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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 *

    
  
  
  

  للمشاركة دعوة
  ..،في الحراك السياسي

   
منذ اإلعالن عن أول تنظيم سياسي كردي،    

ة امتدت حتى التسعينات من القرن ولسنوات طويل
ظل العمل السياسي بشكل عام، وجانبه  ،الماضي

الوطني الكردي، بشكل خاص، حكراً على األحزاب 
المنظّمة، وذلك العتبارات عديدة، تعود بعضها 
المتالك تلك األحزاب لشبكة كادر وقنوات اتصال 
ووسائل إعالم ورقية، مما أتاح لها احتكار العمل 

وامتالك المعلومات المتعلقة بذلك، وبالتالي  السياسي
بين العمل الحزبي والعمل كانت هناك عالقة ارتباط 

  .السياسي
  
لكن الظروف والوقائع تغيرت فيما بعد، خاصة بعد   

 حدود تجاوزت درجة أن وصلت عملية التشرذم إلى
التعددية المشروعة، وانتشرت تكنولوجيا اإلعالم في 

وفعاليات مجتمعية متعددة  زت شرائحكل مكان، وبر
لم تستطع االنخراط في التنظيمات السياسية   وفاعلة،

ة بالشأن العام ينعالقائمة لكنها وجدت نفسها مهتمة وم
ي ظل السياسة الوطني السوري، والقومي الكردي، ف

لمجتمع الكردي بكل فئاته، الشوفينية التي أساءت ل
رات التعسفية ت عن نفسها بسلسلة من القراروعب

والقوانين والمراسيم االستثنائية والمشاريع العنصرية 
وبين شريحة ) حزبي ومستقل(التي لم تميز كثيراً بين 

وأخرى، مما جعل من الجميع ضحايا لتلك السياسة 
بضرورات التصدي لها  ،هم، بشكل أو بآخرتوألزم

واقعهم المشترك كشركاء في القرارات المتعلقة ب
  .لواحدومستقبلهم ا

    
ومن هذا التصور جاءت ضرورات البحث عن آلية 

في ) الحزبي والمستقل(قادرة على تنظيم العالقة بين 
، الحراك السياسي الكردي، من خالل مؤتمر وطني

يشارك فيه الطرفان بنسب عادلة، وتتمخض عنه 
ممثلية تقود هذا الحراك وفق برنامج سياسي 

  .مقرروموضوعي 
لكن هذا المشروع ال يزال يواجه بعض الصعوبات   

بب نزعة خاصة من جانب التنظيمات الكردية بس
الشأن السياسي الذي  ها معاالحتكار التي تحكم تعاطي

أن الوقائع على  ، علماًتعتبره امتيازاً حزبياً خاصاً
األرض تؤكد أن منطق احتكار حزب واحد أو عدة 

يجد مبرراً مقبوالً، أحزاب لقيادة المجتمع لم يعد 
خاصة بعد أن عجزت الحركة المنظّمة عن إنجاز أحد 

ة الشوفينية، أو بعض أهدافها، في ظل تزايد الهجم
وتعمق حالة اإلحباط داخل المجتمع الكردي، وبالتالي 
بروز فجوة، تتسع مع الوقت، بين هذه الحركة 

ث عن آليات ومحيطها الجماهيري، مما يستدعي البح
  .واصل والتقاربللت جديدة

من الشأن  نقلّلوفي هذا الموضوع، فإننا ال   
الحزبي، بل بالعكس، فإننا نعمل ونتمنى توسيع 
مساحة التنظيم الذي ال يمكن الحديث بدونه عن 
االستثمار األمثل للطاقات الوطنية الكردية وتوحيدها، 
بل ندعو لتحويل العمل السياسي الكردي إلى شأن عام 

ن الجميع، مما يعني توسيع دائرة الدعم والتضاميهم 
اإلخالص لها فقط  مع القضية الكردية، التي ال يكون

من خالل التضحية في سبيلها، بل كذلك من خالل 
توحيد كل المناصرين لها، والمدافعين عن عدالتها، 

ثم أن إشراك ممثلي .. واإلكثار من األصدقاء حولها
في مؤتمر، إلى جانب  الفعاليات المجتمعة المستقلة

تحدث األطفال بلغتهم األم، وكتابتهم بها، سيجعلهم أكثر تفوقاً "..(
ع اللغات يشكل غنى ثقافياً، ودليالً على انفتاح تنو. في المستقبل

  .)"..ألمانيا على جميع الثقافات
  ألمانيا) نوردراينويست فيلن(م في واليةوزيرة التعلي- باربارا زوما

  .لغتهم األمألطفال الكرد الموافقة على تعلم ا في حديث بمناسبة

  يفك الحصارمتى 
  ؟على اللغة الكردية

...|١١  

  سوريا تغرق في
  مستنقع ديمغرافي

...|٤  

  عفرين جنة
  !على األرض

...|٧  

  هل الرجل.مهالً 
  ؟هو الجـــالد

...|٨  

  ليس 
  الكيميائي الوحيد

...|٥  


