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  حــتصري
في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي    

من أجل توسيع  ،الكردي والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
 ،دائرة التعريف بحقيقة ما جرى في القامشلي ليلة عيد نوروز

والعمل على تحقيق أوسع تضامن مع معاناة شعبنا الكردي من 
التي اعتمدتها السلطة حيال الشأن الكردي  ،لسياسة القمع والقت

فقد قام وفد من الهيئة العامة بجولة التقى  بدالً من الحوار والتفاهم،
خاللها العديد من الفعاليات االجتماعية والعشائرية العربية والدينية 
المسيحية وبعض القوى السياسية والمنظمات الحقوقية 

الطالعها على األجواء  ،ةوالشخصيات الوطنية في محافظة الحسك
وتلحق الضرر بالعالقات األخوية  ،د السلم األهليالمحتقنة التي تهد
نات المجتمع السوري، وأكد الوفد في لقاءاته أن التاريخية بين مكو

هناك جهات شوفينية مهمتها تزوير الحقيقة الكردية، وتشويه 
ة، وذلك من الطبيعة الوطنية والديمقراطية السلمية للحركة الكردي

خالل تشجيع بعض الشعارات والممارسات غير المسؤولة التي 
تهدف إلى زعزعة الثقة بين أبناء الوطن الواحد والتشكيك بالوالء 
الوطني الكردي، وخلق الذرائع لضرب الحركة الكردية وإرهاب 

د كما أكّ. الشعب الكردي وقمع إرادته في النضال الديمقراطي
ائي للمواطنين العزل ليس من صفات الدول الوفد أن القتل العشو
وأن السكوت عليه يشجع سياسة البطش، وأن  واألنظمة المتحضرة

من واجب الجميع المطالبة بلجنة تحقيق مستقلة ونزيهة لمحاسبة 
رص الوفد على نقل رسالة كما ح. المسؤولين عن جريمة نوروز

من هي تلك الفعاليات مفادها أن المحافظة على األ لألخوة إلى
مهمة الجهات الرسمية وأن إقحام وتوريط األجهزة األمنية 

حي حزب البعث في مواجهة أي تجمع أو حراك ديمقراطي لمسلّ
وتحويل  كردي، – سلمي يعني محاولة تحويل الصراع إلى عربي

ي والقائم على غياب الديمقراطية وترد ،اتجاه االحتقان الموجود
تحت غطاء الخطر الكردي إلى اتجاه آخر  ،الوضع المعاشي

المزعوم، بغية تأليب الرأي العام الوطني ضد الشعب الكردي 
 تم ،وفي نهاية كل تلك اللقاءات التي جرت. وقضيته العادلة

االتفاق على توعية المواطنين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية 
ب المواقف بضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية، وتجنّ

غير المسؤولة، وإيجاد قنوات دائمة لالتصال والتحاور  والشعارات
لمناقشة كل ما يهم الشأن الوطني العام وإفشال كل المخططات 

  .الرامية إلى زرع الفتن والدسائس
 هذه اللقاءات مثل فيه ال تزالهذه المناسبة، وفي الوقت الذي بو   

لحوار ، فإننا نهيب بجماهير شعبنا الكردي توسيع قاعدة امتواصلة
 ،الوطني وتعميقه وتغليب لغة التفاهم على إثارة النعرات العنصرية

خدمة لمصلحة بلدنا سوريا وتحت شعار أننا سوريون بقدر ما 
وعليهم واجبات يجب  ،لهم حقوق يجب أن تتحقق ،نحن أكراد

بنا والتضامن أداءها، وأن من واجب اآلخرين أيضاً إنصاف شع
معه من أجل إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار 

  .وحدة البالد
  للجبهة والتحالف الكرديين العامةوفد الهيئة      ٨/٤/٢٠٠٨

  :اسماعيل عمر
  التهديدات األمريكية هدفها فك االرتباط مع إيران

  الديمقراطي في سورية وليست من أجل التغيير
  

ة الديمقراطي الكردي في سورية نفى حزب الوحد  
لالستقواء بالواليات المتحدة   أن يكون لديه اتجاه 

األمريكية ضد نظام بالده ، وأكد أن ما صدر من 
سواء تعلق  تهديدات أمريكية ضد سورية مؤخراً

األمر بالضربة اإلسرائيلية التي استهدفت دير 
الماضي أو تعلق األمر ) سبتمبر(الزور في أيلول 

ة تفعيل قانون محاسبة سورية، هدفه األساسي بإعاد
فك االرتباط بين دمشق وطهران وتحسين سلوك 

 . النظام السوري وفق الرؤية األمريكية
وقلل رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي   

قدس "إسماعيل عمر في تصريحات خاصة لـ
من أهمية التهديدات األمريكية لسورية، وقال " برس
ريكي تجاه سورية يأتي في إطار الموقف األم"إن 

الضغط على النظام الحاكم فيها من أجل فك 
ارتباطه مع إيران، وال أعتقد أنه تهديد جدي وهو 

ونحن . ال يتجاوز حدود الضغط واالبتزاز السياسي
نرفض أي تدخل عسكري ضد سورية تحت أي 
اسم، ومن هنا نحن غير معنيين بالضغوطات 

ري وال نستفيد منها، الممارسة على النظام السو
ألنها ليست ضغوطا من أجل الديمقراطية وال من 
أجل إجبار النظام على التغيير الديمقراطي وإنما 
هي من أجل تحسين سلوك النظام حسب المفهوم 

  ".األمريكي
وأكد إسماعيل عمر أن منظمات تابعة لحزبه   

في الخارج قررت المشاركة في اجتماع دعت له 
ارضة في سورية في بعض حركات المع

لم يكن قرار : "الكونغرس األمريكي، وقال
مشاركة العضو القيادي في حزب الوحدة 
الديمقراطي الكردي قرارا حزبيا مركزيا، وإنما 
كان قرارا لمنظماتنا في الخارج، ونحن نتفهم هذا 
القرار، وهو يأتي ضمن األنشطة التي نمارسها 

. الكردية لتعريف الرأي العام الدولي بالقضايا
وللعلم فإن الوفد ذهب إلى الكونغرس ونحن نميز 
بين الكونغرس واإلدارة األمريكية، ونحن 
أصحاب قضية ومهمتنا أن نشرح قضيتنا للعالم، 
وهذا ليس من باب االستقواء بأحد، وهدفنا من 
المشاركة كان لتعريف الرأي العام بالقضية 
الكردية في سورية وبقضايا المجتمع السوري 

  . ، على حد تعبيره"بشكل عام
  

  المرصد السوري--- وآالة قدس بريس


