
  توضيح
  ٢٠٠٨ لعام  ٤٩ بشأن النشاطات االحتجاجية على المرسوم

  
في إطار المداوالت الجارية بين تنظيمات الحركة الكردية في   

المطلوبة لتبيان أضرار ومساويء المرسوم  سوريا بشأن النشاطات
تلقينا اقتراحاً من األخوة  وإلغائه، ٢٠٠٨لعام "  ٤٩"التشريعي رقم 

عليها  طية الكردية يتضمن أربع نقاط إتفقنافي الجبهة الديمقرا
 :وهي

العمل على تشكيل وفد شعبي يضم ممثلي الفعاليات القومية  
في محافظة الحسكة للتوجه إلى العاصمة دمشق لبذل  واالجتماعية

  . الجمهورية الجهود من أجل مقابلة السيد رئيس
 .نالشأ توجيه مذكرة خطية للمنظمات الدولية والحقوقية بهذا 
توجيه نداء إلى الجالية الكردية في الخارج للقيام باحتجاجات  

 .سلمية
تنظيم تجمع في دمشق يتم االتفاق على توقيته على ضوء تقييم  

 .الوفد المذكور نتائج لقاءات
 بأن) بارتي الجبهة(لكننا فوجئنا بتبليغٍ هاتفي من قبل األخوة في   

حول الزمان  دون التشاور معنا ٣٠/١٠موعد التجمع هو 
وعندما ذكّرناهم ..إللغاء الوفد والمكان، ودون إبداء رأي وتبرير

وعلى ضوء،  بأن اتفاقنا هو أن يكون التجمع بعد إنجاز مهمة الوفد
، وبدون  ٢/١١نتائجه أبلغونا بأن موعد التجمع أصبح يوم 

   كذا سارعوا في إصدار بيان يدعو للتجمعهو التشاور مرة أخرى،
تضامننا مع أي نشاط سلمي،بما  لوقت الذي نعرب فيه عنإننا في ا  

فإننا نبدي أسفنا  ،٢/١١فيه التجمع المزمع القيام به أمام البرلمان يوم 
 الشديد حيال عدم االلتزام بما تم االتفاق عليه مع ممثلي الجبهة

الديمقراطية الكردية التي اتفقنا معها على ضرورة توجيه وفد شعبي 
ويستمد مبرراته من كونه يساهم في إشراك  مقرريسبق التجمع ال

) والكردية واآلثورية العربية(مختلف المكونات االجتماعية والقومية
 ويمهد لتجمع فعال يحظى" ٤٩"في العمل من أجل إلغاء المرسوم 

بدعم أكبر من قبل تلك المكونات الوطنية، وألن فرص التجاوب مع 
ن مجرد تجمع إحتجاجي رغم تكون أكبر م مطاليب مثل هذا الوفد

هدفها إشراك  ضرورته في إطار عدة نشاطات مدروسة ومتفق عليها
الفعاليات الوطنية جميعاً في التصدي للمشروع الخطير الكامن خلف 

الذي يرمي إلى ازدياد تغول األجهزة األمنية في . المذكور المرسوم
، األمر الذي ال سيما الكرد منهم تحديداً الحياة اليومية للمواطنين

خلفيات المشروع  يقضي بضرورة البحث عن إطارات واسعة لفضح
 ونتائجه التي ال تصب في خدمة الصالح الوطني العام بأي حال من

 .خالفاً لما تسعى الدوائر الشوفينية إلى ترويجه   األحوال
التجمع سوف يتحول، بهذه الطريقة التي تم  وبرأينا فإن هذا  

الدعايات الحزبوية على  بة أخرى لجولة جديدة منإقرارها، إلى مناس
 حساب القضية األساسية، وستسيء لمستقبل العمل الكردي المشترك،

وتفتح المجال أمام مهاترات بدأت تنشط منذ اآلن ضد حزبنا، الذي لم 
القيام بأي نشاط سياسي ومطلبي خدمة لمصلحة شعبنا  يتردد يوماً في

  .على مستوى البالد قضية التغيير الوطني الديمقراطيو
٢٨/١٠/٢٠٠٨ 

  
  ‐يكيتي- ناطق باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

  تصريــح
  حول االعتقاالت األخيرة

حاولت مجموعة من األحزاب الكردية في   
  ٢/١١/٢٠٠٨سوريا صباح هذا اليوم، األحد 
السوري بدمشق القيام بتجمع سلمي أمام البرلمان 

إحتجاجاً على صدور المرسوم التشريعي 
، وقد تعاملت السلطات السورية بالعنف ٤٩رقم

والقسوة الشديدة مع المشاركين حيث منعتهم من 
الوصول إلى البرلمان ، وأقدمت على اعتقال 
العشرات منهم، وأحالتهم إلى جهاز األمن 
الجنائي، في محاولة إلدراج هكذا نشاط تحت 

  .مال الشغبإسم أع
إننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه    

الممارسات القمعية لألجهزة األمنية واإلعتقاالت 
التعسفية، فإننا نناشد الرأي العام للوقوف إلى 
جانب قضية شعبنا، ونطالب بأوسع تضامن 
وطني سوري لحمل النظام على إلغاء هذا 
ى المرسوم الجائر الذي تنعكس آثاره السلبية عل

مختلف نواحي حياة مجتمعنا الكردي خصوصاً 
والسوري عموماً، ونطالب باإلفراج الفوري عن 
جميع المعتقلين على خلفية التجمع المذكور وكافة 
معتقلي الرأي والضمير في سجون البالد، ونؤكد 
من جديد بأن كافة أساليب النضال الديمقراطي، 

من بما فيها التجمعات السلمية، مشروعة لشعبنا 
أجل الدفاع عن حقوقه، والمطالبة بإطالق سراح 
المعتقلين من أبنائه، وفضح المشاريع العنصرية 
المطبقة بحقه، ومنها المشروع الخطير الذي 

  .٤٩يكمن وراء المرسوم التشريعي
  ٢/١١/٢٠٠٨في  

حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي  ناطق بإسم
  )يكيتي(في سوريا
  

  إعالن دمشقرة بحق معتقلي أحكام جائ
  

محكمة الجنايات األولى بدمشق برئاسة قررت   
باالتفاق األربعاء  محيي الدين حالقالقاضي 

٢٩/١٠/٢٠٠٨- :   
معتقلي إعالن دمشق للتغير الوطني   تجريم (

  القومي   الشعور  إضعاف -١الديمقراطي بجنايتي 
  السوري  العقوبات  من قانون ٢٨٥وفقا للمادة 

نقل  -٢ثالث سنوات   السجنومعاقبة كل منهم ب
قانون العقوبات   من ٢٨٦  وفقا للمادة  أنباء كاذبة

  .سنوات  ثالث  بالسجن  منهم  كل  ومعاقبة 
ولألسباب المخففة التقديرية . دغم العقوبتين  

تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم 
وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن 

  )يوميا  بالنقض خالل ثالثين
وبعد صدور األحكام بدأ التصفيق لمدة خمس   

دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على 
    .األحكام الصادرة

  ٥قضايا وطنية          )           ١٨٣(العدد         YEKÎTÎالوحـــدة      


