
  إحياء الذكرى الثالثة
  الغتيال الشيخ الخزنوي في لندن 

شاركت منظمة بريطانيا لحزبنا مع الجالية الكرديـة    
ومنظمات االحزاب والجمعيات الكردية في العاصـمة  
البريطانية لندن في احياء الذكرى الثالثة الغتيال الشيخ 

وقد تم بهذه المناسبة تنظـيم  . محمد معشوق الخزنوي
اجي امام السفارة السورية في لنـدن يـوم   تجمع احتج

  . ٦/٦/٢٠٠٨الجمعة 
هذا وقام وفد من المحتجين بتسليم رسالة احتجاجيـة  
الى السفارة السورية تم فيها المطالبة بـالتحقيق فـي   
عملية االغتيال وكشف ظروف ومالبسات الجريمـة  

  .ومحاكمة المسؤولين عنها
  

  يمستقبل سوريا وآفاق الحوار الكردي العرب
  

لحزبنا في النـدوة التـي    بريطانياشاركت منظمة    
اقامها مكتب لجنة اعـالن دمشـق فـي العاصـمة     
البريطانية لندن حول مستقبل سوريا وآفـاق الحـوار   

وطرق تكريس هذا الحـوار وبنـاء    الكردي العربي
نة حقيقيـة فـي سـوريا    طتفاهمات مشتركة نحو موا

  . الديمقراطية
ث عـن مسـتقبل سـوريا    وقد تم في الندوة الحـدي   

التأكيد على ضرورة مساواة و ،والعالقة بين مواطنيها
جميع المواطنين بمختلف طوائفهم وانتمـاءاتهم فـي   

كما تم الحـديث عـن القضـية    . الحقوق والواجبات
الكردية في سوريا وذلك من خالل تقديم عرض عـن  
معاناة الشعب الكردي والسياسية الشوفينية للحكومـة  

تعاملها مع القضية الكردية واسـتمرارها  السورية في 
بتطبيق القوانين والمشاريع العنصـرية بحـق ابنـاء    

حرمـان  الكردي وفي مناطقه والتي ابرزهـا  الشعب 
من جنسيتهم السورية، باالضافة الى كردي  الف ٣٠٠

مشروع الحزام العربي وسياسات التعريب ومنع اللغة 
ـ    اريع الكردية وحرمان المناطق الكرديـة مـن المش

كما تم في الندوة سرد تاريخ الحركة الكردية . التنموية
في سوريا ونضـالها مـن اجـل الحقـوق القوميـة      
المشروعة للشعب الكردي، وتوضيح مطالب االحزاب 
الكردية ورؤيتها لحل المشكلة الكردية في سوريا عن 

  .طريق الحوار بشكل سلمي وديمقراطي
   

  منظمة بريطانيا تشارك
  الوضع الكردي في سوريا في ندوة حول 

 لنـدن فـي  " كرديش هيومان رايتس"اقامت منظمة   
ندوة حول الوضع الكردي في سوريا والقضية الكردية 
وما يعانيه المواطنون االكراد من اضطهاد وحرمـان  

وقد شارك في الندوة مسـؤول  . من حقوقهم االساسية

منظمة بريطانيا لحزبنا حيث تحدث عن نضال الحركة 
ية وما قامت به في الدفاع عن حقـوق الشـعب   الكرد

الكردي في سوريا، والنشاطات التي قامت بها في هذا 
االطار على الصعيد الدولي من خالل المشاركة فـي  

عديد من الدول الندوات والمؤتمرات التي اقيمت في ال
كمـا سـلط   . االوربية وبرلماناتها والبرلمان االوربي

 الضوء على معاناة الشعب الكـردي المحـروم مـن   
تعرض له من اضطهاد حقوقه االنسانية االساسية وما ي

وقمع من قبل النظام السـوري الـذي يصـر علـى     
االستمرار في نهجه الشوفيني تجاه الشـعب الكـردي   

  .وتجاهل مطالبه العادلة
 رئيسة المنظمة ونائبها عـن تأييـدهما  هذا وقد أبدت 

وقضـيته  في سـوريا  التام للشعب الكردي  اودعمهم
. العادلة والوقوف الى جانبه لدى المنظمـات الدوليـة  

هـي  " كرديش هيومان رايـتس "وتجدر اشارة الى ان 
منظمة حقوق انسان تدافع عن حقوق الشعب الكردي 

هـا العاصـمة   في اجزاء كردسـتان االربعـة، مقر  
  .البريطانية لندن

  
  بحث مع الكرد تسبعثة األمم المتحدة 

  يفي العاشر من تموزالجار ١٤٠تطبيق المادة 
PNA - قــال المستشــار اإلعالمــي لــرئيس البرلمــان

، أن رئـيس بعثـة األمـم    تموز -١ الكردستاني الثالثاء
المتحدة لمساعدة العـراق سـتيفان ديمسـتورا، سـيزور     

يوليو الحالي ويبحث مـع  / اشر من تموزالبرلمان في الع
  الخاصة بكركوك  ١٤٠رئيسه سبل تطبيق المادة 
، أن ديمسـتورا  )أصوات العـراق (وذكر طارق جوهر لـ

سيزور البرلمان الكردستاني يوم العاشر من تمـوز بعـد   "
انتهاء مهلة الستة أشهر التي تم تحديدها لتطبيـق المـادة   

  ".من الدستور العراقي ١٤٠
سيلتقي خالل الزيارة بـرئيس  "ن ديمستورا أ"جوهر وأفاد 

البرلمان الكردستاني عدنان المفتي، ويبحـث معـه آخـر    
التطورات الخاصة بقضية كركوك وغيرها من المواضيع 

  . دون الكشف عن مزيد من التفاصيل" ذات العالقة
وكان دي مستورا قدم في الخامس مـن حزيـران يونيـو    

عراقية، تنص علـى إدراج  الماضي، توصيات للحكومة ال/
أربع من المناطق المتنازع عليها، ضمن إدارة كـل مـن   
الحكومة العراقية وحكومـة إقلـيم كردسـتان، وشـملت     
التوصيات وضع كل من قضاء الحمدانية وناحيـة منـدلي   
تحت إدارة الحكومة المركزية، ومنح األكراد حـق إدارة  

  .قضائي مخمور وعقرة
ر اإلعالن عنها، عاصـفة  وأثارت توصيات ديمستورا فو

، فقـد  ال الغاضبة من قبل مختلف األطرافمن ردود األفع
، غيـر منصـفة  "وصفها البرلمان الكردسـتاني بكونهـا   

تماما مع النقاط التي سبق االتفاق عليهـا لحـل    تعارضو
تهربها مـن االلتزامـات الدسـتورية    "، و"مشكلة كركوك

ي أمور ألممي فا، ولتدخل المبعوث "١٤٠صا المادة خصو
".ليســــــت مــــــن اختصاصــــــه  "
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