
هذه المرحلة  خاصة في ،منهم في السجون والمعتقالت
وبحمالت المالحقة  األمنيد بالتشدالموصوفة 

 ألبناءنسبة لتضييق على فرص العمل والتوظيف بالوا
 ،الذي تمتزج لديه ذكرى الجالء ،وبنات شعبنا الكردي

ومع  ،الحرمان آالممع  ،من فخر واعتزاز تعنيهبما 
 التية الشوفينية المنتهجة التطبيقات المقيتة للسياس

على  مؤخراًالذي طرأ  ،الفكر االنعزالي تنعش بدورها
ل حالة شاذة مما يشكّ ،الثقافة الوطنية الكردية

دفع ا السلطة لتشويه القضية الكردية في تستثمره
 للتشنج بعض النخب الثقافية والسياسة السورية

م مع النظا أحياناًر واالصطفاف واالنفعال غير المبر
ومحاولة حرمان هذه  ،الكردي الشأنفي تعامله مع 

وهو ما يتطلب من  ،القضية بالتالي من عمقها الوطني
االنخراط في و مواجهته بجدية، الحركة الكردية

الحركة الوطنية  كما أن ..النضال الديمقراطي العام
جانب شعبنا الكردي  إلىللوقوف مدعوة في البالد 

ليشعر  ،ر من الغبنتحرالكردي لل ومساعدة المواطن
ه ن التمسك بانتمائأوب، هو كردي سوري بقدر ما هنبأ

غيره من  إلىيسئ  وال ،قص من وطنيتهتين القومي ال
التي ترسم بتعايشها المشترك  ،القوميات السورية أبناء

ن وتحص ،وتغني ثقافته ،لوحة جميلة لوطننا المشترك
لمخاطر ز مهام التصدي لكل اوتعز، جبهته الداخلية

التي ال  ،ية التي تواجهها سورياوالضغوطات الخارج
دون الحديث عن  ،كوطن مستقل ،يمكن الحديث عنها

 ،يدافعون عنه .يفتخرون باالنتماء له أحرار مواطنين
، كحق مكتسب ،ويتمتعون بخيراته ،كواجب مقدس

عجز  إلثباتغنية بما يكفي  العالم شعوبفتجارب 
والحزب  ،ودينياً وقومياً سياًسيا ،سياسات اللون الواحد

 بر إلىفي قيادة بلدانها  ،مهما كبرت قدراته ،الواحد
  .وشواطئ السالم والتقدم  ،األمان

الوفاء لذكرى الجالء يتطلب استلهام العزيمة  إن  
في سبيل حرية المواطن على مواصلة النضال 

العرفية  األحكام إلغاءالتي تتطلب  ،نوكرامة الوط
ملف االعتقال  وإغالق ،نين االستثنائيةالقووالمحاكم وا

والعمل على  ،ني العام، وتوحيد الصف الوطالسياسي
، ير الديمقراطي السلمي المتدرجيعملية التغإنجاز 

اول تدمبدأ  وإقرار ،األحزابلعمل وتنظيم قانون 
 ،شعبنا الكردي وإنصاف ،يرالسلطة وحرية التعب

للمناطق الكردية  دالمتعم اإلهمالسياسة وإنهاء العمل ب

 إلىسواء  ،من خالل الهجرة القسرية اًالتي تنزف بشر
العمل و اإلقليمي،والجوار  أوربا أوضواحي دمشق 

  .ل للقضية الكردية حل ديمقراطي عاد إيجادعلى 

تصبح سوريا و آخر، اًعندها يصبح لالستقالل طعم  
ما تعاهدوا عليه من الذين سيستعيدون  أبنائهالجميع 

ن الشعوب هي التي تدافع عن بأ ، تقرشراكة وطنية
وشريكة في  ،مسؤولة عنها بأنهاعندما تشعر  أوطانها

وصاحبة مصلحة  ،وبناء مستقبلها ،صياغة قراراتها
الحرية وتمتلك  ،في الدفاع عن ترابها ومصالحها

ها بقدوم هذا العيد الوطني الكافية في التعبير عن فرحت
فيها حقوق ، وتصان لكل مواطن األمللغة القومية با

مختلف  الذي باتت ،الكردي اإلنسانبما فيها  اإلنسان،
يدور حولنا من  ن ماالقوى الديمقراطية تدرك بأ

 اإلنكارسياسة  أن إلثباتة يالعالم كاف تطورات تجتاح
يستمد جذوره من أعماق  ،كشعب هد لوجودالمتعم

درة على الصمود في مواجهة لم تعد قا تاريخ المنطقة،
كجزء من حقيقة وجود دولة اسمها  ،الحقيقة الكردية

بعد أن تضافرت  ، ١٩٤٦سوريا استقلت عام 
ت إرادة المناضلين، الجهود، واختلطت الدماء، وتالق

حتى القامشلي، ومن الالذقية حتى من السويداء 
وستظل بحدودها الحالية دولة العرب  ..ديرالزور

وسوف  المتآخية،القومية  واألقلياتثوريين والكرد واال
اليوم الذي يكشف فيه الجالء عن معانيه  يأتي

ويكتشف الجميع بان السياسة الشوفينية ، الحقيقية
أساءت كثيراً للوطن، وشوهت صورة االستقالل، 

، وسعت من خالل عندما أساءت للكرد السوريين
. تقدممشاريعها العنصرية لتحجيم دورهم في البناء وال

ن منهم في السجون التي ال ت بالمناضليوعندما زج
بالمدافعين عن قضية التغيير الديمقراطي  جتزال تع

السلمي وحقوق اإلنسان، في الوقت الذي تتطلب فيه 
غ من أصحاب الفكر والضميرمصلحة سوريا أن تفر.  

، بدالً من ل بؤرة االهتمام إلى مصالح الناسأن تحوو
النتقال ل ، تمهيداًام الحقوق دون تمييزواحتر إرهابهم،

دولة ال مكان فيها  .والمجتمع المدني قانونإلى دولة ال
اؤها استعدادهم للتضحية للظلم ، يستعيد فيها أبن

في معارك  األوائل مثلما فعل المجاهدونوالفداء،
 .الجالء
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