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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 *

    
  
  
  

  واإلنصافشعبنا يستحق المساواة 
  اإلجحــــافع وـــالقم  منالًدب

    
في  يوماً يتوقفايات لم رغم أن القمع ومصادرة الحر  

إطار احتكار الحزب الواحد للسلطة فإنهما اتخذا 
 ا ليشمالمواتسع نطاقه ،أكثر حدة أشكاالً مؤخراً

مختلف حاالت الحراك الديمقراطي والنشاط السياسي 
مستجدات طرأت على بروز مما يوحي ب ،والثقافي

السياسة المنتهجة ضد أصحاب الرأي اآلخر وحرية 
  .التعبير

بالحملة األمنية  ورغم أن الجانب الكردي أكثر تأثراً  
 المتشددة التي بدأت منذ بداية آذار الماضي ألسباب

ن البالد بكاملها تخضع لوضع ، فإعود لهاسوف ن
 ،بات فيه الجميع يخضع لمراقبة صارمة ،استثنائي

وباتت االعتقاالت والمحاكم الشكلية تشكل إحدى 
ر مع االستنكار الشعبي مما يثي ،سمات هذه المرحلة

من التساؤالت حول طبيعة وماهية تلك  مزيداً ،الواسع
بت عليها من إطالق هذه الحملة ، وما ترتالمستجدات

  .الظالمة 
وبالعودة إلى خصوصية الجانب الكردي في هذه   

لمخطط  متصاعداً بر بالنهاية امتداداًتفإنها تع ،الحملة
ألنه لم  ،ته بعدولم ين،  ٢٠٠٤في آذار  شوفيني بدأ

وقبل خمس  ،ففي ذلك الوقت ،يحقق أهدافه حتى اآلن
اإلقليمي تمثلت  حصلت تطورات في الجوار ،سنوات

في سقوط نظام صدام حسين الدكتاتوري وإقرار 
في الداخل  تطورات مثلما حصلت ،النظام الفيدرالي

وفي  ..نشط الحراك الديمقراطي، حيث السوري
  ت آمالهم دونصيب وتصاعالحالتين كان للكرد دور 

  

  
الذي يضمن إنصافهم وإيجاد  ،في التغيير الديمقراطي

 ،للطعن حل عادل لقضيتهم فكانت تلك اآلمال هدفاً
وتواصلت عمليات القمع والتضييق على الدور 

بعد أحداث آذار الدامية التي أبرزت  ،الوطني الكردي
وشعب بحاجة  ،للرأي العام وجود قضية بحاجة لحل

وانتهزت  ،وحقوق البد من تأمينها ،العتراف رسمي
ة المجتمع الكردي ككل من السلطة أية فرصة الستباح

نين والمشاريع السياسة الشوفينية والقوجانب ا
وتمكنت من إيهام فئات من المكونات  ،العنصرية

مستغلة  ،األخرى بما تسميه بالخطر الكردي المزعوم
ة على الثقافة الوطنية الغريب اتفي ذلك بعض الشعار

لبرامج المقررة للحركة الكردية اوالبعيدة عن  ،الكردية
ر مواصلة سياستها القمعية والتنكر لتبري ،السورية

  .للحق والوجود الكردي
وتحولت تلك السياسة في المناطق الكردية إلى   

 المناسبة شواهد تبرز عجز السلطة عن إيجاد الحلول
 ،بما فيها القضية الكردية ،البالد األساسيةلقضايا 

فيما  وترجم هذا الشعور الى تحرك وطني انبثق عنه
قاد مجلسه دمشق الذي استغلت السلطة انع إعالن بعد

الوطني للقيام بحملة اعتقاالت واسعة طالت رموزه 
بهدف  ،وتركت األكراد منهم لجولة أخرى ،األساسية

 عدم آلن ورغموا ..زرع الشكوك وتفكيك الصفوف
، في كفاية المبررات السابقة إلطالق حملة أمنية طالت

كانت  سواء ،الشأن الكردي عموماً األشهر األخيرة،
ا هومنع ،تتعلق باستهداف اإلرادة النضالية الكردية ما

ما  أو ،من االهتمام والمشاركة في الشأن الوطني العام
بب بس ،تتعلق بالتوجه الكردي العام نحو المعارضة

انسداد فرص الحوار نتيجة عجز السلطة عن القيام 
ن مستجدات أخرى فإ ،باإلصالح السياسي المطلوب

هناك بالفعل عناصر أزمة كردية تتجمع في سورية، هي (....
والتأخر في معالجة . أوال وقبل كل شيء عناصر أزمة وطنية

بدت المياه عناصر األزمة الخطيرة يجعلها أكثر خطورة، ولو 
   ياسين الحاج صالح)      .الكردية، والسورية العامة، راكدة اليوم

  رسالة القيادة إلى
  كونفرانس أوربا

...|٣  

  :جامعة حلب
  فصل طالب أكراد

...|٥  

عندما تحولت 
  الشيوعية إلى وباء

...|٩  

اطعون الكرد يق
  اإلنتخابات اإليرانية

...|١٢  

البيان الختامي 
  لكونفرانس أوربا

...|١٥  


