
  رسالة نوروز
  يا جماهير شعبنا السوري  
  الجماهير الكردية  أيتها  
   
 داًمجس) نوروز ( من شهر آذار يحتفل شعبنا الكردي بعيده القومي  نفي الحادي والعشري 

الحياة واالنتصار على االستبداد والقهر من  وإرادةفيه تمنياته ومثله العليا في الحق والحرية 
الذي يرمز ) أزدهاك (فقضى على الطاغية ) كاوا الحداد ( ادها ق أسطوريةخالل ملحمة 

  .في التاريخ الكردي للظلم والقمع واالستبداد 
ال تزال عملية السالم  إذ في هذا العام يطل علينا نوروز والمنطقة تعيش وضعا صعباً   

التي تتهرب  اإلسرائيليةنتيجة لسياسة الحكومة  اإلسرائيلي–متعثرة على المسار الفلسطيني 
كما . من استحقاقات السالم من خالل بناء المزيد من المستوطنات في األراضي الفلسطينية 

من  جواً وسوريا عبر الوسيط التركي خلق إسرائيلف المفاوضات غير المباشرة بين أن توقّ
ن المجتمع الدولي مدعو الى ممارسة دوره من خالل ومن هنا فإ. االرتياح في المنطقة عدم 

الستئناف المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري  اإلسرائيليةالضغط على الحكومة 
  .لدولية ومبدأ األرض مقابل السالملقرارات الشرعية ا للوصول الى سالم عادل وشامل وفقاً

االنتخابات البرلمانية في  إجراءكما يحتفل شعبنا هذا العام بعيده نوروز بعد أيام من   
فإن ه االنتخابات التي سترسم مستقبل العراق السياسي ، وبحسب المراقبين العراق ،هذ
قد جرت في أجواء من الحرية و ،لناخب العراقيمن قبل ا كبيراً إقباالًشهدت  االنتخابات

من خالل مشاركته  كردستان انتصاراً إقليموالديمقراطية ، وقد حقق الشعب الكردي في 
ه أثر ايجابي على أمن واستقرار وتطور العراق وعلى صيانة مما سيكون ل ،الكثيفة والفعالة

  .تجربته الديمقراطية ونظامه الفيدرالي 
وفي سوريا نحتفل بعيد نوروز في ظل وضع اقتصادي يعاني المواطن فيه من صعوبات   

بالغة لتأمين لقمة عيشه ، وتزداد نسبة العاطلين عن العمل وتستفحل ظاهرة الفساد 
كما يعاني من غياب للحريات العامة واستمرار  ،دولة ومؤسساتهادوائر الوالمفسدين في 

الوضع  إطارفي ضغوطات األمنية على رقاب المجتمع، حالة الطوارئ واألحكام العرفية وال
من  اكون القضية الكردية جزء ،العام في البالد وتشابكه مع الوضع الكردي في سوريا

الحلول الديمقراطية  إطارة بامتياز ويتطلب حلها في قضايا البالد العامة وهي قضية وطني
  .العامة لقضايا البالد 

 السياسات التي تمارسها السلطات ترمي الى عرقلة تطور المجتمع الكردي اقتصادياً إن  
يترافق ذلك مع انتهاج سياسة شوفينية تجد تعبيراتها في تطبيق  إذ، وثقافياً واجتماعياً

الى العديد من القوانين  إضافةاالستثنائي ،  واإلحصاءزام العربي المشاريع العنصرية كالح
الوضع االقتصادي المأزوم أصال الذي ساهم الى جانب / ٤٩/والمراسيم وخاصة المرسوم 

أو الى أوربا أو الهجرة الداخلية مما أدى الى سواء الى الدول المجاورة  ،زيادة الهجرة في
وخاصة في دمشق وريفها والتي شكلت بيئة خصبة  تشكيل أحزمة فقر حول المدن الكبرى

  .لالنحراف االجتماعي بكل أشكاله 
إن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يناضل الى جانب القوى الوطنية   

والديمقراطية ونواتها قوى اعالن دمشق من أجل إشاعة الديمقراطية وتوفير الحريات العامة 
قاللية القضاء وإقرار مبدأ التعددية السياسية من خالل إصدار قانون ينظم وإعادة هيبة واست

،وإطالق سراح المعتقلين  عادالً ديمقراطياً عمل األحزاب ، وحل القضية الكردية حالً
رفع الحظر عن التعليم والتعلم باللغة و ،الرأي بما فيهم المعتقلين الكردالسياسيين ومعتقلي 
  .لكردية التي هي جزء من الثقافة الوطنية والحضارية لسوريا الكردية وعن الثقافة ا

  ..يا أبناء شعبنا السوري    
الذي نأمل بحق أن يكون عيدا لكافة أبناء شعبنا السوري ، ندعوا لتكريس  ،في يوم نوروز  

جعل مضامينه ثقافة لكل الوطن والعمل على شحذ الهمم لبناء الدولة الحديثة ، عطلته و
المواطنون على مختلف  أسس ديمقراطية يتمتع في ظلهاوتعزيز الوحدة الوطنية على 

 بإخالصانتماءاتهم القومية والدينية والثقافية بحقوقهم دون تمييز مثلما يمارسون واجباتهم 
  .ا فيه خدمة الوطن والمواطن وتفان واالنصراف الى كل م

 إحياءوختاما نتوجه بالتهاني الحارة لكافة أبناء شعبنا السوري والكردي أينما وجد ، آملين   
واالمتناع عن إشعال النيران في  ،عن مظاهر الفوضى احتفاالتهم بشكل حضاري بعيداً

اري واإلنساني لهذا بما يعكس المضمون الحض، الشوارع واألماكن العامة وااللتزام بالهدوء
  .اليوم المجيد من تاريخ الكرد 

        ٢٠١٠أواسط آذار                             .وكل عام وشعبنا وبلدنا بألف خير
  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا المجلس العام

  استهداف األكراد في سورية
  ليس حالً وطنياً 

  بيان للرأي العام
سورية وفي العالم في  يحتفل األكراد في  

الحادي والعشرين من آذار من كل عام بعيد 
النيروز بصفته عيداً قومياً وتاريخياً، 
يعبرون فيه عن هويتهم وثقافتهم ، مثلهم 
مثل كل شعوب األرض التي صنعت لنفسها 

إال أن . عبر التاريخ أعياداً تحتفل بها 
السلطات األمنية السورية كعادتها ، تصر 

ل أعياد المواطنين األكراد إلى على تحوي
مآس من قتل وجرح واعتقال ومالحقات ، 
وهو ما يطرح في أذهان الشعب السوري 
كثيراً من التساؤالت حول مواقف السلطات 

 السورية وتصرفاتها ،
تساؤالت ال تجد لها جواباً إال في االستبداد  

وسطوة األجهزة األمنية والعقل األمني الذي 
وهو . عالجاً ألي مشكلة يجعل من العنف 

بهذا المعنى يعبر عن ضيق في األفق وفي 
الصدر ، وضعف ثقة في النفس ، وعن 

  .توتر ال أحد يفهم دوافعه أو مبرراته 
األكراد في سورية مكون أساسي من   

لسوري ووحدته المجتمعية الشعب ا
ثقافية وقومية " ، حقوقهم مهضومة والوطنية
عليها بالطرق  من حقهم الحصول" وسياسية 

السلمية وفي إطار سورية موحدة أرضاً 
وشعباً ، وسورية ديمقراطية تحترم اإلنسان 
وتصون حقوقه جميعها وفي مقدمتها الحق 

والشعب . في الحياة والحق في التعبير 
السوري يتفهم هذه الحقوق ويتعاطف معها 

  . كونها حقوقه المسلوبة أيضاً
في إن قوى إعالن دمشق ومناصريه   

الداخل والخارج ، إذ تدين ما أقدمت عليه 
السلطات األمنية السورية من إجراءات 
تعسفية غير مبررة بحق المواطنين األكراد 
المحتفلين في مدينة الرقة وصلت حد القتل ، 
حيث سقط ثالثة من الضحايا وجرح 
العشرات وتم اعتقال عشرات أخر ، وهو 

ات ما ال تبرره أية استفزازات أو مخالف
يمكن أن تكون وقعت من قبل بعض من 
المحتفلين ، وال تستدعي استخدام الرصاص 

  . الحي
فهي تؤمن بأن مثل هذه اإلجراءات   

مضرة بوحدة الشعب السوري وسالمة 
الوطن السوري ، وأن الحلول األمنية ليست 
حلوالً ناجعة ، حتى وإن استطاعت تأجيل 

، وهي تضاعف االحتقان. لة إلى حين المشك
. لكراهية التي ال يريدها السوريونوتؤسس ل

وتطالب في الوقت ذاته بضرورة إجراء 
تحقيقات سريعة وعادلة ، تنصف الضحايا 
وتفرج عن المعتقلين ، وأن يفرض العقاب 
المناسب بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة 
المرفوضة وأن تصان حقوق المواطنين 
 األكراد وحياتهم ، ألن هذا أول واجبات
السلطة وفقاً للدستور الذي تدعي السهر على 

   ٢٠١٠/  ٣/  ٢٦دمشق في     . تطبيقه
  األمانة العامة

 إلعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

  ٣قضايا وطنية         )                ٢٠٠(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 


