
وأن قضيته ال تستمد شرعيتها 
فقط من عدالتها، بل كذلك من 
قدرتها على توحيد مواقف 

التمييز بين ما هو أطرافها، وعلى 
وعادل وما هو ممكن وقابل حق 

 إطاروذلك في  ،للتحقيق
االعتراف المتبادل بحقيقة 
الشراكة الوطنية بين العرب 

القومية القادرة  واألقلياتوالكرد 
والمتفهمة  ،مشتركعلى التعايش ال

، باعتبارها لعدالة القضية الكردية
الدالة  األساسيةس يالمقاي إحدى

على جدية الممارسة الديمقراطية 
وبالمقابل  ..نظام أوألي طرف 

م يستوجب تفعيل ن ما تقدفإ
الخيارات الممكنة من جانب 
الحركة الكردية المطالبة كذلك 

 ،سياسة صلبة وواقعية بإرادة
د ة على التوحقدرة كبيربو

 اإلمكانات إدارةوعلى  ،وااللتقاء
، بشكل منظم الذاتية المتوفرة

ال  والتعامل مع الواقع كما هو،
كما تتخيلها االيديولوجيات 

أو الشعارات المسلوخة  ،السياسية
وتنظيم قدراتها من  عن الواقع،

متقدمة  أشكالخالل البحث عن 
من اآلليات الكفيلة باالستخدام 

رفد النضال و ،األمثل
الديمقراطي العام القادر على 
 ،بناء وطن ال مكان فيه للظلم
 ونظام قائم على العدل

شعبنا  ، ينهي معاناةوالديمقراطية
يز يمن االضطهاد والتم

  .والحرمان

أمامنا ليس  ،وإلى ذلك الحين   
مواصلة النضال بانتظار  سوى
جديد نحتفل فيه جميعاً  عام

 ،نيةوالكرامة الوط بالمساواة
عنده سنوات القهر تاريخ  وتدخل
فالمستقبل لن يكون  .النسيان

  .لسياسات االستعالء والتمييز

  :المؤتمر الوطني الكردي
  الكـلكنه س ،رـريق وعـط

  
عندما طرح شعار المرجعية الكردية من خالل مؤتمر وطني   

 ،وياتتتنضج على مختلف المس بدأتكانت الظروف قد  ،كردي
في  أو ،ها في الداخل الحركي والمجتمعي الكرديمن ما كان سواء

بكل  ، فالتشتت وصل إلى درجات غير مبررةالخارج الوطني
مما تسبب في غياب مركز القرار الضروري لمواجهة  ،المقاييس

التشظي  أنكما  أو التطورات غير المحسوبة، ،التحديات المستجدة
 ال، وأجبرها على االنشغجسم الحركة أصابالكبير الذي 

كثيراً  أبعدتها ،وشعاراتها الحزبية وبأجندتها الداخلية، بأوضاعها
الذي لم  باإلحباط أصيبتالتي  ،عن قاعدتها وحاضنتها الجماهيرية

كافية لوضع حد النعكاساتها  أهميتهارغم  ،الحزبية اإلطاراتتكن 
المشاريع والسياسات  أنهكتهالذي  ،الخطيرة على المجتمع الكردي

العنصرية في ظل غياب التفاعل المطلوب بين هذه الحركة 
 يضم فعاليات اجتماعية وثقافية واقتصادية أصبحالذي  ،ومحيطها
الحديث عن  أثناءباتت تملك من النفوذ ما ال يمكن تجاهله  هامة،

ومن هنا استمد المؤتمر الوطني  ..تنظيم وتوحيد الطاقات الوطنية
 اإلمكانياتآلية حديثة ومتطورة لالستفادة من تلك إليجاد  مبرراته
  .حتكار الحزبي للعمل السياسي الكرديوإنهاء اال ،وتنظيمها

 كأدوات األحزابودور  أهميةال ننكر  فإننا ،وفي هذا الموضوع  
في قيادة النضال الوطني  يجب أن تحتل دورا متقدماً منظمة
 ،الفعاليات الوطنية المستقلةا على ندعو إلى انفتاحهبل  ،الكردي
لتتحول  ،ممثليها في القرار السياسي أمام إشراكالمجال  وإفساح

 ..شعبنا ، وتتسع قاعدة التضامن مع قضيةالسياسة إلى شأن عام
 أعلنالذي ) المجلس السياسي ( تعاملنا مع مشروع  فإنناومن هنا 

يبقى انطالقاً من كونه  ،كردية أحزابعنه مؤخراً من قبل تسع 
شأنه في ذلك شأن  أعضائه، إرادةحزبياً يمثل  إطارابالنهاية 

مع اختالف  ،هة والتحالفبمثل الج ،طارات الحزبية القائمةاإل
مؤتمر ة باتجاه البأنه يشكل خطوأعضائه  إقراروبناء على  ..العدد

ن المطلوب ، فإالذي يعتبر هدفنا جميعاً ،الوطني الكردي المنشود
 ،واألعمال المشتركة جهود وتنسيق المواقفاآلن هو توحيد ال

تشكيل و ،خاصة بين المجلس العام للتحالف والمجلس السياسي
 ،زمة لعقدهاللجنة تحضيرية تعمل على وضع الترتيبات ال

ة تملك حق منتخب وممثلية ،مقررليتمخض عنه برنامج سياسي 
 وتقود النضال الوطني الكردي ليرفد ،الحوارالتمثيل والتعبير و

، دولة القانونراطي العام نحو بناء دولة الحق والنضال الديمق
  .الكرد واألقليات المتآخيةالعرب و
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