
وتدفع النخب  ،ر شركاءنا في الوطنيلشعارات تثا
باتجاه الفهم الخاطئ  الثقافية والسياسية العربية أحياناً

فاف إلى جانب النظام في الصطللقضية الكردية، وا
 ،تحتاج إلى حل وطني ،ود قضية كرديةتنكره لوج

ر سياسة الحرمان والقمع التي تجيدها تبر أنهاكما 
م حراك ساوتها مطلقاً مع حجوال تتناسب ق ،السلطة

احتفال فني صغير  أو ،ديمقراطي سلمي متواضع هنا
أخرى  أسبابمما يعني أن استهداف الكرد له .. هناك

على تفاعل الحراك  تنطلق بعضها من االنتقام جزاء
، وعلى الكردي مع النضال الديمقراطي العام

 ،طر المعارضة الوطنيةالمشاركة الكردية في أ
أصالً على  بني الذي الف إعالن دمشقوخاصة إئت

ية المؤتلفة من نم على القوى الوطخلفية اليأس الذي خي
واالعتراف باآلخر السياسي  ،اإلصالحمكانية إ

بما في ذلك  ،ومن إطالق الحريات العامة ،والقومي
وإمكانيةم السلطة لقضيته يأس الجانب الكردي من تفه 

 ،مدى المنظورحل ديمقراطي عادل لها في ال إيجاد
خاصة في ظل دعم سياستها المنتهجة حيال الشعب 
الكردي بمزيد من القوانين والمراسم اإلستثنائية التي 

ك د بالتفكّفي المجتمع الكردي المهد أحداًال تستثني 
مما ينعكس ضرراً  ،االضطراريةوالفقر والهجرة 

 ،قافي وحراكه السياسياالقتصادي والث هعلى تطور
 ،بكل أشكال االنحراف وموبوءةبة خص ويخلق بيئة

على  ،مرة أخرى ،ف الذي نؤكدبما في ذلك التطر
اإلمعان في من خالل  إنعاشهمسؤولية السلطة في 

الوجود الكردي  وإنكارتطبيق المشاريع العنصرية 
ب من والتهر ،عدالة الحركة الكرديةر لحقوق ووالتنكّ

من اليأس جميعها تخلق حالة  ..االستحقاقات الوطنية
د مصداقية وتهد ،االنتماء الوطني أواصروتضعف 

 ،السياسة الموضوعية التي تنتهجها الحركة الكردية
 االحترامتلك السياسة التي تستحق  .بمختلف أطرافها

شعب  إرادةر عن والتجاوب من قبل السلطة ألنها تعب
حالة شاذة في  مصيره مظلوم ومضطهد لن يكون

الكرد تبقى محرومة إلى األبد، وعوب ال فالش ،التاريخ
مات الصمود في وجه في سوريا لن تنقصهم مقو

كفيل بجالء  لالمستقبوأن  ،محاوالت الصهر والقهر
وأن  ،وبخطأ الحسابات الشوفينية ،الحقيقة الكردية

 ،ز ال تحتاج للمزيد من األدلةيسياسة التميحتمية فشل 
ئل تؤكد وأن تلك الدال ،وأن ذلك المستقبل ليس ببعيد

بأن الضغوطات الممارسة منذ سنوات لم تنل من 
 مانهم بقضيتهم وثقتهم، ومن إيين الكرديإرادة الوطن

الذي ال يعيش  ،ن في هذا الوطنبحلفائهم الكثيري
من وأن ما يجري حول هذا الوطن  ،خارج التاريخ

وأن علينا أن نأخذ منها  ،ليست بعيدة عنا تطورات 
، يفتخر اآلن بتجربته فالعراق كبلد ،العبر والدروس

ة رت للمنطقة عموماً فرصاألخيرة التي وفّاإلنتخابية 
ر الديمقراطي السلمي ولسهولة يمكانية التغينادرة إل

بذلك درساً بليغاً زاخراً  وأعطى ،تداول السلطة
فالكرد هناك  ،ع السياسي والمذهبي والقوميبالتنو
 ،ع مستقبل العراقون إلى بغداد للمشاركة في صنهيتج

وأن الكرد في سوريا أيضاً ينتظرون أن تفتح أمامهم 
أبواب دمشق السياسية لكي يستعيدوا قدرتهم على 

 ردوغانآدرة كما أن مبا .التضحية في سبيل وطنهم
عيقها من عراقيل واعتراضات الديمقراطية رغم ما ت

فإنها تتحرك نحو  ،دينالعسكر والقوميين المتشد
ع أن فتحت الحكومة فضائية كردية تشج بعد ،النجاح

وبعد  ،الفولكلور الكردي وتحمي وتطور اللغة الكردية
في البرلمان  أن فاق عدد البرلمانين الكرد المائة

وبات االعتراف الدستوري بالوجود القومي  التركي،
ن اآلفاق المفتوحة وبالتأكيد فإ. الكردي مسألة وقت

دي السوري في هناك تجعل من إغراق الجانب الكر
واإلصرار  ،والشطب على الحقيقة الكردية ،العتمة
ها عفا عليز قومي يالكرد لسياسة تمي إخضاععلى 
يق يفالتض .اإلطالقعلى أمراً غير مقبول  ،الزمن

على احتفاالت نوروز ومنع تداول اللغة الكردية مثالً 
في حين  ،ال يفيد أحداً سوى أعداء العيش المشترك

ر االمتنايعبعن  ،دين منهاع عن إعادة الجنسية للمجر
واإلساءة العربية الكردية  لألخوة اإلساءةمجرد نزعة 

ولن .. ناتهان مكوللوطن الذي سيظل جميالً بألو
الحركة الكردية أن  إجبارتستطيع السياسة الشوفينية 

وستظل تنطلق من مصلحة  ،ها الوطنيتحيد عن خطّ
من مصلحة و ،بما فيه الكردي ،الشعب السوري
كما  .بعيداً عن األجندات الخارجية ،الداخل الوطني

لتصون وحدة  ،لشراكة الوطنيةة لوثيقة استظل وفي
 ،سوريا وسيادتها وتنتهج النضال الديمقراطي السلمي

  .الذي سيبقى طريقنا للمستقبل
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