
  إعالن دمشق
  في مجلس اللوردات البريطاني 

  
نظمت لجنة إعالن دمشق في بريطانيا وبالتنسيق مع اللورد   

من هذا الشهر، ندوة في مجلس اللوردات   ، في األولروثرهام
). الطريق نحو المستقبل.. سورية( البريطاني تحت عنوان

شارك في هذه الندوة أعضاء من لجنة اإلعالن في بريطانيا، 
أعضاء من المجلس المضيف، وناشطون حقوقيون وكتاب و

  .وصحفيون
، وتحدث فيها لوردات ونواب اللورد روثرهامترأس الندوة    

وممثلون عن األمنيستي وهيومان رايتس ووتش باإلضافة إلى 
لقد رأى المراقبون في هذه . أعضاء لجنة اإلعالن في بريطانيا

لهيئات بريطانية نافذة، من تحالف إعالن دمشق  الندوة اختراقاً
كان المؤيدون للنظام السوري والمقربون منه قد عملوا طويالً 

رغم كل هذه الجهود المبذولة من . من أجل كسب ودها وتحييدها
النظام رأينا هذه الهيئات تدين انتهاكات النظام السوري الخطيرة 
لحقوق اإلنسان، وتطالب بإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين 

  .وعلى رأسهم قيادات إعالن دمشق
انتهاكات حقوق اإلنسان في ) جروجان(فقد أدان النائب    

سورية، وطالب بتوثيقها، وبالضغط الدولي من أجل إيقافها، 
المدير اإلقليمي لمنظمة  )توم بورتوس(وهذا ما فعله أيضاً 
  .،"هيومان رايتس ووتش"مراقبة حقوق اإلنسان 

اتفاق الشراكة بين أوربا  إلى جورجآلن وقد أشار الكاتب   
أن على االتحاد األوربي أن يوضح للنظام : وسورية فقال

السوري، أن تنفيذ تلك االتفاقية مرتبط بحقوق اإلنسان داخل 
  .سورية

ممثل حزب الوحدة  )كاميران حاج عبده(وتكلم في الندوة   
الكردي في أوربا؛ عن مأساة كرد سورية في ظل  الديمقراطي

م يرفض االعتراف بالحقوق الكردية، ويواجه تحركات نظا
المطالبين بحقوقهم بالعنف، مذكراً الحضور   األكراد السوريين

بأحداث الشهر الماضي وبالثالثة الذين استشهدوا في القامشلي 
لمجرد احتفالهم بعيد النوروز، وهو عين ما حدث في ملعب 

ايا بالرصاص القامشلي قبل أعوام حينما سقط عشرات من الضح
  .الحي بينهم أطفال ونساء

شاتهام (الباحث في مركز    )روبرت لوي(ثم تحدث    
ن المشكلة عن الشأن الكردي في سورية، مشيراً إلى أ)هاوس

خف من مثيالتها في تركية والعراق، أالكردية في سورية تظل 
لكن مع ذلك فاألكراد هم مشغولون بمسألة التغيير في سورية، 

للحصول على حقوقهم المسلوبة ومنها حق الجنسية  ويتعجلونه
  .١٩٦٢للذين حرموا منها بعد إحصاء عام 

مورين (واستمراراً لملف حقوق اإلنسان في سورية، تحدثت   
عن معاناة اسرة اللبواني الذي  من منظمة العفو الدولية )توماس

، وطالبت بإطالق ٢٠٠٥اعتقلته السلطات السورية منذ عام 
  المعتقلين السياسيين، سراح جميع

رئيس لجنة  محي الدين الالذقانيوكان قد ألقى في الندوة السيد  
إعالن دمشق كلمة هامة، تحدث فيها عن الوضع في سورية 
على كل المستويات السياسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية 

في هذه المقابلة  أاخترت أن أبد: " في مستهل كلمته وقد قال 
بالحقوق السياسية  أشائع في تناول الحقوق، فنحن نبد على خطا

ووضع السجون وأساليب التعذيب، وتقارير   وذكر المعتقلين
هناك عشرات بل   امنيستي وهيومان رايتس ووتش وننسى أن

مئات األلوف وربما ماليين البسطاء من السوريين الذين تهدر 
والترقي حقوقهم يومياً في العمل والنقل والسفر والتوظيف 

مبدأ تكافؤ يصادر فيه في بلد ........والعمل واختيار المهنة
من  أهلهومنع .... صادر الحريات السياسيةتالفرص، قبل أن 

العيش الكريم بإلغاء حقوق المواطنة من أساسه، ففي سورية 
الناس درجات ومراتب أوفرهم حظاً وأقدرهم على تحقيق 

  ....لقرار مركز صناعة اإلى طموحاته هو األقرب 
وكان آخر المتحدثين في الندوة أمين سر لجنة إعالن دمشق    

إن سورية بانتظار االستقالل الثاني مذكراً : في الندوة فقال
البريطانيين بالجنرال برنار بجت قائد القوات البريطانية في 
المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية، الذي ساعد السوريين في 

بدة ثم أضاف الع. ١٩٤٥ستعمار الفرنسي عام استقالله من اال
هم من السياسيين البريطانيين عنقائالً كأن جميع من نتحدث 

يقولون ان سورية لغز يصعب حله وفهمه؛ أما نحن فنعتقد دون 
ألغاز أن القيادة السورية رهينة الماضي لذا يصعب عليها أن 

عب تسير في طريق اإلصالح الذي تطالب به جميع مكونات الش
  .السوري

  
  للمعارضة السورية مؤتمر

  األمريكيفي الكونغرس  
 

، وهو منظمة أمريكية غير ربحية، "مجلس الديمقراطية"قام   
بواشنطن حول  األمريكيبتنظيم مؤتمر في مبنى الكونغرس 

وأفق التغيير في سوريا تحت  اإلنسانالديمقراطية وحقوق 
وقد دعي . ٢٥/٤/٢٠٠٨بتاريخ " التحول في سوريا: "عنوان

حزبنا حزب الوحدة : الى الندوة من المعارضة السورية
يكيتي وحركة العدالة والبناء  -الديمقراطي الكردي في سوريا

دمشق في الواليات المتحدة  إعالنومؤسسة ثروة ولجنة 
 األمريكيفقد دعي المعهد   األمريكيمن الجانب  أما؛ األمريكية

هيومان رايتس  -اإلنسانق الدولي للسالم ومنظمة مراقبة حقو
من  وأعضاءووتش وبعض السياسيين والدبلوماسيين السابقين 

كمحاضرين وضيوف، كما  األمريكيينمجلسي الشيوخ والنواب 
الجالية  وأبناءحضر الندوة العشرات من المهتمين والباحثين 

  .السورية
" مجلس الديمقراطية"رئيس منظمة  جيم برنسافتتح السيد   

كلمة حيا فيها الحضور وشكرهم على حضورهم المؤتمر ب
 بإدارة األولىخصصت الجلسة . وشرح أهمية عقد هذا اللقاء

الدولي للسالم، للحديث عن  األمريكيمن المعهد  منى يعقوبيان
  .والقضية الكردية في سوريا اإلنسانواقع حقوق 

من  عمار عبد الحميدكل من  األولىوتحدث في الجلسة   
 -من منظمة مراقبة حقوق اإلنسانو ستورك جمؤسسة ثروة و
. ممثل حزبنا في المؤتمر مروان شموتش ووهيومان رايتس و

وقد تناول المتحدثون في هذه الجلسة أوضاع حقوق اإلنسان في 
قمع وانتهاك لحرياتهم من  له السوريونسورية وما يتعرض 

ز وملف االعتقال السياسي مع التركي األساسية اإلنسانيةوحقوقهم 
   .دمشق إعالنعلى اعتقال قياديي 

هذا وقد تم في هذه الجلسة التركيز على القضية الكردية في   
شرحاً مفصالً للقضية  مروان شموسوريا، حيث قدم الرفيق 

الكردية وما يعانيه الشعب الكردي من ظلم واضطهاد وحرمان 
في مداخلته  شمو كما تناول. من حقوقه القومية المشروعة

لسياسة الشوفينة السورية تجاه الشعب الكردي من خالل تجليات ا
 اإلنسانت العنصرية التي تستهدف االعديد من المشاريع والقرار

االستثنائي  اإلحصاءالكردي بسبب انتمائه القومي مثل قانون 
 األكرادمن المواطنين  اآلالفالذي تم بموجبه حرمان عشرات 

دهم اليوم الثالثمائة من جنسيتهم السورية والذين يتجاوز تعدا
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، كما تم في المداخلة التطرق الى مشروع الحزام العربي ألف
وسياسة التعريب والحرمان من الحقوق الثقافية ومنع اللغة 

 إنسانية الى التعذيب الشديد والمعاملة الال باإلضافةالكردية، هذا 
الى حد قتلهم تحت التعذيب، كما تم التطرق  األكرادللمعتقلين 

المحتفلين في ليلة  األكرادالنار على الشبان  إطالق جريمةالى 
  .عيد نوروز وقتل ثالثة وجرح ثمانية منهم

 أسامةاما الجلسة الثانية من المؤتمر فقد تحدث فيها كل من   
 إعالنممثل محي الدين قصار من حركة العدالة والبناء و منجد

 ياألمريكمن المعهد  رضوان زيادة. دو أمريكادمشق في 
الدولي للسالم، وقدم المحاضرون في هذه الجلسة لمحة عن 

حتى تطور  دمشق والظروف التي مر بها إعالنكيفية قيام 
 جوشوا مورافيشكالجلسة  وقد أدار.ووصل الى شكله الحالي

 ".بروز المعارضة السورية: "وكانت بعنوان،من معهد إنتربرايز
حديث حول مستقبل فقد تم ال واألخيرةاما في الجلسة الثالثة   

جهات النظر وومناقشات مختلفة و األمريكية -العالقات السورية
ري دبلوماسياً وزيادة الضغط الداعية منها الى عزل النظام السو

هذه الجلسة  وأدار. ، ووجهة النظر الداعية الى الحوار معهعليه
من لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس  الن ماكوفسكيآ

السفير األمريكي األسبق في دمشق رك فيها ، وشااألمريكي
ة من حركة العدالة مالك العبدو تيودور قطوف) ٢٠٠٣-٢٠٠١(

 . من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية طوني بدرانوالبناء و
  

  لحزبنا تشارك أوربامنظمة 
  في المسيرات والتجمعات االحتجاجية

  زوالنار على الشبان الكرد ليلة نور إطالقجريمة  إلدانة
  
  :بلجيكا 
  
شاركت منظمتا حزبنا في هولندا وبلجيكا، ومنظمة حزبنا في  

هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في "من خالل  ألمانيا
الكردية وبعض الشخصيات  األحزابتجمع يضم " (ألمانيا

في التجمع االحتجاجي الذي تم يوم  )وجمعيتينالوطنية المستقلة 
ية بروكسل للتنديد باقدام دورية في العاصمة البلجيك ٣/٤/٢٠٠٨

النار عشوائياً في مدينة القامشلي  إطالقالسوري على  لألمن
الشموع  بإشعالكان يحتفلون بليلة عيد نوروز  أكرادعلى شبان 

 استشهادالى  أدىالمدينة بشكل هادئ وسلمي، مما  أرصفةعلى 
 جاءو. واعتقال البعض منهمثمانية آخرين ثالثة شبان وجرح 

سلسلة المظاهرات والتجمعات  إطارع بروكسل في تجم
والجمعيات الكردية في البلدان  األحزابها تظمناالحتجاجية التي 

الى  األوربيتنديداً بالحادثة وللفت نظر الرأي العام  األوربية
الشوفينية سياسة الفي سوريا وما يعانيه جراء  شعبنامأساة 

 واإلنسانيةة من حقوقه القومي نهحرماللنظام السوري، و
 .األساسية

في المتواجدة الكردية  األحزابتجمع منظمات الوشاركت في   
بعض الكلمات السياسية  إلقاءه ، وتم فيأيضابلجيكا وهولندا 

المطربون سمير علي وروز علي  وأدىوالقصائد الشعرية، 
وروبار حسو، والمطربتان آفين والت وكلستان سوباري بعض 

مبنيي  أمامالذي تم في ساحة شومان  التجمع إثناء األغاني
يمثل المنظمات وقام وفد . األوربيينالبرلمان واالتحاد 

مسؤولي بتسليم مذكرة الى  المشاركة في التجمع، واألحزاب
تم فيها التطرق الى  األوربياالتحاد الشؤون السورية لدى 

ظروف الحادث ونتائجه ومدى خطورته وتأثيره على الوحدة 
الى شرح واقع الشعب الكردي في  باإلضافةوريا، الوطنية في س

  .حل قضيته بشكل ديمقراطي وسلمي وضرورةسوريا 

  :سويسرا 
مجلس منظمات "شاركت منظمة حزبنا في سويسرا ومن خالل  

االحتجاجي  تجمعفي ال" األحزاب الكردية السورية في سويسرا
السفارة الفرنسية في  أمام ٢/٤/٢٠٠٨ األربعاءيوم الذي تم 

 أمنيةالعاصمة السويسرية بيرن، احتجاجاً على قيام دورية 
النار على مجموعة من الشبان الكرد الذين كانوا ليلة  بإطالق

. الشموع بإشعالعيد نوروز يحتفلون بشكل سلمي وحضاري 
وقد حمل المحتجون صور الضحايا والالفتات التي تندد 

  .حادثةبال
  :السويد 
لجنة التنسيق لمنظمات " إطارمنظمة السويد لحزبنا في  شاركت 

في التجمع االحتجاجي " األحزاب الكردية السورية في السويد
الذي نظمته لجنة التنسيق في العاصمة السويدية استوكهولم يوم 

السلطات  ارتكبتهالجريمة التي باتنديداً   ٥/٤/٢٠٠٨السبت 
وقتلهم بدم بارد، مما  النار على الشبان الكرد بإطالقالسورية 

الى استشهاد ثالثة من المحتفلين بليلة نوروز العيد القومي  أدى
  .لشعبنا

  :النمسا وبريطانيا 
في  أيضاكذلك شاركت منظمتا حزبنا في بريطانيا والنمسا  

التجمعات والفعاليات االحتجاجية التي تم تنظيمها للتنديد بحادثة 
لمحتفلين بعيد النوروز في ا األكرادالنار على الشبان  إطالق

  . مدينة القامشلي
  

  في لقاء رسميمنظمة هولندا لحزبنا تشارك 
  ن الخارجية في البرلمان الهولنديومع لجنة الشؤ

  
من منظمات وفد  إطارشاركت منظمة هولندا لحزبنا في   

مع  في لقاء ٨/٤/٢٠٠٨بتاريخ الكردية والكردستانية  األحزاب
 . ي البرلمان الهولنديلجنة الشؤون الخارجية ف

 اللجنة باسم معظممذكرة احتجاجية الى الوفد الكردي وقدم   
 .  الكردية والكردستانية والجمعيات الكردية في هولندا األحزاب

وتضمنت المذكرة شرحاً للقضية الكردية وسياسة النظام 
الحقوق القومية المشروعة  إنكارالسوري الشوفينية القائمة على 

 األكرادالنار على الشبان  إطالق جريمة وإدانةكردي، لشعبنا ال
الى استشهاد ثالثة وجرح  أدىالمحتفلين بليلة عيد نوروز والذي 

وطالب الوفد الكردي . يقامشلالفي مدينة  واعتقال العديدين منهم
الحكومة والضغط ك البرلمان الهولندي بالتحر في مذكرته

لفاعلين والمسؤولين ا السورية للتحقيق في الحادث ومحاكمة 
 .المواطنين وإرهابوالكف عن سياسة القتل  عنها،

في سورية وتخوف  الكرديةكما شرح الوفد خصوصية القضية 
ت أالجانب الكردي من مؤامرة تطال وجوده القومي التاريخي بد

 .حتى اآلن ومازلت مستمرة ٢٠٠٤فصولها بأحداث آذار 
انتهاكاً صريحاً واعتبره  الجانب الهولندي الحادث أدانهذا وقد   
 المذكرة وتوقيت اللقاء الذي أهميةالى  أشار، كما اإلنسانحقوق ل

للحكومة الهولندية تصادف مع يوم مناقشة السياسات الخارجية 
مطالبة الحكومة  الجانب الهولندي على وأكد. مع وزير الخارجية

جانب القضية الكردية الى  وإدراجهذا االنتهاك  بإدانةالهولندية 
  .في المحادثات االورو متوسطية اإلنسانقضية حقوق 

 
  منظمة رومانيا تعقد كونفرانسها

  يلتقي الجالية الكردية في بوخارست أورباومسؤول منظمة 
      ٦/٤/٢٠٠٨عقدت منظمة رومانيا لحزبنا كونفرانسها بتاريخ   

. دالرفيق  أورباالمنظمة ومسؤول منظمة  أعضاءبحضور 
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في الكونفرانس مناقشة الوضع  توقد تم. كاميران بيكس
السياسي في سوريا عامة ووضع الشعب الكردي وقضيته 
بصورة خاصة وما يعانيه من اضطهاد وقمع وحرمان من 

في ظل السياسة الشوفينة  األساسية واإلنسانيةحقوقه القومية 
لنظام دمشق، كما تم في الكونفرانس التوقف على وضع الحركة 

سواء في  األخرىالكردية  األحزابات حزبنا مع الكردية وعالق
وناقش . األطرخارج هذه  أوالجبهة والتحالف والتنسيق 

حيث تم التوقف على  بإسهابالكونفرانس الوضع التنظيمي 
السلبيات التي انتقدها الرفاق وأكدوا على ضرورة تجاوزها 

 أيضاوتحسين وضع المنظمة، كما تم تناول الجوانب االيجابية 
  . لتأكيد على تعميق هذه الجوانبوا
 أوربامسؤول منظمة  كاميران بيكس. دكما حضر الرفيق   

اجتماع اللجنة الفرعية لمنظمة حزبنا في رومانيا والذي عقد في 
  . الكونفرانس أعمالوقت الحق بعد انتهاء 

جاليتنا الكردية في  أبناءكذلك التقى الرفيق بيكس بعضاً من   
وعالقاتهم  أوضاعهمبوخارست وبحث معهم  العاصمة الرومانية

سواء فيما بينهم او مع المواطنين والمسؤولين والمنظمات في 
رومانيا، واستمع الى آرائهم ووجهات نظرهم السياسية وموقفهم 

، وتم التأكيد أوربامن الحركة الكردية ونشاطاتها والسيما في 
 بناءأفي اللقاء على ضرورة استمرار وتعميق العالقة بين 

  .الجالية والوطن، والعالقة بينها وبين الحركة الكردية
  

   أوربامسؤول منظمة 
  يلتقي الرفاق في منظمة هولندا

لحزبنا  أوربامسؤول منظمة  كاميران بيكس. دحضر الرفيق   
اجتماع اللجنة الفرعية لمنظمة حزبنا في هولندا وناقش معهم 

 أبناءحركها بين المنظمة وسبل تطوير وتفعيل عملها وت أوضاع
الكردية  واألحزابالجالية الكردية، وعالقاتها مع المنظمات 

  .والكردستانية في هولندا
 أعضاءكما حضر اجتماعاً موسعاً للمنظمة حضره الرفاق   

وقدم . اللجنة الفرعية والفرق المرتبطة بها في منظمة هولندا
السوري الرفيق بيكس في االجتماع شرحاً موسعاً لسياسة النظام 

الشوفينة والقمعية تجاه شعبنا الكردي وقضيته العادلة منذ عقود 
في القمع واالضطهاد الى  وإمعانهعديدة، وازدياد شراسة النظام 

حد القتل واالعتقال والتعذيب الشديد والمعاملة الالنسانية 
والتي  األخيرةشعبنا في السنوات  أبناءللمعتقلين السياسيين من 

المحتفلين بقدوم  األكرادالنار على الشبان  قإطالكان آخرها 
  .عيد النوروز

دمشق والتطورات  إعالنكما تم في االجتماع الموسع بحث   
 إدانةحيث تمت  لإلعالنبعد عقد المؤتمر الوطني  األخيرة

وتفعيل  اعتقال قياداته، والتأكيد على ضرورة استمرار وتطوير
الوطنية المعارضة في عالقة حزبنا والحركة الكردية مع القوى 

دمشق الذي يجب  إعالنسوريا وال سيما المنضوية تحت لواء 
الحفاظ عليه وتقويته وتعزيز موقعه بين القوى الوطنية 

  .المعارضة وبين المواطنين السوريين
  

  لقاء رسمي مع ممثلي
  الحزب الديمقراطي واالشتراكي الكردستانيين في هولندا

لحزبنا مع ممثلي الحزب  بارووأ التقى الرفيق مسؤول منظمة  
العراق في مكتبهم بالعاصمة  –الديمقراطي الكردستاني 

الهولندية امستردام، كما التقى بممثلي الحزب االشتراكي 
وقد تم في االجتماعين الحديث . أيضاهولندا  الكردستاني في

الشعب الكردي في سوريا وما يعانيه  أوضاعوبشكل مفصل عن 

قه القومية المشروعة واضطهاد وقمع جراء من حرمان من حقو
كما قدم . سياسة النظام السوري الشوفينية والعنصرية تجاه شعبنا

الشعب  أوضاعممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني لمحة عن 
كردستان بعد تحريره من  إقليمفي  األخيرةالكردي والتطورات 

  . النظام العراقي الديكتاتوري السابق
حزب االشتراكي الكردستاني فقد قدموا شرحاً لوضع ممثلو ال أما

الشعب الكردي في تركيا وتطورات الوضع في كردستان تركيا 
  .األخيرةفي الفترة 

وقد تم في االجتماعين التأكيد على تعميق العالقات والتواصل   
بين حزبنا والحزبين الكردستانيين واالستمرار في القيام بالمزيد 

  .كةمن النشاطات المشتر
  

  فرع دهوك –كردستان  أدباءلقاء مع وفد اتحاد 
 أوربامسؤول منظمة كاميران بيكس . د كما التقى الرفيق  

فرع دهوك الذي ضم الكاتب  –كردستان  أدباءبوفد اتحاد 
. ، والكاتبين عبدال نوري وخيري بوظانحسن سليفانيوالشاعر 

في  يرةاألخوالتطورات  األوضاعوقد تم في اللقاء بحث مختلف 
 واألدبيكردستان، مع التركيز على الوضع الثقافي  إقليم

 وإقليمكردستان، وعالقة وتواصل االتحاد  أدباءونشاطات اتحاد 
 وأجزاء أوربافي  األكراد واألدباءكردستان مع المثقفين 

  .األخرىكردستان 
  

  ألمانياكونفرانس منظمة شرقي 
 ٢٧/٤/٢٠٠٨اريخ لحزبنا كونفرانسه بت ألمانياعقد فرع شرق   

وقد تم في . أورباالقيادية لمنظمة  الهيئةبحضور رفيقين من 
تنظيمي من خالل بحث الكونفرانس التركيز على الجانب ال

تفعيل العمل التنظيمي  وضرورةالتنظيمية  مختلف األمور
على الجوانب االيجابية التي يجب  والتأكيدوتجاوز السلبيات 

كما تم في الكونفرانس التوقف  .تعميقها واستمرار العمل بها
، األخيرةعلى تطورات الوضع السياسي في سوريا خالل الفترة 

مع  أحزابهاوضع الحركة الكردية وعالقات  إلى باإلضافة
بعضها البعض من جهة وعالقاتها مع القوى الوطنية المعارضة 

   .أخرىدمشق من جهة  إعالنوال سيما 
  

  الذكرى إحياءالمشاركة في 
  ة والستين لجمهورية مهابادالحادي

، شارك إيران -تلبية لدعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني  
 أقيمتلحزبنا في الندوة التي  ألمانياوفد من فرع جنوب ووسط 

في مدينة دورتموند بمناسبة الذكرى الحادية والستين لقيام 
ذكرى استشهاد رئيسها قاضي محمد  وإحياءجمهورية مهاباد 

 اإليرانيالنظام  أعدمهم نالذي اآلخرينورية الفتية وقادة الجمه
الوفد كلمة  أعضاءاحد  ألقىوقد . بعد سقوط جمهورية مهاباد

جمهورية مهاباد في التاريخ الكردي  أهميةفيها على  أكد
الحديث، وعلى مناقب رئيس الجمهورية الشهيد قاضي محمد 

   .ودورهم في بناء الجمهورية واآلخرين
 

  ألمانيانوب وفد من فرع ج
  الجمعيات الكردية إحدىيحضر افتتاح 

لحزبنا حفل افتتاح  ألمانياحضر وفد من فرع جنوب ووسط   
الوفد  أعضاءاحد  ألقىجمعية هيفي في مدينة دورتموند، حيث 

فيها على اهمية الجمعيات ودورها في تعميق الوعي  أكدكلمة 
الى دعم  اروأشالجالية الكردية،  أبناءاالجتماعي المدني بين 

 .حزبنا لمثل هذه النشاطات والفعاليات
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