
  تصدر نداء نامنظمة أوربا لحزب
  الدامية آذار ملة على االنترنت في ذكرى أحداثوتطلق ح

  
أصدرت منظمة أوربا لحزبنا نداء بمناسبة الذكرى    

أشير فيه إلى أبرز ، ٢٠٠٤ الدامية آذار ألحداثالسادسة 
مظاهر االضطهاد والسياسية الشوفينية للنظام السوري مثل 

بي ومشكلة المجردين من الجنسية، التعريب والحزام العر
باإلضافة إلى مالحقة واعتقال النشطاء السياسيين 

  .والمدافعين عن حقوق االنسان
وتم في النداء مطالبة الرأي العام األوربي والمدافعين   

عن حقوق االنسان بالتضامن مع شعبنا الكردي في سوريا 
  .وقضيته العادلة ومطالبته بحقوقه القومية المشروعة

وقد وزعت آالف النسخ من النداء في العديد من   
العواصم والمدن األوربية في المانيا وفرنسا وانكلترا 
وهولندا وبلجيكا والسويد والدنمارك وسويسرا والنمسا 

  .واليونان، بلغات تلك الدول
من خاللها  حملة على االنترنت تم وأطلقت المنظمةكما   

ي ومطالبته بإنهاء سياسة توجيه رسالة إلى الرئيس السور
القمع واالضطهاد التي يتعرض لها شعبنا في سوريا، 

ولمن يود المشاركة في الحملة  :واحترام حقوق االنسان
  :يمكنه ذلك على الرابط التالي
www.kurdofsyria.com   

++++++++++++++++++++++++++++ 
  

  روع منظمة أوربا لحزبنامن نشاطات ف
  الدامية آذار ١٢ في الذكرى السادسة ألحداث

  :بلجيكا  
  لقاء مسؤولة الملف السوري في المفوضية األوربية   
نا وحزب يكيتي من منظمتي حزب مشتركالتقى وفد   

مسؤولة قسم االدارة العامة للشراكة  مع الكردي في بلجكيا
تم و .ملف السوريوسط والوربية مع بلدان الشرق األاأل

ليات التعامل التي يتبعها االتحاد آفي اللقاء بحث ومناقشة 
تتلقاها والمساعدات التي  الحكومة السوريةاالوروبي مع 

تأهيل االداري كالعديدة في مجاالت  األوربي االتحاد من
ردي على ركز الوفد الك ، وقدوالصحة والطرق والزراعة

ي التركيز االوروبي ف ضرورة تلبية سوريا لشروط االتحاد
هملتها الحكومات أردية التي على تطوير المناطق الك
واستطرد الوفد  .يومنا هذا حتىالمتعاقبة منذ االستقالل  و

وما يتعرض له من ردي في شرح معاناة شعبنا الك
لى إونوه الوفد  .اضطهاد وانتهاك لحقوقه في سوريا

 قدشمضرورة قيام االتحاد االوروبي بالضغط على 
للعمل على احترام حقوق االنسان والسماح بحرية  اودفعه

. سراح جميع المعتقلين السياسيين الرأي والتعبير واطالق
ردي مذكرة ووثائق مفصلة تتعلق بما تم ثم قدم الوفد الك

  .المسؤولة األوربيةبحثه مع 
  :لقاء مع برلماني أوربي  
نظمة مع م منظمة حزبنا في بلجيكاوفد مشترك من  زار  

 السيد ٢٠١٠|٢|١٦بتاريخ  هيفي جمعيةحزب يكيتي و
زب الحعن  عضو البرلمان االوروبي سعيد الخضري

وهو نائب رئيس وفد  ،االشتراكي الفالماني البلجيكي
البرلمان االوروبي للجنة بلدان المشرق العربي في 

مع  وخالل الزيارة بحث الوفد الكردي .البرلمان األوروبي
جراء السياسة في سوريا  شعبنااناة معالسيد الخضري 

. الشوفينية للنظام، وحرمانه من حقوقه االنسانية األساسية
وطالب الوفد الكردي بممارسة االتحاد األوربي من خالل 

للكف مؤسساته التشريعية والتنفيذية الضغط على دمشق 
عن سياسات االضطهاد ضد ابناء شعبنا واطالق سراح 

كما وتم . نهم النشطاء األكرادالمعتقلين السياسيين وم
البحث مع البرلماني األوربي السيد الخضري امكانية عقد 

في  القضية الكردية في البرلمان األوربي حولمؤتمر 
  .سوريا

  تجمع احتجاجي ولقاء
  مع مسؤولين من المفوضية األوربية

األخرى األحزاب الكردية و منظمة حزبناتلبية لدعوة   
أمام المفوضية الجالية الكردية  اءالعشرات من أبنتجمع 

إحياء للذكرى السادسة  ٢٠١٠|٣|١٢ الجمعةاألوربية يوم 
النتفاضة آذار، واحتجاجاً على سياسة النظام السوري 
واضطهاده للعشب الكردي وحرمانه من حقوقه القومية 

   . المشروعة
المفوضية  منضاء وفي نفس اليوم التقى وفد كردي أع  

 الملف السوريلي العالقات الخارجية وبية ومسؤواالور
معاناة شعبنا الكردي في سوريا لهم شرح الوفد حيث 

تمارس بحقه جراء السياسات الشوفينية والعنصرية التي 
من قبل النظام السوري الذي زاد من حدة قمعه واضطهاده 
ألبناء شعبنا وتشديد قبضته األمنية والقمعية وقتل المجندين 

غامضة أثناء تأديتهم لخدمة العلم بعد األكراد في ظروف 
وفي نهاية اللقاء قدم الوفد الكردي . ٢٠٠٤انتفاضة آذار 

  . مذكرة القضية الكردية إلى الجانب األوربي
  توزيع آالف النسخ من النداء       :بريطانيا

  وإرسال مذكرة إلى الجهات الرسمية
قامت منظمة بريطانيا لحزبنا وكما باقي الفروع   

نظمات في الدول األوربية بعدة نشاطات إحياء للذكرى والم
حيث قام فرع بريطانيا بتوزيع . آذار ألحداثالسادسة 

آالف النسخ من النداء الذي أصدرته منظمة أوربا في 
كما . العاصمة لندن والعديد من المدن البريطانية األخرى

وتم إرسال النداء مع مذكرة إلى عشرات السفارات 
األجنبية المعتمدة في بريطانيا، كما وتم والقنصليات 

إرسالها إلى المؤسسات الرسمية وعدة وزارات بريطانية 
منها الخارجية والداخلية، وإلى المنظمات المدافعة عن 
حقوق االنسان مثل منظمة العفو الدولية وغيرها، كذلك 
أرسلت المذكرة مع البيان إلى البرلمان بمجلسيه العموم 

العديد من الشخصيات السياسية والثقافية  واللوردات وإلى
  . والعلمية المهتمة بالشؤون السياسية وحقوق االنسان

  :المشاركة في مظاهرة احتجاجية  
كذلك شاركت منظمة بريطانيا لحزبنا في مع الجالية   

الكردية في المظاهرة التي تم تنظيمها يوم الجمعة 
النتفاضة في لندن إحياء للذكرى السادسة  ٢٠١٠|٣|١٢

آذار واحتجاجاً على السياسية الشوفينية للنظام السوري 
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واضطهاده ألبناء الشعب الكردي وحرمانه من حقوق 
النشطاء السياسيين والمدافعين القومية المشروعة واعتقال 

  .اإلنسانعن حقوق 
 
  :إقامة ندوة سياسية في لندن  
ندوة  ٢٠١٠|٢|١٤أقامت منظمة بريطانيا لحزبنا يوم   

آذار،  حداثألبمناسبة الذكرى السادسة  سياسية في لندن
فيها الرفيق أحمد جتو عضو الهيئة القيادية لمنظمة  حاضَر

تنا الكردية يندوة أبناء جالوقد حضر ال. أوربا لحزبنا
وتم فيها  بعض االحزاب الكردستانية في لندن، وممثلو

ذي شرح أبعاد القضية الكردية في سوريا واالضطهاد ال
يعانيه أبناء شعبنا الكردي نتيجة السياسة الشوفينية للنظام 
السوري الذي يصر على مواصلة سياسته تلك وحرمان 
شعبنا من حقوقه االنسانية األساسية وحقوقه القومية 

منظمة حزبنا ورفاقنا المهمة األساسية ل إنو. المشروعة
هي اطالع الرأي العام األوربي على قضية في اروبا 

نا العادلة وكسب االصدقاء والمؤيدين والداعمين شعب
بحث األزمة التي تمر بها  ةكذلك تم في الندو. لقضيتنا

الحركة الكردية في سوريا والتشرذم والتعدد غير المبرر 
مات واألطر وبالتالي ضرورة العمل على التغيير يللتنظ

وتجاوز هذه الحالة بتوحيد الصف والموقف الكردي 
للمستقلين ايضاً للمشاركة في صنع القرار  واتاحة المجال

وفي النهاية قدم بعض الحاضرين مداخالتهم  .الكردي
عليها  جاَبح آخرون اسئلة على المحاضر الذي أوطر

باسهاب وتفصيل وقدم شرحاً لبعض النقاط التي تم بحثها 
   . في الندوة

هيئة العمل شارك فرع هولندا في اطار : هولندا  
 هولندا–مات األحزاب الكُردية في سوريا المشترك لمنظ

مع وفد يمثل البرلمان الهولندي  في لقاء ٢٠١٠|٣|٩يوم 
 Henk  المؤلف من عدة أحزاب هولندية ترأسها السيد

Jan Ormel    مسؤول العالقات الخارجية في البرلمان
سم الهيئة احيث تم في اللقاء تقديم مذكرة ب. الهولندي

نا الكُردي في سوريا المشتركة تشرح وضع شعب
والسياسات واإلجراءات والقوانين الشوفينية والعنصرية 

 ٢٠٠٤آذار   ١٢التي تمارس بحقه وخاصةً بعد إنتفاضة 
 ٢٠٠٨مثل قتل المجندين األكراد، وقتل المحتفلين بنوروز 

وازدياد حملة االعتقاالت التي تطال النشطاء السياسيين 
التمييزية مثل المرسوم األكراد، هذا ناهيك عن المراسيم 

  . ٤٩رقم 
ولقي الوفد الكردي الترحيب من الجانب الهولندي وأيد   

عدم موقفه بشأن الشراكة األوربية السورية مؤكداً على 
دون مالحظة تحسن و ضع حقوق اإلنسان ووضع  هاتوقيع

أكد بأنه سوف ينقل مطالب و. سورياالشعب الكُردي في 
لتبليغها  يهولندالارجية خالالوفد الكُردي إلى وزير 

  .للحكومة السورية
  :سويسرا  
اً بتوزيع النداء قامت منظمة حزبنا في سويسرا أيض  

بمناسبة الذكرى السادسة  مة أورباالذي أصدرته منظ
آذار وإرساله مع المذكرة إلى الجهات السياسية  ألحداث

والحكومية واألحزاب السويسرية وإلى البرلمان وبعض 
  . والسفارات األجنبية المعتمدة في سويسراالوزارات 

منظمة حزبنا ومن خالل مجلس منظمات  كذلك شاركتْ  
ي تجاجي الذالكردية في سويسرا في التجمع االحاألحزاب 

واحتجاجاً على الدامية آذار  داثحتم تنظيمه إحياء لذكرى أ
السياسة الشوفينية للنظام السوري وقمعه واضطهاده ألبناء 

  .كردي المحروم من حقوقه القومية المشروعةشعبنا ال
  
  منظمة أوربا لحزبنا تشارك في احتفاالت عيد نوروز 
  
شاركت منظمة أوربا لحزبنا من خالل فروعها في   

الدول األوربية في احتفاالت أبناء جاليتنا الكردية بعيد 
نوروز العيد القومي لشعبنا ورمز الحرية والعدالة 

وفي هذا . ى الظلم واالضطهادوالمساواة والقضاء عل
السياق شاركت تلك الفروع مع منظمات األحزاب الكردية 
األخرى والجمعيات الثقافية في تنظيم واحياء احتفاالت 

  .نوروز في أوربا
  

  آذار ١٢إحياء لذكرى أحداث 
  ترسل مذكرة للبرلمان األوربي منظمة أوربا لحزبنا

  أوربية واألحزاب والكتل البرلمانية في عدة دول
، ٢٠٠٤بمناسبة الذكرى السادسة ألحداث آذار الدامية  

أرسلت منظمة أوربا لحزبنا مذكرة تفصيلية عن القضية  
الكردية في سوريا واضطهاد شعبنا الكردي ومعاناته جراء 
السياسة الشوفينية للنظام السوري إلى رئيس البرلمان 

 اإلنساناألوربي وإلى جميع الكتل البرلمانية ولجنة حقوق 
كما تم إرسال نفس المذكرة إلى . في البرلمان األوربي

 اإلنسانمكاتب األحزاب والكتل البرلمانية ولجان حقوق 
وبريطانيا  ألمانيافي برلمانات عدة دول أوربية منها 

نمارك وسويسرا وهولندا وغيرها من الدول، اوالسويد والد
ي كما أرسل إلى تلك الجهات مع المذكرة النداء الذ

هذا ولم يقتصر . أصدرته منظمة أوربا لحزبنا أيضاً
إرسال المذكرة إلى الجهات السياسية، وإنما أرسلت إلى 

رات الخارجية والمفوضية االموظفين المعنيين في وز
األوربية وإلى الشخصيات السياسية ورجال القانون 
  .والمهتمين بحقوق اإلنسان واألقليات في العديد من الدول

  
 نوروز

داً رسمياً عالمياعي  
130-AGIRÎ/م٢٠١٠آذار  ٠٦  

  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية 
أعلنتْ الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها المنعقدة   

آذار من كل عام  ٢١م يوَم ٢٣/٠٢/٢٠١٠بتاريخ الثالثاء 
، وقالت )يوم نوروز العالمي(عيداً عالمياً وسمته بـ 

يصادف الحادي : قرارهاالمنظمة الدولية في معرض 
والعشرون من آذار كل عام بداية فصل الربيع ويحتفل 

مليون إنسان في العالم كبداية لرأس ٣٠٠بقدومه أكثر من 
السنة الجديدة لديهم، وطالبتْ كافة أعضائها االلتزام 

 .بالقرار ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذه

   ١٥           رسالة أوربا    )     ٢٠٠(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


