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  : أجل من النضال           
  ٠ سوريا في الكردي الشعب آاهل عن القومي االضطهاد رفع *                                                                                

  ٠ اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية الحريات *                                                            
  ٠البالد وحدة إطار في الكردي لشعبنا المشروعة القومية الحقوق *

    
  
  
  

  !.ال تنسوا أن لنا شركاء
  

بداية لمرحلة جديدة  ٢٠٠٤لت أحداث آذار الدامية عام شكّ   
بين الحركة الكردية، التي اتهمت السلطة بتدبير  من التعامل

فتنة، أرادت بها إيقاف المد التصاعدي لآلمال الكردية، التي 
انتعشت على خلفية التطورات التي جرت في داخل سوريا 

 أن تلك األحداث طها، وبين هذه السلطة التي ادعت ومحي
تناغمت مع دوافع خارجية، متهمة الجانب الكردي بأنه 

حالة تمرد، قد تتسع لتتجاوز المناطق والتجمعات  يخوض
  ..مناطق سورية أخرى  إلىالكردية 

ومنذ ذلك الحين، وحتى اآلن ، ظلت السلطة تتعامل مع    
السلبية، وأصبح القمع والشأن الكردي بمزيد من العداء 

كردي، ديمقراطي  عنواناً بارزاً للعالقة مع أي حراك
القتل العمد في ليلة نوروز  درجة إلىووصلت تلك العالقة 

، وتتالت حمالت االعتقال بحق العشرات من الكوادر ٢٠٠٨
لذين يحاكمون نها العديد من القياديين الكرد االكردية، ومن بي

اآلن بتهم ملفقة وسخيفة بنفس الوقت، هدفها توجيه رسائل 
الكرد ليس  أنمتالحقة للمجتمع الكردي عموماً، مفادها 

وع واالستسالم لواقعهم المرير، خاصة أمامهم سوى الخض
اللغة شملت المالحقات واالعتقاالت حتى المهتمين ب أنبعد 

  .الكردية ومتابعي االنترنيت
ورغم اآلثار الخطيرة لتلك السياسة القمعية على طبيعة    

المجتمع الكردي المثقل بالهموم والتطبيقات العنصرية 
ز إرادة النضال، للسياسة الشوفينية، فإنها قوبلت بتعزي

وبالمزيد من التصميم على مقاومة المشاريع العنصرية، 
ووحدت الموقف الوطني الكردي، رغم تعثر الجهود الرامية 

  .لتأطير الحركة الكردية
، رعنا من االعتراف، في الجانب اآلخلكن ما تقدم ال يمن    

بأن السلطة استطاعت إحداث بعض الشروخ بين الكرد وبين 
وساط في الشارع السوري وإيهام الكثيرين من أوساط الرأي أ

 أوالعام، وتشويه الحقيقة الكردية، وربط أية مطالبة بالحقوق 
مواجهة لمشاريع وقوانين استثنائية، بإيعازات خارجية ال 

  وجود لها إال في أذهان أصحاب القرارات الجائرة، الذين 

ي، وإطالة وضعوا نصب أعينهم عرقلة تطور الشعب الكرد
أمد حرمانه، وإبعاده عن المساهمة بدوره في صيانة وبناء 
الوطن الذي تشارك الجميع في كتابة تاريخه النضالي، 

وفي مستغلة في ذلك الغياب الكردي عن الساحة الوطنية، 
هذا الموضوع علينا أيضا أن نعترف بأن األوساط الشوفينية 

وهام بين األوساط التي لم نجحت كذلك في زرع مثل تلك األ
نستطع تعريفها بحقيقة وعدالة القضية الكردية وشرعية 

والقوى التي  األحزابالحركة والحراك الكردي، وكذلك بين 
تماهت مع السلطة في هذا الشأن تحت غطاء ضرورات 
 ،التصدي للخطر الخارجي والمشروع االمبريالي الصهيوني

االستحقاقات الوطنية الذي بات يشكل مجاالً للتهرب من 
والديمقراطية، ومنها ضرورة البحث عن حل ديمقراطي 
للقضية الكردية في سوريا، خاصة بعد أن فشلت كل الحلول 
األمنية في طمسها، وكذلك بعد التطورات اإلقليمية، التي 
اتخذت المصالحة العربية عنواناً لها كتعبير عن مشروع 

ذلك بالتوازي مع عودة النظام إلى اإلجماع العربي، و
إثر االنفتاح األوربي على  عنه محاوالت فك الحصار الدولي

القدرة على فك ، بشأن ةسوريا واختبار النوايا األمريكي
  .االرتباط مع إيران

الذي دفعت السياسة الشوفينية  ،كما أن الجانب الكردي  
 لنا في هذا أنبيجب أن ال ينسى  ،بعض فئاته نحو االنعزالية

ن بهم أواصر التاريخ والجغرافيا، وأشركاء تربطنا  الوطن
هي مناطق كردية وتشكل أجزاء  سوريا شرقيال وشمال شم

عضوية من وحدتها الوطنية، أرضاً وشعباً، وان لنا في هذا 
 ،البلد أيضاً حلفاء وأصدقاء تربطنا بهم، عدا تلك األواصر

في جانبه أهداف التغيير الديمقراطي السلمي، الذي يعني، 
الوطني، أن تكون سوريا وطناً آمناً وكريماً لكل مواطنيها، 
وان الكرد يستحقون حياة أفضل بعيداً عن الظلم واالضطهاد، 
وأن القضية الكردية سوف تجد حالً ديمقراطياً عادالً، مهما 
طال الزمن، وان قدرنا هو االنطالق من مفهوم الشراكة 

لباتها، ودعوة اآلخرين الوطنية وااللتزام بشروطها ومتط
لمساعدتنا في بناء وطن متعدد االنتماءات القومية والدينية 

حل  ، يعترف بالوجود الكردي، ويبحث عنوالسياسية
  .الد ــديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة الب

وتحية للشعب ..نوروز تحية لشعبنا الكردي بعيده القومي
ري في عيد رأس السنة لسرياني اآلشوالكلداني ا
، ، مع أصدق التمنيات بتحقيق آمال الجميع)كيتواأل(اآلشورية

  .وتأمين حقوقهم المشروعة،وبانتصار إرادة التغيير الديمقراطي

  اللغة الكردية
  عالميــاً ٣١
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  لو كنت كردياً

...|١٠  

  نحن والمتغيرات
  الدوليـــــة
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  رسالة نوروز
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  نشاطات آذارية
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