
  ان ـــــبي
 من المجلس العام للتحالف
  آذار ١٢بمناسبة الذكرى السادسة ألحداث 

  
في الثاني عشر من آذار الجاري تعود الذكرى السادسة لألحداث   

ت العديد من المناطق عمفة التي بدأت في ملعب القامشلي والمؤس
راح ضحيتها لى مدينتي حلب ودمشق ، وإالكردية ، وامتدت 

شهداء و مئات الجرحى ، واعتقل على خلفيتها العشرات من ال
رغم مرور ست سنوات حتى اآلن ، فإن المسؤولين و. اآلالف 

ذلك في داللة على المحاسبة ، ورج حدود المسائلة وعنها ظلوا خا
هات ال تريد الخير لشعبنا أنها جاءت في إطار تدبير فتنة من قبل ج

ى دوره في لالشطب عالكردي، أرادت إيقاف عجلة تطوره ، و
جل غد الحراك الديمقراطي ، وضرب إرادته في النضال من أ

انطالقا من مبدأ الشراكة الوطنية  ،، يتمتع في ظله بالمساواةأفضل
  .التي ال يطيب لألوساط الشوفينية اإلقرار بمشروعيتها 

رغم اعتراف الجهات المسؤولة ، بما في ذلك سيادة رئيس و  
، اسي من النسيج الوطني السوريزء أسالجمهورية ، بأن األكراد ج

، فإن الوقائع اث ال عالقة لها بأي تحريض خارجيإن تلك األحدو
في الممارسات الشوفينية بحق المجتمع  على األرض شهدت تصعيداً

الكردي ، الذي يخضع منذ تلك األحداث لسياسات استثنائية تهدف 
الحق به ، الله على رفض الظلم   لعرقلة المجتمع الكردي جزاء

مؤسسات القطاع العام تكاد تكون مغلقة في فالدوائر الحكومية و
لعام  ٤٩د ، كما إن المرسوم وجه طالبي العمل من المواطنين الكر

رغم انعكاساته الخطيرة على العديد من المحافظات ، ٢٠٠٨
من أهدافه  كبيراً السورية في إطار التشدد األمني ، فإن جانباً

دفعهم المواطنين الكرد من حق التملك و رمانرسمت على خلفية ح
ى حزام الفقر في ، أو ال، سواء الى أوروبا أو دول الجوارللهجرة 

ة لالنحراف االجتماعي التي شكلت بيئة خصبو...ضواحي دمشق 
  .بكل أشكاله

  
السلطة من مسؤولية تلك األحداث، ب بهذه المناسبة فإن تهرو  
بة بإجراء تحقيق عادل حولها ، لعدم استجابتها للدعوات المطاو
القوانين في التطبيقات المقيتة للمشاريع والمراسيم وإمعانها و

  .الخوف من المستقبل نائية ، يزيد من حالة االحتقان والقلق واالستث
حقوق بي الديمقراطية وكافة محلذلك فإننا ندعو جماهير شعبنا و

يلة الحادي عشر لشموع لمواطنينا السوريين الى إشعال او، اإلنسان
من الساعة الحادية  اعتباراً ،الوقوف لمدة خمس دقائقمن آذار، و

اإلقامة أو آذار على رصيف أقرب شارع لمكان  ١٢عشرة من يوم 
االستفزاز أو العمل، بشكل حضاري وهادئ بعيداً عن التجمع و

لدماء  فاءاًذلك و، ويإعاقة السير ، دون أن يشمل ذلك الحرم الجامع
لمسؤولية  استنكاراًقطوا في تلك األحداث األليمة ، والشهداء الذين س

المطالبة بإنهاء ي التهرب من محاسبة مرتكبيها ، والسلطة ف
العمل على إيجاد حل ديمقراطي ، ووضاع االستثنائية بحق الكرداأل

  .عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البالد 
٩/٣/٢٠١٠  

  المجلس العام                   
  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا                   

  بالغ صادر عن
  االجتماع االعتيادي

  
  للمجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي

  سوريا في 
    
للتحالف الديمقراطي  عقد المجلس العام  

الكردي في سوريا اجتماعه االعتيادي و 
اضيع المو تضمن جدول أعماله جملة من

والقضايا السياسية والتنظيمية، إذ ناقش 
وأكد  المجلس سبل إحياء مناسبات آذار،

على ضرورة أن يتم ذلك بشكل هادئ بعيدا 
 .عن األساليب الالحضارية

المجلس العام  اآذار ، دع ١٢ففي يوم   
دقائق صمت  المواطنين إلى الوقوف خمس

حدادا على أرواح شهداء أحداث آذار في 
إشعال  ن يتمأإلقامة، ومل و امكان الع

 .١١/١٢الشموع ليلة 
م كيفية إحياء عيد كما ناقش المجلس العا

إلى االلتزام  المواطنين االنوروز ، ودع
بالنظام العام، وعدم إشعال النيران في 

الخروج إلى  الشوارع والمناطق السكنية، 
الطبيعة إلحياء العيد بشكل حضاري يليق 

  .ةبنوروز ومعانيه السامي
أبدى المجلس العام إصراره  كما  

بضرورة التوصل إلى مرجعية كردية من 
ه إلى جانب في خالل مؤتمر وطني يشارك

الفعاليات المجتمعية  واألحزاب الكردية ممثل
السياق إلى  في هذا احزبية، ودعالغير 

تكثيف الجهود مع األطراف كافة لتحقيق 
الوسط  ذلك، وإلى تعزيز التواصل مع

يري الكردي من جهة أخرى، لشرح الجماه
  .القومية سياسة التحالف ومواقفه الوطنية و

وفي الجانب التنظيمي، تم استعراض   
تقييم  نشاطات لجان التحالف المختصة، وتم

أداء هذه اللجان من قبل المجلس العام، 
 واتخذ المجلس جملة من القرارات 

التوصيات التي تهدف إلى تفعيل دور و
ماهيري من خالل توسيع التحالف الج
مجالسه المحلية، وأكد على  قاعدته عبر

ضرورة تعزيز التواصل والحوار مع 
 .الوسط السياسي والشعبي في البالد
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