
  حزبنا استكمال كونفرانسات فروع ومنظمات
  س األوربيــكونفرانلا تحضيراً لــفي أورب

تحضيراً لكونفرانس منظمة أوربا لحزبنا، وبعد عقد   
كونفرانسات عدد من فروع ومنظمات الحزب في الدول األوربية، 

كونفرانس فرعي الحزب في  ٢٠٠٩عقد خالل شهر نيسان 
 .هولندا وبريطانيا

 نالحزب بريطانيا عقد فرع ٢٠٠٩|٤|٤م السبت ففي يو  
باشراف مسؤول منظمة  في العاصمة لندن، سها اإلعتيادينكونفرا
 .كاميران بيكس. أوربا د

أفتتح الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء   
بعد إقرار . الكونفرانسدارة إلت لجنة اوانتخ ،الكرد وكردستان

مسؤول منظمة اوربا مداخلة سياسية جدول األعمال قدم الرفيق 
بدأها بالحديث عن الظروف التي تم فيها تأسيس الحزب لتصادف 
تاريخ عقد الكونفراس في نفس الشهر الذي تأسس فيه الحزب في 

بعد ذلك تناول الوضع في سوريا والمستجدات . ١٩٩٣نيسان 
األخيرة وموقف حزبنا منها وال سيما موجة االعتقاالت التعسفية 

المحاكمات الجائرة لمناضلي شعبنا، هذا باالضافة الى عالقة و
حزبنا مع القوى الوطنية األخرى في البالد وتعزيز التعاون مع 

ثم تطرق الى . تلك القوى المعارضة وخاصة في إعالن دمشق
الوضع الكردي واستمرار معاناة شعبنا من سياسة االضطهاد 

ان لوضع الحركة الكردية والقمع التي ينتهجها النظام السوري، وك
والتشرذم والتفكك الذي تعانيه نصيب من المداخلة السياسية 
لمسؤول منظمة أوربا الذي أشار الى موقف حزبنا من هذا 
الموضوع وسعيه الى لم شمل اطراف الحركة الكردية وعقد 
مؤتمر وطني، كذلك تناول في مداخلته الوضع الكردستاني 

 .ساحة الكردستانيةوالمستجدات األخيرة على ال
قدمت اللجنة الفرعية تقريرها للكونفرانس، الوضع التنظيمي وفي  

حيث تمت مناقشته والتوقف على وضع منظمة بريطانيا والتطور 
والتغير الذي حدث في المنظمة منذ الكونفرانس السابق وحتى 
اآلن، حيث تم تقييم الوضع التنظيمي ايجابياً بشكل عام، مع 

التأكيد على ضرورة و ،مواطن الخلل والقصوراالشارة الى 
 .تجاوزها

بعد االنتهاء من مناقشة الوضع التنظيمي تم انتخاب مسؤول    
لمنظمة بريطانيا ولجنة فرعية ومندوبي المنظمة الى كونفرانس 

واختتم الكونفرانس أعماله . منظمة أوربا الذي سيعقد الشهر المقبل
 .نة الفرعية القسم الحزبيبأداء مسؤول المنظمة وأعضاء اللج

 نالحزب فرع هولنداعقد ٢٠٠٩|٤|٥وفي اليوم التالي األحد 
باشراف ممثل الهيئة القيادية لمنظمة أوربا كونفراسه اإلعتيادي 

 .للحزب
أفتتح الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء    

د الكونفرانس، الذي انعقدارة إلت لجنة اوانتخ ،الكرد وكردستان
  :تحت الشعارات التالية

  الوحدة رمز الحرية والنصر -
  العمل من أجل ممارسة سياسية مهنية وحرفية -
التعهد ببذل الجهود من أجل تقدم العمل النضالي ودفعه إلى  -

  األمام
بعد إقرار جدول األعمال قدم الرفيق ممثل الهيئة القيادية لمنظمة  

ع في سوريا والمستجدات أوربا مداخلة سياسية تناول فيها الوض
األخيرة وموقف حزبنا منها وال سيما موجة االعتقاالت التعسفية 
والمحاكمات الجائرة لمناضلي شعبنا، هذا باالضافة الى عالقة 
حزبنا مع القوى الوطنية األخرى في البالد وتعزيز التعاون مع 

ثم تطرق الى . تلك القوى المعارضة وخاصة في إعالن دمشق
كردي واستمرار معاناة شعبنا من سياسة االضطهاد الوضع ال

والقمع التي ينتهجها النظام السوري، وكان لوضع الحركة الكردية 
والتشرذم والتفكك الذي تعانيه نصيب من المداخلة، وموقف حزبنا 
من هذا الموضوع وسعيه الى لم شمل اطراف الحركة الكردية 

سياسية تناول الوضع وعقد مؤتمر وطني، كذلك تم في المداخلة ال
 .الكردستاني والمستجدات األخيرة على الساحة الكردستانية

قدمت اللجنة الفرعية تقريرها للكونفرانس، الوضع التنظيمي وفي  
حيث تمت مناقشته والتوقف على وضع فرع هولندا، فتم تقييم 

 ،مواطن الخلل والقصورالوضع التنظيمي، مع االشارة الى 
ة تجاوزها، والتأكيد على االيجابيات التأكيد على ضرورو

 .وضرورة تعميقها
بعد االنتهاء من مناقشة الوضع التنظيمي تم انتخاب مسؤول    

للفرع ولجنة فرعية ومندوبي فرع هولندا الى كونفرانس منظمة 
واختتم الكونفرانس أعماله بأداء . أوربا الذي سيعقد الشهر المقبل

  .فرعية القسم الحزبيمسؤول المنظمة وأعضاء اللجنة ال
  

  إلغاء احتفال منظمة أوربا
  وفاة الشخصية الوطنية حسين كوروبذكرى تأسيس حزبنا ل

  
منظمة أوربا لحزبنا االحتفال الذي كان مقرراً يوم األحد  ألغت  
سبة الذكرى في مدينة هانوفر بشمال المانيا بمنا٢٠٠٩|٤|١٩

ة الوطنية الشخصي رحيلزبنا، وذلك لالسادسة عشرة لتاسيس ح
إثر  ١٨.٠٤.٢٠٠٩الذي وافته المنية مساء السبت حسين كورو 

 .نوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته
كان المرحوم لسنوات طويلة عضواً في حزبنا وقد اعتقل حيث   

إثر توزيع بيان بمناسبة الذكرى  نامع عدد من رفاق ١٩٩٣عام 
 .الحادية والثالثين لالحصاء االستثنائي

استقال من الحزب مؤخراً إال أنه ظل مقرباً منه ورغم أنه   
بالرغم من عدم ممارسته للعمل التنظيمي، وظل وفياً ومخلصاً 
لقضية شعبه الكردي، كما وكان عضواً في المركز الكردي 

 .ياسا –للدراسات واالستشارات القانونية 
لذي كان مقرراً االحتفال فيه، في اليوم التالي وفي نفس المكان ا  
 ئهالعشرات من أصدقا ه، حضريم مجلس عزاء للراحلأق

التعازي آلل  مقدمين، ورفاق وأصدقاء ومؤيدو حزبنا ئهوأقربا
  . وأقرباء الفقيد ولرفاق حزبنا

ربعاء وتم تشييع جثمان الراحل حسين كورو يوم األ  
بحضور حشد كبير المانيا بشمال في مدينة بريمن ٢٠٠٩|٤|٢٢

بالنشيد  نعش الفقيد وااستقبل الذين ،لكرديةا تنامن بنات وأبناء جالي
 وإكباراً دقيقة صمت إجالالً والوقوفالوطني الكردي أي رقيب 

  .وأرواح شهداء كردستان هعلى روح
كلمة مسؤول منظمة أوربا بعد ذلك ألقى الدكتور كاميران بيكس   

من ثم ألقيت كلمات وفود منظمات األحزاب و الجمعيات  ناحزب
الحزب ، حزب يكيتي الكردي في سوريا :ردستانيةالكردية والك

الحزب اليساري ، موقراطي التقدمي الكردي في سورياالدي
مركز ، النالجمعية الكردية في مدينة بريم، الكردي في سوريا

لجان الدفاع عن ياسا،  –الكردي للدراسات واالستشارات القانونية 
عدد قراءة إلى باالضافة ؛ ريات الديموقراطية وحقوق اإلنسانالح

، ناألقيت كلمة منظمة أوروبا لحزب كما .التعزيةكبير من برقيات 
   .وعائلتهل الفقيد كلمتا آو
بالنشيد فقيدهم  م التشييعيالمشاركون في مراسفي الختام ودع   

  .وضعوا الورود على جثمانه الطاهرالوطني الكردي اي رقيب و
الجمعة  ونقل جثمان الراحل حسين كورو يومهذا 
سوريا، ووري الثرى في مثواه األخير في مدينة إلى ٢٠٠٩|٤|٢٤

 .القامشلي مسقظ رأسه
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  :دمشق قيادي كردي في إعالن
  في أوروبا لإلعالننعمل على تأسيس هيئات 

  
 كشف ناشط في تجمع إعالن دمشق :قدس برس  

المعارض النقاب عن بدء التجمع في قيادة تحرك يستهدف 
دمشق في أوروبا مهمتها  لتجمع إعالن تأسيس هيئات تابعة

 إشراك الجالية السورية في سياسات تجمع إعالن دمشق
   .الهادفة إلى التغيير الديمقراطي في سورية

إعالن دمشق و مسؤول  ونفى عضو هيئة الخارج بتجمع  
 كاميران حاج عبدومنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي 

يكون من بين  أن" قدس برس"تصريحات خاصة لـ  في
  :المسلمين، وقال أهداف هذه الهيئات استبعاد جماعة اإلخوان

لقد شرعنا منذ مدة قصيرة في تأسيس هيئات تابعة لتجمع " 
. في أوروبا بتكليف من األمانة العام للتجمع إعالن دمشق

تجمع إعالن دمشق  وجوهر هذه الهيئات يقوم على أساس أن
ف أطيافه يسعى إلشراك الذي يمثل المجتمع السوري بمختل

واإلخوان المسلمون هم . السورية في سياساته العامة الجالية
السوري، وهم أيضا جزء مؤسس  جزء من الطيف السياسي

لتجمع إعالن دمشق، وال يوجد قرار باستثنائهم من العمل 
  ."هذه الهيئات في
وجود أي مؤشرات واقعية النفتاح النظام  حاج عبدوونفى   

حتى اآلن ال توجد بوادر : "ى المعارضة، وقالعل السياسي
ونعتقد أن المكان  انفتاح سياسي رسمي على المعارضة،

المناسب للكالم الدائر هذه األيام حول الحوار الممكن بين 
واإلخوان يجب أن يمر عبر إعالن دمشق، ألن  النظام

يمثل جميع  اإلخوان جزء من هذا اإلعالن الذي قلت بأنه
ولكننا نؤمن تماما بأن رياح . ع السوريأطياف المجتم

استعدادنا الدائم للحوار من أجل التغيير  التغيير قادمة، ونعلن
  تعبيره ، على حد"الديمقراطي السلمي في البالد

  
  تجمع احتجاجي أمام السفارة الفرنسية في سويسرا

    
كذلك تجمع العشرات من أبناء جاليتنا الكردية في سويسرا   

ات األحزاب الكردية في سويسرا ومنها منظمة تلبية لمنظم
آذار إحياء للذكرى  ١٢حزبنا، امام السفارة الفرنسية يوم 

كلمات عدة  التجمعوألقيت في . آذار ١٢الخامة النتفاضة 
باللغات الكردية واأللمانية والفرنسية والعربية تم فيها االشادة 

. فينيةوسياساته الشو بناء شعبنا لمخططات النظام بتصدي أ
وتم تسليم مذكرة إلى السفير الفرنسي في سويسرا تتضمن 
واقع حال الشعب الكردي في سوريا وما يعانيه من ظلم 

  .واضطهاد وإنكار لحقوقه القومية المشروعة
  

  منظمة حزبنا في بريطانيا
  آذار ١٢تشارك الجالية الكردية في إحياء ذكرى انتفاضة 

  حقوق االنسان ومنظمات الحكومةمذكرة إلى بوتبعث 
شاركت منظمة حزبنا في بريطانيا الجالية الكردية في   

تجمع احتجاجي أمام السفارة السورية في العاصمة 
، إحياء للذكرى ٢٠٠٩آذار  ١٢البريطانية لندن أقيم يوم 

آذار واحتجاجاً على السياسات  ١٢ ألحداثالخامسة 
 .سوريا تجاه شعبنا الكردي في الشوفينية والقمعية للنظام 

هذا وأرسلت المنظمة مذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء   
، ديفيد مليباندووزير خارجيته  غورودون بروانالبريطاني 

وإلى البرلمان البريطاني وعدد من النواب، وإلى األحزاب 
وتضمنت المذكرة عرضاً . البريطانية الممثلة في البرلمان

 د وظلم جراءللقضية الكردية وما يعانيه شعبنا من اضطها
. في سوريا ومخططاته العنصرية السياسة الشوفينية للنظام

كما وتم إرسال نسخ من نفس المذكرة إلى منظمة العفو 
الدولية التي مقرها لندن، وإلى بعض من سفارات الدول في 

 .   العاصمة البريطانية لندن
  إضراب عن الطعام

  آذار في برلين ١٢إحياء لذكرى انتفاضة  و
 

نشاطاتها االحتجاجية نظمت هيئة العمل المشترك  ضمن  
للكرد السوريين في المانيا، والتي حزبنا عضو فيها، إضراباً 

حتى  ٢٠٠٩|٢|٢٣مفتوحاً عن الطعام من 
احتجاجاً على االتفاقية الموقعة بين وزارتي ٢٠٠٩|٣|١٣

الداخلية في سوريا والمانيا والمتضمنة ترحيل نحو سبعة 
بات اللجوء في المانيا معظمهم من آالف من مقدمي طل

الكرد، مما يشكل ظلماً واضطهاداً وتعسفاً مزدوجاً بحق 
المهجرين من أبناء شعبنا الكردي في سوريا من جهة، 
وتناقضاً مع مبادئ الدستور االلماني نفسه لما يحتويه من 
المبادئ الديمقراطية التي تصون اإلنسان ككيان اجتماعي 

رتب على ذلك من أبعاد كارثية على من جهة أخرى لما يت
أوضاع المهددين بالترحيل في سوريا نفسها، حسب ما جاء 
 .في بيان للهيئة تضمن إعالناً بانهاء االضراب عن الطعام

وقد توج هذا االحتجاج بمظاهرة سلمية في العاصمة 
األلمانية برلين شاركت فيها منظمة حزبنا في شمال وشرق 

 .آذار ١٢الخامسة النتفاضة  المانيا، إحياء للذكرى
  

 منظمات وفروع حزبنا في أوربا
 تشارك الجالية الكردية في إحياء عيد نوروز

  
شاركت منظمات وفروع حزبنا في أوربا الجالية الكردية   

إحياء عيد نوروز، في عواصم ومدن العديد من الدول األوربية 
الدنمارك،  بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا، السويد،(

من  ٢٠بإشعال النار ليلة ) رومانيا، اليونان، سويسرا، النمسا
آذار وإقامة الحفالت الفنية التي كانت معظمها يوم الحادي 

هذا وقد أصدرت منظمة أوربا لحزبنا بياناً . والعشرين من آذار
بمناسبة عيد نوروز باللغة الكردية تم قراءته في العديد من 

إن نار نوروز : "بهذه المناسبة، قد جاء فيه الحفالت التي أقيمت
التي توقد في مهاباد وسنه حتى السليمانية وهولير ودهوك وآمد 
وآغري ووان وعفرين والقامشلي وكوباني تزين ذرى جبال 

، ل العالم وتثبت له أن شعبنا واحدكردستان وتوحدها، وتبين لك
أن يوم و" وأن إرادة الشعب الكردي وهدفه لنيل حريته واحدة

رمزاً للنضال والكفاح ضد الظلم "نوروز أصبح اليوم 
واالضطهاد، رمزاً للمقاومة والوحدة الوطنية، رمزاً للحرية 

  ".والتحرر
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