
  :اإلنسانفي اليوم العالمي لحقوق 
  رسائل ومذكرات إلى األوساط الحكومية والسياسية

  ألمانيافي  
  معاناة شعبنا وقضيته العادلةحول 

  
  ألمانيانشاطات مميزة لفرع حزبنا في وسط وجنوب 

  
قام فرع جنوب ووسط المانيا في منظمة اوربا لحزبنا   
 ٦مدينة في  ٤٥عدة نشاطات استغرقت ثمانية أيام في ب

المانية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق  واليات
وخالل االيام الثماني تم نشر وتوزيع نداء باللغة .االنسان

خالل جندياً كردياً  ٣٠االلمانية حول مقتل اكثر من 
خدمة العلم في ظروف غامضة، كما تم تسليم ل تأديتهم

ت إلى برلمانا، مذكرة مع قائمة بأسماء هؤالء المجندين
المقاطعات الوسطى والجنوبية في المانيا وإلى بلديات 
المدن الكبرى ومكاتب األحزاب  األلمانية ووسائل 
االعالم في تلك المقاطعات، باالضافة الى ارسال نسخ 
من المذكرة الى منظمات حقوق االنسان والجمعيات 
 والمنظمات المدافعة عن حقوق الالجئين باالضافة الى

  .كز المهتمة بقضايا الشرق االوسطالمنظمات والمرا
مذكرة والقائمة بأسماء النسخة من  أرسلتكما   

المجندين الى مكتب المستشارة االلمانية انجيال ميركل 
وإلى الكتل والى وزراء الخارجية والدفاع والداخلية 

وإلى العديد من البرلمانية في البرلمان االتحادي، 
  .عنها ان والدفاعالبرلمانيين المهتمين بحقوق االنس

هذا وتلقى فرع الحزب رداً على رسالته من قسم الشرق 
 أناالوسط في وزارة الخارجية االلمانية أشير فيه الى 

 في األلمانية السفارة مع وبالتنسيق الخارجية وزارة
عن كثب  تتابع األوروبي االتحاد فيالشركاء و دمشق
 الشعب وضع وخاصة سوريا في اإلنسان حقوق وضع

كذلك أرسل الناطق باسم كتلة الحزب . لكرديا
االشتراكي لشؤون حقوق االنسان في البرلمان االتحادي 

الحزب االشتراكي  نأشار فيها الى ا رسالة "بوندستاغ"
يتابع باهتمام القضية الكردية ووضع حقوق االنسان في 
سوريا، وأنه يعتزم التقدم بطلب الى البرلمان لتخصيص 

اقشة وضع حقوق االنسان واألكراد في جلسة يتم فيها من
  . سوريا

الى ان الهدف من هذا النشاط كان  اإلشارةوتجدر   
مأساة ومعاناة الشعب الكردي في  إلى لفت النظر

الشوفينية للنظام السوري،  سوريا جراء السياسة
النداء والمذكرة التي تم نشرها وارسالها إلى  وتضمن

الكف عن قتل : نهاالمعنيين باألمر، جملة مطالب م
المجندين األكراد وفتح تحقيق بشأن ذلك ومحاسبة 
المسؤولين عنه، االعتراف الدستوري بالشعب الكردي 
في سوريا، الغاء القوانين والمراسيم التي تجسد السياسة 
الشوفينية للحكومة السورية مثل قانون االحصاء 

، الغاء حالة ٤٩االستثنائي والمرسوم التشريعي رقم 

طوارئ واالحكام العرفية واطالق سراح السجناء ال
السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية، إعادة 
 هاالجنسية الى المواطنين االكراد الذين جردوا من

وقد . ١٩٦٢بموجب قانون االحصاء االستثنائي عام 
لقي هذا النشاط المميز لفرع حزبنا في وسط وجنوب 

في اوساط الجالية الكردية المانيا االرتياح والترحيب 
  . وباقي الرفاق وقيادة منظمة اوربا للحزب

  
  فرع حزبنا في هولندا

  يقيم ندوة في اليوم العالمي لحقوق االنسان
  
فرع هولندا لحزبنا ندوة في مبنى البرلمان  أقام  

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق االنسان، حاضر الهولندي 
كاميران بيكس . دفيها مسؤول منظمة اوربا لحزبنا 

وهاري فان بوميل مسؤول لجنة العالقات الخارجية في 
  . البرلمان الهولندي

عن القضية الكردية في سوريا وما كاميران . دتحدث   
يتعرض له شعبنا من اضطهاد وانكار لحقوقه القومية 

حيث ان شعبنا محروم من حقوقه االنسانية . المشروعة
نية للنظام السوري الذي االساسية بسبب السياسة الشوفي

يضرب بكافة القوانين والمواثيق الدولية بل وحتى 
ومستمر  ،القوانين المحلية عرض الحائطببالدستور و

في نهجه الشوفيني في التعامل مع الشعب الكردي 
وتم في الندوة التطرق الى المشاريع . وقضيته العادلة

لها والقوانين االستثنائية والعنصرية التي يتم من خال
تطبيق السياسة الشوفينية للحكومة السورية على الشعب 

  . الكردي وفي مناطقة التاريخية
كما كان للوضع العام في سوريا وحالة حقوق االنسان   

نصيب كبير في الندوة حيث تمت االشارة الى ازدياد 
وتيرة القمع واالعتقاالت والمحاكم الصورية واالحكام 

مة أمن الدولة ومحكمة ها محكتصدرأالجائرة التي 
كرية خالل العام الجنايات في دمشق والمحاكم العس

طاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الحالي بحق النش
  . االنسان

كذلك تم بحث وضع الحركة الكردية والعالقة بين   
اطرافها في سوريا، وفي هذا االطار اشار المحاضر 

ردي الى مساعي وجهود حزبنا لعقد مؤتمر وطني ك
وبناء مرجعية كردية تلم شمل الحركة الكردية وتوحد 

  .صفوفها بمشاركة المستقلين
أما البرلماني الهولندي فان بوميل فقد تحدث في   

مداخلته عن وضع حقوق االنسان في سوريا وخاصة 
المواطنين األكراد المجردين من جنسيتهم وما يعانونه 

االتحاد ، وفي هذا السياق أشار إلى بحث ذلكجراء 
وضع حقوق االنسان واألكراد في سوريا لدى لاألوربي 

المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة السورية األوربية 
والطلب من الجانب السوري احترام حقوق االنسان 

وبالنسبة الى الموقف . وإعادة الجنسية للمجردين منها
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من سوريا أشار الى وجود موقفين األول  األوربي
اشتراط احترامها لحقوق ويطالب بالضغط على سوريا 

االنسان قبل التوقيع معها على اي اتفاقية، في حين 
يدعو الثاني الى االنفتاح على سوريا وايجاد آليات 

كذلك أشار . قانونية تلزمها باحترام حقوق االنسان
واالرتياح من  المسؤول الهولندي الى عدم الرضا

السياسة السورية وتعاملها مع القوى الديمقراطية 
والسيما قوى اعالن دمشق، ودعا الى مواصلة الطلب 
من دمشق احترام حقوق االنسان والمواطنين األكراد 

  .والضغط عليها من اجل ذلك
المجال للحاضرين لتقديم مداخالتهم  أتيحوفي الختام   

 كاميران بيكس. د ينوطرح اسئلتهم على المحاضر
مسؤول منظمة اوربا لحزبنا وهاري فان بوميل مسؤول 

 نذيلال لجنة العالقات الخارجية في البرلمان الهولندي،
في شرح بعض النقاط التي وردت  اعليها واسهب ااجاب
  .مداخلتيهمافي 

  
  ندوة مشتركة

  حزب يكيتيوفرع حزبنا في بلجيكا ل
  نبمناسبة اليوم العالمي لحقوق االنسا

  
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق االنسان نظم فرع حزبنا   

في بلجيكا وباالشتراك مع فرع حزب يكيتي هناك ندوة 
حول حقوق االنسان واالبعاد الحقوقية في مدينة آلست 

والقانونية للقضية الكردية في سوريا، حاضر فيها جيان 
بدرخان من المركز الكردي للدراسات واالستشارات 

ياسا، تحدث فيها عن وضع حقوق االنسان  –ة القانوني
االضطهاد الذي يتعرض له وانتهاكاتها في سوريا وعن 

شعبنا الكردي جراء السياسة الشوفينية للحكومة 
السورية، وقد تناول المشكلة الكردية وابعادها من وجهة 
النظر القانونية ومخالفة ما تقوم الحكومة السورية من 

لشعب الكردي لكافة القوانين اضطهاد وانكار لحقوق ا
    . والمواثيق الدولية ومعاهدات واتفاقيات حقوق االنسان

بدرخان من مداخلته اجاب على اسئلة  وبعد انتهى
الحضور واستفساراتهم وناقش معهم بعض النقاط التي 

    . وردت في المحاضرة
  

  هفكاري السويد يعقد مؤتمره السنوي
  

لسويد في المؤتمر شارك ممثل فرع حزبنا في ا  
 –السنوي لتحالف القوى السياسية الكردية والكردستانية 

وتم في االجتماع . هفكاري في مدينة غوتبورغ السويدية
بحث وضع التحالف والنشاطات التي قام بها خالل 
السنة الماضية، باالضافة الى بحث األوضاع السياسية 

برنامج بعد ذلك تم مناقشة . في اجزاء كردستان االربعة
نشاطات العام المقبل للتحالف وانتخاب لجنة ادارية 

جديدة تتولى ادارة شؤون التحالف واالشراف على 
  .اعماله ونشاطاته خالل العام المقبل

: ان التحالف يضم االحزاب التالية إلى اإلشارةتجدر   
يكيتي،  -حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

ني، االتحاد الوطني الحزب الديمقراطي الكردستا
ايران،  –الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني 

باكور، حزب كادحي  –الحزب االشتراكي الكردستاني 
 - كردستان، حزب الكادحين الثوريين في كردستان

  .كوملة، الحزب الفيلي الكردي
  

  ٩٠كالشنيكوف يحتفل بعيد ميالده الـ
  
مصمم  كوفميخائيل كالشنييحتفل -روسيا اليوم   

صناعة  وأسطورةالسوفيتي الروسي البارز  األسلحة
بندقية  وأشهرالروسية الذي قام بتصميم أحسن  األسلحة

 ١٠، يحتفل يوم (كالشينكوف(آلية في القرن العشرين 
  .٩٠تشرين الثاني بعيد ميالده الـ/نوفمبر

قية الكالشنيكوف اآللية انتشارا واسعا في حققت بند
، ويوصف هذا السالح بأنه األكثر مختلف أنحاء العالم

ومنذ  ١٩٤٧استعماله عام  بدأ". تقليدا"رواجا واألكثر 
  .مليون قطعة ١٠٠ ذلك الحين انتج منه ما يزيد عن

والمبدأ الذي اتبعه الرجل العصامي ميخائيل 
وسنوات    .هو البساطةكالشنيكوف في ابتكاره لسالحه 

لم تثقل كاهله في مواصلة عمله كرئيس  ٩٠عمره الـ
"... إيغماش"لمكتب التصاميم في مصنع اإلنتاج الحربي 

 األكثرالسالح  أصبحت األسطورية"كالشينكوف "بندقية 
 ٥٥لتسليح الجيوش لدى  انتشارا في العالم وقد اعتمدت 

،   ٤٧ه كى إي( أهمهانماذج عدة  وطورت منها  .دولة 
  )٩٧١وإيه آي كى  ،  ١٠١وإم إيه كى 

كالشينكوف "الشعبية التي حظيت بها بندقية  ودفعت  
من الدول ال لشرائها من  وازدياد الطلب عليها بالكثير"

دون ترخيص  إلنتاجها وإنماالشرعي  إنتاجهامصدر 
الذي يهدد سمعة  األكبرالتقليد هو الخطر  أصبححتى 

من هذا الصنف  األسلحةفنصف  .ووجود هذا السالح 
المتداولة في العالم هي نماذج مقلدة تحمل نفس االسم 

 .والشكل
ميخائيل كالشنيكوف في ان يبقى  أمنية أنوال شك   

لم تتحقق حتى سالحه حارسا للسلم والعدل في العالم 
رة الحروب والنزاعات، لكن العزاء النهاية في ظل كث

في كثير من   أصبحت " كالشينكوف"بندقيته  أنالوحيد 
  .للتحرر ومقاومة الظلم أداة األحيان
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