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  ٢٠١٧كلمة مبناسبة نـوروز 

  *محي الدین شیخ آلي

الذي یحییھ العدید  عید نـوروزآذار  ٢١علینا یوم  وسط مناخات الحرب وعذابات السوریین وفظائع التفجیرات، یحلُّ 

برز وأھم مناسباتھ، لما تحملھ من أ وتعّد من علیھ كثیراً ھذه المناسبة من الشعوب، من بینھا شعبنا الكردي الذي تعزّ 

معاني وقیم السلم والحریة وجمال الطبیعة، لیتم من خاللھ استذكار لمآسي وتضحیات الُكـرد دفاعاً عن وجودھم وھویتھم 

  في وجھ ظلم وظالمیة الجھل والعنصریة وأدواتھا في كل من سوریا وتركیا وإیران والعراق.

كوباني، الجزیرة، ُزجَّ بأكثر عفرین،  وعقاباً على انتشار شعلة نـوروز في مناطق ١٩٦٠ففي نـوروز سوریا عام 

 ١٩٨٦ألف مواطن كردي في غیاھب سجون حلب ودمشق ودیر الزور والحسكة ...، وفي نـوروز عام  )1000( من

ى، جراء خالل تجمع احتجاجي سلمي أمام القصر الجمھوري بدمشق سقط دمحم أمین سلیمان آدي شھیداً وآخرین جرح

  لجوء قوى األمن إلى استخدام الذخیرة الحیة ضد مدنیین ُعزل طالبوا بحقھم الطبیعي في إحیاء نـوروزھم السنوي.

إن جملة الوقائع في األمس والیوم، تُفید بوضوح أن ثمة مشاریع وسیاسات ممنھجة كانت والتزال ترمي أساساً إلى 

ستھا قومي في مناطقھ التاریخیة المقسمة بموجب ترسیمات حدود كرّ محو الھویة الثقافیة للشعب الكردي ووجوده ال

وإلى یومنا ھذا، حیث یواصل أصحاب تلك المشاریع والسیاسات العنصریة اتفاقیات دولیة إثر الحرب العالمیة األولى 

شمال السوري بالتشارك مع قوى االسالم السیاسي وأعوانھا جھوداً متشعبة الستمرار فرض الحصار على الُكـرد في ال

ل صدام مسلح وصوالً إلى افتعا ...،م الفتیة في اإلدارة الذاتیةقدراتھم الدفاعیة وإجھاض تجربتھ بھدف إضعاف وشلّ 

الذي سبقھ ورافقھ دفع وتحریض من  العراق، –وقوات الحزب الدیمقراطي الكردستاني  وحـدات حمایة سنجاربین 

الطرق والمنافذ أمام ُكـرد سوریا وتوجیھ ضربات جدیدة  من الضغط وسدّ  الجانب التركي الرسمي، بُغیة تشكیل مزیدٍ 

واألكثر تعلقاً بقراھا وجبالھا ومزاراتھا،  ھم السكان األصلیین لمنطقة سنجاركون للُكـرد اإلزدیین وإنھاكھم أكثر فأكثر،

لعشرات الفرامانات وعملیات اإلبادة التي كان آخرھا حرب اإلبادة التي شنھا تنظیم الدولة (داعش)  استكماالً ... وذلك 

ل اإلزدیین، الیزال مصیرھم في قبضة داعش ثالثة آالف من نساء وأطفا) 3000ضدھم، والذي طال توحشھ أكثر من (

ممجوج، تعزف على وتره  شیعي) –اً بمسعى إقحام الُكـرد في دوامة صراع یحمل مسمى (سني مجھوالً، ... ومرور

 والخارج عبر شراكة فيتعمیمھ في الوسط السوري في الداخل حكومة حزب العدالة والتنمیة في تركیا و دامتھوتعمل إل

شبكات التنظیم العالمي لإلخوان المسلمین التي توفر الغطاء والقنوات والحواضن ألعمال تنظیم مع العمل و التخطیط

القاعدة بمسمیاتھ العدیدة وتنظیم دولة الخالفة (داعش) ومثیالتھ، وإنتھاءاً بنشوب وتوسیع نطاق إقتتال داخلي مخزي، 

ران، تركیا، (إی العالم الخارجيتحمیل یستسھل ویروق لھ  دیمقراطي) –مي یلفھ صخب إعالمي وخطاب شعاراتي (قو

النزعات المرضیة وضیق األفق والمخجل، وذلك بغیة التغطیة على حجم الفساد  الحدثفي ھذا  ...الخ) كل المسؤولیة

لغة الحوار والتآلف للعمل معاً على  اعتمادبین أطیافھ السیاسیة، بدل القائم لدى الجانب الكردي والتعامل السلبي والتنافر 

وبلورة المشتركات في ھكذا معترك ال الھدم، فتیل التوتر والفتن وحقن الدماء، وممارسة النقد بھدف البناء نزع 

من  ومقدماتالدعوة إلى عقد مؤتمر كردستاني یُرسي الحد األدنى ألسس  ، من المفترض أن تتجدد معھاوإرھاصات

 خصوصیة كل ساحة، واحترامالسالح في حل المنازعات بین القوى واألحزاب بینھا االجماع على نبذ اللجوء إلى لغة 

  .المجیدة نرفع معاً وعالیاً شعلة نـوروزكي 

 .عاش نـوروز رمزاً للصداقة والتآلف بین مكونات شعبنا السوري وشعوب المنطقة  

 المجد لشھداء الحریة.  

 .كل نـوروز وأنتم سالمین  
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