
  بدعوة من الحزب االشتراكي
   ناحزبمنظمة هولندا لممثلو  

  قلياتاألويحضرون اجتماعاً حول وضع الجاليات 
  
دعا الحزب االشتراكي الهولندي إلى اجتماع حضره   

قليات حزاب والجمعيات التي تمثل األممثلو األ
والجماعات االثنية والثقافية والدينية في هولندا، وعن 

وري حضر ممثلو منظمة هولندا الجانب الكردي الس
 - الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا حزب"نا لحزب
وتم في االجتماع بحث موضوع حقوق االنسان . "يكيتي

قليات في بلدانهم، بناء األأواالضطهاد الذي يتعرض له 
مثلما حال الشعب الكردي في سوريا الذي يعاني من 

ولدى الحديث . تجاهل وانكار لحقوقه القومية المشروعة
عن وضع الشعب الكردي في سوريا قدم ممثلو منظمة 

بعاد القضية الكردية أمداخلة شرحوا فيها  ناهولندا لحزب
منها وكيفية حلها  حزبنافي سوريا، ورؤية وموقف 

بشكل سلمي عن طريق الحوار والتغيير الديمقراطي، 
بالشعب الكردي وحقوقه القومية  دستورياً عبر االعتراف

كما وتم في المداخلة تسليط الضوء على . روعةالمش
التي  الصورية والمحاكماتالتعسفية موجة االعتقاالت 

حزاب الكردية عضاء األأيتعرض لها النشطاء االكراد و
بسبب نشاطهم السياسي والثقافي ومطالبتهم بالديمقراطية 
واحترام حقوق االنسان ورفع االضطهاد الذي يتعرض 

 .اكراد في سوريله األ
بدى ممثلو الحزب االشتراكي الهولندي أ موبدوره  

تفهمهم وتعاطفهم ودعمهم لمطالب الشعب الكردي 
ودعوته إلى حل القضية الكردية في سوريا بسكل سلمي 
وديمقراطي، واحترام حقوق االنسان في سوريا واطالق 

 .سراح المعتقلين السياسيين
اخرى ن ممثلي جمعيات كردية أوتجدر االشارة إلى   

إلى جانب بعض  ،من تركيا والعراق وايران في هولندا
رمن الجماعات التي تمثل االفغان والباكستانيين واأل

بناء الجاليات المهاجرة في هولندا، قد أوغيرهم من 
حضرت االجتماع الذي عقد في احدى قاعات البرلمان 

  .٢٠٠٩-٥-١٢الهولندي يوم الثالثاء 
 

  في الخارج األمانة العامة العالن دمشق
  تدرس آليات تشكيل المجلس الوطني  

  والعالقة مع قوى المعارضة والقوى الغربية
  
ج عقدت األمانة المؤقتة إلعالن دمشق في الخار  

يومي التاسع والعاشر من أيار اجتماعها الثاني في لندن 
وتدارست المهام المكلفة . بحضور كامل أعضائها ٢٠٠٩

داخل سورية وآليات تجسيدها  بها من قبل األمانة العامة
وفي مقدمة هذه المهام، آلية تشكيل . على أرض الواقع

المجلس الوطني في الخارج، وكيفية تمثيل المندوبين في 
المجلس بأسلوب ديمقراطي، ليتم من خالله انتخاب أمانة 

وذلك تنفيذاً لخطة إعالن دمشق في . دائمة في الخارج
 .ل والخارجاستكمال بناء مؤسساته في الداخ

سبل تحفيز الجاليات كما وتم في االجتماع مناقشة   
تتشكل فيها بعد لجان السورية في الدول األوربية التي لم 

 .إلعالن دمشق
من جهة أخرى، ناقش أعضاء األمانة المؤقتة في   

اجتماعهم هذا موضوع العالقات الخارجية مع القوى 
رلمانات السورية المعارضة من جهة، ومع القوى والب

 .واألحزاب الغربية، من جهة أخرى
 تم االتفاقبخصوص العالقة مع القوى الغربية الفاعلة، و  

على فتح قنوات اتصال وحوار مع هذه القوى لشرح وجهة 
نظر إعالن دمشق ومؤسساته المختلفة في التغيير المنشود 
في سورية، وطلب دعمها السياسي للمساعدة في إطالق 

عالن الموقوفة لدى النظام، ودفعه الحترام سراح قيادات اإل
 .الحريات العامة وحقوق اإلنسان

وفي المجال اإلعالمي وجدت األمانة المؤقتة ضرورة   
. واطن السوريقصوى إلسماع الصوت الحقيقي للم

األمانة المؤقتة هذه المناسبة لتشيد بالوسائل  وانتهزت
لفرصة اإلعالمية المستقلة التي تفسح المجال وتقدم ا

إلعالن دمشق وكوادره لتقديم وجهات نظرهم في 
ممارسات السلطة، وأساليب وأهداف التغيير الديمقراطي 
السلمي التدريجي المنشود، وتخص منها قناة بردى 

 .الفضائية
األمانة المؤقتة إلعالن دمشق في  ومن جهة أخرى أكدت  

من قيادة اإلعالن في الداخل وفق ما  زءجأنها الخارج 
وأن مرجعيتها . ت عليه البنية التنظيمية إلعالن دمشقنص

  .األساسية هي مبادئ إعالن دمشق وخطه السياسي
  

  منظمة أوربا تعقد كونفرانسها العام السابع
  
اد كونفرانسات منظمات وفروع الحزب بعد إتمام انعق  

نفرانسها العام ارج، عقدت منظمة أوربا لحزبنا كوفي الخ
  .ألمانيافي  ٢٠٠٩أيار  ٢٤و ٢٣السابع يومي 

وقد تم في الكونفرانس مناقشة الوضع التنظيمي وآليات   
تفعيل دور منظمة أوربا بين أبناء جاليتنا وخاصة النساء 
والشبان، وفي هذا السياق تم التوقف عند السلبيات 
واألخطاء التي تمت في الفترة السابقة منذ الكونفرانس 

ة تجاوزها السادس، حيث تم التأكيد على ضرور
وتصحيح األخطاء واالستفادة منها كي ال تتكرر، كما 

الى النقاط االيجابية والنجاحات التي  اإلشارةوتمت 
كذلك . تحققت مع التأكيد على ضرورة وأهمية تعميقها

تم في الكونفرانس بحث الوضع السياسي والتغيرات 
النظام السوري على انتهاج  وإصرار، واإلقليميةالدولية 
ته الشوفينية ومخططاته العنصرية تجاه شعبنا سياس

واالقتصادي لمنظمة  اإلعالميوكان للوضع . الكردي
إلى بحث  باإلضافةأوربا لحزبنا نصيب من المناقشات 

وقد . الوضع االجتماعي ألبناء جاليتنا الكردية في أوربا
أصدرت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزبنا البيان 
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الكونفرانس السابع لمنظمة  الختامي التالي حول أعمال
  :أوربا

  البيان الختامي
  لكونفرانس منظمة أوربا 

  يكيتي - لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
  

حزب الوحدة الديمقراطي "قدت منظمة أوربا لحزبنا ع  
مايو أيار  ٢٤و ٢٣يومي " يكيتي -الكردي في سوريا

كونفرانسها العام، بعدما عقدت منظمات وفروع  ٢٠٠٩
وأطلق على الكونفرانس . الحزب في أوربا كونفرانساتها

، وعقد الكونفرانس تحت جالدت بدرخاناسم األمير 
  :الشعارات التالية

عمل من أجل تفعيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب ال - 
  في منظمة أوربا

العمل من أجل رفع مستوى العمل التنظيمي  - 
  واإلعالمي

بذل كل الجهود من أجل التعريف بالقضية الكردية في  - 
سوريا، لدى الرأي العام والمنظمات واألحزاب في أوربا 

 اوالحصول على دعمها السياسي والدبلوماسي لقضيتن
  

بعد الترحيب بالمندوبين الحاضرين، بدأ الكونفرانس 
 أعماله بالنشيد الوطني الكردي أي رقيب والوقوف دقيقة 

بعد . صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان
أعمال الكونفرانس ألقى رئيس  إلدارةانتخاب لجنة 

الحزب الرفيق اسماعيل عمر كلمة سياسية عبر الهاتف، 
السياسي وأهداف ومواقف حزبنا  تحدث فيها عن الوضع

وبعد كلمة رئيس الحزب، تليت . في الفترة الراهنة
ثم . رسالة قيادة الحزب إلى كونفرانس منظمة أوربا

قدمت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا تقريرها إلى 
الكونفرانس، والذي تناولت فيه كافة الجوانب السياسية 

 باإلضافة، مواإلعالوالتنظيمية والنشاطات والعالقات 
 .الى الوضع المالي

 
تم التوقف على المهام التي  في الوضع السياسي

تنتظر الحركة الكردية في الظروف الراهنة، وفي هذا 
السياق وضح التقرير السياسة التي يتبعها النظام 

شعبنا  هبإذ   ٢٠٠٤السوري االستبدادي بعد آذار 
مشق بقيادة حركته الوطنية متحدياً مخططات نظام د

التوتاليتاري وسياساته العنصرية التي تتجه إلى عداء 
مستمر لشعبنا الذي يتعرض للقتل منذ ذلك الحين، 
واستهداف جميع مقوماته السياسية واالجتماعية والثقافية 

  .والفنية واالقتصادية
كما ويتعرض النشطاء من أبناء شعبنا الكردي 

تثنائية لالعتقال التعسفي وتقديمهم لمحاكم صورية اس
لذا فإن تنشيط . غير شرعية تحكم عليهم بأحكام جائرة

وتفعيل العالقات مع القوى الوطنية السورية وبدون تردد 

يعتبر أمراً مهماً من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي 
  .السلمي في البالد

ومن أجل حصول شعبنا الذي يعيش على أرض آبائه 
المشروعة وفق وأجداده، على حقوقه القومية األساسية 

القوانين والمعاهدات الدولية، جاء في التقرير أن نضال 
شعبنا وكفاحه يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى 
وحدة صف الحركة السياسية الكردية، ليأخذ شعبنا 
مكانته المناسبة والصحيحة في البالد مستقبالً، في سوريا 

كونات التي يجب أن تكون وطناً للكرد والعرب وجميع م
  .المجتمع األخرى

هذا واحتل الوضع التنظيمي حيزاً كبيراً من التقرير   
ونقاشات الرفاق في الكونفرانس، وإلى جانب تناول 
السلبيات وااليجابيات خالل السنتين الماضيتين جاء في 

يمكن القول أن منظمة حزبنا في أوربا : التقرير
نفسها  استطاعت خالل العامين الفائتين أن تحافظ على

وتحقق التقدم في عملها ونضالها إلى حد ما، بل إن 
 .بعض فروع ومنظمات الحزب حققت تقدماً كبيراً

كما وتم في الكونفرانس مناقشة النشاطات التي تمت 
منذ الكونفرانس السابق وحتى اآلن، وفي هذا السياق 
وجه النقد للسلبيات ولألخطاء التي وقعت خالل تلك 

إلى تقديم بعض االقتراحات واتخاذ  افةباإلضالفترة، هذا 
عدد من القرارات لتالفي األخطاء والسلبيات، وخاصة 

 . واإلعالمفي مجال تطوير شكل العالقات 
 واإلعالميكذلك تم تناول ومناقشة الوضع المالي 

بشكل مفصل، حيث تم اتخاذ بعض القرارات وتقديم 
 .االقتراحات في هذا المجال
ات انتخب مندوبو الكونفرانس وبعد انتهاء المناقش

بشكل ديمقراطي مسؤول منظمة أوربا ومكتب المنظمة 
 واإلعالمالتنظيم : مسؤولي(المكون من ثالثة أعضاء 

 .حسب ملحق النظام الداخلي للحزب) والعالقات
وفي الختام شكر مسؤول منظمة أوربا مندوبي 
الكونفرانس وأعضاء الهيئة القيادية السابقة على الجهود 
التي بذلوها خالل الفترة الماضية، وبعد ذلك أدى 
مسؤول المنظمة مع أعضاء المكتب الجديد القسم 

 . الحزبي
وأنهى الكونفرانس أعماله بنجاح، وخرج الرفاق من 
الكونفرانس بروح معنوية عالية متعهدين ببذل المزيد من 

 . الجهود لتقدم وتطور المنظمة والعمل النضالي
  ا الوطنية الديمقراطية العادلةالنصر لقضية شعبن

  عاشت الحرية والديمقراطية والمساواة
  

  ٢٠٠٩- ٥- ٢٥: ألمانيا
  

  يكيتي -حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
 الهيئة القيادية لمنظمة أوربا

  
  

  ١٥      رسالة أوروبا     )       ١٩٠(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة   


