
  القاهرة اجتماعبيان 
  

انعقد في القاهرة، لقاء تداولي بين األحزاب    
الكردية في  سوريا، وعلى مدار يومين، تم 
فيه مناقشة الوضع الكردي، وسبل آيفية حل 

  . القضية الكردية في سوريا
وقد تم التأآيد، على ضرورة إيجاد إطار     

موحد وفاعل، يضم جميع فصائل الحرآة 
ثلي المجتمع المدني ، منظمات الكردية، مم

المعنية بالشأن الكردي،  اإلنسانحقوق 
والثقافية، ومن خالل  االجتماعيةوالفعاليات 

المناقشات والحوارات، توقف المجتمعون 
مطوًال عند معاناة الشعب الكردي في سوريا، 
وما يتعرض له من سياسات شوفينية، 
تستهدف وجوده القومي، عبر مشاريع 

االستثنائي والحزام  اإلحصاءآعنصرية، 
 ٤٩العربي وسياسة التعريب، وآذلك المرسوم 

  .   ٢٠٠٨لعام
آما تناول اللقاء، أهمية تطوير العالقات مع   

في  الديمقراطيةباقي أطياف المعارضة الوطنية 
 الديمقراطيسوريا، من أجل التغيير الوطني 

السلمي، لتصبح سوريا وطنا للجميع، دون أي 
  . مذهبي بب ديني أو عرقي أوتمييز، لس

، الديمقراطيومن هنا، تم التأآيد على ان النظام 
هو السبيل األمثل، لحل آافة القضايا الوطنية 

، التي يعاني منها المجتمع السوري والديمقراطية
  . عامة والكردي خاصة

،على ضرورة إجراء االجتماع أآدهذا، وقد     
قرار تعديل في الدستور السوري، يتضمن اال

بوجود الشعب الكردي في سوريا،وحل قضيته 
، يضمن تمتعه بحقوقه ديمقراطيالقومية بشكل 

المشروعة، في إطار وحدة  الديمقراطيةالقومية 
حزب البعث للسلطة،  احتكارالبالد، وينهي 
المادة الثامنة منه، التي تقر  إلغاءوذلك من خالل 

بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع،ليتسنى 
للدولة الديمقراطية المدنية، المرتكزة  لتأسيسا

 المعتقلينعلى الحق والقانون، واإلفراج عن 
السياسيين الكرد، وآافة النشطاء السياسيين 

  .ومعتقلي الرأي في سجون البالد
وفي الختام أبدى المجتمعون تصميمهم على 

، بكافة الديمقراطيمواصلة النضال السلمي 
 الديمقراطيةجميع القوى أشكاله، آما أنهم ناشدو 

ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام العالمي، 
  .للوقوف الى جانب نضال شعبنا وقضيته العادلة

  .القاهرة 
٢٠٠٩ - ١ – ٢٨  

" الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا  - 
  "البارتي

  حزب آزادي الكردي في سوريا -
  حزب اليساري الكردي في سوريا -
يمقراطي الكردي في سوريا حزب الوحدة الد -
  " يكيتي"
  تيار المستقبل الكردي في سوريا  -
  حزب يكيتي الكردي في سوريا -

  بيان الى أبناء محافظة الحسكة الكرام
ألفا  وأربعينبنقل عريضتكم الموقعة من قبل ستة  إيانابناء على تكليفكم   

طياف االجتماعية تأييد ومباركة جميع الفعاليات واأل إلى إضافةوتسعة أشخاص 
  .والسياسية في المحافظة 

بما جرى معنا في مدينة دمشق في محاولة أداء المهمة التي كلفنا  إبالغكمنود   
بداية التقى الوفد بأحد أعضاء القيادة القطرية  :بها من قبلكم وفق التفصيل التالي

المقابلة صعبة جدا حسب ما  إنألجل ترتيب موضوع المقابلة حيث بدا للوفد 
من ثم توجه الوفد  .أفاد به عضو القيادة واعدا بطرحها في اجتماعهم المقبل 

فاعتذرت عن استقبالنا " الدكتورة نجاح العطار"نائب رئيس الجمهورية  إلى
السيد رئيس الجمهورية مباشرة طالبين الوفد  إلىبذريعة أن العريضة موجهة 

حيث مكان تواجد السيد الرئيس حاليا وفعال توجهنا  قصر الروضة إلىبالتوجه 
مدير "أبو سليم"قصر الروضة وتم االتصال هاتفيا من بوابة القصر مع  إلى

بترك العريضة مع التواقيع لدى حرس  إياناالمراسم الذي رفض استقبالنا مطالبا 
 مدير مكتب الشكاوي إلىالبوابة فرفضنا ذلك وبعد أخذ ورد طلب منا التوجه 

في قصر الشعب الذي رفض بدوره استقبالنا مجتمعين مطالبا بدخول شخص 
مكتبه حامال العريضة والتواقيع  إلىاحدنا  إيفاد إلىواحد فقط مما اضطرنا 

أن مدير المكتب رد بأن المقابلة مستحيلة في هذه  إالطالبين مقابلة السيد الرئيس 
  .النتيجة عبر الهاتف اوإبالغنالظروف واعدا بعرضها عليه في أقرب فرصة 

كأبناء محافظة ذات وضع استثنائي بسبب كارثة الجفاف التي مازالت  إننا
الذي شل الحياة  ٤٩المرسوم  إليهاالمحافظة تعاني من آثارها وأضيف 

  :االقتصادية في المحافظة بالكامل نستغرب 
  .كثرة الحواجز بين مواطني الجمهورية ورئيسهم - ١
لمسئولين بهذا العدد الهائل من المواطنين السيما وأنها عدم اكتراث بعض ا - ٢

  .السيد رئيس الجمهورية حتى اآلن  إلىأكبر عريضة شعبية حقيقية تقدم 
  :أبناء محافظتنا األعزاء   
بذلنا كل الجهود الممكنة لمقابلة السيد رئيس الجمهورية لشرح معاناتكم   

أننا وبعد تسليمنا للعريضة  إالأعاله بتفاصيلها لكننا لم نفلح للسببين المذكورين 
  .لم ولن نتنازل عن ضرورة المقابلة التي نأمل أن تتم في أقرب وقت ممكن 

  : أعضاء الوفد
  ممتاز الحسن                  حسين عيسو                يعقوب درويش

 

  

  
   الدـــالبــ جونـسـ يفردي ـعبنا الكـوملناضلي ش ـينيالسيا للمعـتقـلني ـريةاحل

 ــرديـل عقـــــد مؤمتــــر وطــــني كـــــــــل اجلهــود من أجـــــكــ

  :يرجى مراسلة الجريدة على العنوان التالي
Yeki 993@hotmail.com 

  األخــــــــيرة             )      ١٨٦(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


