
أحياناً إمكانات التطبيق،  تعترضهالكن عدالة هذا الطرح  
فالواقع يثبت أننا كأحزاب ستظل تقديراتنا ألهمية مثل 
هذا المؤتمر المنشود ولطبيعته، ومدى استعدادنا للتضحية 
بالجزء من أجل الكل، وبالمصلحة الحزبية الخاصة من 
أجل المصلحة الوطنية العامة، ستظل متفاوتة مما تؤثر 
على دورنا وموقعنا وموقفنا العملي من المرجعية 
الكردية، التي قد ال تسمح ضروراتها ودقة المرحلة 
وسرعة التطورات التي تداهمنا، باالنتظار الطويل لحين 
حل جميع الخالفات العالقة بين األحزاب، بما في ذلك 

ا االنشقاقات وحمالت تصفية األجواء العكرة التي خلقته
ة الصيت التي تنشب بين حين وآخر، سيئالمهاترات 

وتخلّف وراءها جروحاً ليس من السهل شفاؤها، وهو ما 
، وما تجري معها من في ساحتنا الوطنية يحدث اآلن

محاوالت إلعادة ترتيب الخارطة الحزبية الكردية، ومن 
تطورات تستدعي العمل على إحداث اختراق سياسي 

و الهدف وسط دخان كثيف من التشويش اإلعالمي نح
المنشود، الذي يجب أن ال نحيد عنه، ألن وحدة الحركة 
وجماهيرها هو قدر ال بد منه، وألن إخالصنا لقضية 
شعبنا ال يقاس فقط بما نبذلها من تضحيات، بل كذلك بما 

وتوسيع ، نقوم بها من جهود لتوحيد نضاالت أصحابها
دائرة األصدقاء والمؤيدين حولها والمعترفين بعدالتها، 
ومن أجل ذلك يجب أن نقّر بأن الوضع الحالي غير 
مقبول، ونعترف بأننا قد نكون أخطأنا في اختيار السبل 

لكن ، الكفيلة في مساعينا لتوحيد الصف الوطني الكردي
ذلك ال يمنعنا من البحث عن طرق أفضل لتحقيق هذا 

  .الهدف

فنحن، كحزب، كنا وال نزال عضواً في التحالف    
، انتسبنا إلى صفوفه، بغض ١٩٩٦منذ عام الديمقراطي 

ونعتقد أننا أخلصنا ، النظر عن طبيعة وأسماء الحلفاء
وساهمنا في تطويره وتفعيله وتدعيم موقعه ، للتحالف

، ولم نتردد يوماً في االلتزام بقراراته، وإغناء نشاطاته
رغم تذمر رفاقنا أحياناً واعتقادهم بأن وجودنا في هذا 

اقات حزبنا في بعض األحيان ويلغي التحالف يكبل ط
بحكم االلتزام بالموقف والقرار ، خصوصيته الحزبية

التحالفي الذي يعتبر عادة القاسم المشترك األدنى 
أن  ،في عملنا التحالفي ،وكان طبيعياً... لتوجهات الجميع
نعتقده صحيحاً ويراه اآلخرون خطاً،  ،نختلف على أمر

ضاً أن يختلف هذا الحزب أو بالعكس، وكان طبيعياً أي
لكن من غير المقبول أن يطالبنا ، الحليف مع ذاك الحزب

 اآلخرون بالمشاركة في مهاترات تورطوا فيها، أو أن
نترك التحالف لمجرد أن حزباً آخر انسحب منه، فنحن لم 

نتهجم يوماً على أحد، حتى على الذين أساؤوا لحزبنا، 
؟ وهذا ال يعود فقط .فكيف نسيء إلى حزب حليف

، بل كذلك يالتحالفالعمل لحرصنا على أخالقيات 
لحرصنا على سلوكيات رفاقنا وعلى حمايتهم من 

األساسي مع السياسة  االنحراف في مواجهة التناقض
نعتبرها  ،كأحزاب وإطارات ،كما يعود إلى أننا، الشوفينية

أدوات يجب أن تتطور وتتغير بما يمنحها القدرة على 
ولذلك ومن خالل تقييمنا لتوزع . خدمة قضية شعبنا

القوى الكردية الحالي ضمن اإلطارات القائمة،التي يعتبر 
تجربة وحدوية منها التحالف، بكل ما له وما عليه، 

تستحق االهتمام، فإننا رأينا منذ فترة من الزمن، بأن تلك 
األطر لم تعد قابلة للتوسع والتطور، أو قادرة على التوحد 
فيما بينها ألسباب ال مجال لذكرها اآلن، لكن مع ذلك 
ليس من الحكمة التفريط بها، ألن ذلك من شأنه أن يعيد 

تشتت، ويتسبب في الوضع الحركي الكردي إلى حالة ال
ولذلك فقد كان توجهنا وال يزال هو ، تزايد حالة اإلحباط

صيانة التحالف الممكن، دون التفكير ببناء أي تحالف 
حزبي آخر، لحين توفير الشروط الالزمة من أجل إيجاد 
، البديل األفضل الذي نطلق عليه اسم المرجعية الكردية
قات والعمل من خالل التحالف على استنهاض طا

الجماهير الكردية وتشجيع انخراط المستقلين في مجالسه 
المحلية في مختلف المناطق وتطوير عمل المجلس العام، 
، واستحداث لجان تخصصية في مختلف المجاالت

والتعامل مع بقية األطراف ضمن التحالف وخارجه 
تعزيزاً للعمل ، إلزالة العراقيل وإعادة الثقة المتبادلة

ك وصوالً لبناء ممثلية كردية قادرة على الكردي المشتر
التعبير عن إرادة شعبنا وتنظيم طاقاته وتصعيد نضاله 
من أجل انتزاع االعتراف الدستوري بوجوده وما يترتب 
على ذلك من حقوق، وإنقاذه من حالة اليأس السائدة، التي 
ال تأتي فقط من انعكاسات حالة التشرذم داخل الحركة، 

لشك والتشكيك والتوتر والمهاترات ومن بروز ظاهرة ا
بل تأتي كذلك من عدم تمكن هذه الحركة ، بين أطرافها

تعيد به ، حتى اآلن من تحقيق إنجاز ملموس ألحد أهدافها
الثقة للعمل السياسي وتسهل مهمة انخراط الجماهير 

وهو ما تدركه السياسة ، الكردية في العمل النضالي
لحركة الكردية من إحداث الشوفينية وتعمل به على منع ا

أي اختراق لسياستها القائمة على حرمان الشعب الكردي 
حتى من حق االعتراف بالوجود بناء على قناعتها بأن 

سوف يفتح األبواب على ، أي تراجع عن تلك السياسة
إلى تمتّع بالنهاية مصراعيها أمام تراجعات أخرى تفضي 
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