
  رسالة نوروز
  شعبنا الكردي يا جماهير   
  أيها الوطنيون في كل مكان  
ويعيد لألذهان  يأتي نوروز كعادته كل عام ليحمل معه إرادة النضال المتجدد،  

لكنه  أسطورة كاوا الحداد الذي يرمز دائما للتحرر من ظلم الطاغية ازدهاك ،
اجهة سياسات اإلنكار رغم المحن والنكسات، ظل الشعب الكردي صامدا في مو

 ،على مدى عقود من الزمن اواالضطهاد الذي تعرض ويتعرض له والحرمان
يضيف لالجسام، كشعب من شعوب المنطقة، و وقدم في سبيل حريته التضحيات

لها في نضالها من أجل التحرر  لونا جميال إلى لوحاتها الوطنية، وشريكا فعاال
 .والبناء

دولية إقليمية حافلة  هذا العام في ظل أوضاع يأتي نوروز : أيها األخوة  
التي ال تزال  بالتطورات، وأوضاع داخلية صعبة، فاإلدارة األمريكية الجديدة

تستعد  تجمع أوراقها قبل أن تحدد سلم أولوياتها في الشرق األوسط، فهي من جهة
 لسحب قواتها من العراق وفق االتفاقية المبرمة بين الطرفين، وكذلك تخطط

ستراتيجيتها المستقبلية في أفغانستان للحرب على اإلرهاب من جهة، ومن جهة إل
اإلدارة الجديدة تسعى إلى إيجاد حل عبر الطرق والوسائل الدبلوماسية  أخرى فان

ومن . اإليراني، كما إن إدارة الرئيس اوباما تتحرك باتجاه سوريا للملف النووي
ه إلطالق عملية السالم المباشرة بين التحرك يستوجب استثمار هنا فان مثل هذا

لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، وهذا سيساهم  سوريا وإسرائيل، وذلك
 .في المنطقة بال شك في تحقيق االستقرار

 الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، -إن نتائج الحوار الفلسطيني   
تين، تعترضها صعوبات جمة والمساعي الدولية المبذولة لتحقيق مشروع الدول

االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة وتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الذي  نتائج أولها 
قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل مما يعقد من مهام المساعي  يرفض بدوره

استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني  الدولية الرامية الى
ويالحظ في اآلونة األخيرة . الطرفين تحقيق السالم بينوصوال الى ..االسرائيلي

حدة التوتر بين إيران ودول  وخاصة بعد العدوان االسرائيلي على غزة بازدياد
مما يزيد . الداخلية العربية االعتدال العربي التي تتهم ايران بالتدخل في الشؤون

   .من تعقيد صورة الوضع الفلسطيني الداخلي
   أيتها القوى الوطنية والديمقراطية -الكردي  جماهير شعبنا يا  
السوري ونتيجة لتعميق األزمة االقتصادية والمعاشية التي تجد  في الداخل  

نواحي الحياة التي ساهمت في استفحالها العديد من العوامل  تعبيراتها في مختلف
ساد بالسياسات االقتصادية الفاشلة للنظام وتفشي ظاهرة الف التي تتعلق بعضها

أخرى باألحوال الجوية السيئة وحالة الجفاف السائدة،  وانفالت األسعار، وترتبط
ليضيف  ٢٠٠٨لعام  ٤٩وجاء المرسوم . العالمية إضافة لالزمة المالية والغذائية

وخاصة الكرد منهم، الذين يسمح لهم  عبئا اخر على كاهل المواطنين السوريين
يريدونه، ونتيجة لهذه األزمة فقد  امتالك مافقط ببيع ما يملكون دون أن يتاح لهم 

أفواج المهاجرين الكرد إلى  بدأت انعكاساتها تتضح بشكل مخيف من خالل تدفق
ذلك من احتقان  الخارج والى ضواحي دمشق بحثا عن لقمة العيش، وما نجم عن

 واسع، تزيد من تعميقه االعتقاالت الكيفية التي شملت العديد من أطراف
لوطنية و نشطاء المجتمع المدني وكوادر الحركة الكردية، والتي المعارضة ا
السلطة عن القيام باإلصالح المطلوب، مثلما تؤكد أهمية مواصلة  تؤكد عجز

التغيير الديمقراطي السلمي، وضرورة صيانة ائتالف إعالن  النضال على طريق
التطورات وتتطلب من الحركة الكردية مواكبة  دمشق وتطويره، وتفعيل لجانه،

السورية، وذلك للبحث والعمل على  الجارية للعب دورها الوطني على الساحة
كردية عبر مؤتمر وطني  توحيد وتنظيم الطاقات الكردية من خالل بناء مرجعية
المناسبة نتقدم الى  وبهذه. يشارك فيه المستقلون من كافة شرائح المجتمع الكردي

كما . التقدم واالزدهار الحارة متمنين لهم دوامكافة المواطنين الكرد باحر التهاني 
كل المظاهر  ندعو جماهير شعبنا باالحتفاء بعيد نوروز بشكل حضاري بعيدا عن

  .التي قد تسيء الى قيم ومفاهيم نوروز المجيدة
  للنضال المتجدد عاش نوروز رمزا  

  ك ٢٤٢١ –م  ٢٠٠٩آذار ادي وتحية لشهيد نوروز سليمان    
  سوريا للتحالف الديمقراطي الكردي في العام المجلس

  بيــــان
  للرأي العام السوري

في الثاني عشر من آذار الجاري، تمر الذكرى   
الخامسة ألحداث القامشلي الدامية، التي استخدمت 
فيها السلطة الرصاص الحي، في سابقة خطيرة 
في التعامل مع المواطنين العزل، وراح ضحيتها 

الجرحى، وتم اعتقال  عشرات الشهداء ومئات
  .اآلالف من المواطنين الكرد بشكل عشوائي

وقد أثبتت كل الدالئل في حينه، أن تلك   
األحداث جاءت تنفيذاً لفتنة خططتها أوساط 
السلطة، التي أرادت من ورائها إلحاق الضرر 
واألذى بالمواطنين الكرد، وإرهاب المجتمع 

إثارة السوري، وتبرير استمرار حالة الطوارئ و
النعرات القومية والعنصرية، من جهة، وزعزعة 
األمن واالستقرار في البالد، من جهة أخرى، 
ورسم صورة قاتمة للشعب الكردي في نظر 
الشعب السوري، والتشكيك بوالئه الوطني إثر 

  .إقرار الفيدرالية في العراق
ورغم أن الحركة الوطنية الكردية طالبت منذ   

فتنة بتحقيق عادل ونزيه، اليوم األول لتلك ال
وإعالن نتائجه على الرأي العام السوري، 
ومحاسبة المسؤولين عن إثارتها، وتعويض 
المتضررين، سواء من أسر الشهداء والجرحى، 
أو من المواطنين الكرد الذين نهبت أموالهم 
وممتلكاتهم على مرأى من أجهزة السلطة، لكن 

ى اآلن، مما كل المطالبات لم تجد آذاناً صاغية حت
خلق احتقاناً واسعاً، وشعوراً عميقاً بالغبن والظلم 

  .في المجتمع الكردي
إننا في هذه المناسبة األليمة ندعو كافة مكونات   

الشعب السوري، والقوى الوطنية في البالد، 
للوقوف بشكل جدي على اآلثار الخطيرة التي 
تركتها تلك األحداث وضرورة معالجتها بروح 

الية، بما يضمن تمتين العالقات األخوية وطنية ع
بين أبناء الوطن الواحد ، تطبيقاً لمبدأ الشراكة 
الوطنية القائمة على احترام وصيانة حقوق جميع 
أبناء الشعب السوري على اختالف انتماءاتهم 
السياسية والقومية والدينية، بما فيها شعبنا 
الكردي، من خالل االعتراف الدستوري بوجوده، 

تأمين حقوقه القومية المشروعة، وحمايته من و
  .المشاريع العنصرية والقوانين االستثنائية

كما ندعو باسم مجلس العام للتحالف الديمقراطي    
الكردي في سوريا إلى استنكار هذه الجريمة بشكل 
حضاري يليق بذكرى الشهداء، وذلك بالوقوف 
 خمس دقائق صمتاً، اعتباراً من الساعة الحادية

آذار الجاري، تخليداً لذكرى  ١٢عشرة من يوم 
أولئك الشهداء الذين سقطوا في تلك األحداث، 

وشهداء  ١٩٨٨وكذلك لذكرى شهداء مجزرة حلبجة 
، وذلك أمام محالت اإلقامة أو  ٢٠٠٨ليلة نوروز 

.. آذار  ١١/١٢العمل وإشعال الشموع في ليلة 
بنا الكردي االلتزام  باالنضباط ونهيب بأبناء شع

واحترام النظام العام، وذلك لقطع الطريق أمام 
المتربصين بشعبنا، الذين يبحثون عن أي مبرر 

  .لقمعه وتحطيم إرادته
  .تحية ألرواح شهداء آذار ونوروز وحلبجة  
  .والخزي والعار لمخططي الفتنة ومنفذيها  

   ٢٠٠٩/  ٣/ ٩في 
  لديمقراطي الكردي في سوريا المجلس العام للتحالف ا

  ٣قضايا وطنية              )      ١٨٨(العدد         YEKÎTÎالوحـــدة      



  بيان
  بمناسبة يوم المرأة العالمي 

  
في الثامن من آذار من كل عام تحتفل المرأة في    

، الذي المعمورة باليوم العالمي للمرأة كافة أرجاء
حقوقها يعتبر شكال من أشكال التعبير في الدفاع عن 

 تذكيرا بنضالهااالجتماعية و اإلنسانية والديمقراطية و
المستمر في سبيل تلك الحقوق، و تأكيد مساواتها مع 

 .و مجاالت الحياة الرجل في كافة نواحي
وعلى الرغم من أن المرأة نالت الكثير من حقوقها   

واتها مع الرجل في في البلدان المتطورة في مجال مسا
ادين ، إال إنها تعرضت وال تزال،  الميكافة الحقول و

االجتماعي في بلدان العالم الحيف للكثير من الغبن و
يود االجتماعية المفروضة عليها الثالث نتيجة للق

، فهي ال تزال تتعرض والقوانين التي تحد من حريتها
، الضطهاد في العديد من دول العالملشتى صنوف ا
، إذ سط حقوقها وخاصة في حقل التعليموتحرم من أب

ح حقوقها يبقي المجتمع المرأة جاهلة لكي تستبا
  .االقتصادية من قبل الرجل نسانية واالجتماعية واإل
لى الرغم من وجود بعض القوانين عوفي سوريا و  
األنظمة التي تتيح للمرأة ممارسة بعض حقوقها إال و

من جانب المجتمع نتيجة للعادات أن القيود المفروضة 
التقاليد البالية تحد من حرية المرأة بحيث ال تتساوى و

   .ير من مجاالت الحياة مع الرجل في الكث
ما مجتمعا  في المجتمع الكردي الذي يعتبر إلى حدو  

حقوقها ،إال إنها هي األخرى منفتحا حيال المرأة و
تبقى عرضة لالضطهاد و التمييز ، حالها حال كافة 

ختلفة، كما أن المرأة الكردية النساء في البلدان الم
رض له باإلضافة إلى االضطهاد االجتماعي الذي تتعو

التمييز القومي بحفها فإنها تعاني من االضطهاد و
الكردي نتيجة السياسات كسائر أبناء الشعب 

قه كاإلحصاء الممارسات الشوفينية المطبقة بحو
الذي جرد عشرات اآلالف من االستثنائي الجائر و

سورية والذي يعتبر حقا الكرديات من الجنسية ال
اف و القوانين مقدسا لكل إنسان وفق األعرطبيعيا و

الدولية ، وغيرها من التدابير و الممارسات الشوفينية 
   .التي تحول دون تطور المرأة بشكل طبيعي

    
إن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في 

اطنات سوريا يتوجه بهذه المناسبة إلى كافة المو
شرائح الشعب السوري السوريات من كافة مكونات و

ذه المناسبة العزيزة و يعلن في الوقت بأحر التهاني به
م مع نضال المرأة السورية نفسه عن تضامنه التا

خاصة من اجل حقوقهن االجتماعية الكردية عامة و
االقتصادية والديمقراطية ومن اجل رفع الظلم و
من ومي المطبق بحق المرأة الكردية واالضطهاد القو

لرجل مع امع شقيقاتها من السوريات و اجل مساواتها
   .في كافة مجاالت الحياة 

  .تحية للمرأة السورية في عيدها = 
 .تحية للمرأة الكردية في اليوم العالمي للمرأة = 
مرأة من أجل حقوقها االجتماعية عاش نضال ال= 
 .الديمقراطية و
٧/٣/٢٠٠٩  

 المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  إعالن دمشق
  النوروز يهنئ األكراد بعيد 

  
في الحادي والعشرين من شهر آذار في كّل عام، يوم بداية     

. عيد النوروز الذي يحتفل فيه األكراد في كّل مكان الربيع، يأتي
للتغيير الوطني الديمقراطي  ونحن باسم ائتالف إعالن دمشق

السوريين  نتقدم في هذه المناسبة بالتهنئة القلبية إلى الكرد
وشبابهم ونسائهم وشيوخهم، ونتمنى لهم  خصوصاً، بأطفالهم

 .وأعواماً قادمة أفضل الخير كله،
إن عيد النوروز ليس عيداً قومياً وحسب، وال استقباالً للربيع   

الشتاء الطويل أيضاً، بل هو عيد للحرية  وضوء الشمس بعد
المواطنين السوريين  ومعهم األحرار من -يسترجع فيه األكراد

من كفاح في وجه الطغيان، تستدعيه النيران ما يمثله  - جميعاً
 .التالل والجبال ليلة العيد  تضيء أعالي التي
وآذار الذي يحمل لألكراد معاني الفرح والحرية دائماً، أصبح   

مناسبةً لذكريات القمع والسجن وافتقاد األحبة الذين غابوا  حالياً
ت، آذار الدامية قبل سنوا ١٢ذكرى  خلف قضبان السجون، من

   المعارضة إلى أولئك العشرات من قيادات األكراد السياسية في
وشبابها الذين يهتم ال يمر شهر من دون تجرهم األجهزة األمنية 

زنازينها، وآخر ذلك ما جرى من اعتقاالت في شهر آذار  إلى
األعياد وأفراح الشعب واحتفاالته  فكأن االستبداد يكره. هذا نفسه
 .التاريخية

ليس بما يجمعهم وحسب مع  تعرض األكراد لظلم فادح،لقد     
 المواطنين السوريين جميعاً من غياب للحريات العامة وحقوق

اإلنسان وحقوق المواطنة، بل أيضاً بما يخصهم ويميزهم، منذ 
الذي أدى إلى حرمان مئات األلوف  ١٩٦٢اإلحصاء الجائر عام 

العديدين من  جيرمن جنسيتهم الوطنية وحقوقهم الشخصية، ثم ته
أرضهم تحت اليافطات القومية والوطنية التي تدعي شيئاً وتبطن 

التشجيع على الفتنة وتقسيم أبناء الوطن الواحد، إلى  غيره، مثل
المتتالية التي تحرم المواطنين الكرد  إصدار المراسيم والقرارات

العاملين  من األرض والعمل ووسائل الحياة، وحتى مالحقة
الهاربين من الجفاف والقحط في قوتهم ورزقهم في الفقراء 

وال يمكن أن يكون . المدن الكبرى مؤخراً المحالت العامة في
  .سلوك وتمييز هنالك ما هو أكثر أذى للحمة الوطنية من هكذا

  
لم يكن هنالك من رد متميز على هذه السياسات كالذي قامت به 

ا في ائتالف إعالن سياسية كردية بارزة وعديدة، بانخراطه قوى
الديمقراطي، انطالقاً من وعي أن االستبداد  دمشق للتغيير الوطني

الحرية والديمقراطية  واحد، والشعب واحد، والمخرج واحد إلى
 .وحكم القانون والمواطنة

لألكراد فيه دور بارز، على  لذلك أكد مجلسنا الوطني، الذي كان
 إطار وحدة سورياضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية في 

، " عيد نيروز مبارك"فنقول لألكراد من شعبنا  أرضاً وشعباً،
للسوريين جميعاً، بل بشارة بالحرية للوطن  ونعتبر العيد
  والمواطنين

٢٠٠٩|٣|٢٠  
  األمانة العامة إلعالن دمشق للتغيير الوطني
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