
  بالغ صادر 
  عن اجتماع الهيئة القيادية

لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
  يكيتي -سوريا

عقدت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزب الوحدة   
 ٣٠و ٢٩يكيتي يومي  –الديمقراطي الكردي في سوريا 
  .تشرين الثاني اجتماعها االعتيادي

على أرواح الشهداء  بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت  
الكرد، وتوجيه التحية إلى مندوبي المؤتمر االعتيادي 

  .السادس للحزب الذي عقد مؤخراً وتكلل بالنجاح
في الوضع التنظيمي تم بحث األمور التنظيمية لفروع   

ومنظمات الحزب في أوربا، حيث تم الوقوف مطوالً على 
وع والمنظمات التقارير الواردة إلى الهيئة القيادية من الفر

الحزبية ومناقشة تلك التقارير، واتخاذ مطالب ومقترحات 
وانتقادات الرفاق في الهيئات الحزبية األخرى بعين االعتبار 
واالجابة على أسئلتهم الموجهة إلى الهيئة القيادية، وحل 
بعض المشاكل والمصاعب التي تعترض سبل عمل تلك 

  . الهيئات
تنظيمي تحديد موعد كذلك تم في اطار الوضع ال  

الكونفرانسات االعتيادية للفروع والمنظمات في الدول 
األوربية، ليتم بعدها عقد الكونفرانس االعتيادي العام لمنظمة 

  . أوربا الذي تم تحديد موعده في ربيع العام المقبل
بعد االنتهاء من مناقشة الوضع التنظيمي، تم بحث الوضع   

والمنطقة والتحديات التي السياسي وتطوراته في سوريا 
تواجهها القضية الكردية في أجزاء كردستان األربعة في 

كما تم بحث . ضوء التطورات العالمية واالقليمية األخيرة
وضع الشعب الكردي في سوريا ومعاناته نتيجة السياسة 

وتوقف االجتماع مطوالً على . الشوفينية للنظام السوري
واألزمة التي تمر بها وضع الحركة الكردية في سوريا 

نتيجة حالة التشرذم والتشتت التي تعانيها، وبالتالي ضرورة 
. البحث عن حلول تخرج الحركة الكردية من أزمتها الراهنة

كما وبحث االجتماع العالقة بين حزبنا وال سيما منظمة 
أوربا مع منظمات األحزاب الكردية األخرى، وفي هذا 

رارات بشأن مستقبل العالقة السياق تم اتخاذ جملة من الق
والعمل المشترك مع منظمات األحزاب األخرى على ضوء 
المناقشات التي تمت في اجتماع الهيئة القيادية للمنظمة 
ومقترحات وآراء الرفاق في فروع ومنظمات الحزب في 

  .الدول األوربية
قبلية لمنظمة أوربا تم اتخاذ جملة توبشأن النشاطات المس  

  :منها من القرارات
آذار بتنظيم مظاهرة  ١٢احياء الذكرى الخامسة النتفاضة  -

احتجاجية تنطلق من أمام السفارة السورية في العاصمة 
  .البلجيكية بروكسل إلى أمام المفوضية والبرلمان األوربيين

تشكيل وفود للقاء المسؤولين في وزارات خارجية الدول  -
المعنية، وتسليمها األوربية وبرلماناتها والجهات الرسمية 

مذكرات يتم فيها شرح القضية الكردية ومعاناة الشعب 
الكردي وحرمانه من حقوقه القومية واالنسانية األساسية في 

  .سوريا
 اإلعالممكتب           ٢٠٠٨-١٢-١

   لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
  يكيتي -سوريا

  منظمة أوربا لحزبنا
  ضد  احتجاجي في بروكسل تشارك في تجمع

  ٤٩المرسوم 
شاركت فروع حزبنا في بلجيكا وهولندا والمانيا في    

لجنة األحزاب الكردية في التجمع االحتجاجي الذي نظمته 
الذي شاركت فيه  أوروبا المنبسقة عن كونفرانس باريس

وقد اقيم التجمع يوم . وبفعالية منظمة حزبنا في اوربا
مبنى المفوضية االوربية  امأم ٢٠٠٨-١١-٢٧الخميس 

في بروكسل، احتجاجاً على السياسة الشوفينية للنظام 
السوري والمشاريع االستثنائية والعنصرية المطبقة على 

ولعل ابرز هذه المشاريع . الشعب الكردي وفي مناطقه
الف من  ٣٠٠واالجراءات والقوانين حرمان اكثر من 

ع الحزام ابناء شعبنا من الجنسية السورية ومشرو
- ٩-١٠الصادر بتاريخ  ٤٩العربي، وآخرها المرسوم 

اصابة المناطق الكردية  عملياًالذي يعني تطبيقه  ٢٠٠٨
بالشلل االقتصادي بحرمان ابناء شعبنا من بيع او شراء 
او استئجار او رهن اي عقار سواء أكان زراعياً او للبناء 
والسكن، كما ويعني حرمان المناطق الكردية من 

ستثمارات والمشاريع االقتصادية والتنموية وابقائها في اال
  . حالة الركود والجمود وبالتالي الفقر

وقد شارك في االحتجاج العشرات من ابناء الجالية    
وقام وفد بتسليم . الكردية في المانيا وهولندا وبلجيكا

األحزاب لجنة "مذكرة الى المفوضية االوربية باسم 
، تم "قة عن كونفرانس باريسثلمنبالكردية في أوروبا ا

وانعكاسات تطبيقه على  ٤٩فيها شرح ابعاد المرسوم رقم 
  .المناطق الكردية وابناء شعبنا الكردي في سوريا

  
  منظمة اليونان 

  تعقد كونفرانسها االعتيادي
  وتقيم ندوة سياسية

     
عقد فرع حزبنا في اليونان كونفرانسه االعتيادي بتاريخ 

  :ي مدينة اثينا تحت شعاريف ٢٠٠٨-١١- ٢٢
تعزيز وتقوية النضال ضد السياسة الشوفينية  - 

   ٤٩والمشاريع العنصرية وخاصة المرسوم رقم 
الحرية للمناضلين الكرد المعتقلين في السجون  - 

  السورية
بدأ الكونفرانس اعماله بالوقوف دقيقة صمت على     

فيق رفي البداية قدم ال. أرواح شهداء الكرد وكردستان
. هيئة القيادية للحزب دمسؤول منظمة أوربا عضو ال

كاميران بيكس والذي اشرف على الكونقرانس، مداخلة 
سياسية تناول فيها الوضع السياسي والتطورات االخيرة 
في سوريا والمنطقة والعالم، وبين موقف الحزب من 
هذه التطورات وتوضيح سياسة الحزب للرفاق في هذا 

  .المجال
لك تمت قراءة التقرير التنظيمي للفرع بعد ذ   

ومناقشته الذي تم فيه استعراض المرحلة السابقة لعمل 
وقد ناقش المجتمعون . ونشاطات فرع حزبنا في اليونان

  ١٤رسالة أوروبا          )         ١٨٤(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       



التقرير وما ورد فيه، وقيموا المرحلة السابقة بعد 
ومن خالل ذلك توقف الرفاق على . الكونفرانس السابق

ها وضرورة التأكيد علي النقاط االيجابية التي تم
اط السلبية مؤكدين على ضرورة تعزيزها، وانتقدوا النق

كما وقدموا . تجاوزها وتصحيح االخطاء السابقة
  .توصياتهم ومقترحاتهم للمرحلة القادمة

وفي نهاية الكونفراسن تم انتخاب لجنة فرعية جديدة 
ومسؤول لفرع اليونان الذي ادى القسم الحزبي مع 

  .ة الفرعيةاعضاء اللجن
- ١١-٢٣حد ي اليوم التالي للكونفرانس أي األف   

نظم فرع اليونان لحزبنا في العاصمة أثينا ندوة  ٢٠٠٨
سياسية جماهيرية حاضر فيها مسؤول منظمة أوربا 

 ١٣٠وحضر الندوة نحو . كاميران بيكس. لحزبنا د
  . شخصاً من ابناء الجالية الكردية في اثينا

في الندوة عن الوضع السياسي  بيكس وتكلم الرفيق   
والكردي والكردستاني، فقدم شرحاً للقضية الكردية في 
سوريا، ومعاناة شعبنا الكردي وحرمانه من حقوقه 
القومية واالنسانية االساسية والتمييز واالضطهاد الذي 
يتعرض له جراء السياسة الشوفينية للنظام السوري 

في الشأن و. وأوضح سياسة وموقف حزبنا تجاه ذلك
الكردستاني تناول الوضع في اجزاء كردستان االخرى 

يث سلط الضوء السيما في اقليم كردستان العراق حو
هدد مستقبل تجربة اقليم كردستان على المخاطر التي ت

والمكاسب التي حققها الشعب الكردي بعد سقوط نظام 
صدام حسين الديكتاتوري، وذلك بسبب التطورات 

قية في االونة االخيرة وتنصل الحكومة االقليمية والعرا
العراقية واالطراف السياسية االخرى من التزاماتها 

وقد تم التأكيد . واستحقاقات المرحلة الراهنة والمستقبلية
على موقف حزبنا المؤيد والداعم لتجربة اقليم كردستان 
وضرورة صيانة المكاسب التي حققها اخوتنا في ذلك 

النسبة للحركة الكردية تم وب .الجزء من كردستان
التطرق الى الوضع غير العادي واالزمة التي تمر بها 
الحركة نتيجة تشرذمها وتشتتها وانقسامها غير العادي، 
مما ينعكس سلباً عليها وعلى القضية الكردية في 
سوريا، وبالتالي ال بد من البحث عن مخرج وحلول 
اء الزمة الحركة الكردية وما تعانية من ضعف جر

وفي هذا السياق تم التأكيد على موقف حزبنا . ذلك
الداعي الى عقد مؤتمر وطني كردي وضرورة تأطير 
فصائل الحركة الكردية وتنسق جهودها وتوحيد 

  . صفوفها
التطورات االخيرة على بحث كما وتم في الندوة   

الساحة الدولية واالقليمية وتاثيراتها وانعكاساتها على 
وبالنسبة . الوسط  والقضية الكرديةمستقبل الشرق ا

للشأن الوطني السوري تم التطرق الى التطورات 
االخيرة وامعان النظام في احكام قبضته واالستبداد 
بالتضييق على الحريات العامة ومواصلة اعتقال 
المعارضين  والنشطاء السياسيين وتقديمهم لمحاكم 

اكمة صورية تفتقر الى ادنى مقومات العدالة مثلم مح
قياديي اعالن دمشق ومناضلي سعبنا الكردي المعتقلين 

وفي هذا السياق تم التأكيد على . في سجون نظام دمشق
ضرورة تعزيز العالقات بين اطراف الحركة الكردية 
والمعارضة الوطنية السورية والتي يعتبر اعالن دمشق 
للتغيير الوطني الديمقراطي اطاراً لتنسيق جهود 

نية وبالتالي ضرورة صيانة هذا االطار المعارضة الوط
وتعزيزه وتطويره وتوسيعه ليشمل اكبر عدد ممكن من 

  .ضة الوطنية في داخل وخارج البالداطراف المعار
مسؤول منظمة كاميران بيكس وبعد انتهاء الرفيق    

اوربا من مداخلته وتوضيح وشرح موقف حزبنا من 
ضرين لتقديم المجال للحاأتيح تلك القضايا السياسية، 

  . مداخالتهم وتعليقاتهم وطرح اسئلتهم
  

 بيان لجان إعالن دمشق في المهاجر
 

أصدرت لجلن إعالن دمشق للتغييرالوطني   
كندا، وفرنسا، واسبانيا، : الديموقراطي في كل من 

وبريطانيا، والواليات المتحدة، وهولندا، بياناً بمناسبة 
  :، جاء فيهالذكرى السنوية الجنماع المجلس الوطني

منذ سنة تم اجتماع مائة وثالثة وستون علماً من (   
أعالم الوطنية والشهامة في سوريا من األعضاء في 
اعالن دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في دمشق 
عاصمة بلدنا، حملهم الهم السوري على الحوار 
بشجاعة في شؤون سوريا التي تحكّم فيها االستبداد 

، وانتخبوا بكل ا برشد سبل الخالصوالفساد، تدارسو
مجلساً وطنياً وأمانة عامة الدارة  نزاهة وديموقراطية

الحراك السلمي العالن دمشق للتغيير الوطني 
لكن رعاة االستبداد والفساد، تعاملوا مع . الديموقراطي

وجاء فيه )    رموز اعالن دمشق بوحشية وصالفة، 
تماع اعالن دمشق اج(بأن النظام الحاكم رأى في : أيضاً

، ورأى ..صالبة في المطالبة باالصالح لم يعهدها 
عالن دمشق عمالقة صادقين، فيمن تم انتخابهم لمهام إ

فبطش وسجن وتجاوز كل شرعة لحقوق االنسان 
موقعين على هذا ال(وأكد أن ) بالتعبير الحر عن الرأي

عالن دمشق المهجرين في مهاجر البيان  من لجان إ
  ..)ون استمرار التأييد والدعم لهذا االعالن، شتى، يؤكد
 عالن دمشق وكافة سجناءالى سجناء إ البيان و توجه

عزاز بتحية إكبار وإ(الرأي والضمير في سوريا 
  )واحترام، 

بأن مرور سنة مريرة على قوى (وختم البيان   
ي في سوريا لن تثنيها عن المطالبة المجتمع المدن

حافظة على السلم قراطي والمباالصالح الديمو السلمية
والعمل بحقوق االنسان  األهلي بالعدالة والمساواة

وتطهير المجتمع والدوله من الفساد، ليعود لالنسان 
السوري نشاطه وألقه ودوره الحضاري، وتصبح 

  .االفضل وريا واحة للحريه والحياة الكريمةس
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