
  بـالغ من
  المجلس العام

 سوريا للتحالف الديمقراطي الكردي في
  
الجاري عقد المجلس العام للتحالف  األولتشرين  في أوائل شهر   

تضمن جدول االعتيادي و الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه
 .أعماله قضايا سياسية و تنظيمية عديدة

 والت التي تشهدهاففي الوضع اإلقليمي قيم المجلس إيجابا التح  
تركيا على صعيد إيجاد حل للقضية الكردية، من خالل مشروع 

و تداوله في األوساط السياسية  يتم طرحه التغيير الديمقراطي الذي
هذه الخطوات، حيث أعرب  الشعبية في البالد ، وأعلن تأييده لمثلو

 عن أمله في أن يفضي ذلك الى حل ديمقراطي عادل للقضية
لى إنهاء الصراع الدائر بالطرق والوسائل السلمية، و في الكردية، وا
دعا االجتماع الجانب الكردي، وخاصة حزب العمال  هذا السياق

الطروحات بغية الوصول الى  الكردستاني، الى التجاوب مع هذه
بعدالة  النتائج المرجوة، عبر تعبئة الرأي العام الكردي و التركي

 . حل دستوري وطني لها القضية الكردية، و ضرورة إيجاد
كما أبدى المجلس العام ارتياحه لتحسن العالقات السورية   

ؤثر إيجابا على الوضع اإلقليمي التي من شأنها أن ت السعودية
الشائكة والمعقدة، وخاصة القضية  تساهم في إيجاد حلول لملفاتهو

  .الفلسطينية واالستقرار في لبنان
 
المجلس تحسنا يذكر على الوضع الوضع الداخلي لم يالحظ  وفي  

خاصة في قضايا الحريات العامة،  السياسي الداخلي في البالد و
االجتماع الى وقف العمل باإلجراءات والتدابير التي تحد من  دعاو

المجال  حرية العمل السياسي، و الى القيام بخطوات عملية إلفساح
كة في الحياة أمام القوى والفعاليات الوطنية والديمقراطية للمشار

  .العامة
وعلى صعيد القضية الكردية فان االجتماع أكد على ضرورة    

العمل على حل قضاياهم ومعاناتهم و خاصة  االنفتاح على الكرد و
، المترتبة جراء ذلك  السلبية وإزالة اآلثار ١٩٦٢قضية إحصاء عام 
اإلجراءات  ، وغيرها من ٢٠٠٨لعام /  ٤٩/ و تعديل المرسوم 

تساهم في إزالة االحتقان لدى الوسط السياسي و الشعبي  التي
طالب المجلس العام الحكومة والسلطة الى اتخاذ  الكردي، كما

خطوات من شأنها إيجاد حل وطني وديمقراطي للقضية الكردية في 
  .سوريا

 
على السبل الكفيلة  وفي الجانب التنظيمي توقف االجتماع مطوال  

بتفعيل دور التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، من خالل 
دور لجانه المختصة ، وايالء االهتمام المطلوب بإعالم  تفعيل

المجلس العام بالقوى والفعاليات الوطنية  التحالف ، و تحسين عالقات
 التحالف الجماهيرية ، وتفعيل في البالد، وكذلك االهتمام بعالقات

جملة من  دور المجالس المحلية ، واتخذ المجلس في هذا السياق
  .القرارات والتوصيات التي تهدف الى تحقيق ذلك

 
 المجلس العام                    ٢٠٠٩|١٠|١٤

  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا             

  ريحـــتص
  حول اعتقال الشخصية الوطنية

  )أبو شنو(بهجت إبراهيم 

  
أقدمت دورية تابعة لألمن السياسي في   

عامودا على اعتقال الشخصية الوطنية 
بن محمد ) بكي(إبراهيمبهجت الكردية 

وذلك في صباح  ،)أبو شنو(علي، الملقب 
، ونقل في نفس ٢٠٠٩|١٠|٢٠يوم الثالثاء 

، ن السياسي في الحسكةاليوم إلى فرع األم
علماً . وال يزال مصيره مجهوالً حتى اآلن

مهتم بالمعرفة والثقافة ) أبو شنو(أن السيد
 – ١٩٥١ -والشأن العام، وهو من مواليد 

  :وله ستة بنات وولدان، هم - متزوج 
 –هايستان  –مزكين  –بروين   -شنو 
  .شيروان –آزاد  –هيفي  –سيلفا 

    
إننا في الوقت الذي نستنكر فيه اعتقال   

، فإننا نكرر دعوتنا بهجت إبراهيماألخ 
ضامن والمطالبة من أجل إغالق ملف للت

االعتقال السياسي ، والكف عن مثل هذه 
االعتقاالت الكيفية، وإطالق سراح السيد 

وجميع معتقلي  )أبو شنو(بهجت إبراهيم
  .الرأي والضمير
                             ٢٠٠٩|١٠|٢٤في 

  ناطق بإسم
ي حزب الوحدة الديمقراطي الكردي ف

 )يكيتي(سوريا
 .........................................  
ال يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه -* 

  . أو نفيه تعسفاً
  المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

لكل فرد حق الحرية وفي األمان على -*
شخصه وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله 

حريته إال تعسفاً وال يجوز حرمان أحد من 
ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً لإلجراء 

  .المقرر فيه
  الفقرة األولى من المادة التاسعة من العهد
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  ٣قضايا وطنية            )           ١٩٥(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 


