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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 *

    
  
  
  

  االستقالل يعني تحرر الوطن،
  .وكــذلك حـرية المواطــن

  
مضى أربع يكون قد  ،بحلول السابع عشر من نيسان  

بعد نضال  ،وستون عاما على استقالل بلدنا سوريا
في الدفاع  واتسابقو انخرط فيه الجميع، ،شاق وطويل

بناء مستقبل مشرق و ،وتعاهدوا معا على حمايته ،عنه
والدة دولة ل التأسيس وساهموا في ،القادمة ألجيالنا

ز بين مواطنيها سوى تمي وطنية ديمقراطية تعددية ال
ني في خدمته والدفاع عن اوالتف ،الء للوطندرجة الو

ن واألقليات يثوريمن العرب والكرد واآل كرامة أبنائه
  .القومية

    
ينسجم مع  حقة سارت بما الاللكن التطورات ال   

من خالل الوحدة  التي ترسخت مبدأ الشراكة الوطنية
كرافعة نضالية، فقد  ،وراء الجالء ي وقفتتلا الوطنية
بالتدريج محل التعددية  قصائية لتحّلالنزعة اإل تنامت

واتخذت تلك النزعة شكال  ،السياسية والقومية والدينية
الم حزب البعث للسلطة حيث أكثر وضوحا بعد است

من خالل إدخال  ،سة الحزب الواحد رسمياًس سياكر
التي احتكر  ،المادة الثامنة في الدستور السوري

ق األحكام العرفية وطب ،جتمعبموجبها قيادة الدولة والم
تعطيل في ليستعين بها  ،السارية المفعول حتى اآلن

الحياة السياسية بناء على ذرائع تتعلق بالتهديدات 
 الل اإلسرائيلي للجوالن الذي يمنحالحتاالخارجية و

لكن  ،المقاومة الوطنية لتحريره الشرعية المطلوبة
ن المعنى ية شعوبها، ألرر األوطان محال بدون حتحر

 وبناء ،اد والتمييزع االستعباألساسي للجالء هو القطع م
  .حدمن أ المواطن الحر الذي يشعر بأنه لم يعد مضطهداً

  
قصائية أول المتضررين من تلك النزعة اإل وكان  

التعايش مع  الذي اختار طوعاً ،لكرديهو شعبنا ا
 ،في وثيقة العهد الوطني ،تعاهد معهو ،ه العربيشريك

جل استكمال عملية نضال من أعلى مواصلة ال
دحر ومتابعة مسيرة االستقالل حتى ين ،رالتحر

وينعم الجميع بخيرات هذا  ،بجميع أشكاله االضطهاد
ع فيه المسؤوليات الجديدة حسب الكفاءة وتوز ،الوطن

لكن  .م الوالء له على أي والء آخرويتقد ،واإلمكانات
بإنكار الدور  ت معاناتهأوابتد ،خيبة أمله كانت مريرة

نكر للحقوق القومية الديمقراطية والت ،والوجود الكردي
وتكبيله بحزمة من  ،لشرعية حركته الوطنيةو

المشاريع العنصرية والقوانين االستثنائية من حزام 
طالت  ،عنصري وإحصاء رجعي وعمليات تعريب

استهدفت جميعها  ،التجمعات البشرية والمعالم الطبيعية
ر الحقائق التاريخية والديمغرافية للمناطق يتغي

 ،وعرقلة تطورها االقتصادي واالجتماعي ،الكردية
  ...وخلق حالة احتقان شديدة داخل المجتمع الكردي 

ا إلى حدود الشطب الظلم واإلجحاف امتد أنورغم   
 ورغم محاوالت التشكيك بوطنيته ،سالمبحق شعبنا الم

أية أو  وربط أية مطالبة بإنصافه وتشويه حقيقة أهدافه
د دائما على فقد أكّ ،مقاومة للظلم الالحق به بالخارج

ت حركته الوطنية وأصر ،التمسك بأصالته الوطنية
لقضيته في إطار وحدة  على الحل الديمقراطي العادل

وعلى التمسك بسياستها الموضوعية البعيدة  ،البالد
سياقها الطبيعي ر والشعارات المستقطعة عن التوتّعن 

على شكل توجيهات  والتي برزت في بعض األحيان
 داء الرأي العام السوري علىعجانب السلطة الستمن 
سة الحرمان وتبرير سيا ،ن الوطني الكرديالمكو

الذين يقبع العديد ،والقمع بحق حركته وكوادره

لتي هل ما زال السوريون ينعمون بتلك الوحدة الوطنية ا(..
جمعت مناضليهم من كل القوميات والطوائف، وأسقطت 
الدويالت السورية، كما أمنت للمسيحي البروتستانتي فارس 

  ..)الخوري رئيسا على األوقاف اإلسالمية ؟
  هيئة تحرير النداء                                      

  بيان
  من المجلس العام

...|٣  

  نيسان ٢٢
  عيد الصحافة الكردية

...|٤  

  
  فتيات ومحطات

...|٨  

  التفكير الحزبوي
  وبــال علـينا

...|١٢  

  إعدام شخص واحد
  كل يوم في إيران

...|١٣  


