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  : أجل من النضال           
  ٠ سوريا في الكردي الشعب آاهل عن القومي االضطهاد رفع *                                                                                

  ٠ اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية الحريات *                                                            
  ٠البالد وحدة إطار في الكردي لشعبنا المشروعة القومية الحقوق *

    
  

  

  دعوة للمراجعة
    
ت ن الحركة الكردية مرنقول بأ أنليس من المبالغة  

ن ، ونعتقـد بـأ  بامتحان صعبفترة الماضية الخالل 
كانت بالنسـبة لـه    –رغم مرارتها  –التحالف  أزمة

الختبـار مصـداقية    أسـئلة عت فيها مجرد قاعة وز
 ،أصـحابها التالقي والوحدة ومدى جديـة   تأطروحا
لمـا   المسئولالكتشاف قدرة التصدي  أخرى وأسئلة

بالنسبة لكل من  باإلمكانوكان  .عترضها من عقباتت
 أوداخل التحـالف   من سواء -االمتحانخاضوا هذا 

 األمـور ضـبط  ل أكثرمسؤولية التصرف ب –خارجه 
ل يجابيـة تسـج  ، والخروج بنتيجة إم الخالفيوتحج

 األحكام إطالقع في لكن التسر ،للصالح العام الكردي
 وااللتجاء للمواقف المسبقة سرعان مـا خلقـا جـواً   

 شـكل  لىإال الخالف بالتوتر وعدم الثقة وحو مشحوناً
م تقتصـر فقـط علـى    من أشكال تصفية الحسابات ل

- أخرىجهات  أيضاطرفي الخالف بل شاركت فيه 
وبمستويات متباينة ليساهم الجميع في  -وأفراداً أحزاباً

 أساء مما الكردية -رسم صورة قاتمة للعالقة الكردية
الكثيـرين الـذين    أصـدقائها لمشاعر للحركة و كثيراً

ـ سي أمامصدموا  اترات التـي نقلتهـا مواقـع    ل المه
ـ  الت ت بمقـا االنترنيت والصحافة الحزبية التي عج

حمـل  فـي ت  باألمانةاب كان يفترض بهم التحلي لكتّ
مسؤولية الرصد وتقصي الحقـائق ونقـل المعلومـة    

قصـد  هدف البعض كان ب أنورغم  ..وتحليل الحدث
كتب بمنطق  اآلخرلكن البعض  ،المعالجة والتصحيح

ن الكتابة في مواضيع تتعلق بمشاعر أبي التشفي ونس
مـن   كبيـراً  مصالح الشعوب تستدعي قدراًبالناس و

بالدرجـة   أخالقيـة رسالة  ألنها ،الوعي والمسؤولية

للقـراء  وهذا البعض للنـاس   أساءولذلك فقد  ،األولى
 لآلمـال  خطيـر  نزيف إحداثوتسبب في  ،قينوالمتل

تضحيات المناضلين المجهولين التي ساهمت في بنائها 
ذين الجرحى ال وآالممعاناة المعتقلين ودماء الشهداء و

ـ آؤلمهم رصاص القمع بقدر ما لم ي هم الكلمـات  تلم
قـاموس الثقافـة    مـؤخراً  غزتالنابية والشتائم التي 

  ..الكردية 
كـن حالـة   ما تقدم لـم ت  أنعتقد ربة نبعد هذه التج  

عابرة  كن واقعةلم تو ،حيطهااستثنائية معزولة عن م
بـدون   بالتأكيـد كـون  ، ولن تمفصولة عن ماضيها

 ،العمل المشترك مستقبلعلى  نعكاسات سلبية ضارةا
خاصة بعد  ،مراجعة جدية إلىولذلك فان الكل مدعو 

تصـور   إذا ،لم ينتصر في النهايـة  أحداًن بأ دتأكّ أن
لـم تكـن   (خاضوا غمار معركـة   بأنهمورطون المت

الـدروس التـي    أكثـر ن مـن  وإ ،)بالتأكيـد  مبررة
الفـرد   تأهيـل  إعادةها كانت ضرورة خلصت مناست

 األساليب إلىوالعودة  ،العام الشأنالتعامل مع ب المعني
الخالفـات   إدارةالديمقراطية المتحضرة في  والتقاليد
 الـرأي  التفاهم وسـماع  إمكانية أمامالمجال  إلفساح
ورغم حرصنا على  ،ومن جانبنا ...واحترامه اآلخر

ننا حافظنا على تجنب ، فإعدم التهرب من مسؤولياتنا
منـا   نرغب في ممارستها حرصاً المهاترات التي ال

 تقاليـد رفاقنا وعلى  أخالقعلى مشاعر شعبنا وعلى 
حرصـه علـى   بمدى حزبنا الذي يشهد له الكثيرون 

 ال بأننـا يعني ذلـك   وال ة،الحوار مفتوح أبواب إبقاء
طبيعـي عنـدما    أمرفالخالف  ،آلخرينانختلف مع 

وينحصـر بـين    السياسية يتعلق الموضوع بالمواقف
 أحقـاد  إلـى عندما يتحول  لكنه يصبح قاتالً ،اآلراء

  ...شخصية وصراعات حزبية ضيقة 

علـى   ٣٠/٧/٢٠٠٨في محاكمته بتاريخ  رياض سيفاألستاذ رد 
استعراض المتهمين  :تهمة إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية بأن
ح غنـى اللوحـة   ووأعضاء المجلس الوطني نفسه، يكشف بوض

الوطنية التي يشكلونها ، فهم يعكسون سورية بوحـدتها الوطنيـة   
 .الجامعة لكل فئاتها وتعدديتها

    
  ماذا يدور حولنا

/...٢  

المجلس  بالغ
  للتحالف العام

/...٦  

  
  عدالة العولمة

...١٠  

  الكردية المرأة
  واجهة المجتمع في 

/...١٤  

  ةئتهن
  للديمقراطي الكردستاني إيران

/...١٦  


