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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 *

    
  
  
  

  ..ل معاًمعن ،االوــتع  
في العشرين من تشرين الثاني المنصرم عقد اجتماع   

 ،على دعوة من المجلس العام للتحالفبناء  ،تداولي
وحضرته  ،مشروع المؤتمر الوطني الكردي إلطالق

عشرات الشخصيات والفعاليات االجتماعية والثقافية 
ورغم أنه حظي باالهتمام واالرتياح بين  .واإلعالمية

لكنه قوبل أيضاً  ،واسعة في المجتمع الكردي أوساط
الذين  فرادبالنقد من قبل بعض الجهات وعدد من األ

اعتمد بعضهم الموضوعية، بينما انطلق آخرون من 
وفي كل األحوال  ..ةم مسبقاحكمن أ وأ ،سوء فهم

خلق هذا الموضوع حراكاً يحتاج إلى تقيم منصف 
وموضوعي ألن األمر يتعلق بشيء اسمه المرجعية 

 ،وتعددت ضروراتها ،الكردية التي كثر الحديث عنها
ويتجنب  ،المسؤولية وبات على الجميع أن يتوخى

الشخصية والمصالح الفئوية في التعامل مع  األهواء
فالمرجعية كانت مطلوبة على  ،هذا الشأن الحساس

تة وشعب مضطهد كونها تتعلق بحركة مشتّ ،الدوام
وألنها تهم المجتمع الكردي  .محروم من كامل حقوقه

بكافة شرائحه االجتماعية وتنظيماته السياسية وفعالياته 
محاور الثقافية، فإنها يجب أن تكون بعيدة عن ال

في المجلس  ،كحزب مشاركننافإ من هناو ،الحزبية
عي احتكار الدعوة لعقد المؤتمر لم ند ،العام للتحالف

الوطني الكردي الذي يفترض أن تنبثق عنه تلك 
من االجتماع المذكور أن يكون  أردنابل  ،المرجعية
هذا أي العام على حقيقة ع الرطالإل وإعالمياًتشاورياً 

جهد عام شاركت فيه  ر خالصةبتالذي يع مشروعال
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦كردية خالل عامي  إطاراتعدة 
 على ٢٠٠٧|٧|١٠معت في اجتماع عقد بتاريخ وأج

  وطني كردي في سوريا  د مؤتمرـرورة عقــض(

  
ر تشكيل لجنة أق( كما ،)تنبثق عنه مرجعية كردية

د قوامها يحد ،تحضيرية لعقد ذلك المؤتمر
ومع تشكيل تلك اللجنة يتم نشر الرؤية ..مستقبالً
مما يعني بأننا لم ،األطر الثالث تهاأقرالتي ) المشتركة

 أكدناوقد  ،نأت بجديد بل تمسكنا بما تم االتفاق عليه
قي بمختلف تسنل أننافي االجتماع التداولي األخير على 

األحزاب الكردية القائمة دون استثناء لكي تكون 
 ،شريكة في الدعوة ومشاركة في اللجنة التحضيرية

لحوار فإن هذه األحزاب الشقيقة مدعوة لذلك و
مطالبة هي و ،مسؤول بعيداً عن المواقف المسبقة

بإزالة أي التباس حول حقيقة أصحاب هذا المشروع 
ؤتمراً خاصاً لحزبنا أو الذي ال نريد له أن يكون م

كما ال نريد له أن يكون مجرد إطار لعدد من  ،تحالفنا
عاماً يهم شأناً بل نريده  ،عددها أم كثر قّل ،األحزاب

 ،داخل التنظيمات وخارجها ،كل مهتم بالشأن الكردي
داخل المجتمع  انطالقاً من فهمنا لحقيقة القوى الفاعلة

المشاريع واد االضطه الكردي الذي ال تفرق سياسة
وبين هذا  ،ه بين الحزبيين والمستقلينالعنصرية في
وأيماناً من قناعتنا  ،تلك أوهذه الفئة  أو،الحزب أو ذاك

 وأن تحميل مسؤوليتها،تنا تحتاج إلى كل جهدبأن قضي
ال يعبر عن دراية ،رغم أهميتها ،مةفقط للحركة المنظّ

آثارها  لطبيعة السياسة الشوفينية التي ال يمكن مواجهة
الخطيرة إال بتنويع دوائر المشاركة في القرار الكردي 

  .وبتوسيع قاعدة التضامن الوطني السوري
ية وأ ،فإننا نناشد كل حزب وطني كردي ومن هنا  

المستقلين الغيورين  األشخاصوكل  ،فعالية مجتمعية
للمساهمة في بناء مرجعية  ،ووطنهم على  قضية شعبهم

 أكثر ستزدادو ،في الحاضرت الحاجة لها ازداد ،كردية
ال تداهمنا  حتى مما يتطلب العمل معاً، ،في المستقبل

  .عنها التي لن يكون بلدنا بعيداً تاريالتغ

وعلى الحكومة السورية أيضاً أن تقربحقوق األكراد كأقلية في التمتع 
 ياة العامة والثقافيةالح والمشاركة الفعالة في بثقافتهم واستخدام لغتهم

لجنة  ولتحقيق هذه الغايات، على الحكومة أن تنشئ.في المجتمع
تكشف علناً  مكلفة بالتصدي لمظالم األقلية الكردية في سوريا، وأن

  ووتش عن تقرير هيومن رايت .وتوصياتها هذه اللجنة عن نتائج عمل
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