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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 *

    
  
  
  

  :استهداف الكرد
  .؟؟أم تعبير عن اإلنكار ،مجرد إرهاب

  
الكرد  ن، بأانيللقاصي والد ،لقد بات معلوماً   

تريد  ال ،أصبحوا مستهدفين من قبل جهات شوفينية
وان هذا االستهداف يعلن عن  ،الخير لهؤالء الناس
ر بين التنكّ ،مع الزمن ،تراوحت ،نفسه بأشكال عديدة

إلى  ،وإنكار الوجود ،لمتطلبات الشراكة الوطنية
ك عبر التملّ حق من الجنسية والحرمان من التجريد

حة بإجراءات نين ومراسيم مسلّمشاريع عنصرية وقوا
 ،طنين الكرداتسهال قتل الموباس وانتهاء ،المنع والقمع

وإطالق الرصاص الحي كلما سنحت للجهات األمنية 
دون أي شعور  ،الفرصة إلراقة الدم الوطني الكردي

رغم تكرار هذا المشهد ، أو إحساس بالمسؤولية ،بالندم
تزال  ليمة الفأحداث آذار األ .الدموي ألكثر من مرة

غير  خلقت حالة ألنها ،لم يندمل بعد تشكل جرحاً
لم تتغذى فقط من حجم  ،مسبوقة من االحتقان

كذلك من طريقة بل  ،الضحايا وضخامة الخسائر
 تعامل السلطة مع تلك الحوادث التي وصفها بأعمال

ا من شهداء وجرحى والتعامل مع ضحاياه ،بشغ
 ،القانون كخارجين على ،بينومعتقلين ومنهو

واالمتناع عن فتح تحقيق عادل وشفاف لمحاسبة 
  ..لها االمسؤولين عن افتع

  فقد سالت دماء  ،د ذلك االفتعالوللداللة على تعم
من قبل جهات أمنية  ٢٠٠٨أخرى في ليلة نوروز 

وبقى  ،منينمرة على محتفلين آأطلقت النار هذه ال
 ،لمحاسبةالقتلة مرة أخرى خارج حدود المساءلة ا

ناس احتفلوا أألنه يتعلق ب ،وكأنهم قاموا بواجب وطني
   ةــــبعيدهم القومي يختلفون عن غيرهم فقط باللغ

  
ت تلك الجهات ومنذ ذلك الوقت حرص...واالنتماء 

واستغالل أية مناسبة  ،الشوفينية على إثبات حضورها
 كانت ،تتعلق بالشأن الكردي بقصد اإلساءة واإلرهاب

لتقوم باستفزاز  آخرها احتفاالت نوروز الرقة،
المحتفلين واستغالل ردود أفعالهم في ممارسة هواية 

مما أثار هذه المرة  ،عشوائيال النار والقتل إطالق
أيضا استنكار واستهجان العديد من القوى السياسية 

، والتي ومنظمات حقوق اإلنسان في الداخل والخارج
 هداف المريب الذي الت قلقها من هذا االستأبد

وطالبت  بشاعته، إخفاءتستطيع ذرائع السلطة، 
ووضع حد  ،حقيق عادل لمحاسبة المدانينتجميعها ب

ل السمة األساسية للتعامل د األمني الذي بات يشكّللتشد
من دوافع لم تعد تخفى  انطالقاًهو كردي،  مع كل ما
الجهات محاوالت تلك  والتي تترافق مع ،حدعلى أ
الرأي العام الوطني على الكرد والتشكيك عداء الست

وتستمد تلك الدوافع أسبابها من  .بوالئهم الوطني
لخلق حالة من  تعاونت معاً ،عوامل متشابكة

االغتراب تنعكس نتائجها الخطيرة على المجتمع 
الكردي على شكل تعبيرات لم تألفها الثقافة الوطنية 

لذي انتعش أصال ا ،فمثل االنعزالية والتطر ،الكردية
أرادت منها  ،مع عالقات السلطة بجهات كردستانية

أنظار وتحويل  ،من جهة ،ابتزاز الجوار اإلقليمي
 نزافتاسبهدف  ،الكرد إلى الخارج الكردستاني

لهاء حركته الوطنية وإيجاد ، وإالشعب الكردي طاقات
تشكيك بوالئه رات الالزمة لليلزم من المبر ما

  . رىمن جهة أخ ،السوري
فإن   ،ناآلغراضها أن تلك العالقات استنفذت أورغم  

ع ظاهرة االنعزال والشعارات السلطة ال تزال تشج
  لك ـبطرق غير مباشرة ألن ت ،المسلوخة عن واقعها

هذه ليست المرة األولى التي تستخدم فيها القوات السورية (..
آذار / في مارس. ت لألكرادلتفريق احتفاال المميتةالقوة 
، فتحت قوات األمن الداخلي السورية النار على األكراد ٢٠٠٨

  ..)شمال شرق سوريا القامشليالمحتفلين بعيد النوروز في مدينة 
  ٢٠١٠|٣|٢٦عن تقرير منظمة هيومن رايت ووتش في    

  
  رسالة نوروز

...|٣  

هكذا احتفل 
  العفرينيون بنوروزهم

...|٦  

  تقرير منظمة
  هيومن رايت ووتش

...|٤  

  فمن وراء
  ؟المرأة العظيمة

...|٨  

  ..نحن نقول
  ..وهم يفعلون

...|٩  


