث الطفل  منها. وغالباً 
خط التماس أغاني والديه ومخاوف أجداده، 
تغذية  في  األحيان  معظم  في  تصبُّ  وهي 
العيش  وحق  والتراث  الهوية  على  الخوف 
بحرية. أفكر هنا مثالً في طفل مسلم يولد في 
الجزء الهندي من كشمير، ويرث عن والديه 

حلم االلتحاق مع مسقط رأسه بباكستان.
التي  األخطاء  تصحيح  أبداً  السهل  من  ليس 
القول  يكفي  وال  الخرائط.  في رسم  ارتكبت 
تقرير  يمارسون حق  السكان  إنه يجب ترك 
المصير في استفتاء نزيه. القصة أكثر تعقيداً 
ترتدي  التماس  خط  عند  الخالفات  وأخطر. 
في أحيان كثيرة طابع الجرح الوطني. تسقط 
متنازع  صغير  جزء  أسيرة  بأسرها  البالد 
عليه مع دولة جارة أو قومية أخرى. يصبح 
وعاصفاً،  دائماً  امتحاناً  الجزء  هذا  مصير 
وفي  للكارثة.  مرادفاً  فيه  أي رسوب  ويغدو 
التعامل مع هذه الجروح الوطنية يصبح كل 
اعتدال خيانة، خصوصاً حين يهدر الشارع 

محذراً المعتدلين والمفرطين.
منذ الوالدة في 1947، تحولت كشمير جرحاً 
بالغاً في جسد العالقات الهندية – الباكستانية، 
وكانت السبب في اندالع حربين بين البلدين 
يستطع  لم  بالفقراء.  شوارعهما  تعج  اللذين 
القرار في  تعاقبوا على موقع  الذين  أحد من 
باكستان، من عسكريين ومدنيين، نزَع فتيل 

المرسوم  الجمهوري رقم )93 (  أُصدر 
الذي  و  سوريا  في  23/أب/1962  في/ 
اإلحصاء  بإجراء  سياسياً  قراراً  تضمن 
منطقة  في  االكراد  للسكان  االستثنائي 
الجزيرة السورية والهدف كما اّدعوه تحديد 
األجانب  االكراد  وتحديد  المواطن  هوية 
حسب  والعراق(  )تركيا  البالد  خارج  من 
 ، المدنية  السجالت  وتصحيح  زعمهم 
 )106( القرار  و  المرسوم  هذا  وبموجب 
جرى  الوزراء  مجلس  عن  الصادر 
اإلحصاء في محافظة الحسكة السورية في 
5تشرين االول عام 1962 تاركاً تداعيات 

ونتائج كارثية مقسمة السكان الى :
-أكراد متمتعين بالجنسية السورية 

- أكراد مجردين من الجنسية و مسجلين في 
القيود الرسمية على أنهم أجانب

- واكراد مجردين من الجنسية غير مقيدين 

هذه العبوة المتفجرة. يمكن قول األمر نفسه 
على  تعاقبوا  الذين  الزعماء  كل  إلى  بالنسبة 

موقع القرار في الهند.
لم تنجح األمم المتحدة في حل عقدة كشمير، 
والناصحون.  اآلخرون  الوسطاء  ينجح  ولم 
المواجهة  سيناريو  إن  القول  في  مبالغة  وال 
لدى جنراالت  ثابتاً  بسبب كشمير يعتبر بنداً 
السالَح  البلدين  امتالك  يؤِد  ولم  الجيشين. 
كشمير،  في  التوتر  إطفاء جمر  إلى  النووي 
نحو  على  المواجهات  ببرمجة  اكتفى  بل 
يحول دون تحولها حرباً شاملة تنذر بوليمة 

نووية.
أقدمت  حين  التوتر  من  الجديد  الفصل  بدأ 
الوضع  إلغاء  على  مودي  ناريندرا  حكومة 
الخاص لوالية جامو كشمير الذي كان يضمنه 
الدستور الهندي. وأقر البرلمان الذي يسيطر 
الخطوة،  القومي  الهندوسي  الحزب  عليه 
من  الهندي  الشطر  بتقسيم  قراراً  متضمنة 
مباشرة  خاضعتين  منطقتين  إلى  كشمير 
إرسال  مع  ذلك  وترافق  نيودلهي.  لسلطة 
المنطقة،  إلى  هندية  عسكرية  تعزيزات 
من  المعترضين  لمنع  االتصاالت  وقطع 
االحتشاد وتنظيم احتجاجات واسعة وعنيفة. 
حادة  أزمة  إلى  سريعاً  المشكلة  وتحولت 
رئيس  حذر  فقد  التماس.  خط  بالتهاب  تنذر 
اندالع  الباكستاني عمران خان من  الوزراء 
نزاع واسع، وانهمك الجنراالت الباكستانيون 
سابقاً.  المعدة  العسكرية  الخطط  تحديث  في 
من  الهندي  السفير  طرد  مع  ذلك  ترافق 
الدبلوماسية،  العالقات  وخفض  باكستان، 
األخطر  ولعل  التجاري.  التبادل  وتقليص 
فيما قالته باكستان هو أن اإلجراءات الهندية، 
تحويل  إلى  ترمي  الوالية،  تقسيم  خصوصاً 
في  تغيير  أمام  الباب  وفتح  أقلية،  المسلمين 

الهوية والمعادلة الديمغرافية.

بخطوط  كشمير  في  التماس  خط  ذكرني 
منطقتنا.  في  المشتعلة  أو  الكامنة  التماس 
من  أيام  وقبل   ،2017 )أيلول(  سبتمبر  في 
االستفتاء الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان 
اإلقليم  زرت  آنذاك،  البارزاني  مسعود 
منطقة  في  بجولة  القيام  على  وحرصت 
كركوك التي اختارت االنضواء في مشروع 
المصابة  المنطقة  تلك  في  جلت  االستفتاء. 
بثروتين تحولتا لعنتين، وهما تعدد االنتماءات 
متاجر  تتجاور  المدينة،  في شوارع  والنفط. 
وقد  والتركمان.  العرب  متاجر  مع  األكراد 
آلية  على  هناك  المختلفة  العشائر  عثرت 
لضبط الخالفات، ومنع تحولها إلى نزاعات 

واسعة.
على الرغم من حرص من التقيتهم على خفض 
منسوب القلق من المستقبل، كان واضحاً أن 
بين  المشترك  الوحيد  الشعور  هو  الخوف 
هذا الخليط الذي حكم عليه بالعيش في مكان 
واحد. كان لدى األكراد خوف من أن تكون 
بسبب  ضئيلة  االستفتاء  في  المشاركة  نسبة 
الخالفات الكردية – الكردية، وتاريخ طويل 
لدى  وكان  الطعنات.  وتبادل  المناورات  من 
العرب خوف من مستقبل العيش في المنطقة، 
الكردي  حلمها  تجديد  كركوك  اختارت  إذا 
بعض  أن  سراً  يكن  ولم  باإلقليم.  وااللتحاق 
التركمان يراهنون على أن الدول المجاورة، 
وفي مقدمها تركيا، لن تسمح أبداً لإلقليم بضم 
كركوك إليه، ولن تسمح بوالدة كيان كردي 

مستقل أو شبه مستقل.
التي  الدول  أن  هو  أسابيع  بعد  حصل  وما 
يتوزع األكراد على خرائطها، والتي تختلف 
على  االتفاق  اختارت  كثيرة،  أمور  في 
وعاقبت  الكردي،  االستفتاء  نتائج  إجهاض 

إقليم كردستان.
اتجاه  عن  باكستان  تقوله  ما  أن  والحقيقة 

انقالب ديمغرافي في كشمير حدث  إلحداث 
يتحدثون  المدينة  فأهل  كركوك.  في  مراراً 
عن حمالت التتريك والتعريب والتكريد عبر 
حقبات مختلفة. وأدت الحمالت إلى تغييرات 
الجروح  عمقت  السكانية  المعادالت  في 

الكامنة عند خطوط التماس.
وطويلة،  مقيمة  أزمات  التماس  خط  أزمات 
تقديم  على  الحزبي  أو  المسؤول  يجرؤ  ال 
تنازل. الجماهير تطالب بمواقف قاطعة، أي 
بانتصار كامل، وهو متعذر أو باهظ. تغيرت 
الرجل  اسم  وتغير  العراق،  في  الحكومات 
كبحها،  يمكن  ناراً  كركوك  وظلت  القوي، 

ولكن يتعذر إخمادها.
والتهاباً.  تعقيداً  الوقت  مرور  يزيدها  ملفات 
التماس.  خطوط  على  تقيم  أيضاً  القدس 
محاوالت التنازل فيها تشبه تقريب النار من 
براميل البارود. محاوالت تهويدها وتطويقها 
تجري على قدم وساق. لكن القهر ليس حالً 
دائماً. والهويات المقموعة تغور وتتصلب ثم 
تطل. من كشمير إلى القدس إلى كركوك عالم 
عند خطوط  المقيمة  الخوف  آبار  في  غارق 
يفضل  هذه  الهويات  معارك  وفي  التماس. 
المسؤولون دفع ثمن النزاعات على دفع ثمن 

التسويات.
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الزيادة  (وحسب  القيد  )مكتومي  وأصبحوا 
بالمائة   3 تبلغ  والتي  سوريا  في  السكانية 
فان عدد هؤالء األجانب قد وصل الى اكثر 
من 400الف نسمة عام 2011 والتي أدت 
ذاته  الشخص  و  العائلة  و  للبلد  معاناة  الى 
فإلى جانب اّن القرار  سياسي و عنصري 
كونه استهدف عرق بعينه و هم الكرد فانه 
ادى الى الحرمان من تثبيت وقائع الزواج 
لجواز  حيازتهم  من  وُمنعوا  الوالدات  و 
السفر و تأخر دخول األطفال الى المدارس 
و حرمانهم من متابعة دراستهم بعد الثانوية 
وثيقة  على  الحصول  لمنعهم  الجامعة  في 
من  حرمانهم  وكذلك  للمكتومين  الثانوية 
الدولة  مؤسسات  و  دوائر  في  العمل  حق 
الزراعية  االراضي  حيازة  من  وحرمانهم 
ووصلت  الفالحين  على  توزيعها  تم  التي 
تسجيل  يستطيعوا  لم  انهم   الى  بهم  الحال 

وايضاً  بأسماءهم   سياراتهم  او  عقاراتهم 
المنصوص  المدنية  الحقوق  من  الحرمان 
عليها في الدستور لحق الترشح واالنتخاب 
جزء  باقصاء  مخططاً  كان  كله  ،وهذا 
السوري  الشعب  مكونات  من  أساسي  و 
بّد  ال  نصابها  الى  األمور  تعود  ،وحتى 
السورية  الثورة  بعد  إنصافهم وخاصة  من 
منذ  المستفحلة  لالزمة  وإيجاد حل سياسي 
ثماني سنوات بعقد جديد )الدستور(يضمن 
السوري  الشعب  مكونات  جميع  حقوق 
الجميع  يكون  بأن  الكردي  الشعب  منه  و 
بالقومية  تمييز  دون  المساواة   قدر  على 
وفق  الدين  او  المذهب   او  الطائفة   او 
القانون و الدستور  وإعادة الحقوق لهؤالء 
السياسات  جراء  من  تتضرروا  الذين 
التعسفية   السياسية  والقرارات  الشوفينية 
عيشهم  لقمة  و  بوجودهم  استهدفتهم  التي 

وجردتهم من جنسيتهم السورية وأّن عالج 
ذلك ال يتوقف على اعادة الجنسية لهم فقط 
بل يجب ان يتضمن عالجاً لكل التراكمات 
من  المتضررين  تعويض  و  االجتماعية 
التعسفي بحق عدد كبير من  ذلك اإلجراء 

السكان الكرد .    
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تصريح صادر عن االجتماع التنظمي االول لحركة لحركة االصالح الكردي – سوريا 
)ايسن-المانيا(

منظمة باو تقوم بورشة عمل تدريبية لمنسقية اقليم كردستان

حركة  في  الرفاق  من  مجموعة  عقدت 
اجتماعها  سوريا   – الكردي  االصالح 
 2019 ايلول   9 بتاريخ  االول  التنظيمي 
عدد  بمشاركة  بالمانيا   Esen مدينة  في 
من الرفاق وحضور المنسق العام للحركة 
الوطني  للمجلس  وممثلها في ممثلية اوربا 

الكردي الرفيق محمد امين عمر
على  حداداً  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
ارواح شهداء الكرد وحرية سوريا وتسمية 
عبدهللا  الراحل  الرفيق  باسم  االجتماع 
انتقل  للحركة  التنفيذي  المكتب  ترو عضو 
االجتماع  ناقش    : العمل  جدول  لمناقشة 
المستجدات في الوضع السوري والكردي 
بالبالد  تعصف  التي  االزمة  الزالت  حيث 
مستمرة بسبب عدم ايجاد حل سياسي ينهي 
ابناء الشعب السوري  الكبيرة لكل  المعاناة 
حكم  بنظام  واالتيان  مطالبهم  يحقق  وبما 
دستور  وفق  الجميع  بمشاركة  ديمقراطي 
يضمن حقوقهم القومية والسياسية والثقافية 
ديمقراطية  دولة  سوريا  في  واالجتماعية 

المركزية متعددة القوميات واالديان …
العالقة  ذات  الدول  المجتمعون  وطالب 
بالشان السوري لممارسة دورها واالسراع 
وحالة  المستعصية  االزمة  ينهي  حل  في 
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الشرعية  قرارات  وفق  القائمة  الحرب 
الدولية

توقف االجتماع حول واقع الشعب الكردي 
في سوريا حيث الزال مستهدفا بالمشاريع 
قضيته  وتتعرض  جهة  من  الشوفينية 
بعض  مداوالت  في  والتهميش  للتشويش 
قوى المعارضة والنظام عالوة على احتالل 
المجموعات  وبمساعدة  التركي  الجيش 
المسلحة التابعة له المسمى بالجيش الوطني 
لمنطقة عفرين الكردية حيث تمارس ابشع 
عمليات  وتجري  السكان  بحق  االنتهاكات 
والخطف  واالعتقاالت  الديمغرافي  التغيير 
وطالب  االهالي  منازل  على  واالستيالء 
واالمم  االنسان  حقوق  منظمات  االجتماع 
هذه  لوقف  الدولي  والمجتمع  المتحدة 
المنطقة  ادارة  وتسليم  الجائرة  الممارسات 
باشراف  حرة  انتخابات  باجراء  الهلها 

منظمات دولية
تركيا  بين  الجارية  التفاهمات  وحول 
او  امنية  اتفاقيات  عن  يقال  وما  وامريكا 
ان تكون برعاية  امنية يجب  انشاء منطقة 
وخلق  عفرين  تجربة  التتكرر  حتى  دولية 
البيئة االمنة لعودة ابناء المنطقة االصليين 
وتقديم  لديارهم  طوعي  بشكل  حصرا 

كردستان  في    )PAO  ( منظمة   اقامت 
العراق اليوم الورشة  التدريبية الثالثة ضمن 
سلسلة من الحلقات لمنسقي حركتنا )حركة 
إقليم  في   ) سوريا   - الكردي  االصالح 
كردستان حول»  تنمية القدرات التنظيمية 
والسياسية وسبل بناء التنظيم الديمقراطي - 
التنظيمية لألحزاب  الهيكلية  االطالع على 
كل  مشكورين  قدم  حيث   .  » الكردستانية 

من : 
مسؤول  هاودياني  قادر  محمد  الدكتور   -
االسالمي  االتحاد  في  السياسية  العالقات 

الكردستاني 
المجلس  عضو  هاشم  كاروان  االستاذ    -

الوطني لحركة كوران 
اللجنة  عضو  احمد  هندرين  االستاذ   -

المركزية لحزب الشيوعي الكردستاني 
اتخاذ  وآليات  التنظيمية  الهيكلية  لمحة عن 
النجاح  وعوامل   ، أحزابهم  في  القرار 

المساعدة الالزمة لهم وفي هذا السياق فقد 
اكد االجتماع على اهمية المبادرة الفرنسية 
الى موقف كردي مشترك يستند  للوصول 
حل  وايجاد  بغية  واسعة  جماهيرية  لقاعدة 
للقضية الكردية في اطار سوريا ديمقراطية 
المركزية واالقرار واالعتراف الدستوري 
وفق  القومية  وحقوقه  الكردي  بالشعب 

العهود والمواثيق الدولية
االجتماع  قرر  التنظيمي  الصعيد  على 
مع  ومنظمة  مناسبة  تواصل  اليات  اعتماد 
والمشاركة  باوربا  المتواجدين  الرفاق  كل 
الوطني  للمجلس  المحلية  المجالس  في 

اوسع  الجتماع  والتحضير  فيها  الكردي 
دور  تفعيل  بغية  القادمة  االشهر  خالل 
مع  والتعاون  والتنسيق  وانشطتها  الحركة 
المستقلة االجتماعية  الكردية  الفعاليات  كل 
في  واشراكها  باوربا  والسياسية  والثقافية 

صياغة المواقف السياسية للحركة
الحضور  توجه  االجتماع  نهاية  وفي 
بتحياتهم لالهل بالداخل مؤكدين على وحدة 
االمكانيات  والعمل حسب  والمعاناة  الحال 
اعالم  المشتركة  االهداف  لتحقيق  المتاحة 
حركة االصالح الكردي – سوريا )ايسن-

المانيا(

والمبادئ العامة التي يرتكزون عليها بغية 
المتغيرات  مع  والتأقلم  التطورات  مواكبة 

السياسية  لتحقيق اهدافها المرجوة .
األفاضل  لألساتذة  والتقدير  الشكر  كل 
الثالث على مجهودهم القيم في  المشاركة 
التقدير  وكل    ، المعلومات  هذه  وتقديم 
والثناء لالستاذ هوكر جتو رئيس  منظمة 

ممن  معه  اإلداري  الطاقم  افراد  و   PAO
وبقية  االجتماع  هذا  اعداد  في  ساهموا 

الحلقات  السابقة  .
لرفاقنا  واالزدهار  التقدم  كل  نتمنى 
المشاركين في الدورة لمافيه خدمة للقضية 
الكردية والديمقراطية في البالد ، من خالل  
تنظيم عصري  المؤهل ضمن  الكادر  بناء 

شعبه  تجاه  بواجبه  للقيام  مؤسساتي  
وقضيته .

منسقية إقليم كردستان لحركة اإلصالح 
الكردي - سوريا 

2019/9/7    -  هولير
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االسالم السياسي االسباب والنتائج
االسباب  السياسي  االسالم   ” عنوان  تحت 
والتغيير  االصالح  منتدى  عقدت  والنتائج” 
مركز  في  نقاشية  حلقة  أيلول   20 في 
العديد  حضرها  القامشلي  بمدينة  المنتدى 
المرأة  ومنظمات  السياسية  الشخصيات  من 

والشباب والمجتمع المدني
نص ورقة العمل

احدى  والمذهبية هي  الدينية  الصراعات  ان 
حيث  المنطقة  ازمات  اشتداد  عوامل  اهم 
من  االسالمي  العالم  زعامة  على  الصراع 
قبل بعض الدول منذ عهود قديمة  وقد تغذت 
واساليب  بأشكال  السياسي  اإلسالم  تيارات 
مختلفة  من قوى دولية واقليمية حتى اضحت 
بعض الدول المتصارعة تبذل جهودها  في 
لفرض  متطرفة   تيارات  تصدير  و   صنع 

ايديولوجيتها.
المحاور

االرضية  لخلق  المساعدة  العوامل   -1
والمناخات التي يمكن ان يعيش فيها االسالم 

السياسي والتطرف
في  الدولية  والمصالح  الصراعات  دور   -2

تغذية واستفحال ظاهرة االسالم السياسي
3- كيف يمكن مكافحة هذه التيارات المتطرفة 
وضمان التعايش  السلمي بين االديان  وهل 
نشر ثقافة التسامح والعيش المشترك  يفيد في 

هذه المرحلة.
المداخالت :

سياسي  االسالم  موضوع   : جبارة  أ.ناجي 
قديم وتاريخياً ظهر منذ ظهور المذاهب  كما 

ظهرت حركات مثل القرامطة  والزنج
االسالم  لنشاط  المساعدة  العوامل  عن  وأما 
الحروب  و  السلطة  على  الصراع  السياسي 
والفقر كما ان الصراعات الدولية لخلق الفتن 
و الصراع اإلقليمي السني -الشيعي المرتبطة 

بايران و تركيا
وحتى يمكن مكافحة هذه التيارات المتطرفة 
الدينية  الشعارات  نشر  منع  و  اآلخر  قبول 

وإعادة النظر في المناهج المدرسية
أ.شمس عنتر :هذه التيارات يؤمنون بالخالفة 
الدينية و يرون انه يمكن ان يشكلوا حكومات 
فهم ال يقبلون بالديمقراطية وقد اثبتوا فشلهم 

بسبب استخدامهم للعنف
وحتى يمكن مكافحة هذا الفكر البد من نشر 

ثقافة التسامح لقبول االخر
سياسي  هو  االسالم  ان  ارى  مجيد:  أ.سليم 
بطبعه ولست مع االسالم او االسالم السياسي 

وهو والتطرف واحد
نشر  يجب  المتطرف  الفكر  هذا  ولمكافحة 
وخاصة  المشترك  والعيش  التسامح  ثقافة 
في األمكنة التي دمرتها الحروب و مصالح 

الدول العظمى و االقليمية
التي  العوامل  بأن  اعتقد  داوود:  أ.داوود 
ساهمت في خلق األرضية دفع هذه التيارات 
للتطرف األنظمة االستبدادية والتخلف والفقر 
و الجهل وكما يعتقدون أيضاً الواجب الديني 

االسالمية  الخالفة  بإعادة  عليهم  يحتم  الذي 
للحصول على مشروعية في الحكم

وعن امكانية مكافحة هذه الجماعات وفكرها 
السليمة  والتنشئة  التربية  من  البّد  المتطرف 
التنمية  كذلك  و  المدرسية  المناهج  وتطوير 

المتوازنة وثقافة قبول االخر
االسالم  بين  نفّرق  ان  يجب  حسين:  أ.أكرم 
العثماني  العهد  منذ  ظهر  والذي  السياسي 
حزب  مثل  (والدين  االسالمية  )الحركات 

النهضة التونسي او اإلخوان المسلمين
الى نشاط  التي أدت  وقد يكون من األسباب 
التربوية  المناهج  الحركات  هذه  وعمل 
والتعليمية والمطالبة بالسلطة وبقاء األنظمة 
و  منها   لالستفادة  الجماعات  هذه  على 
هذه  على  تتستر  التي  الدولية  المصالح 
التيارات  أيضاً استثمرت كثيراً وحتى يمكن 
و  الدولة  عن  الدين  فصل  يجب  مكافحتها 

الديمقراطية والمواطنة وحقوق االنسان
السياسي مصطلح  :االسالم  ابراهيم  أ.بيجان 
الصوفية  اقطاب  انعزال  بسبب  حديثاً  ظهر 
ان  ويعتقد  السياسة  االسالمي عن  العالم  في 
بسبب  الديمقراطية  غياب  هو  هؤالء  ظهور 
ويعتقد  الديمقراطية  بين  و  بينها  التناقض 
ايضا من أسباب ظهورها تراجع في الحقوق 
و الحريات الفردية في بلدان الربيع العربي و 

المساس بالحقوق الدينية و االثنية
وفشلت هذه الثورات ألنها أدت الى حروب 

دينية في هذه الدول
بسبب  التيارات  هذه  دوكو: ظهرت  أ.مجدل 
اجتماعي  والصراع  المذهبي  الصراع 
الحاكمة  األنظمة  اشتداد  وبسبب  وسياسي 
11ايلول  احداث  وبعد  والجهل  والفقر 
اكبر  بشكل  ظهروا  العربي  الربيع  وثورات 
وقد صنعها رأس المال العالمي كما ظهر في 
أفغانستان بدعم امريكي لذلك البّد مكافحتها 
في  مثالً  جديد  دستور  و  الحزبية  بالبرامج 
سوريا وتنفيذ القرار 2254 ومشاريع تنموية
أ.نايف جبيرو: صراع هذه التيارات عقائدي 
و  القرأنية  النصوص  منبعه  أخذوها  هم  و 
اشد هذه التيارات داعش التي ازالت الحدود 
العالمي  النظام  ضرب  وارادت  الدول  بين 
الجماعات ان  و مرتكزاته وقد رفضت هذه 

تكون الشريعة قابلة للتفاوض
وهذا الصراع سيستمر بين القوى الدولية و 

المشروع االسالمي السياسي
أ.مسعود سفو :الصراعات الدينية والمذهبية 

ليست وليدة اليوم
زمن  في  انه  والدليل  األزل  منذ  كانت  بل 
الفرعون  بين  صراع  هناك  كان  الفراعنة 

الحاكم والكاهن المتدين
وحتى في نشأة وضهور اليهودية والمسيحية 

واالسالم كان الصراع موجودا
والصراع  والفقر  للجهل  فتعود  االسباب  أما 
الفقراء  على  يعتمد  كان  الذي  السلطة  على 
التي  بالغنائم  اغوائهم  طريق  عن  والجهلة 

وتنهب  تسلب  كانت  التي  بالغزوات  تأتي 
منطقة  كانت  دليل  وخير  النساء.  وتسبي 
شنكال التي كانت ضحية دولة الخالفة التي 
هي باالساس نسخة من بدايات نشر االسالم 

بالسيف والجزية.
كذلك ال ننسى الطابع القومي المتخفي تحت 
واالتراك  الفرس  استعملها  وقد  الدين  عباءة 

والعرب لبناء دولهم .
مناهج  نشر  على  الجاد  العمل  من  والبد 
تربوية بعيدة عن فتاوى الجنة والنار والموت 
الطفل   من  تبدء  الدين  سبيل  في  والحياة 

الصغير قبل الكبير
ونشر العلم والمعرفة وتثقيف االنسان

ومحو االمية ونشر ثقافة التسامح وبناء دولة 
القانون حتى يتسنى العيش في مجتمع سليم.

د.سنحريب برصوم :سأركز على الموضوع 
المسلمين  اإلخوان  السوري الن  الجانب  في 
االسالمية  الحركات  زيادة  في  ساهموا 
اإلجراءات  من  بالرغم  سوريا  في  االخرى 
التي حّدت من قوتهم وقد برز دور الحركة 
عيون  تحت  سوريا  في  نشاطها  و  الوهابية 
ظهور  الى  ادى  الذي  السبب  بدك  األمن 
و  البعث  و حزب  النظام  كان  التيارات  هذه 

مواجهة االحزاب الدينية
واالنقسام في المذاهب استغلته القوى الدولة 
ايران( و  )تركيا  من  والتحريض  واإلقليمية 

بتغذية هذه الجماعات من الطرفين
لذلك لكي نتخلص من هذه التيارات المتطرفة 
الحركات  هذه  إلنهاء  القوانين  سن  يجب 
والتعليم والمناهج المدرسية وثقافة ديمقراطية
أ.أحمد االسود: هناك َمن شجع هذه التيارات 
المتطرفة  دولياً وإقليمياً للقضاء على الثورة 

وقتل شعوب المنطقة وزرع الفتن بينها
أ.دلدار شكو :عندما جاء االسالم اشعلوا هذه 

الفتنة
كانت  ودائماً  مشاكلها  تحل  لم  والحكومات 
تلجأ للعنف وبقي ثقافة العربي الصراع فقط 
لذلك لم يستطيعوا بناء الدولة بمعناها الحقيقي 
مع  التعامل  في  المافيا  حدود  يتجاوزوا  ولَم 

شعوبهم
هذه الجماعات يرغبون بأن يكون لهم سياسة 
ولكنهم ال يستطيعون بسبب ثقافتهم المتطرفة
واألسباب  العوامل  اهم  من   : زينال  أ.زبير 
التي أدت لظهور هذه الجماعات :االستبداد و 

الظلم والفقر  والجهل

لتكون  التيارات  هذه  الكبرى وظفت  والدول 
ورقة ضغط

ولكي يتم مكافحة هذه الجماعات يجب تجفيف 
منابعها ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك 
و  والديمقراطية  الدولة  عن  الدين  وفصل 

قبول االخر
ملخص الحلقة :

1-في هدف هذه التيارات :
-العودة الى الحكم االسالمي

-استخدام الدين ألغراض سياسية
سياسي  حكم  نظام  عن  عبارة  -االسالم 
لبناء  تصلح  وقانوني  واقتصادي  واجتماعي 

مؤسسات دولة
-ال يؤمنون بالوطن بل باألمة

-ال يمتلكون برامج اقتصادية او اجتماعية او 
ثقافية

الحكم  الى  للعودة  ديني  واجب  انه  يرون 
االسالمي

هذه  لنشاط  المساعدة  والمناخات  2-العوامل 
التيارات :

-تعرضهم لالضطهاد كما يرون
-يستحقون القيادة كما يعتقدون

-األنظمة االستبدادية
-والمشكالت االقتصادية والسياسية

-وجود أزمة السلطة في الدول التي ينشطون 
فيه

إدارة  في  والعلمانية  القومية  التيارات  -فشل 
هذه البلدان

في  الدولية  والمصالح  الصراعات   3-دور 
ظاهرة االسالم السياسي :

-النزاعات الدولية على ارض الغير و تصفية 
حساباتهم

-معاداة هذه التيارات للغرب
-نشر هذه الدول قيم الليبرالية كما يرون

4-كيف يمكن مكافحة هذه التيارات المتشددة:
-تمويل مشروعات لتخليص الناس و خاصة 

الشباب من الفقر ) البطالة (
-نشر ثقافة التسامح وقبول االخر

-نشر و دعم الديمقراطية
وتأهيل  والمناهج  المدارس  على  -الرقابة 

الكوادر التعليمية و التدريسية
الجماعات فشلوا في  بأن هذه  الجميع  5-أكّد 
فرض أيديولوجيتهم على الدول والمجتمعات 

التي ظهروا فيها
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حوارات وأنشطة

الوضع القائم في سوريا وآفاق الحل
حلقة المنتدى 2019/7/5

االستاذ :بشار امين عضو المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا

الحضور الكريم نحييكم جميعا ونرحب بكم 
أجمل ترحيب ونتمنى ان تكون امسيتنا هذه 
بما يطرح فيها من آراء وأفكار ومناقشات 
مسؤولة أن تكون في خدمة سوريا المستقبل 
في  مكوناتها  لكل  تتسع  ديمقراطية  كدولة 
التسامح  ثقافة  مبدأ  على  وتآلف  تعايش 
“عربا  السوريين  لكل  المشترك  والعيش 

كردا سريانا “…
 (  : هو  هذه  امسيتنا  موضوع  أن  تعلمون 
 .. الحل(  وآفاق  في سوريا،  القائم  الوضع 
ولكي تكون مقاربتنا موضوعية ومنسجمة 
المنطقة  في  حصلت  التي  المتغيرات  مع 
بدأ  الجميع  يعلم  وكما  العالم،  في  وقبلها 
التغيير الحديث في العالم مع تسلم ميخائيل 
غورباتشوف لقيادة الحزب الشيوعي وقيادة 
الدولة منذ 1985 وحتى 1991 في االتحاد 
بالتغيير  السوفيتي السابق ، وغدا االهتمام 
رونالد  األمريكي   ( الرئيسين  توافق  عند 
غورباتشوف(  ميخائيل  والسوفيتي  ريغان 
حينها على أمرين أساسيين : وقف الحرب 
من  والحد  التسلح  سباق  ووقف   ، الباردة 
السالح النووي ومنع امتالك من ال يمتلكه 
من الدول ، وبدأ التغيير كثورة عارمة في 
 ) تنوس  كالس   ( الشفافية  عبر  السوفييت 
(..واقتدت  البريسترويكا   ( البناء  وإعادة 
بها سلميا معظم الدول االشتراكية السائرة 
في فلك السوفييت ، إال القليل مثل رومانيا 

وغيرها ..
واخذ التغيير مجاله األوسع أوال بأول ومنذ 
سقوط جدار برلين 1991وحتى الهجمات 
في  العالمية  التجارة  ابراج  على  االرهابية 
أن  الى   ، ايلول 2001  تاريخ 11  أمريكا 
من  عالمي  مشروع  شبه  التغيير  اصبح 
الدمار  اسلحة  من  الحد   : عناوينه  أبرز 
الشامل ومنع استخدامه ، مكافحة االرهاب 
األنظمة  محاربة   ، اشكاله  بكل  والتطرف 
بناء   ، والدكتاتورية  االستبدادية  واألفكار 
انظمة ديمقراطية ، مناصرة حقوق االنسان 
تقرير  في  بحقها  الشعوب  ومساندة   ،
مصيرها ، توفير عوامل التنمية االقتصادية 
المستدامة للدول النامية والشعوب المتخلفة 

..الخ ..
وقد تبدل اسلوب التغيير واالستجابة له من 
بلد الى آخر ، وامتد هذا التغيير الى منطقتنا 
ونحو العراق تحديدا منذ مطلع التسعينيات 
سقوط  حيث   2003 نيسان  حتى  واستمر 
النظام العراقي بتدخل عسكري مباشر من 
أمريكا  بينها  دولة  ثالثين  من  أكثر  تحالف 
ليبدأ   .. األخرى  العظمى  الدول  وبعض 
بعدها ما سمي بالربيع العربي عام 2011، 
بداً من تونس ثم مصر وسوريا وليبيا ..الخ 

وكان لكل منها ظروفها وطبيعتها الخاصة، 
وتونس   ، بالعراق  ليبيا شبيها  فكان وضع 
غادر منها خالل ايام رئيسها زين العابدين 
، بينما مصر تنحى رئيسها حسني مبارك 
بعد أشهر ولم يغادر مصر وقبل بالمحاكمة، 
وهكذا في الجزائر وفي السودان منذ فترة 

قصيرة ..الخ
اختالفا  الوضع  اختلف  فقد  سوريا  في  أما 
بسبب  المذكورة  الدول  أوضاع  عن  كليا 
البداية  منذ  السوري  للنظام  إيران  دعم 
وبالتالي  اآلخرين  تجارب  من  واستفادته 
للتدخل العسكري في  دعوة النظام لروسيا 
سوريا وضمان مصالحها ) روسيا ( وفق 
طرأت  فقد  وعليه   .. عديدة،  لعقود  اتفاق 
سوريا  في  الوضع  الستمرار  عدة  عوامل 
واعتقال  وجراح  وقتل  ودمار  خراب  من 
قرابة  ومآسي  وويالت  ونزوح  وتهجير 
ثمانية أعوام، وال تزال األوضاع مستمرة 
الى يومنا هذا، وقد حصلت بعدها تطورات 
منها  تعلق  سواء  السوري،  الوضع  على 
جانب  من  أو  وأصدقائه،  السوري  بالنظام 
له  كان  ما  واإلقليمي  الدولي  المجتمع 
التأثير الفاعل على مسارات الحل السياسي 
تحولت   : أوالً   : أهمها  السورية،  لألزمة 
العوامل  بسبب  أزمة  إلى  السورية  الثورة 
التالية : 1- استخدام النظام السوري العنف 
 -2 .. السلميين  المتظاهرين  والسالح ضد 
توافد أو ظهور قوى التطرف واإلرهاب، 
وظهور االسالم السياسي بقوة .. 3- التدخل 
الشأن  في  واإلقليمي  الدولي  العسكري 
الجديدة  للحالة  النظام  تفهم   -4 .. السوري 

وسعيه الستثمار هذه الحالة بقوة ..
ثانياً : األزمة السورية غدت من أهم أزمات 
المنطقة .. 1- ترتبط معظم أزمات المنطقة 
بما هي األزمة العراقية ، األزمة اليمنية ، 
األزمة الليبية ..الخ ترتبط باألزمة السورية 
بين  الوثيقة  العالقة   -2  .. وثيقا  ارتباطا 
إيران  دور   -3  .. والعراق  سوريا  أزمتي 
السلبي في هذه األزمات .. 4- ردع إيران 
السياسي  الحل  باتجاه  هامة  خطوة  يكون 

لألزمة السورية واألزمات األخرى
االسالم  بمحاربة  الغرب  شرع   : ثالثاً   ..
السياسي، وليس االسالم كدين .. 1- تجربة 
مصر من )مرسي ( الى ) السيسي ( ، دعم 
السيسي  الفتاح  عبد  العسكري  االنقالب 
خلفية  لسبب  المنتخب  مرسي  محمد  على 
 ( الشرعية  دعم  اليمن   -2  .. االسالمية 
 .. الحوثيين  ومحاربة   ) هادي  ربو  عبد 
3- ليبيا دعم المشير خليفة حفتر ، ومناوأة 
حكومة الوفاق الوطني التي يمثلها السراج 
األخير.  لهذا  االسالمية  الخلفية  بسبب   ،
4- التصعيد القوي مع إيران لما تمثل من 
االسالم السياسي أو دولة مصدرة لإلرهاب 

ومتدخلة في شؤون بعض دول المنطقة ..

القوى  معظم  الغرب  يعتبر  برأيي   : رابعاً 
المتواجدة  األخرى  والميليشيات  العسكرية 
على الساحة السورية إما متطرفة أو ذات 
خلفيات إسالمية وبالتالي هي قوى ارهابية 
أو ذاك : 1- داعش والنصرة  الشكل  بهذا 
وقواه  السوري  النظام   -2  .. وغيرهما 
المرتبطة  القوى   -3  .. والعسكرية  األمنية 
به ) مسلحي p.y.d وقسد وبعض فصائل 
المسلمون  اإلخوان   -4 .. العربية  العشائر 
والعديد من الفصائل المسلحة ذات الخلفيات 
 .. المعارضة  على  المحسوبة  االسالمية 
5- يرى الغرب برأيي في تقاتل وتآكل هذ 
القوى هو انتصار لبرنامجها وحتى للقضاء 

على االرهاب ..
خامساً : الغرب استخدم داعش وال يزال في 
القضايا : 1- داعش هو عبارة  العديد من 
االرهابية  واألفراد  للمجاميع  جمع  عن 
المتطرفة من المنطقة ومن انحاء العالم في 
للتقاتل  داعش  استخدام  يتم   -2  .. محرقة 
واستقطاب األوساط واألفراد المماثلة له .. 
3- يتم استخدام داعش لخلق الذرائع للتدخل 
في هذه الجهة أو تلك ،واستهداف ما يمكن 
.. 4- داعش يستخدم كقوة تحت  استهدافه 
الطلب ، بدليل أنه يختفي هنا ويظهر هناك 

، وعلى أن هناك خاليا نائمة ..
السورية  المعارضة  دور  تراجع   : سادساً 
على  اإلقليمية  الدول  بعض  هيمنة   -1  :
والسعودية  تركيا  مثل  وقراراتها  مقدراتها 
االسالمية  القوى  بعض  الواجهة   -2  ..
المعارضة  على   ) المسلمون  اإلخوان   (

السياسية ..
للمعارضة  المسلحة  الفصائل  ظهور   -3
بأسمائها  وحتى  االسالمي  الطابع  ذات 
بقايا  من  الشوفينية  العناصر  هيمنة   -4  ..
.. 5- غياب دور  العنصري  البعث  حزب 
مأساة  في  موضوعي  بشكل  المعارضة 
شعب عفرين بل زاد من همها .. 6- غياب 
دورها في المنطقة اآلمنة المزمع تأسيسها 
المناطق  عن  عفرين  تجربة  تبعد  كي   ،

المعنية ..
سابعاً: برأيي يرى الغرب أن ال فائدة من 
هدف  يتحقق  لم  ما  السوري  النظام  تغيير 
 -1  : انهائه  أو  السياسي  االسالم  تقليص 
النظام   -2  .. الجانب  هذا  استوعب  النظام 
يخدم  ما  اتجاه  في  الدولي  المجتمع  يساعد 
الغرب  برنامج  مع  ينسجم  وبما  توجهه 
تختلف  السبب  لهذا   -3  .. المجال  هذا  في 
التجربة السورية عن تجربة كل من تونس 

ومصر وليبيا وحتى العراق سابقا ..
ثامناً : الحل السياسي الذي ينشده السوريون 
سوريا  تكون  أن  في  يتلخص  برأيي 
 ( اتحادية  علمانية  دولة   -1  : المستقبل 
فيدرالية ( برلمانية ذات نظام ديمقراطي .. 
المكونات السورية كافة  2- ضمان حقوق 
واألرمن  السريان  وآشور  والكرد  العرب 
والمواثيق  العهود  وفق  ..الخ  والتركمان 
الدولية .. 3- ضمان حقوق المرأة والطفل 
القوانين  ، مع ضمان حقوق اإلنسان وفق 
عن  الدين  فصل   -4  .. الدولية  والشرائع 
 ( الثالث  السلطات  فصل   -5  .. الدولة 
 -6  ..  ) والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 

توفير مبدأ التداول السلمي للسلطة ..
الحل  مسارات  عبر  الحل  آفاق   : تاسعاً 
السياسي لألزمة السورية : آ- األمم المتحدة 
) مجلس األمن ( .. 1- جنيف1 أساس الحل 
السياسي .. 2- القرارات الدولية : ) 2118 
( و ) 2254 ( والقرارات الدولية األخرى 
 ( الدوليين  المبعوثون   -3  .. الصلة  ذات 
غير   ، ديمستورا  االبراهيمي،  األخضر 
بدرسون ( ودورهم في عملية التفاوض بين 
والترتيبات  واللقاءات  والنظام  المعارضة 
المحطات  وعبر  جنيف1  من  الالزمة 
األخرى وصوال الى تنفيذ السالل األربعة 
ومثيالته،  داعش   ” االرهاب  محاربة   (  :
الحكم  المستقبل،  لسوريا  دستور  وضع 
دول  دور   -4  ..) االنتخابات  االنتقالي، 
 ، النار  إطالق  وقف  في  التوتر  خفض 
سوتشي   – استانا   ( ايران  تركيا،  روسيا، 
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( .. ب- التقسيمات الحاصلة على األرض 
في سوريا وقد تكون أساس لدولة اتحادية 
بعد التعديالت الالزمة : 1- منطقة النفوذ 
الروسي ، سوريا المفيدة وتشمل : حمص، 
حماه، الساحل السوري، دمشق .. 2- النفوذ 
األمريكي، أو نفوذ التحالف الدولي، شرقي 
، شمال  التركي  النفوذ   -3 .. الفرات  نهر 
حلب وحتى ادلب .. 4- ايران المتغلغلة في 

مفاصل القوى الفاعلة للنظام السوري ..
وخالصة القول : أن التغيير في سوريا آت 
ال محالة وسيحصل أسوة بغيرها، بل هو 
المسارات  عموم  عبر  بأول  أوالً  حاصل 
قائم  النسبي  التوافق  وأن   .. المذكورة 
والفاعلية  الدور  ذات  القوى  معظم  بين 
أن  القول  ويمكن   .. السورية  األزمة  في 
الروسي  التوافق  في  يكمن  النهائي  الحل 
األمريكي وبرعاية ومباركة من هيئة األمم 

المتحدة .. وشكرا إلصغائكم 
بين  اتفاق  عدم  هناك  االيراني  الدور 
دولة  يريدون  ال  فقسم  للحل  السوريين 
الديمقراطية  القوى  وبعض  علمانية 
اليحبذون الدولة االتحادية فالحل يتجه نحو 

الحل العسكري.
مداخالت الحضور

الشعب  األزمة  هذه  في  احمد:  رياض  أ. 
وليس  غائبة  المعارضة  فيه  بما  السوري 

للنظام اي موقف او دور او قرار
والسياسي  العسكري  القرار   وأصبح 
لألمريكان والروس ليبقى الشعب السوري 

بدون اي دور
على  الحالية  التقسيمات  شريف:  أ.محمد 
النفوذ تقررها االطراف  االرض ومناطق 
كل  الغرب  وبمنظور  والدولية  االقليمية 
و  المعارضة  ارهابية  الموجودة  القوى 

غيرها
والنظام له منظوره و كذلك المعارضة

عقدت منسقية دوميز لحركة اإلصالح الكردي - سوريا حلقة نقاشية للرفاق الجدد استكماالً للحلقة السابقة بعنوان  » المجلس الوطني الكردي تعريفه - مهامه - مسؤولياته«  .
ألقى المحاضرة الرفيق علي جميل احمد عضو منسقية دوميز للحركة ومشاركة الرفيق صالح حمي منسق التنظيم في دوميز

الفشل  المعارضة  واجهت   : جولي  أ.وليد 
السياسي  االسالم  نحو  واتجهت  وضعفت 
النظام  استبداد  ذلك  على  ساعد  والذي 
يوجد  وال  العسكري  الحل  نحو  وتوجهه 
غربية  دولة  اي  من  اآلن  حتى  توجه  اي 
عالقات  هناك  ان  خاصة  ااٍلرهاب  لدعم 
واتفاقيات مع االدارة الذاتية وسيكون هناك 
تغيير في المنطقة والذي يجب ان يكون من 
قد  الحل  وهذا  أوسطي  شرق  حلف  خالل 
يطول ولكن سيكون بدور روسي أمريكي.

على  ينص   2254 القرار  حسين:  أ.أكرم 
فعله  يجب  ما  السورية  االراضي  وحدة 
المستقبل  في سورية  الكرد  موقع  ذكر  هو 
ومراعاة الخصوصية الكردية والذي جعل 
حرب  الى  السورية  الثورة  تتحول  بأن 
لن  والعالم  االقليمية  التدخالت  هو  طائفية 
يسمح بانتصار النظام وهذه الثورة ستحقق 
أهدافها في المستقبل وهدف التحالف الدولي 
الدور  من  والحد  ااٍلرهاب  على  القضاء 
السوريين  بين  اتفاق  عدم  هناك  االيراني 
للحل فقسم ال يريدون دولة علمانية وبعض 
الدولة  اليحبذون  الديمقراطية  القوى 
االتحادية فالحل يتجه نحو الحل العسكري.

يوجد  ال  حالياً  يبدو  كما  احمد:  د.منيب 
المسيطرة  الدول  بيد  الحل  الن  للحل  أفق 
دور  وعن  سورية  في  النفوذ  وصاحبة 
الن  دور  لهم  ليس  اآلن  حتى  السوريين 
التي  هي  والدولية  االقليمية  االطراف 
فالمطلوب  والمعارضة  بالنظام  تتحكم 
يحفظ  برنامج  وضع  السوري  الشعب  من 
والتوجه  السوري  الشعب  مكونات  جميع 
القادة من  االنتخاب الختيار  نحو صناديق 
سورية  على  حرصا  واألكثر  السوريين 
سورية  الن  مكوناته  بجميع  والسوريين 

للجميع دون استثناء
أ.بشير سعدي: يجب تقييم المرحلة السابقة 

من  تخطيط  عبر  سوريا  في  جرى  وما 
الغرب والدول االقليمية ولكن الغرب ليس 
والمعارضة  السياسي  باإلسالم  عالقة  له 
بالخطاب  أيضاً  أفشلتها  الثورة  تبنت  التي 
السياسي المتشدد وهددوا األقليات والقيادة 
الخارجية  الثورية واالرتهان لإلرادة  غير 
اثار  مما  المسلحة  المعارضة  وتبنيها 
مع  متعارضاً  كان  وهذا  الغرب  حفيظة 
دولة  أراد  الذي  السوري  الشعب  مطالب 
مكونات  جميع  حقوق  يحفظ  ديمقراطية 
عن  التخلي  يجب  لذلك  السوري  الشعب 
يجمع  اطار  عن  والبحث  المعارضة  هذه 
المؤمنة  السياسية  السورية  القوى  كل 
التوافق  يجب  كما  والعلمانية  بالديمقراطية 
الوطني  والمجلس   p y d بين  التفاهم  و 
الكردي والقوى السورية االخرى وتجاوز 

المنطقة اآلمنة والتدخالت
دولية  تدخالت  هناك  الحسين:  أ.فصال 
لها  عديدة  ميليشيات  و  سوريا  في  سافرة 
الدور السلبي في األزمة السورية والغرب 
ال يعول عليه في ايجاد حل يرضي الشعب 
من  سوريا  في  الحرب  وأصبح  السوري 

اجل الحرب فقط
كسب  تم  هل  تساؤل..  أ.زبيرزينال: 
الشعب  لقضية  السورية  المعارضة 

الكردي؟
أ.عصام حوج: ال يوجد ربط بين ما جرى 
في التسعينات قبل انهيار االتحاد السوفياتي 
هناك  التاريخ  ذلك  فمنذ  السورية  واألزمة 
كل  برامج  ووصلت  الحروب  في  تزايد 
القوى السورية الى طريق مسدود واثبتت 
وهماً  كان  العسكري  الخيار  بأن  الوقائع 
) والنظام  )المعارضة  الجميع  قبل  من 
وان الخيار األخير هو طاولة المفاوضات 
وتقديم   2254 والقرار  السياسي  والحل 
للشعب  القرار  وإعادة  متبادلة  تنازالت 

انتخابات وضمان حقوق  بإجراء  السوري 
المكونات وتحريك الحل السياسي

أ.نايف جبيرو: معيار ااٍلرهاب عند الغرب 
مبني على المصالح والمتغيرات على ارض 
الواقع هي التي تقرر وحسب المصالح كما 
هناك دور سلبي لتركيا وتدخلها في شؤون 
الثورة السورية ويجب ان تخرج المناطق 
وخاصة  وتركيا  ااٍلرهاب  يد  من  السورية 
أدلب ويبدو أن آفاق الحل ستبدأ من شرقي 

الفرات و بدعم دولي
أ.شمسي خان : بعد ثماني سنوات من عمر 
الثورة السورية لم يستطع أحداً عمل شيء 
وخارطة  المتفاقمة  لالزمة  حالً  تجد  ولَم 
الغرب  عند  أخيراً  الطريق ستطبق والحل 

وروسيا
أ.مجدل دوكو: المطلوب االن هو محاربة 
أدلب  (في  النصرة  )جبهة  ااٍلرهاب 
الحل  تعرقل  التي  امريكا  من  المدعومة 
جديد  بدستور  نتمسك  ان  ويجب  السياسي 

ونحافظ على وحدة سوريا
أ.علي السعد:هناك خصوصية في جغرافية 
سوريا ومحكوم علينا بأن الدول كلها ضد 
الديمقراطية  الدولة  السوري وضد  الشعب 
جمع  اجل  من  العمل  يجب  سوريا  في 
الهدف  الى  الثورة  لتحويل  االّراء والتفاهم 
قادر  السوري  الشعب  الن  الديمقراطي 
في  حالياً  وآدلب  الزمته  الحل  ايجاد  على 
للشمال  محتلة  تركيا  و  سياسي  البازار 
السوري بتوافق روسي – مريكي وبنظري 
يكمن الحل في مؤتمر جامع لكل السوريين 
سوريا  تكون  بأن  و  اآلخرين  مع  وبتفاهم 

دولة علمانية
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خالفات  لحل  الفرنسية  المساعي  تفلح  لم 
حسب  سوريا،  في  الكردية  الحركة  قطبي 
تركي  تصعيد  وسط  مطلعة،  مصادر 
الفرات،  نهر  شرق  عسكري  هجوم  بشن 
السورية  الحدود  قرب  القوات  حشد  بعد 
الكردية،  القوات  المتاخمة لمناطق سيطرة 

لفرض ما سمته بـ»منطقة أمنية«.
بالملف  الخاص  الفرنسي  السفير  كان 
لقاءات  قد عقد  السوري، فرنسوا سينيمو، 
العاصمة  في  سوريا  أكراد  ممثلي  مع 
أبريل  شهر  خالل  باريس،  الفرنسية 
وجهات  تقريب  بهدف  الماضي،  )نيسان( 
بين »حركة  العالقة  الخالفات  النظر وحل 
المجتمع الديمقراطي« و»المجلس الوطني 

الكردي« المعارض.
رئيسية؛  نقاط   3 على  المبادرة  وتنص 
أولها أهمية التزام جميع األطراف الكردية 
بالقرارات الدولية ذات الصلة بحل األزمة 

التدريبية  الورشة   2019/9/14 السبت  اليوم  العراق  كردستان  في   )PAO  ( منظمة  اقامت 
الرابعة ضمن سلسلة من ورشات العمل لمنسقي حركتنا )حركة االصالح الكردي – سوريا ( 

في إقليم كردستان حول» دور منظمات المجتمع المدني وعالقتها باألحزاب السياسية « .
كل الشكر التقدير لالستاذ هوكر جتو رئيس منظمة PAO ولالستاذ محمد الحسيني في تقديم هذه 
الورشة، وعرضهما لمعلومات قيّمة عن نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني ودوره في تنظيم 

المجتمع ومراقبة الحياة السياسية وسبل تعزيز العالقة بينه وبين األحزاب السياسية.
لرفاقنا المشاركين في هذه الدورة التوفيق والنجاح لما فيه خدمة للديمقراطية والقضية الكردية .

منسقية إقليم كردستان لحركة اإلصالح الكردي – سوريا
2019/9/14 – هولير

بتاريخ 2019/7/27   زار وفد من اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني-  سوريا 
برئاسة سكرتير الحزب االستاذ سليمان اوسو  الى مقر حركة االصالح الكردي  في 
من  وعدد  يوسف   فيصل  االستاذ  للحركة  العام  المنسق  استقبالهم  في  وكان  قامشلو 
العزاء  واجب  الضيف  الوفد  قدم  ان  وبعد  العامة  والمنسقية  التنفيذي  المكتب  اعضاء 
بالرفيق عبد هللا ترو  وترحيب المنسق العام بهم. تباحث الطرفان المستجدات السياسية 
على الساحة السورية والكردية ووضع المجلس الوطني الكردي  باعتباره عنوانا قوميا 
الغاية     لهذه  واالليات  السبل  عن  والبحث  وتطويره  لتفعليه  الجهود  بذل  يجب  ووطنيا 
مؤكدين على تدارك السلبيات التي تحد من عمله وضرورة دفعه نحو االفضل وتعزيز 
دوره على مختلف الصعد لكونه يعبر عن تطلعات الشعب الكردي كما تم التأكيد على 
االستمرار في  مثل هذه اللقاءات الثنائية لتبادل الرؤى حول مستجدات االمور في البالد 
ومع كل مكونات المجلس الوطني الكردي  لتجاوز السلبيات وتكريس العمل المشترك 
والبناء على المشتركات وتغليب نقاط االتفاق على نقاط الخالف ان وجدت بغية التفعيل 

والتطوير.
وقد تطابقت اآلراء واالفكار بين الطرفين  في مجمل القضايا التي تم التباحث حولها .

مكتب اعالم حركة االصالح الكردي -سوريا
قامشلو  2019/7/27

 قيادتا حزب يكيتي الكردستاني سوريا وحركة االصالح الكردي- سوريا في لقاء
سياسي اليوم

فشل المبادرة الفرنسية لحل الخالفات الكردية السورية

PAO منسقية اقليم كوردستان تشارك في ورشة تدريبية لمنظمة

السورية والقرار 2254، أما ثانيها: تعزيز 
إجراءات بناء الثقة بين »المجلس الكردي« 
و»حركة المجتمع الديمقراطي« وإدارتها، 

وآخرها المشاركة في العملية السياسية.
لـ»حركة  العام  المنسق  يوسف  فيصل 
في  قال  القامشلي،  مدينة  من  اإلصالح« 
إن  األوسط«،  لـ»الشرق  تصريحات 
مربعها  في  زالت  ما  الفرنسية  »المبادرة 
الكردي،  المجلس  عليها  وافق  وقد  األول، 
لتعزيز  تمهيدية  عملية  خطوات  وينتظر 
كجهة  فرنسا  من  الثقة  بناء  إجراءات 
كطرف  االتحاد(  )حزب  ومن  راعية، 
مشارك«. وأضاف: »لطالما دعا المجلس 
الكردي؛  الصف  ولتوحيد  المشترك  للعمل 
فالمبادرة الفرنسية تصب في المساعي ذاتها 
مرجعية  وتشكيل  اإلداري  العمل  لوحدة 
عن  مشترك  بشكل  والدفاع  سياسية، 

المناطق الكردية في مواجهة اإلرهاب«.

االتحاد«،  »حزب  يوسف،  فيصل  واتهم 
بالسلطة.  واالنفراد  االتفاقيات  تطبيق  بعدم 
القائمة  الخالفات  أنه »ورغم  أكد  أنه  غير 
تجاوزها،  يجب  الكردية،  المكونات  بين 
إجراءات  واتخاذ  حقيقية  بخطوات  والبدء 
لبناء الثقة، وعلى رأسها إطالق سراح جميع 
المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجون 
المجال  وإفساح  االتحاد(.  )حزب  إدارة 
للنشاط السياسي واإلعالمي، وحرية افتتاح 
المكاتب والمقرات الحزبية«. كما شدد على 
أهمية »اتفاقية دهوك« األخيرة التي تشكل 
الكردي  الموقف  لوحدة  مناسبة  أرضية 

والعمل المشترك.
»المجلس  يتفق  الخالف،  هذا  خضم  وفي 
االتحاد  و»حزب  الكردي«  الوطني 
المنطقة  تكون  أن  على  الديمقراطي« 
شرقي  شمال  في  إنشاؤها  المزمع  اآلمنة 
وبإشراف  دولية،  رعاية  تحت  سوريا، 

في  المنتشرة  الدولي  التحالف  قوات  من 
تقود  التي  واشنطن،  وترفض  المنطقة. 
تحالفاً لمحاربة تنظيم »داعش« اإلرهابي، 
رغبة تركيا في فرض سيطرة أمنية كاملة، 
وتعهدت أن توكل مهمة السيطرة على تلك 
قوات  وجود  مع  محليين  لمقاتلين  المنطقة 
مراقبة عربية وأجنبية من الدول المشاركة 

في التحالف الدولي.
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Di 24ê hizêrana sala 1974an 
de,rêveberiya partiya Behis a Erebî ya 

sosyalist,biryara jimara )52(derxist. Û dari-
zandiya parkirina erdên ku dagîrkar bibû ji 
melakeyên Kurd di salên )1965,1966,1967(
di bin mehaneya aktîvkirina zagonên Çak-
saziya çandî li ser melakan. Û li ser erêniya 
biryarê dest bi parkirina erdên hevsînorê 
Turkiya bû bi kureya di navbera10 ta 15 km 
û bi dirêjeya 275 km ya ku rûbera wê 2mil-
yon donim bû. Û dibin mehaneya merazeya 
çemê Firatê ji hin gundên wê herêmê,bûbû 
destpêka cîbicîkirina piroja nejadperest ya 
ku plan bibû li ser ji dema ku partiya Be-
his desthilatdarî wergirtibû bi Rengê kodeta 
serbazî sala 1963.Û lêgerîna)dîraset,lêkolîn( 
ya ku serokê ewlehiya siyasî Mihemed De-
leb Hilal, sala 1963 li ser rojeva ramyarî 
û civakî ya parêzgeha Hesekê lêvegerek 
bingehîn ji rêveberiya Behis re,pêşkêş 
kiribû bicîhanîna hemû bergeyên lêgerîn. 
Bi vî rengî roja 24ê hizêranê bû rojek reş 
li ser gelê Kurd،ku dest bi karê avakirina 
40 hawirdeyê Erebî yê ku wan jî herêma 
Minbic û Tebqa anîn bi rêjeya navîn 100 

Li min neke kirasê xwe

Ez ne tazî û pêxwasim

Xwe bid alî ji pêşya min

Ez xwedî dîrok û nasim

Xwe nafroşim li bazaran

Xwedî vînek bi sed qatim

Dilê min ar û volkane

Xwedî arot û binyatim

Êş û birîn li min barîn

Ji bo dozê dilşewatim.

Li min neke kirasê xwe

Ez ne tazî û pêxwasim

Ji bo dozê ez ne lalim

Herdem wek nîşan û alim

Li vê jînê ez bê parim

Neviyê ZARAYê kalim.

Min bihêle li meydanê

malbat.Û li her hawirdeyekê hemû rajeyên 
pêwîst hatibûn dabînkirin)av,êlêktirîk,dibis
tan,riyên peristgeh û telîfon(. Û di wê demê 
de ku ,li ti gundên Kurda ne dihat peydakirin 
ji wan rajeyan. Bi vî rengî pêkhatina vana li 
ser zemîn man. Di heman demê de jî rew-
şa jiyarî tundî bi ser hezarên cotkarên Kurd 
hat yên ku erdên wan ji wan hat standin,ji 
ber vê yekê pêwistiya wan ji bo berdewa-
miya jiyanê dev ji gundê xwe berdan û çûn 
bajarên mezin wek Şam.Û kar û xebata di 
nîrên xerab de,ya ku beriya wê tu gel neha-
tiye tûşihatin mîna vê siyaseta nejadperestî. 
Ya ku armanc jê guhertina xwezaya rêzkirina 
demografî û erdnîgariya herêmê. Ji xwe be-
şek ji wan planan pêkanîn. Û di destpêka 
şoreşa Sûriya de, sala 2011an. Bi mizgîniya 
baş ya şoreşê gel kêfxweşkir, ku wê maf û 
rûmeta wan vegerîne ya ku bi dirêjahiya 
nîv serdemê hatiye herikandin ji siyase-
ta nejadperestiyê. Û şeketkirina rumetê û 
destdayîna li ser mal û milkan. Maf namirin 
bi kevnariyê,û gelê Kurd wê bimîne dilsoz 
di berevaniya mafê de, û daxwazdar ji hemû 
hêzên niştîmanî û demokratî di welat û civa-

ka navdewletî de.Bi radana kurdan û ew jî 
bi nasîna makezagonî bi hebûna gelê kurd.Û 
reşkirina hemû siyasetên serborî û pirojeyên 
nejadperestî di derheqê wî de mîna kemera 
zordar, û vegerandina rewşan bi awayê ber-
ya derxistina wê û jêpartina zerermendiyan 
ji ber wê.Vegerandina mal û milkê wan yên 
ku hatibûn girtin ji aliyê rêjîma nejadperest, 
û hevkariya tevayî di avakirina Sûriyeke nû. 
Ku tê de dad û wekhevî di bin siya sîstemek 
dîmiqratî hemelayanî yekîtî û aramî li 
seranserî xaka Sûriye peyda bibe.

KEMERA EREBÎ YA NEJADPEREST

FERHENGOK Wirya  منتبه- نشيط 

- واعي  Wişyar   يقظ 

- حليم  hêmin  هادئ 

Xunçe         برعم  
Yawan  صحراء- برية 

Hetaw  أشعة الشمس 

Zerya- derya         بحر   

Ziryan          عاصفة  

Zîrek   شاطر- ذكي 

Zamdar  مجروح- متألم 

Zozan  األماكن الباردة 

Zirar  خسارة- ضرر 

Ferhengok

Mîna bazim     

Mesûd Dawid

Elî Fetah

Li vê jînê ez bê halim.

Felsefa min tê ji rokê

Her bi hêzim mîna bazim

Hebûna xwe di parêzim

Di ber maf de ser firazim.


