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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 *

    
  
  
  

  القضية الكردية،
  .!.التقدير إلى أوهام االنفتاح من أخطاء

  
تحق التضحية ضيتنا الكردية تسمما الشك فيه أن ق  

 ،لم ينصف بعد اًقضية عادلة تهم شعب ألنها ،جلهامن أ
وتعطيه كل الحق في إتباع مختلف أساليب النضال 

دتها عة التي حدالديمقراطي لتحقيق أهدافه المشرو
التي بنيت على  ،إطار وحدة البالد الوطنية في حركته

يون بهذا مما يعني بأننا معن ،أساس الشراكة الوطنية
نية ية أهله مصالح وطويجمعنا ببق ،وبتقدمه البلد

ع والتعاون م ،تتطلب منا صيانتها وتحقيقها ،مشتركة
النظام  جل تحقيققواه الوطنية والديمقراطية من أ

الديمقراطي القائم على مبدأ تداول السلطة واالحتكام 
وتفهم  ،ةالحريات العام لالنتخابات الحرة وإطالق

بشكل وثيق  ي ارتبط حلًهالقضية الكردية التة الادع
حيثيات  هكدتؤ وهو ما ،بقضية الديمقراطية في البالد

تشكيل الدولة السورية التي رسمت حدودها بموجب 
بدون إرادة سكانها من العرب  بيكو -سايكساتفاقية 

وتعامل الجميع داخل تلك الحدود  ،اموالكرد وغيره
عن  ادافعو ،مع هذه الدولة الناشئة كأمر واقع

وتصدوا لالعتداءات  ،وصانوا حدودها ،قاللهااست
في بنائها  معاً اوشاركو ،الخارجية والتحديات الداخلية

الكردية بقضية  ارتباط القضية كما أن ،وتقدمها
 ،قوته من مجريات الواقعو حقيقته الديمقراطية يستمد

وكثر  ،فهي تقترب أكثر من الحل كلما اتحد أصحابها
  .أصدقاؤها 

   
وعلى ضوء واقع الحركة  ،تقدم على ما اًاءوبن 

  وفي  ،الكردية الموصوف بغياب مركز للقرار الكردي

  
، التي ظل األجواء المحتقنة أو المشوبة بعدم الثقة

  ة الشوفينية بين الكرد وشركائهم من ـا السياسـتهخلق
ر الحديث عن انفتاح ن من المبكّ، فإات األخرىالمكون

 هعلى القضية الكردية من قبل السلطة، وهو ما تؤكد
فاالنفتاح يحتاج  ،الوقائع والممارسات على األرض

في  ،على األقل إلى نوايا حسنة على شكل إشارات
د ن في سياسة التشدفيه السلطة تمع تزال حين ال
وإصدار المزيد من المراسيم والقوانين التي  ،األمني
 ،ن تعقيدات الحل الديمقراطي لهذه القضيةتزيد م

وعلى التعامل معها  ،على طمسها وتراهن أصالً
منح (وتحصرها حتى اآلن بقضية  ،كقضية أمنية

،  ١٩٦٢د منها بموجب إحصاء لمن جر )الجنسية 
هذا المنح بتعهدات الكف عن طلب غيره من  وتربط
وم المرس أن يحّل وليس من المستبعد مستقبالً .الحقوق

وتطبيقاته محل مشروع اإلحصاء في سقف  ٤٩
ومن . عطاءات هذه السلطة بخصوص القضية الكردية

ولة االنفتاح عليها هو ضرب من فإن ترويج مق ،هنا
ب من استحقاقات يصلح إال كغطاء للتهر وال ،الوهم

الذي يتطلب وجود قوة ضاغطة  ،الحل الديمقراطي
وطني يمكن توفيرها من خالل وحدة الموقف ال

الكردي بالدرجة األولى ودعمه بأوسع تضامن وطني 
الداخل الحركي الكردي الذي  إلىوهذا يقودنا  ،سوري

لم يوفق حتى اآلن في إنهاء حالة التشتت وإيجاد 
 إلىويعود ذلك  ،بمثابة مرجعية تكون ممثلية كردية

وضحالة الثقافة  ،ضعف إرادة التالقي من جهة
بات العمل متطلّوالوعي الديمقراطي وتجاهل 

يرفض واقع  فالجميع ، من جهة أخرى،المشترك
لكن البعض يدعو  ،دت ويطالب بضرورات التوحالتشتّ
 وفقو ،االلتقاء على برنامج سياسي خاص به إلى

إن تجاهل السلطة حتى اآلن، لمعاناة وحقوق ضحايا اإلحصاء (..
ارها على ممانعة أي االستثنائي، يعتبر جزءاً ال يتجزأ من إصر

شكل من أشكال اإلصالح، مما يزيد من حدة حالة االحتقان 
  ..)السائدة، ويعمق الشعور بالغبن لدى المواطنين األكراد

  عن بيان القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي             
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