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  عينية شهداء نوروزبأر
    
في الثالثين من شهر نيسان المنصرم أحيت أطراف  

الحركة الكردية أربعينية شهداء جريمة نوروز، وحضرها 
جمع كبير من الجماهير الكردي إ إضافة لممثلي القوى 
الكردية  والصديقة ، حيث ألقيت العديد من الكلمات باسم 

ب الديمقراطي الهيئة العامة للتحالف والجبهة والحز
الكردي السوري ولجنة التنسيق الكردية ، كما ألقى الكتاب 

كلماتهم  ودلدار ميدي وابراهيم يوسف علي جزيري
وختمت االحتفالية بكلمة ذوي الشهداء، وفيما يلي كلمة 
الهيئة العامة للتحالف والجبهة  والديمقراطي الكردي 

  :إسماعيل عمرالسوري، ألقاها األستاذ 
 .لكردية الشقيقة والوطنية الصديقةممثلو األحزاب ااألخوة  

 . األخوة ممثلو منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني  
 .ذوو الشهداء  -األعزاء الحضور   
نجتمع وإياكم اليوم في ذكرى مرور أربعين يوماً على   

استشهاد ثالثة شبان أكراد ، في ريعان الشباب، قضوا 
منية في مدينة القامشلي نحبهم برصاص األجهزة األ

،  ٢٠٠٨ده القومي نوروز عشية احتفاالت شعبنا بعي
وكم كنا نتمنى أن نحيي هذه الذكرى .. نووجرح آخر

األليمة وقد ألقي القبض على الجناة الحقيقيين وعلى من 
يقف وراءهم، وتقديمهم إلى محاكمات شفافة وعلنية 

فت أياديهم ونزيهة ، لينالوا جزاءهم العادل على ما اقتر
اآلثمة من جريمة بشعة بحق الوطن والمواطن عموماً 

ولكن، .. والكردي خصوصاً، والعبث بالسلم األهلي
ونقولها وبكل أسف ، لم نسمع حتى اآلن بأي تحرك 
جدي من قبل السلطة باتجاه محاسبة المسؤولين عن 
إطالق الرصاص الحي المتفجر على مواطنين عزل، ال 

-٢٠٠٤( ال في سابقاتها في أعوامو في هذه الجريمة
٢٠٠٧. ( 

إن عدم قيام السلطات بالتحقيق في هذه الجريمة   
وتسترها على الفاعلين والمسؤولين عنها ،  يولد لدينا 
القناعة بأن هناك جهات تسعى إلى تشديد وتيرة 
االضطهاد القومي بحق شعبنا الكردي وحركته الوطنية 

عتبر ذلك تصعيداً الديمقراطية وقضيته ووجوده ، وي
خطيراً وسابقة أكثر خطورة في تعامل السلطة مع 
مواطنيها ، ويعتبر تطوراً نوعياً في سلسلة اإلجراءات 
والسياسات والممارسات الشوفينية المنتهجة حيال الشعب 
الكردي، بدءاً من اإلحصاء الرجعي ومروراً بالحزام 
لة العربي العنصري الشوفيني وسياسات التعريب الشام

والسياسات االقتصادية الشوفينية الممنهجة والمتمثلة في 
عدم توفير أي من مستلزمات البنية التحية اقتصادياً 
وقانونياً وخدمياً في المناطق بغية إفقارها ، ودفع سكانها 
إلى التهجير االضطراري ، ويبدو أن كل هذه السياسات 
ة الشوفينية القاسية لم تشف غليل األوساط الشوفيني

هدافها في دفع المتنفذة في السلطة ، ألنها لم تحقق أ
الشعب الكردي إلى التخلي عن نضاله وعن التمسك 
بهويته الثقافية وخصوصيته القومية واالنصهار القسري 

في البوتقة العربية ، لذلك بدأت تلوح في األفق مالمح 
سياسات وممارسات أكثر تشدداً تجاه الشعب الكردي 
ي وأكثر قمعاً وتنكيالً ، وصوالً إلى القتل الجماعي الذ

) ونعني القتل الجماعي (حصل عدة مرات والذي بات 
يشكل حلقة أخرى تضاف إلى سلسلة اإلجراءات 
الشوفينية الرسمية التي مارست وتمارس بحق الشعب 
الكردي والتي باتت واضحة بعد فشل سياساتها السابقة 

 .في تحقيق أهدافها 
وبهذا األسلوب المنافي ألبسط قيم  - إن السلطة    

إذا  - ة والمتعارض مع مواثيق حقوق اإلنسان المواطن
كانت تسعى إلى إخضاع الشعب السوري عامة، 
والشعب الكردي خاصة ، وترويضه وتجريده من روح 
المبادرة والمقاومة للمشاريع العنصرية والشوفينية 
المطبقة بحقه، فإنها ترتكب خطأ جسيماً، ألن الوقائع 

ت السلطة في والمعطيات تؤكّد عكس ذلك، فكلما زاد
تشددها وصعدت من ممارساتها القمعية تجاه الشعب 
الكردي ، كلما زادت جذوة النضال لديه ، وازداد 
التصاقه بقضيته واستعداده للتضحية من أجلها ، إن 
قراءة موضوعية للتاريخ ولألحداث تؤكّد بأن قضايا 
الشعوب البد أن تجد طريقها إلى الحل ، طال الزمن أو 

لقمع واالستبداد والقتل لم يكن في يوم من قصر، وإن ا
األيام حالً ألية قضية أو مشكلة ، وإن الحوار هو السبيل 
األنجع واألسلم للتعامل مع جميع القضايا أياً كان حجمها 

 .وأهميتها وجوهرها 
إننا في الهيئة العامة للجبهة والتحالف ، وبإسم أحزابنا    

نه مهما ازداد القمع بأ: نعاهدكم ونعاهد أرواح الشهداء
والتنكيل والقتل ضد شعبنا، فإننا سنواصل مسيرة 
النضال الوطني الديمقراطي بكل ما أوتينا من قوة وما 
امتلكنا من حكمة ، وسنواصل الدفاع عن شعبنا وقضيته 
العادلة وحقوقه القومية المشروعة في إطار حل وطني 

دية ديمقراطي ، وسنبذل كل الجهود لتشكيل مرجعية كر
على أسس ديمقراطية تشكل رافعة للنضال الوطني 
الديمقراطي الكردي في المرحلة الراهنة ، كما سنعزز 
عالقاتنا النضالية مع مختلف مكونات الشعب السوري 
وقواه الوطنية والديمقراطية بمختلف تياراتها الفكرية 

 .والسياسية والقومية 
ية بفتح وفي الختام نجدد مطالبتنا للسلطات السور  

تحقيق عادل ونزيه وعلني حول جميع الجرائم التي 
ارتكبت بحق الشعب الكردي ، ونطالب في الوقت نفسه 
القوى الوطنية والديمقراطية السورية ومنظمات حقوق 
اإلنسان بضم أصواتها إلى صوتنا لفضح هذه الممارسات 

 . والمطالبة بتحقيق عادل
محمد  –حمد يحيى م المجد والخلود للشهداء الثالثة -* 

 محمد حسين  –زكي 
 لتكن سوريا وطناً لكل السوريين دون تمييز  -* 

  –الهيئة العامة للجبهة والتحالف 
  والحزب الديمقراطي الكردي السوري


