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  ونضال متجدد عام جديد

  
  

طويالً أمام اإلرادة في  رغم أن الزمن ال ينتظر   
فإن هناك العديد من القضايا التي  تحقيق األهداف،
لها  وتعاقبت عليها األعوام فلم تجد ،طال بها الوقت

شعوب لم  أيضا وهناك ..حتى اآلن حلوالً عادلة
رغم ما قدمت من تضحيات وما بذلت من  ،صف تن

من  يوماً ومنها شعبنا الكردي الذي لم يخرج. جهود
عن  ثورة أو انتفاضة إال ليستعد ألخرى، ولم يتخل

خر، لكنه إال من أجل تسليم رايته إلى جيل آالنضال 
يعاني  ،مع القليل من الشعوب ،رغم ذلك ال يزال

ته رياح الحرمان من الحقوق القومية في عالم لفّ
التغير، وتجاوزت شعوبه عهد الثورات القومية، 

 ،)بالدولة العالمية( التبدأ ببناء ما يمكن تسميته
لحديث واندفاع المجتمع بفضل التقدم التكنولوجي ا

البشري نحو آفاق جديدة من الحرية والمساواة 
بغض النظر عن اللون  ،وضمان حقوق اإلنسان
  .والجنس والعنصر والدين

وإذا اقتربنا أكثر من موقعنا على خارطة هذا    
العالم، فإن بقاء شعبنا الكردي في سوريا حتى اآلن 

مية ، وبقاء قوثاني دون اعتراف رسمي بوجوده ك
ر فقط وحقوقه دون تحقيق، ال يعب ،قضيته دون حل

عن أزمة ذاتية يتعلق جزء منها بأخطاء في التقدير 
وأخرى في التحضير، وبتقصير في توحيد الطاقات 

  نياً ـوط هذه القضية وبتقاعس في إبراز ،ولم الشمل

  
 ،البعيدة عن التعصب واالنعزالية ،بصورتها الحقيقية

لقريبة من جوهرها الديمقراطي واإلنساني، بل وا
تتعلق هذه األزمة أيضا بظروف موضوعية 

بعضها تاريخية تعود إلى اتفاقات دولية،  ،محيطة
مت منطقة شرق بيكو التي قس -سايكس مثل

المتوسط حسب أهواء ومصالح دولتين في ذلك 
أصبحت سوريا حيث هما بريطانيا وفرنسا،  ،الوقت
الحالية  ورسمت خارطتها ،جبها من حصة الثانيةبمو

مع  ،كرديةالمناطقهم لتضم بين حدودها الكرد و
 ،إخوتهم العرب وغيرهم وبقية المناطق السورية

إلى دولة األمر الواقع لجميع  سوريا لتتحول
مكوناتها التي ارتضت العيش المشترك والوطن 

وخاضت نضاالت مشتركة من أجل  ،الواحد
رادته سعيداً معاً لمستقبل ألبناء، وتطلعت التحرير وا

ز والحرمان، لكن شوفينية القومية يخالياً من التمي
ت بالشراكة الوطنية وحرمت الشعب السائدة أخلّ

وبذلك  .من نصيبه الوطني وحقوقه الوطنية الكردي
م قومياً والمغبون أضاف هذا الواقع الكردي المقس

التي تعيق نضال  عمقاً جديداً لتلك األزمة ،وطنياً
 الكردي وتحرمه من حقوقه، لكنها لمالشعب 

تستطيع حتى اآلن تكبيل إرادته أو ترهنه لالنعزالية، 
فهو ال يزال يراهن على اتساع مساحة التضامن 

م لعدالة قضيته، وعلى تكاثر األصدقاء معه والتفه
التي  ،حوله من القوى والنخب والفعاليات الوطنية

على أمل أن يشهد  ،اً في كل عامتزداد وعياً وعدد
ر يتقدماً أكبر على طريق التغي ٢٠٠٩عام 

الديمقراطي السلمي الذي يعني بجانبه الكردي إيجاد 
  . في البالد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية

ال شك أن انتقال سوريا نحو الديمقراطية هدفٌ دونه جهود (
سهالً؛ بحكم التعقيدات المتراكمة  مضنية، وطريق التغيير ليس

التي ولّدها االستبداد؛ وهو يحتاج إلى مشاركة كل أبناء الشعب 
السوري وقواه الديمقراطية لاللتفاف حول مشروع التغيير الذي 
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