
 

 إلى جماهٌر شعبنا الكردي فً كل مكان .... 

 إلى المناضلٌن من أجل  الحرٌة والعدالة والمساواة .... 

ٌّن الطبٌعة ,  إٌذذانذاب بذقذدوم       عذٌذد الذةذرٌذة نــــورو ٌطّل علٌنا آذار فً كل عام , لٌبث الدفء فً القلوب , وٌز
والمةبة لدى الكثٌر من شعوب المنطقة , واستعداداب الةتضان الةشود والكرنفاالت على الروابً والسفوح, ةٌث الموعد 
السنوي بٌن اإلنسان والطبٌعة ٌوم الةادي والعشرٌن من آذار, تسبقه فً مساء العشرٌن طذقذوإ إشذعذال الذنذٌذران عذلذى 

   كـاوا الـحـدادالمرتفعات وإضاءة الشموع فً البٌوت وإقامة ةلقات الرقص والغناء اةتفاالب بانتصار الخٌر المتمثل بـ   
على الظلم المتمثل بالملك ضةاك   أزدهاك   , لكن صراع األضداد ٌبقى قائماب  و أزدهاك ال ٌزال ٌتكرر فً كل عصر 

 و زمان . 

 أٌها الرفاق واألصدقاء ....

لسنا بمعزل عما تجري فً عموم المنطقة من أةداث دراماتٌكٌة , ومنذ أربع سنوات بدأ السورٌون ثورتهم بذتذعذابذٌذر 
نظام مستبد   , لكن الةاكم الظالم فً ةالتنا تمّثل بـ نـورو سلمٌة بدافٍع هو التوق إلى الكرامة والةرٌة كما فً ملةمة   

مدجج بترسانة عسكرٌة ةدٌثة , أفلةت جهوده فً جّر بعض المعارضٌن إلى مواجهتها , لٌتخذها ةجة ٌذبذرر  مخابراتً
بها استخدام كل أنواع األسلةة ضد شعبه , وتتةول البالد إلى ساةة لممارسة العنف وردة العنف , تتداخل فٌها أجذنذدات 

 القوى اإلقلٌمٌة , ومصالح الدول الكبرى , و ٌدفع المواطن البريء ضرٌبتها . 

المعارضة ما تزال منقسمة ومتنازعة فٌما بٌنها , ولم تثمر المساعً المبذولة  بهذا الخصوص فً تذجذمذٌذعذهذا ضذمذن 
إطار وطنً سوري , و تسلٌح الثورة لم ٌفِض إلى ةٍل ةتى اآلن , بٌنما على األرض , تستمر المجمذوعذات اإلرهذابذٌذة 
بالتمّدد وتستولً على مساةات كبٌرة من البالد , لتنشر بٌن الناإ رعباب وإرهاباب , وتذعذٌذث فذً الذمذدن والذقذرى خذرابذاب 
ودماراب, تتطلب مهمة استعادتها وتةرٌرها الكثٌر من الضةاٌا , وإعادة  تؤهٌلها وإعمارها الكثٌر من الجهد والمال, كذمذا 

  ورٌفها مإخراب, وتستمذر جذرائذمذهذم ةذالذٌذاب فذً كوبانًةصل فً مدن وبلدات سورٌة عدٌدة فً أوقات سابقة , وفً   
غرب مةافظة الجزٌرة وجنوبها , ومعها تتسارع دوامة العنف, وتتضاعذف الذمذخذاوف عذلذى مسذتذقذبذل الذبذالد وأبذنذائذه 
الشباب ,  وتتفاقم أزمة األمن والمعٌشة ,  فٌضطر الكثٌر من السورٌٌن بسببها إلى ترك دٌارهم وخوض مغامرة الهجرة 
واالغتراب , إلى جانب المالٌٌن الذٌن طالت القذائف والبرامٌل دورهم ومنازلهم , فذتذشذردوا ومذا زالذوا فذً مذخذٌذمذات 

 النزوح واللجوء والذل. 

إن ما ٌةدث على األرض السورٌة ٌفوق طاقة التةمل , ووقف نزٌف الدم السوري بات  قضٌة بةد ذاتذهذا , وإنذهذاء 
العنف عن طرٌق ةٍل سٌاسً تفاوضً بات مهمة وطنٌة ملةة , لكن تةقٌق ذلك لن ٌتم إال من خالل تؤطٌر كافة الذقذوى 
واألطراف الوطنٌة , واتفاقها على صٌغة الشراكة المستقبلٌة , فذً مسذودة دسذتذور تضذمذن الذةذرٌذات والذةذقذوق لذكذل 
المكونات السورٌة , أهمها بالنسبة لنا كشعب تعرض للةرمان واالضطهاد عبر عقذوٍد مضذت , هذو اإلقذرار الذرسذمذً 
بخصوصٌة شعبنا الكردي وةقوقه , فً ظل نظام ال مركزي دٌمقراطً , وتثبٌت ذلك فً وثائق المعارضة , ولكن على 
ضوء المعطٌات المتوفرة , من العبث أن ننتظر شركاءب قد ٌتصدقون بالةقوق على شعبنا , ومن غٌر الالئق أن نسذتذمذر 
فً خالفاتنا الةزبٌة , ونتوه فً ترتٌب أولوٌاتنا للمرةلة الةالٌة الدقٌقة , إذ من المإسف أن ٌتم العبث بمصٌر المرجعٌة 

وابقائها رهٌنة االشتراطات والمزاجٌات التً أعاقت  –كما هو ةالٌاب  –السٌاسٌة الكردٌة , من خالل المماطلة فً تفعٌلها 
 فً وقت سابق مسٌرة الهٌئة الكردٌة العلٌا وأشلّت فاعلٌتها. 

  المجٌد هذا العام ونةّثهذم عذلذى نـورو إننا فً الوقت الذي نهنئ فٌه أبناء وبنات شعبنا الكردي األبً بمناسبة عٌد   
التصافح والتوادد والتآلف , ال ٌفوتنا إال أن نستذكر معاب إخوتنا وأخواتنا فً باقً المناطق السورٌة , وما ٌمرون بذه مذن 

وأرواح شذهذداء  6891دمشق   –  سلٌمان آديظروف صعبة ترهق كواهلهم , ونقف إجالالب لروح شهٌد نـوروز األول 
 وةـدات ةماٌة الشعب وجمٌع شهداء الةرٌة والكرامة أٌنما كانوا . 

 عاش نـورو  رم ًا للحرٌة والتآخً ....

 وكل نـورو  وأنتم بخٌر
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