
  االهتمام بقضايا
  للوطن   وفاء الشعب 

في المجتمعات اإلنسانية تقـوم   من المعروف أن الدولة   
بها ، ولكونهـا   بمقام رب األسرة في البيت، حيث يفترض

أن تسـهر علـى تـأمين     والقرار ، والمال تملك السلطة
 بيـنهم  متطلبات العيش الكريم ألبنائها دون تفرقة أو تمييز

، وتقوم بتأمين فرص العمل القومية والدينبسبب الجنس أو 
لهم وحمايتهم ورعايتهم وتـوفير كافـة أسـباب الراحـة     

  .للجميعالجسدية والنفسية 
صدر العطاء في الدولة، حيث يضخّ وألن الشعب هو م   
خبرات البشرية واأليدي العاملة الماهرة المبدعة الب لوطنا

وفنـانين   والعقول النيرة من أطباء ومهندسين ومحـامين 
يجـب  لذا  إلخ،...مبدعين وجنود وضباط مخلصين وكتاب

ماً في وطنه، وال يجـب بـأي   أن يكون هذا الشعب محتر
، ومقامهال تليق بمكانته  شكل من األشكال أن يلقى معاملة

احترام للـوطن   أو إذ ال يمكن الحديث منطقياً عن أي وفاء
مـن حكـام   الشعب معاملة سيئة  أبناء هذا في بلد يلقى فيه

وال يعقل أن يتبجح نظـام مـا    ،أياً كانت تلك البالد بالده
متغنياً  بالوفاء للوطن وحماية حدوده من الطامعين والغزاة

ويقوم بالوقت ذاتـه بممارسـة    بالشعارات القومية الرنانة،
بعيـداً عـن سـيادة     الشـعب العنف والقهر والقسوة بحق 

  .الدستور والقانون
 بعث العربي االشتراكي بزمام األمورإن استفراد حزب ال  

منذ خمس وأربعـين عامـاً، وممارسـة     في بالدنا سوريا
ى صنوف القهر واإلقصاء بحق لشت عنهالحكومات المنبثقة 

 الشعب، من خالل فرض األحكام العرفية وقانون الطوارئ
إنشـاء محـاكم   إضافة إلى ، عنه وحجب الحريات العامة

بحق المـدافعين عـن    ريةأحكامها الصو تصدر استثنائية
، وغيرها كلما سنحت لها الفرصة حرية المواطن وكرامته
 قـد ، حقوق اإلنسـان المستهترة بو من الممارسات المسيئة

ال يمكـن ردمهـا    هوة سحيقة بين الشعب والسلطة تخلق
إذ ال تزال السـلطات ماضـية فـي    . بالكلمات والتمنيات

ومعاناتهـا   مآسي وآالم الجماهير الفقيـرة و قضايا تجاهل
وتهميش دورها في  وإهانتهاالغالء الفاحش  المستمرة جراء
أنها تواجـه المشـروع األمريكـي     مدعية، الحياة العامة

وحقوقهـا  الصهيوني في المنطقة، وتدافع عن كرامة األمة 
 الحكومات ال تستطيع فعل أي شيء ، متناسية بأنالمهدورة

عمادهـا  إلى أرضـية صـلبة    في هذا الشأن ما لم تستند
 المـواطن  ، وأنواإلرادة الشعب المسلح بالوعي والمعرفة

 أبنائـه خبـز  كيفية تأمين رغيف  المقهور الذي يحتار في
بـالخوف والقلـق    ه الدائمشعور، ناهيك عن ولقمة عيشهم

على مصيره ومستقبل أبنائه نتيجة غياب القانون وهيمنـة  
حالـة  المزاجية والفردية على كافة مناحي الحياة، عدا عن 

، ال يمكن له أن يـنجح  االغتراب التي يعيشها داخل وطنه
 .في مواجهة هذه القوى التي تملك إمكانيات مادية هائلـة 

حتى يكون الوطن عزيزاً معافى آخذاً مكانه الالئق بـين  ف
دول العالم المتحضر، ينبغي بالضرورة أن يكون الشـعب  

لثقة متمتعاً بالحرية وا لسلطة،ا ورعب خوف متحرراً من 
مساهماً نشطاً في رسم سياسـة بـالده وتحديـد     بالنفس،

مستقبل أجياله، مستعداً للتضحية بالغالي والنفيس من أجل 
  . اوكرامته اعزته

صعيد التعامل الصعيد الوطني العام، أما على  هذا على   
 وحة تبدو أكثر سواداًمع الشعب الكردي في البالد، فإن الل

خطـة واحـدة    السلطات المتعاقبة تسير وفق، ألن واكتئاباً
مهمتها في صهر القومية الكرديـة   وبأساليب مختلفة تتحدد

وجود الكـرد   حقيقة القومية العربية، وكأن بوتقة قسراً في
على تربة آبائهم وأجدادهم يعد مصيبة على سوريا، فلجأت 

علـى  هذا الوجـود  السلطات وال تزال إلى التنكر لحقيقة 
إلعالمي، بينما هي تمارس علـى أرض الواقـع   الصعيد ا

سياسة القمع والتنكيل بحقه وبحق لغته وثقافته وفولكلوره، 
 نتـائج تبعـات و يعاني ما يعانيـه مـن   ال يزال شعبنا و

مشروعي الحزام العربي واإلحصاء االسـتثنائي اللـذين   
التـي   عار على جبين هذه السلطةيعتبران بحق وصمتي 
 شعب أعـزل مسـالم وإلـى    إلىأساءت وال تزال تسيء 

العالقة األخوية بين الشعب الكردي  والشعب العربي وبقية 
وهي تعلم جيداً أن ممارسة هذه  أطياف المجتمع السوري،

السياسات االستثنائية والتعامل الفوقي االستعالئي مع شعبنا 
ال ولن يفيدها بشيء، فشعبنا  موجود على أرضـه قبـل   

تطيع هـذه التـدابير وحمـالت    نشوء هذه الدولة، وال تس
المتكررة التي تطال قادة الحركة الوطنية الكردية  االعتقال

عزيمة  منبأي حال من األحوال أن توهن  بين حين وآخر
شعبنا في المطالبة بحقوقه القومية الديمقراطية العادلة فـي  

أو أن تصبح حلوالً لقضية وطنية بحاجة  إطار وحدة البالد
  .ادل ومنصفإلى حل ديمقراطي ع

أن تلتفـت   من الحكمـة  أنه القول يبقى من الضروري   
السلطة في بالدنا إلى قضايا الشعب والسعي لحلهـا مـن   

حوار وطني شامل، تشارك فيه كـل  لطاولة  الدعوةخالل 
القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات الثقافية والمجتمعيـة  

 لوطنيـة لفتح صفحة جديدة من التعامل مع الشعب وقواه ا
إلنجاز مهمة التغيير الـديمقراطي   الحوار والتفاهم معتمداً
بدالً من اللجوء إلى لغة العنف وزج المناضـلين   السلمي،

 الكـردي  واالعتذار الرسمي لشعبنا ، في غياهب السجون
عن سياساتها الظالمة طيلة أكثر من أربع عقود من الزمن 

جـراء   ارمن أضـر  وتعويضه مادياً ومعنوياً عما لحق به
تلك السياسات، والتعهد بعدم ممارسـة سياسـة التفرقـة    

العنصرية بحق أي مكونات المجتمع السـوري  ن من مكو
مستقبالً، وإلغاء كافة المشاريع العنصرية ونتائجها وآثارها 

 مـن   امن المجتمع، واعتبار اللغة والثقافة الكردية جـزء
ـ  والثقافة الوطنية السورية العامة،  ل بقـانون  إنهـاء العم

المبـادرة  الطوارئ سيء الصيت الذي أنهك كاهل شعبنا و
إطالق سجناء الرأي والضمير وإعادة العمـل بدسـتور   ب

 البالد وصيانة كرامة المواطن الذي يعد الركيزة األولـى 
نحـو   مسـتقبلي  وصاحب المصلحة الحقيقية في أي تغيير

  .فية والتعددية السياسية والقوميةالحرية والشفا
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