
  نامنظمة أوربا لحزب
  آذار في بروكسل ١٢تحيي ذكرى انتفاضة 

  من مجلس االتحاد األوربي يلتقي مسؤولين ووفد من المنظمة
  أوربا لحزب  آذار، وتلبية لدعوة منظمة ١٢للذكرى الخامسة النتفاضة  إحياء

- ٣- ١٢اليوم الخميس أقيم، يكيتي –الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
لعاصمة البلجيكية بروكسل تجمع احتجاجي في ساحة شومان أمام في ا  ٢٠٠٩
. وهولندا وبلجيكا ألمانياوقدم المحتجون من غرب . المفوضية األوربية مبني

منصة وقدم بعض الفنانين والفنانات أغان وطنية  إقامةالماطر تم  ورغم الجو
. شخص ٢٠٠الحاضرين الذين بلغ عددهم أكثر من  وسط تصفيق وهتاف

كلمة أشاد فيها بتضحيات كاميران بيكس .دلقى مسؤول منظمة أوربا للحزب وأ
في التصدي للمخططات  آذار وببسالة شعبنا الكردي في سوريا ١٢ شهداء

لكسر إرادة  الشوفينية والعنصرية للنظام السوري الذي أراد استغالل األحداث
أهمية  ا وأشار الىكم. شعبنا وإشعال نار الفتنة بين المواطنين العرب واألكراد

إحياء هذه الذكرى وتكاتف أبناء شعبنا ورص صفوف الحركة الوطنية الكردية 
آذار والشهداء الكرد اآلخرين، ومؤكداً على ضرورة نبذ  ١٢لضحايا  وفاء

 .وايالء األهمية للمصلحة العليا لشعبنا وقضيته العادلة األنانية الحزبية
سوريا  ب الوحدة الديمقراطي الكردي فيهذا وقام وفد من منظمة أوربا لحز  
 باالجتماع مع مسؤول شؤون الشرق األوسط ونائبه في مجلس االتحاد يكيتي –

، وناقش معه وضع الشعب الكردي ومعاناته وحرمانه من حقوقه األوربي
وحقوقه القومية المشروعة نتيجة السياسة الشوفينية للنظام  األساسية اإلنسانية
االجتماع بحث العالقة واتفاقية الشراكة بين سوريا  فيكما وتم . السوري

أكد الجانب األوربي على أن االتحاد  اإلطارواالتحاد األوربي، وفي هذا 
المسائل االقتصادية والسياسة  يبحث خالل لقاءاته مع سوريا إلى جانب األوربي

. ووضع الشعب الكردي اإلنسانفي إطار اتفاقية الشراكة، يبحث مسألة حقوق 
سوريا  وفي هذا السياق أعرب الوفد الكردي عن تأييده لتحسين العالقات مع
 اإلنسانوالتفاقية الشراكة، مؤكداً على أال يكون ذلك على حساب حقوق 

  .السياسي والتحول الديمقراطي في البالد وحقوق الشعب الكردي واإلصالح
ألوربيان عن الذي دام أكثر من ساعة عبر المسؤالن ا وفي نهاية اللقاء  

والمعلومات التي قدمها عن الوضع الكردي  سرورهما الستقبال الوفد الكردي
وتلقي التقارير والمعلومات  أخرىفي سوريا، وعن ترحيبه بعقد لقاءات 

ومن جانبه شكر  .ووضع الشعب الكردي مستقبالً اإلنسانالمتعلقة بوضع حقوق 
لعقد  مسألة الكردية واستعدادهالوفد الكردي الجانب األوربي على اهتمامه بال

لقاءات أخرى، وقدم له مذكرة لخص فيها أبعاد القضية الكردية والسياسة 
  .للنظام السوري الشوفينية

  منظمة أوربا                            ٢٠٠٩-٣-١٢
  مكتب االعالم - يكيتي -الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا لحزب

 

 

  
  

  نالذكرى الثالثو
  رحيل البارزاني الخالدل

رحل فيها البارزاني  
الخالد في األول من 

في  ١٩٧٩آذار 
ظروف كانت فيها 
كردستان العراق 
أحوج ما تكون 
لحكمته وشجاعته 
وتجربته التاريخية، 
خاصة بعد توقيع 

التي أسدلت  ١٩٧٥/آذار/٦اتفاقية الجزائر في 
الستار على ثورة أيلول الوطنية التي قادها 

خالد، وتنكرت لبيان اني الالبارز
، وأرادت اغتيال إرادة النضال ١٩٧٠/آذار/١١

والمقاومة لدى الشعب الكردي، الذي انتفض من 
، ولم يردعه طاغية العراق ١٩٧٦جديد في أيار 

وعدوانه الظالم على كردستان، وإقدامه على 
ارتكاب أبشع المجازر الجماعية باألسلحة 

ت األنفال اإلجرامية، الكيميائية المحرمة في عمليا
وقصف حلبجة وضواحيها، عن مواصلة مسيرته 

التي  ١٩٩٠النضالية التي توجها بانتفاضة آذار 
مكّنت الشعب الكردي من إدارة شؤونه وتحويل 
كردستان إلى قاعدة متقدمة للنضال من أجل 
تحرير كامل العراق من نير الدكتاتورية وبناء 

  .لتعدديالفيدرالي ا يالعراق الديمقراط
  . فتحية للبارزاني الخالد في ذكرى رحيله 

  . والنصر أبداً حليف الشعوب المضطهدة
  

  ألف سوري ٥٠
  األزمةعادوا من الخليج بسبب 

قدر اقتصاديون سوريون عدد العمال السوريين   
العائدين إلى بلدهم نتيجة األزمة المالية بخمسين 
ألف عامل يترافق ذلك مع تصاعد المخاوف من 

تشير زدياد أعداد العاطلين عن العمل، في وقت ا
إلى ارتفاع معدالت  فيه اإلحصائيات الرسمية

 . بالمئة ١٣نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 
ذكرت صحيفة الثورة الرسمية السورية أنه مع   

ألف عامل خالل العام  ٣٢٠توقع تسريح نحو 
الحالي من اإلمارات فإن عدداً كبير من 

ا فعليا في إرسال سيرهم الذاتية السوريين بدؤو
 . لشركات ومؤسسات سورية

يشار إلى أن إجمالي تحويالت العمالة    
السورية الخارجية إلى بلدهم بلغت خالل العام 

عدا ) مليون دوالر العام الماضي ٨٥٠(الماضي 
لكن ..عن التحويالت التي تمت بشكل غير رسمي
كومة الخبراء اليوم يحذرون من ضرورة تنبه الح

السورية إلى البحث عن طرق للتعويض عن 
الخسائر التي ستنتج من نقصان هذه التحويالت 

  عن موقع النداء  .مع تنامي األزمة المالية
  :راسلونا على العنوان التالي
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