
حزاب منظمة أوربا لحزبنا تشارك في لقاء باريس لأل
  تفاق على تأسيس مجلس للجالية الكرديةواإل الكردية

  
في اإلجتماع الذي عقدته وربا لحزبنا شاركت منظمة أ   

تشرين  ٢٦و ٢٥اب الكردية يومي وربا لالحزمنظمات أ
وقد تم في االجتماع . ول في العاصمة الفرنسية باريساأل

بين منظمات األحزاب  مناقشة التعاون والعمل المشترك
مثل الجالية وربا، وأهمية تأسيس مجلس يالكردية في أ

مصالحها وعن ويدافع عن  ،ورباالكردية السورية في أ
جتماع بيان وقد صدر عن اإل. ة القضية الكرديةعدال

لمواضيع التي تمت مناقشتها في تضمن النقاط وا
  :جتماع، وفيما يلي النص العربي للبياناإل
  

 البيان الختامي الجتماع باريس
  ٢٠٠٨تشرين األول  ٢٦-٢٥

  
 ورباأ منظمات ممثلو عقد الثاني باريس لمؤتمر متابعة  
 تشرين ٢٦و ٢٥ يومي تشاورياً جتماعاًإ الكردية حزابلأل

 .باريس الفرنسية العاصمة في األول
 بدأ الكرد، الشهداء رواحأ على صمت دقيقة الوقوف بعد  
 توقف. التحضيرية اللجنة دارةبإ عمالهأ جتماعاإل

 للجالية مجلس تأسيس أهمية على مطوالً المجتمعون
 وآليات كيفية ناقشةم تتم وقد وربا،أ في السورية الكردية

 بعض في التباين ورغم. المجلس هذا تأسيس ومستلزمات
 المجتمعين بين تفاقإ هناك كان أنه إال النظر، وجهات
 الشعب قضية عن الدفاع في المشترك العمل أهمية على

  . العالم الى صوته يصالوإ الكردي
 ممثلي من مشتركة لجنة تأسيس على تفاقاإل وتم هذا  
 بالمهام القيام جلأ من جتماعاإل حضرت تيال حزاباأل

 :التالية
 بغية ورباأ مستوى على مشتركة بنشاطات القيام -١

 والمؤسسات للمنظمات العادلة الكردي الشعب قضية شرح
  .المعنية

 ال التي وربيةاأل الدول في مشتركة لجان تأسيس -٢
  .اللجان هذه مثل فيها توجد
 على للعمل وربياأل المستوى على عام مؤتمر عقد -٣

  .ورباأ في السورية الكردية للجالية مجلس تأسيس
 والسياسة ٤٩ رقم المرسوم المجتمعون وناقش كما  

 وتم عام، بشكل السوري للنظام والعنصرية الشوفينية
 وادانة فضح بغية دبلوماسي سلمي بنشاط للقيام قرار اتخاذ
 تمسي التي المشتركة اللجنة وستقوم كما. المرسوم هذا

 دبلوماسية سلمية وتحركات بنشاطات مستقبالً تأسيسها
 . خرىأ

 اللجنة الى والشكر التحية بتوجيه المؤتمر واختتم  
 نجاحوإ عقد جلأ من بذلتها التي جهودها على التحضيرية

 المجتمعون وأعرب السابقة، جتماعاتواإل جتماعاإل هذا
 .مستقبالً آخر مشترك اجتماع بعقد أملهم عن

  
 :االجتماع حضرت التي حزاباأل
  سوريا في الكردي آزادي حزب -١
  سوريا في الكردي اليساري الحزب -٢
  السوري الكردي الديمقراطي الحزب -٣
  البارتي – ياسور في الكردي الديمقراطي الحزب -٤
  البارتي – سوريا في الكردي الديمقراطي الحزب -٥
  سوريا في الكردي التقدمي الديمقراطي الحزب -٦
  يكيتي – سوريا في الكردي الديمقراطي الوحدة حزب -٧
  سوريا في الكردي يكيتي حزب -٨
  الديمقراطي االتحاد حزب -٩
  

  وربا لحزبنامنظمة أ
  لمانياق في أهم في تأسيس لجنة اعالن دمشاست

  
وربا لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي شاركت منظمة أ  

للجنة يكيتي، في المؤتمر التأسيسي  –الكردي في سوريا 
في مدينة  ٣/١٠/٢٠٠٨لمانيا بتاريخ إعالن دمشق في أ

وقد حضر المؤتمر ممثلو مختلف منظمات قوى . بيلفيلد
ا إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في ألماني

وبعض الشخصيات المستقلة المؤمنة ببرنامج اإلعالن من 
 .أجل التغيير

في المؤتمر مناقشة مسودة النظام األساسي  توقد تم  
للجنة، وأقر بعد إجراء التعديالت واإلضافات الضرورية 
عليها، ثم تليت خطة عمل اإلعالن في الخارج، الواردة 

اعتمد كأحد من مكتب األمانة العامة لإلعالن في دمشق، و
كما وانتخب المؤتمرون هيئة . الوثائق األساسية للمؤتمر

لقيادة أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر 
واإلجتماعات العامة، والسهر على تأطير الجالية السورية 
في المانيا، من خالل استيعابها في فعاليات اللجنة وترشيد 

نجاز مشتركة في إدم القضايا العامة والنشاطاتها بما يخ
 كما انتخبت الهيئة منسقاً لها ومساعداً له. عملية التغيير

ختصاصية عديدة وأميني سر وصندوق للهيئة ولجان إ
 .بشكل يلبي متطلبات وموجبات عمل اللجنة

ن اللجنة تعاهد أبناء وجاء في البالغ الختامي للمؤتمر أ  
دخار اي جهد لشعب السوري بكل أطيافه على عدم إا
شرح قضيته وإيصال معاناته الى مختلف المؤسسات ل

والهيئات الشعبية والرسمية األلمانية والعالمية المعتمدة 
لدى برلين، وكسب أصدقاء أجانب من مفكرين ونشطاء 

كما ودعت اللجنة في بالغها الختامي أبناء . لقضيته
الجالية السورية من شخصيات وجمعيات وفعاليات مختلفة 

لى التفاعل اإليجابي مع اللجنة، من خالل في ألمانيا، إ
ن ندة لها أو اإلنضمام إليها، حيث أتقديم الدعم والمسا

أحد وتستوعب كل من يؤمن اللجنة ليست حكرأ على 
عالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ولديه ببرنامج إ

اإلستعداد للعمل وفق خطة عمل اإلعالن ويقبل بالنظام 
  .األساسي للجنة
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  وربا لحزبنات منظمة أنشاطا
  في ذكرى االحصاء االستثنائي

تسليم مذكرة الى برلمانات : حصاء االستثنائيفي ذكرى اإل  
ع الجهات طالبغية إ لمانياادي في أتحات والبرلمان اإلالوالي

لمانيا على ما يعانيه الرسيمة والسياسية واألحزاب في أ
ري ظام السوشعبنا الكردي في سوريا جراء سياسة الن

الى عدد من برلمانات الواليات مذكرة تم تسليم  ..الشوفينية
لمانية في جنوب وغرب البالد من بينها واليات هيسن األ

مال الراين وويستفاليا، كذلك تم وسارالند وبايرن ووالية ش
الكتل لمانية وجميع إرسال المذكرة الى األحزاب األ

وقد تم في  .تحادي البوندستاغالبرلمانية في البرلمان اإل
ية في سوريا ومايعانيه المذكرة التطرق الى القضية الكرد

ساسية شعبنا من إضطهاد وحرمان من حقوقه اإلنسانية األ
والقومية والمشاريع والقوانين العنصرية التي تطبق في 

كما . ٤٩سوم رقم رآخرها الم كان المناطق الكردية والتي
المطالب العادلة في المذكرة المطالبة بدعم ومساندة  توتم

للشعب الكردي والضغط على النظام السوري لحل القضية 
  .الكردية بالحوار والطرق السلمية

انية بمناسبة لمان في نحو ثالثين مدينة أكذلك تم توزيع بي  
الذكرى السادسة واألربعين لإلحصاء اإلستثنائي وحرمان 

الف مواطن كردي من جنسيتهم السورية وما  ٣٠٠كثر من أ
جراء ذلك من حرمان من حقوقهم اإلنسانية  عانونهي
  .ساسيةاأل

  حزاب الكرديةتجمع إحتجاجي لأل
 مام البرلمان السويسريأ

ة حزبنا في سويسرا مع منظمتي الحزب قامت منظم  
حتجاجية في بتنظيم تظاهرة إ التقدمي وتيار المستقبل

كرى السادسة العاصمة السويسرية بيرن، وذلك في الذ
ن لقانون اإلحصاء اإلستثنائي الذي تم بموجبه واالربعي
الف مواطن كردي من جنسيتهم  ١٢٠كثر من تجريد أ

 .. الف ٣٠٠السورية والذين يفوق عددهم اليوم الـ 
مام البرلمان علن المتظاهرون الذين تجمعوا أوأ كما  

علنوا عن ي ووزعوا بياناً بهذه المناسبة، أاالتحادي السويسر
تقلين السياسيين الكرد وغيرهم في السجون تضامنهم مع المع

عتقال اإلغالق ملف السورية مطالبين باالفراج عنهم وإ
ة الى البرلمان ناشدوا فيها الدول السياسي، كما سلموا مذكرة

مة السورية لحل السويسرية بالتدخل والضغط على الحكو
 .نهاء مأساة المجردين من الجنسيةالقضية الكردية وإ

 
مظاهرة ا في بريطانيا وبلجيكا تشاركان في منظمتا حزبن

  بروكسللندن وفي  فرنسيةأمام السفارة الحتجاجيةإ
    

ية الكردية في بريطانيا في شاركت منظمة حزبنا مع الجال  
مام السفارة الفرنسية في اجي، تم تنظيمه أتجمع إحتج

لندن، بمناسة الذكرى السادسة العاصمة البريطانية 
أكثر تم بموجبه حرمان  ستثنائي الذيين لإلحصاء اإلربعواأل
ن جنسيتهم السورية بناء شعبنا الكردي مالف من أ ٣٠٠من 

وقد تم تقديم مذكرة الى . ساسيةومن حقوقهم اإلنسانية األ
تحاد ذي تراس بالده الدورة الحالية لإللفرنسي الالسفير ا

وربي، تم فيها شرح معاناة الشعب الكردي في سوريا األ
  . نظاملجراء السياسة الشوفينية ل

حزبنا في  بالتعاون مع منظمة حزب يكيتي قامت منظمةو  
حتجاجية للتنديد بالمرسوم التشريعي بلجيكا بتنظيم تظاهرة إ

آالف المواطنين االكراد من  وتجريد ١٩٦٢لعام   ٩٣
حتجاجي يوم يم التجمع اإلوقد تم تنظ. جنسيتهم السورية

مام السفارة الفرنسية في بروكسل أ ١٣/١٠/٢٠٠٨االثنين 
  .وربيتولى الرئاسة الدورية الحالية لإلتحاد األكون باريس ت

 
  وربا توقعمنظمة أ

 ستثنائيفي ذكرى اإلحصاء اإلعلى بيان مشترك 
  
اً بيان ٢/١٠/٢٠٠٨بتاريخ وربا لحزبنا نظمة أصدرت مأ  

 ،روبامشتركاً مع منظمات األحزاب الكردية االخرى في أ
وجهته الى الهيئات والمنظمات الدولية والحكومات االوربية 
ومنظمات المجتمع المدني، للتنديد بالسياسة الشوفينية للنظام 
 السوري واستمرار العمل بالقرارات والمراسيم العنصرية

  : وجاء في النداء.٤٩كان آخرها المرسوم التشريعي رقم  والتي
بغية تغيير ديموغرافية منطقة الجزيرة في سوريا وعزلها عن "

المناطق الكردية في كل من تركيا والعراق قامت الحكومة 
 ١٩٦٢عام ) اإلحصاء اإلستثنائي(السورية بتنفيذ مشروعي 

" ةلجزيرفي منطقة ا ١٩٧٣/ ١٩٦٦) الحزام العربي(و
واستعرض النداء معاناة الشعب الكردي في سوريا جراء 

حقوقه القومية  شعبنا من السياسة الشوفينية للنظام وحرمان
ضطهاد وعن األساليب التي يتبعها النظام في إ. المشروعة

إن الحكومات السورية وفي سبيل إقصاء "بيان شعبنا جاء في ال
ش دوره على الشعب الكردي عن الحراك السياسي وتهمي

القضاء شكل عام وتشويه حقيقته القومية والساحة السورية ب
على قضيته المشروعة على أرض أبائه وأجداده بشكل خاص، 

إستخدام مختلف أساليب الضغط واإلكراه على  نعالتتوانى 
مثل المرسوم  الجماهير الكردية وحركتها السياسية داخلياً

-٩-١٠نفيذ بتاريخ الذي دخل حيز الت/ ٤٩/ التشريعي رقم
إلشباع عنصرية الشوفينيين من جانب، واللجوء الى  ٢٠٠٨

المراوغة في عالقاتها الخارجية للتملص من الضغوطات 
بالمطالبة بالضغط على  بيانواختتم ال" الدولية من جانب آخر

 ٤٦إننا، وبمناسبة مرور : "الحكومة السورية حيث جاء فيه
نتوجه بهذا النداء الى كافة عاما على هذا المشروع العنصري، 

الهيئات الدولية والمنظمات االنسانية والحكومات الديموقراطية 
التدخل السريع لدى النظام السوري وإجباره على إحترام 

هذه الشريحة الكبيرة من الشعب  ةضع حد لمعاناوإلتزاماته و
الكردي، بإعادة الجنسية اليهم والتعويض عما لحق بهم من 

ومعنوية حتى اآلن وإلغاء كافة المشاريع  أضرار مادية
العنصرية والسياسات التمييزية االستثنائية األخرى بحق الشعب 

  ".الكردي في سوريا
 :التالية حزابمنظمات أوربا لأل بيانوقد وقعت على ال  

ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ يكيتي ـ منظمة 
 أوروبا

 ا ـ منظمة أوروباـ حزب يكيتي الكردي في سوري
 ـ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ـ البارتي ـ منظمة أوروبا

 ـ حزب آزادي الكردي في سوريا ـ منظمة أوروبا
 ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ـ منظمة السويد

   ـ تيار المستقبل الكردي في سوريا ـ منظمة أوروبا
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  منظمة حزبنا تشارك في لقاء
 مع لجنة مختصة بالشأن الكردي في البرلمان السويسري

 –ويسرا لحزبنا مع وفد من تحالف األحزاب الكردستانية شاركت منظمة س  
مان جتماع مع اللجنة البرلمانية المختصة بالشأن الكردي في البرلهفكاري، في إ

عرب عن سعادته رأسها السيد كارلو سوماركا الذي أوالتي يت ،ي السويسريتحاداإل
وقدم . باللقاء الذي تم فيه التطرق الى وضع الشعب الكردي في كل جزء من كردستان

الكردي  يها عن وضع الشعبا لحزبنا في الوفد، مداخلة تحدث فممثل منظمة سويسر
ساسية، قه القومية  واإلنسانية األمان من حقوضطهاد وحرفي سوريا وما يعانيه من إ

ما والمشاريع العنصرية التي يطبقها النظام السوري في المناطق الكردي وال سي
كما وتم . الف من جنسيتهم السورية ٣٠٠كثر من مشروعي الحزام العربي وتجريد أ

ء عضالمداخلة التطرق الى المالحقة واإلعتقال الذي يتعرض له النشطاء وأفي ا
العادلة،  حزاب الكردية بسبب نشاطهم ودفاعهم عن قضية الشعب الكردياألوقيادات 

ائح المجتمع عتقال المعارضين للنظام من مختلف شركذلك تمت االشارة الى إ
السوري، والمطالبة بإطالق سراح كافة معتقلي الرأي وإغالق ملف اإلعتقال 

ل حزبنا الجهات وضاع الالجئين الكرد في سويسرا طالب ممثوبشأن أ. السياسي
الرسمية في سويسرا بأن تبني قراراتها وموقفها من القضية الكردية باالعتماد على 

وبعد المداخلة سلم . المصادر الكردية وليس على مواقف ومصادر النظام السوري
ستمرار النظام السوري في ري مجموعة من الوثائق التي تثبت إالجانب السويس

شعب الكردي، وقد تعهد الجانب السويسري بدراسة الوثائق سياساته الشوفينية تجاه ال
  . وبالمزيد من التعاون والتنسيق

  وفد من منظمة حزبنا في هولندا
 يلتقي مستشار وزارة الخارجية لشؤون الشرق االوسط

جتمع وفد من منظمة حزبنا في هولندا  مع مستشار الوزارة لشؤون الشرق االوسط إ  
في مبنى وزارة  ١٣/١٠/٢٠٠٨يتر فان در بلومن يوم االثنين و شمال افريقيا السيد ب

تحدث الوفد وبشكل مفصل عن معاناة الشعب الكردي جراء . الخارجية الهولندية
المرسوم  السياسات الشوفينية للنظام السوري تجاه شعبنا وقضيته العادلة، وخصوصاً

مييز وانتهاك حقوق ة من التلسياسة النظام لمرحلة جديد الذي بات عنواناً/  ٤٩/
الشعب الكردي و تهديده للسلم  ثار الكارثية للمرسوم علىاإلنسان، وحذر الوفد من اآل

بضرورة التحرك لحمل النظام على إلغاء هذا المرسوم  كما طالب الوفد . هلي األ
دراجها مع رية المطبقة بحق شعبنا الكردي، وإجراءات والمشاريع العنصوكافة اإل
عتقال السياسي والسجن والقتل كما حدث  في ت حقوق اإلنسان  واإلإنتهاكا ملفات
دراجها على جدول وضروة إ  ٢٠٠٨وعشية نوروز  ٢٠٠٧ف وخري ٢٠٠٤آذار 

لذي سيزور هولندا قريبا في جولة أوربية المباحثات مع وزير االقتصاد السوري ا
ماع وزراء خارجية ت في إجتلمانيا وهولندا، كذلك مناقشة هذه الملفاتشمل إيطاليا وأ

مستشار وزارة الخارجية الهولندية تفهمه  ىومن جانبه أبد. دول اإلتحاد األوربي
بة بتحقيق التقدم في ملف حقوق اإلنسان كشرط أساسي للموقف وضرورة المطال

يطانيا هولندا موقفها جل الشراكة حيث تشاطر برإلستئناف الحوار مع دمشق من أ
كد حرصه على وأ/ ٤٩/بالمرسوم هتماما بالغاًهولندي إلمسؤول البدى اهذا، كما وأ

  تلبية مطالب الوفد

  

  منظمة السويد لحزبنا
  تدين قتل وتهجير المسيحيين

 من الموصل 
حزبنا في السويد على وقعت منظمة   

صدره تحالف القوى بيان مشترك أ
 ،السياسية الكردية والكردستانية في السويد

منها منظمة حزبنا، تم في البيان ومن ض
والتهديد الذي دانة القتل والتهجير إ

يتعرض له المسيحيون مؤخراً في مدينة 
. الموصل من قبل المنظمات االرهابية

حيث قتل العديد من المسيحيين وأحرقت 
الف منهم الى بيوتهم مما اضطر اآل

ديارهم، وقد لجأ معظم الهجرة وترك 
يم كردستان والسيما الى قلهؤالء الى إ
 . ربيلالعاصمة أ

 
الوزراء  تقديم مذكرة الى رئيس

البريطاني ووزير الخارجية والمنظمات 
 المدنية والسفارات االجنبية في لندن

قدمت منظمة حزبنا في بريطانيا مذكرة   
الى رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
براون ووزير خارجيته ديفيد ميلبند تم 

فصل للقضية الكردية فيها تقديم شرح م
ضطهاد والقمع الذي في سوريا واإل

ض له ابناء شعبنا الكردي يتعر
المحرومين من حقوقهم القومية 

كثر من مان أالمشروعة، عالوة على حر
ورية، هذا الف منهم من الجنسية الس ٣٠٠

جراءات ناهيك عن المشاريع واإل
والقوانين العنصرية التي يتم تطبيقها في 
المناطق الكردية والتي آخرها المرسوم 

لمطالبة في المذكرة ا تكما وتم. ٤٩رقم 
بالضغط على دمشق لحل القضية الكردية 
بشكل سلمي وديمقراطي عن طريق 

  .الحوار
هذا وقد تم إرسال نسخة من المذكرة   

الشخصيات السياسية في حزاب والى األ
عضاء البرلمان، والى منظمة بريطانيا وأ

العفو الدولية وغيرها من المنظمات 
سلت رالمدافعة عن حقوق االنسان، كذلك أ

وربية في لمذكرة الى سفارات الدول األا
   .العاصمة البريطانية لندن
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