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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 *

    
  

  

  بات الشراكةمتطلّ
  ومستقبل العمل المشترك

  
ت وتنظيمها مما ال شك فيه أن توحيد المواقف وحشد الطاقا   

خاصة إذا كان  ،يحتالن أهمية قصوى في أي عمل نضالي
هذا العمل يتعلق بقضية سياسية على مستوى قضيتنا الكردية 

وبخصوصية الوضع الكردي  ،التي ال تزال تنتظر اإلنصاف
وبالحالة التي وصلتها الحركة  ،المطبوع باالحتقان والحرمان

رها ة ال يبرالكردية نتيجة التشتت الذي وصل إلى درج
يات فإذا أضفنا لهذه التحد .منطق سياسي وال تنوع اجتماعي

ي مبدأ التعالي القومي ضراوة السياسة الشوفينية التي تغذّ
ب من والتهر ،خروك االقصائي وعقلية الشطب على اآلوالسل

واعتماد العنف والقمع في التعامل مع هذه  ،لغة الحوار
زرع  القائمة على ،للنظامالقضية في إطار السياسة العامة 

حتكار حزب البعث لقيادة الدولة ثقافة الخوف ومحاولة تأبيد إ
ستيعاب إن المطلوب من أطراف هذه الحركة إوالمجتمع، ف

الحالة السورية الراهنة، وإعادة النظر في أدائها السياسي 
وامتالك ثقافة ديمقراطية كافية إلزالة الحواجز التي تفصلها 

الوطني السوري، والبحث عن ومي الكردي عن اآلخر القو
برامج الحد  إلىوالتوصل معها  ،توافقات وقواسم مشتركة

وانطالقاً من فهم واع لطبيعة ومتطلبات العمل  ..األدنى
المشترك الذي يعني أن جميع المتشاركين يجب أن يكون 

كهم بقضايا أساسية بقدر تمس ،لديهم ما يمكن أن يتخلوا عنه
القاسم المشترك ينخفض مستواه مع إن ريط بها، فال يمكن التف

ومن هنا يمكن . عمل أو إطار أي تزايد عدد المتشاركين في
فهم سياسة حزبنا الذي حمل على عاتقه دوراً هاماً في 
الساحة الكردية تنفيذاً لشعار المؤتمر الوطني الكردي الذي 

ة ثلية تكون بمثابة مرجعيسنوات على أمل إيجاد مم ذرفعه من
زدادت الحاجة لها بسبب تصاعد شراسة الهجمة إ، كردية

كما ، ٢٠٠٤الشوفينية، خاصة بعد أحداث آذار الدامية عام 
، شارك بفعالية في النضال من أجل تأطير المعارضة الوطنية

وبهذه ، وكانت له مساهمة فعالة في بناء إعالن دمشق
كال من تنويع أشلحزب كان ال بد ل ،ذلك الدوربو ،المساهمة

التسعينات عندما اضطر لمخاطبة بداية  نضاله لتختلف عن
ة بسبب غياب ملصق بيانات الشارع الوطني السوري من خالل

م الكثير من التجمعات ونظّ، قنوات التواصل آنذاك
واالعتصامات التي تطلبتها طبيعة تلك المرحلة والتي يحلو 

ياً بذلك إننا لم نعد ناس، للبعض أن يتهم الحزب بالتراجع عنها
بل ، أو دعاية حزبية حزبي كما كنا مجرد حزب يبحث عن دور

إننا نسعى دائماً في كل ما نقوم به لخدمة شعبنا وقضية التغيير 
ة جسيمة تفوق ولما كانت هذه المهم .الديمقراطي في البالد 
فإننا نحرص دائماً على حشد أكبر قدر ، إمكانية حزب بمفرده

مكانات، انطالقاً من قناعتنا بأن اإلخالص لقضية ممكن من اإل
بل ، ما ال يقاس فقط بمدى التضحيات التي يقدمها حزب أو فرد
وحشد  ،أيضاً بالقدرة على تأمين أقوى تضامن سياسي وشعبي

وتوفير أكبر الفرص في تحقيق النجاح لتلك  ،أكثر الطاقات
ع طبيعة واختيار األسلوب النضالي األمثل المنسجم م، القضية

وقد يكون هذا األسلوب على . المرحلة والظروف المحيطة بها
شكل بيان يأخذ قوته من عدد الموقعين عليه ومن دقة تشخيصه 

أو اعتصام يستمد فعاليته ليس فقط من ، وموضوعية أهدافه
بل كذلك من اتساع مساحة المتضامنين ، كثرة المشاركين فيه

  .طنمعه من بين شركائنا اآلخرين في الو
جات فقد آن األوان للتخلص من تشنّ ،وفي الجانب الكردي  

الركام السلبي للعالقات غير الطبيعية بين األحزاب الكردية، 
ومنها عدم الوقوع ، ي لمختلف أشكال التآمر الشوفينيوالتصد

حرمان القضية لدفعنا لها، وفي فخ العزلة التي يجهد النظام، 
رك الحركة الكردية للتح لجوءني والكردية من عمقها الوط

في استعداء الرأي  المنفرد، لكي يسهل بذلك مهمة الشوفينية
 ،بدوافع خارجية أي مطلب أونشاط كردي تهامالعام السوري، وإ

بالخطر الكردي  م المكونات السياسية والقومية األخرىوإيها
ولذلك فإن هذه الحركة مطالبة بتفويت الفرصة على .المزعوم

والتأكيد دائماً بأن شعوبنا المتآخية في سوريا ، السياسةهذه 
تمتلك تاريخاً طويالً من الكفاح المشترك، وإن المتآمرين على 

وأن شعبنا ، الوحدة الوطنية هم أضعف من أن ينالوا منها
الكردي يفتخر بأصدقائه الكثر الذين نراهن على التعاون معهم 

التغيير إنجاز مهمة في إعادة اإلعتبار للشراكة الوطنية و
عني في جانبه الكردي إيجاد حل الديمقراطي السلمي الذي ي

 .ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا

وآثاره التي  ٤٩نتقدم إليكم بهذه المذكرة المتعلقة بالمرسوم التشريعي (
وال سيما على ، ستكون خطيرة على الوطن والمواطنين على حد سواء 

الكردي ، آملين أن تحظى باهتمام سيادتكم واإليعاز بإلغاء جماهير شعبنا 
هذا المرسوم والذي ال يخدم مصلحة الوطن وألنه يخالف الدستور 

 عن مذآرة إلى السيد رئيس الجمهورية)والميثاق العالمي لحقوق اإلنسان

  دفاعاً  
  عن قضية عادلة
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  مذآرة إلى السيد
  رئيس الجمهورية
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  واقع التعليم
  في كوباني
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  هل من 
  طريق للديمقراطية
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  إضراب المعتقلين
  الكرد في إيران
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