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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 *

    
  
  
  

  ،عام آخر من المعاناة
  ..وآمــال تتجدد كل عــام

  
في  ،بةوالحياة تسير بصعو ،الوقت يمر ببطءكأن   

كغيره من  ٢٠٠٩عام  ويمضي ..المناطق الكردية
األعوام تاركاً وراءه ندوباً جديدة على جسد مجتمعنا 
المتهالك بفعل التناوب بين شراسة السياسات 

فالتطبيقات المؤلمة  .وقساوة الطبيعة ،الشوفينية
م العنصرية وجدت يوالمراس تفاقمت آثارها، للمشاريع

لتطيح بأبسط متطلبات  ،العامتعبيراتها الفاضحة هذا 
التي تتحكم  ،هذه المناطق العيش الكريم بالنسبة لسكان

بكل  ،التميز القومي تحت غطاء ،االستبداد سياسة
سات حيث تكاد أبواب دوائر الدولة ومؤس ،شؤونها

في وجه طالبي التوظيف تكون مغلقة  ،القطاع العام
 ،كل عام ،ون، الذين يضيفمواطنين الكردمن ال

الذين يبحثون عن  ،طوابير جديدة إلى قافلة العاطلين
سواء في  ،ويلهثون وراء لقمة العيش ،فرص عمل

ضواحي دمشق المحفوفة بمخاطر االنحراف وبآالم 
وما يتعرضون فيها لحاالت  ،أو إلى أوروبا ،االنسالخ

وما  ،دول الجوار أو إلى ،الضياع واالغتراب
 ..طريق العودةتنتظرهم من مالحقات وتحقيقات على 

تتحول هذه الهجرة االضطرارية إلى هاجس يسكن و
ألن آالف اآلباء  ،دة بالتفككآالف العوائل المهد

وآالم  الحاجةعذابات يتركون ورائهم أطفاال تلتهمهم 
ه الهجرة إلى المجهول وعندما تكون هذ .الحرمان

تبيع كل ما تملك  ، أي تلك العائالت،نهااألوروبي فإ
هربين الذين يغامرون بحياة هؤالء إلرضاء الم

  بعد  ،التائهين الذين يحرقون مراكب العودة إلى الوطن
  

  
تهم عجالت وطحن ،له أن فقدوا إحساسهم باالنتماء

 لياتـــ، مع عمالذي يمنحهم ،الم الجديدــالع
 ،جنسية بلدانه خالل وقت قصير الصهر واالحتواء،

، تدعو لالستغراب مفارقة عجيبة ذلك ليشكل
 ،بين وطن تركوا فيه مالعب الطفولة والمقارنة،

 سبليجدون فيه  وذاكرة، وموطن احتضنهم بال تاريخ
  .العيش

األعوام على الرابضين في  ىتتوال األم ي الوطنوف  
ويتعمق  .أو عجزاً عن الرحيل ،حباً بهاديارهم، 

تظل فيه ، لكن المريرة المعاناةو الشعور باالغتراب
القابض  ،ويظل شعبنا الكردي ،مال تنتظر التحقيقآ

موعوداً بحياة أفضل بعيداً عن القهر  ،على الجمر
مثلما يظل شعبنا السوري عموماً  ،االضطهادظلم ووال

ر فيه ويتطلع إلى يوم تعب ،ير الديمقراطيييحلم بالتغ
وتعلو  ،صناديق االقتراع الحر والمباشر عن إرادته

ويستعيد الجميع  ،ن فوق أي اعتبارمصلحة الوط
ويتجدد إيمانه بضرورات  ،إحساسه باالنتماء له

التحديات في التضحية في سبيل سيادته ومواجهة كل 
لكي يبقى  ،من أجل صيانة استقالله الخارجالداخل و

يكبر به أهله على اختالف مناطقهم  ،وطنهم عزيزاً
الدينية الجتماعية وانتماءاتهم الجغرافية ومنابتهم ا

 ،يتابعوا فيه طريقهم الطويل نحو البناءو ،ةيموالقو
جل عية حقوق اإلنسان دليالً لهم من أمهتدين بشر

الذي  ،ير الديمقراطي السلمييتحقيق أهداف التغ
 ،يةالوطن عليه شعبنا إليجاد حل عادل لقضيته يراهن

التي تتطلب أيضا انخراط الحركة الكردية في النضال 
ام لتسهم بفعالية في التصدي لمهامها الديمقراطي الع

د من خالله كّ، وتطل منه كشريك وطني تؤالوطنية
ي في سوريا ال يشكل حالة طارئة، بأن الشعب الكرد

شهد الداخل السوري في العام المنصرم مزيداً من التدهور (
على كافة األصعدة االجتماعية واالقتصادية، حيث ارتفعت 

لة والفقر مقترنة باستمرار ارتفاع أسعار السلع نسب البطا
االستهالكية والمواد األولية والضرورات المعيشية وأسعار 

  عن افتتاحية النداء.. )                     مواد التدفئة والوقود

  المؤتمر الوطني
  طريق وعر

...|٢  

  األمومة ليست
  حقاً شخصياً

...|٨  

  فلسفة السلطة
  وعجز المعارضة

...|١٠  

  جــائزة
  ألنور البني
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  رسالة أوروبا
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