
 بالغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية
 - لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

 يكيتي
عقدت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي   

شباط  ٢٨يكيتي اجتماعها االعتيادي يومي  –الكردي في سوريا 
على أرواح بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت . ٢٠٠٩آذار  ٠١و

  .الشهداء الكرد، وتثبيت جدول األعمال
في الوضع التنظيمي تم بحث األمور التنظيمية لفروع ومنظمات   

الحزب في أوربا، حيث تمت مناقشة آونفرانسات الفروع 
والمنظمات التي عقدت تحضيرًا للكونفرانس العام لمنظمة أوربا 

ير الواردة إلى آما وتم الوقوف على التقار. في شهر أيار القادم
الهيئة القيادية من الفروع والمنظمات الحزبية ومناقشتها، واتخاذ 
مطالب ومقترحات وانتقادات الرفاق في الهيئات الحزبية األخرى 

آذلك تم . بعين االعتبار واالجابة على أسئلتهم الموجهة إلى الهيئة
في اطار الوضع التنظيمي قراءة ومناقشة التقرير الوارد من 

  . يئة القيادية للحزب في الداخلاله
بعد االنتهاء من مناقشة الوضع التنظيمي، تم بحث الوضع    

السياسي وتطوراته في سوريا والمنطقة والتحديات التي تواجهها 
القضية الكردية في أجزاء آردستان األربعة في ضوء التطورات 

  . العالمية واالقليمية األخيرة
لكردي في سوريا ومعاناته نتيجة آما وتم بحث وضع الشعب ا   

السياسة الشوفينية للنظام السوري، حيث ازادت في الفترة األخيرة 
الضغوط على الحرآة الوطنية الكردية واعتقال بعض قياديي 

وفي هذا السياق أدان . األحزاب الكردية وتقديمهم لمحاآم صورية
سوم االجتماع اعتقال عدد من المشارآين في االحتجاج على المر

  . بالوقوف دقيقة صمت تلبية لدعوة األحزاب الكردية ٤٩رقم 
وتوقف االجتماع مطوًال على وضع الحرآة الكردية في سوريا   

واألزمة التي تمر بها نتيجة حالة التشرذم والتشتت التي تعانيها، 
وبالتالي ضرورة البحث عن حلول تخرج الحرآة الكردية من 

  . أزمتها الراهنة
االجتماع العالقة بين حزبنا واألحزاب الكردية  آذلك بحث  

واالجتماع الذي عقد مؤخرًا في القاهرة بدعوة من معهد أسبن 
آما وتم بحث . ومشارآة عدة أحزاب آردية من بينها حزبنا

عالقات حزبنا مع القوى الوطنية السورية وال سيما أطراف 
  .مجتمعاعالن دمشق ودور حزبنا في تفعيل االعالن ودوره في ال

هذا وتم في اجتماع الهيئة القيادية لمنظمة أوربا مناقشة عالقة    
المنظمة مع منظمات األحزاب الكردية األخرى، وفي هذا السياق 
تم اتخاذ جملة من القرارات بشأن العالقة والعمل المشترك مع 
منظمات األحزاب األخرى بما يساهم في تعزيز العمل المشترك 

مع األطراف األخرى وال سيما في اطار هئية  والتقارب والتعاون
  . العمل المشترك

وبشأن نشاطات منظمة أوربا حتى االجتماع القادم تم اتخاذ   
  :جملة من القرارات منها

آذار بتنظيم تجمع احتجاجي في  ١٢الذآرى الخامسة النتفاضة  -
العاصمة البلجيكية بروآسل، وتقديم مذآرة الى المفوضية 

  .األوربية
مشارآة فرع حزبنا ورفاقنا في برلين وشرقي المانيا في  -

المظاهرة االحتجاجية في العاصمة األلمانية برلين والتي دعت 
إليها هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا إحياءًا 

  .آذار ١٢للذآرى الخامسة النتفاضة 
  .إحياء ذآرى تأسيس حزبنا خالل شهر نيسان القادم -
  اإلعالممكتب                                                  ٢٠٠٩-٣-٣

  مظاهرة وإضراب عن الطعام في برلين
  لمنع ترحيل الالجئين الكرد السوريين 

 
بدعوة من هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا، تم   

تنظيم مظاهرة احتجاجية في العاصمة ٢٠٠٩-٢-٢٣ يوم االثنين
شخص حسب مصادر  ١٥٠٠ة برلين شارك فيها اآثر من االلماني
نشاطات االحتجاجية للهيئة الوتأتي هذه المظاهرة ضمن . الهيئة

االلمانية بشأن ترحيل المقيمين غير  -على االتفاقية السورية 
الشرعيين والذين لم تقبل طلبات لجوئهم، ومن بين هؤالء نحو 

لترحيل بموجب آردي تم رفض طلبات لجوئهم مهددون با ٧٠٠٠
 .هذه االتفاقية

وبدأت المظاهرة بالتجمع أمام مبني البلدية في برلين ثم توجه   
موآب المظاهرة الى امام وزارة الخارجية حيث قام وفد من 
المتظاهرين بتسليم مذآرة الى وزارة الخارجية االلمانية حول 
تم االتفاقية والمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها االآراد الذين سي

  .ترحيلهم
يستمر االحتجاج على هذه االتفاقية باضراب عن الطعام وهذا   

يشارك فيه عدد ممن أبدوا استعدادهم لذلك، حسب قرار اجتماع 
بيلفيلد في مدينة ٢٠٠٩-١- ٢٥هيئة العمل المشترك بتاريخ 

   .بألمانيا
 

 وفد آردي يلتقي برلمانيين هولنديين
  نظام السوريويشرح لهم السياسة الشوفينية لل  

 
هولندا، بعقد ردية في حزاب الكهيئة العمل المشترك لأل قام وفد من  

، البرلمان الهولنديمن لجنة العالقات الخارجية في  عضاءأمع  لقاء
 .في مدينة الهاي ٢٠٠٩- ٢-١٠بتاريخ 

 على والرأي العاماطالع ممثلي الشعب الهولندي وذلك بغية   
  نظامالبها  قامالتي  األخيرةنية الالنسا واإلجراءاتالممارسات 

 ٤٩الكارثية للمرسوم رقم ثار اآل، ولتوضيح ياالستبداد السوري
 لبعض الجنود الكردوتبيان مسلسل عمليات االغتياالت ه، وحيثيات

والذين تجاوز عددهم الستة عشر حتى  ،أثناء تأديتهم لخدمة العلم
من جنسيتهم جردوا وطرد العمال الكورد السوريين الدين  ،االن

 .من العمل في دمشق العاصمة السورية
قدم الوفد رسالة يبين فيها سردًا تاريخيًا لالجراءات العنصرية   

، من قبل رضه التاريخيةأوفي سوريا المتتالية ضد الشعب الكردي 
 .النظام السوري

على بنود المرسوم اآلنف الذآر ومدى تأثيره ضوء ال لقياو  
تماعية والديموغرافية للسكان القتصادية واالجالكارثي على البنية ا

 .ن أرضهم، ومحاولة اقتالعهم ماالكرد في سوري
منية ردي الى تمادي وشراسة السلطة العسكرية واألواشار الوفد الك  

ردي واهدار آرامته واغتصاب حقوقه آل بناء الشعب الكأفي قمع 
 .يوم

ردي في ب الكء البرلمان التضامن مع الشععضاأطلب الوفد من   
، حقوق االنسان نتهاكية بعدم االسور الحكومة، ومطالبة سوريا

 .ن السجناء السياسين وسجناء الرآيواالفراج فورأ ع
عضاء البرلمان الهولندي تفهمهم للرسالة المقدمة أبدى بدورهم أ  

ردي، وقد اشارعضو للتفصيالت التي شرحها الوفد الك اليهم وآذلك
لجنة االوروبية في البرلمان الهولندي السيد اللجنة الخارجية وال

هاري فان بومل بأنه سوف يتم اطالع االعضاء اآلخرين في 
البرلمان الهولندي على محتوى الرسالة والحديث الذي جرى مع 

 .الوفد وسيتم الرد رسميأ
ردي اللجنة البرلمانية ومن خاللهم الشعب في الختام شكر الوفد الك  

  .الهولندي الصديق
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  يقر متابعة نشاطاته الثقافية والقانونية)ياسا (ونفرانس آ
  واتصاالته مع األمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان الدولية

  - بيان -
ياسا،  -عقد المرآز الكردي للدراسات واالستشارات القانونية  

. ٢٠٠٩-٢- ٢١بألمانيا يوم السبت  -آونفرانسه السنوي في مدينة بون
جدول األعمال المقترح بعد مناقشته وتعديل بدأ االجتماع باقرار 

  .بعض فقراته
من الفقرات  ٢٠٠٨وآانت النشاطات التي تم القيام بها خالل عام   

ومن أبرز هذه النشاطات . الرئيسية المدرجة على جدول األعمال
اقامة عدة ندوات في مدن المانية مختلفة حول القضية الكردية من 
منظور حقوق االنسان والقانون الدولي، باالضافة الى التعريف 

قام المرآز وللعام الثاني على التوالي آذلك . بالمرآز ونشاطاته
بتنظيم مهرجان الشعر الكردي في مدينة بون بالتعاون مع اللجنة 
المشرفة على المهرجان، وقد توج المهرجان بالنجاح بمشارآة نحو 

  . شخصًا ١٥٠ثالثين شاعرة وشاعر آردي وحضور اآثر من 
 –لسورية آذلك تم استعراض ما قام به المرآز بشأن االتفاقية ا  

األلمانية العادة المقيمين غير الشرعيين أو الذين تم رفض طلبات 
لجوئهم من السوريين في المانيا والسيما األآراد منهم، وفي هذا 

مذآرة أرسلت إلى الجهات الرسمية والسياسية  اعتماد السياق تم
والبرلمانية األلمانية باالضافة الى االتصال بهذه الجهات وال سيما 

ة الداخلية ودائرة الهجرة اللجوء، والتعاون مع هيئة العمل وزار
ومن النشاطات األخرى البارزة . المشترك للكرد السوريين في المانيا

آان حضور المنتدى الدولي لألمم المتحدة  ٢٠٠٨للمرآز خالل عام 
حول حقوق التربية والتعليم لألقليات، والذي نظمه ودعا إليه مجلس 

ابع لألمم المتحدة في جنيف، حيث تم في المنتدى حقوق االنسان الت
طرح مشكلة التربية والتعليم والحرمان من التعلم باللغة األم 
للمواطنين األآراد في سوريا باالضافة إلى منع تداول اللغة الكردية 
بشكل رسمي سواء في التعليم أو في وسائل االعالم هذا ناهيك عن 

دية في سوريا، وغير ذلك مما منع النشر ووجود وسائل إعالم آر
  .يعانيه األآراد في سوريا في مجال التربية والتعليم

آما وتم في الكونفرانس استعراض عالقات المرآز وتواصله مع   
المنظمات والهيئات الدولية والكردية واأللمانية، وفي هذا السياق تم 

ردي تقديم تقرير حول القضية الكردية في سوريا ومعاناة الشعب الك
في لندن لنشره " MRGالمجموعة الدولية لحقوق األقليات "إلى 

  . ٢٠٠٩ضمن التقرير الدولي للمنظمة الذي سينشر خالل هذا العام 
وبعد استعراض أبرز نشاطات المرآز خالل العام الفائت، ومناقشة   

تقرير مجلس اإلدارة والتقرير المالي، تم مناقشة خطة عمل المرآز 
ومن أبرز هذه النشاطات التي . ٢٠٠٩هذا العام ونشاطاته خالل 

  :سيتم القيام بها خالل العام الحالي
متابعة تنظيم مهرجان الشعر الكردي مثل األعوام السابقة  - 

  .ومحاولة توسيعه وتطويره حسب الظروف واالمكانيات
متابعة التعاون والعمل المشترك الذي بدأ العام الفائت مع جامعة  -

عليم اللغة الكردية وجعلها لغة تدرس بشكل رسمي بون من أجل ت
  مثل باقي اللغات الشرقية في الجامعة

  اقامات الندوات العامة في المانيا وخارجها -
ابقاء االتصال مع مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة في  -

  .جنيف، وحضور المؤتمرات والمنتديات التي ينظمها المجلس
اون والتواصل مع المنظمات والهيئات األوربية تنشيط وتكثيف التع -

والدولية وال سيما هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية 
 MRGوالمجموعة الدولية لحقوق االقليات في لندن 

االتصال مع وزارة الداخلية االلمانية ودائرة الهجرة واللجوء  -
باتهم إلى االتحادية بشأن اعادة الالجئين األآراد الذين رفضت طل

سوريا بموجب االتفاقية المبرمة بين دمشق وبرلين، باالضافة الى 
التنسيق مع هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا بهذا 

  .الشأن

  .تقرير عن اللجوء ووضع الالجئين األآراد في المانيا إصدار -
 وبعد مناقشة هذه النشاطات المقترحة واقرارها، تم انتخاب أعضاء

مجلس اإلدارة، والذين انتخبوا بدورهم عارف جابو رئيسًا جديدًا 
                   . ياسا –للمرآز الكردي للدراسات واالستشارات القانونية 

٢٠٠٩-٢-٢٣  
  ياسا –المرآز الكردي للدراسات واالستشارات القانونية  
 

  منظمة سويسرا لحزبنا 
  تقيم ندوة جماهيرية في مدينة زيوريخ

  
ندوة ٢٠٠٩-٢-٢١ يوم السبت نامنظمة سويسرا لحزب أقامت   

جماهيرية في مدينة زيوريخ بحضور ممثل مكتب الهيئة القيادية 
لمنظمة أوربا للحزب وبحضور ممثلي بعض األحزاب الكردية 

بدأت الندوة . والكردستانية وبعض أبناء الجالية الكردية في سويسرا
الحرآة الكردية  بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء

  .الكردستانيةو
وقد تم في الندوة تناول رؤية الحزب وموقفه من السياسة الشوفينية  

معاناته مع ، الذي تزداد للنظام السوري تجاه الشعب الكردي
فينية للنظام باصدار المزيد من القرارات استمرار السياسة الشو

ه السلسلة آان والمراسيم التي تفاقم معاناة أبناء شعبنا، وآخر هذ
، والقرار األمني القاضي بمنع تشغيل المجردين ٤٩المرسوم رقم 

  .من جنسيتهم السورية ضحايا االحصاء االستثنائي
 أماموبعد تقديم مسؤول الحزب لمداخلته، فتح باب الحوار والنقاش 

الجمهور حيث أجاب على تساؤالت الحاضرين وتعليقاتهم، وقدم 
وقدم بعضهم مقترحات بغية لم شمل بعض الحاضرين مداخالتهم 

 .الحرآة الكردية وعقد مؤتمر وطني وبناء مرجعية آردية
 

  منظمات وفروع الحزب تتابع عقد آونفرانساتها
  اــــــــة أوربـــــــونفرانس منظمــــــلك تحضيرا

  
آونفرانسها  ناعقدت منظمة سويسرا لحزب٢٠٠٩-٢-٢٢بتاريخ   

ممثل من منظمة أوروبا  حضوراإلعتيادي تحت إسم سالفا وب
بعد إقرار جدول األعمال . المنظمةأعضاء للحزب وحضور الرفاق 

المقدم من منظمة الحزب في سويسرا الذي تناول قراءة التقرير  تتم
والنشاطات والفعاليات السياسية واالجتماعية  يالتنظيمالوضع 

  .والثقافية التي شارآت فيها المنظمة في سويسرا
في  ٢٠٠٩-٢-١٥يوم األحد  شمال المانيا ونفرانس فرع آ آما عقد 

اللجنة مدينة بريمن آونفرانسه االعتيادي بحضور الرفاق أعضاء 
تعزيز : تحت شعار.منظمةالوالفرق وباشراف مسؤول الفرعية 

الدور االجتماعي للحزب والسيما بين جيل الشباب من أبناء جاليتنا 
  .الراحل الرفيق أديب ابراهيمالكردية، وأطلق على الكونفرانس اسم 

بدأ بقراءة تقرير الفرع الذي تضمن الوضع التنظيمي للفرع  حيث
والتغيرات والتطورات الحاصلة فيه، والنشاطات الثقافية 

ة السابقة منذ واالجتماعية والجماهيرية التي قام بها الفرع خالل الفتر
 . الكونفرانس الماضي

- ٢-٧يوم  فقد عقدالثالث، عتيادياالالسويد آونفرانس منظمة أما   
 .حضره أغلبية الرفاق أعضاء المنظمةونوروز،  اسمتحت  ٢٠٠٩

وتوقفوا مطوًال على مواطن الخلل والقصور وسبل معالجتها 
وتجاوزها، آما استعرض الكونفرانس الوضع التنظيمي العام 
للحزب، ومن ضمنه، وضع منظمة أوربا ودونوا إقتراحاتهم 

 .ذا الخصوصومالحظاتهم به
آما شرح الرفيق مسؤول المنظمة األوضاع السياسية السائدة    

بشكل عام، وخص بالشرح وضع شعبنا الكردي وحرآته الوطنية في 
ظل سياسة القمع واإلضطهاد، واستهداف النظام لشعبنا بمزيد من 

  .٤٩ رقمالقوانين واإلجراءات العنصرية، آالمرسوم 
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