
  انــبي
النهائي$$ة م$$سودة الدس$$تور ، ١٩/٩/٢٠٠٥األجتم$$اع الموس$$ع لحرآتن$$ا ال$$ذي انعق$$د ف$$ي   ن$$اقش 

 الق$ادم ف$ي   ١٥/١٠و الت$ي م$ن المفت$رض ان ي$صوت عليه$ا ف$ي         ،المقدمة ال$ى االم$م المتح$دة      
و قد قيم االجتماع الجهود المخلصة الت$ي ب$ذلت ف$ي اع$داد و               .. اسـتفتاء عام للشـعب العراقي   

كون$$ات وفئ$$ات ثيث$$ة الرامي$$ة لح$$شد أوس$$ع تمثي$$ل لمالم$$ساعي الحدة الدس$$ـتور و ص$$ياغة م$$سـو
  .وتالوين الشعب العراقي للمشارآة في صياغتها

 قيم األجتماع ايجابيا مواد عدي$دة ف$ي الم$سودة وخاص$ة تل$ك الت$ي تخ$ص حق$وق اإلن$سان             آما
ند نق$اط وم$واد ال      انه توقف ع   ، إال  و بضمنها جوانب تتعلق بحقوق شـعبنا      وحرياته األساسية 

  ين$$صف الجمي$$ع و ع$$ن الم$$ساواة والتواف$$ق ب$$ين مكون$$ات ش$$عبنا العراق$$ي بال$$شكل ال$$ذي  تعب$$ر
  .ننشده لكل أبناء العراق بمكوناتهم آافة والتآلف الذي  الوطنيةيعزز اللحمة

 س$نة م$ن   ٢٦ما يخص شعبنا الكلدوآشوري ال$سرياني ف$أن حرآتن$ا ناض$لت ألآث$ر م$ن        في   و
 إن وح$دة ش$عبنا    ١٩٧٩ا القومية ف$ي الدس$تور وأعتب$رت من$ذ تأسي$سها ع$ام               أجل إقرار هويتن  

  :القومية هي من المقدسات التي ال يمكن المساس بها، ومن هنا توقف األجتماع عند
  
 التغييب غير المبرر لهويتنا الح$ضارية البابلي$ة اآلش$ورية ف$ي الديباج$ة وآ$ذلك المظ$الم           :أوال

 وت$$دمير مئ$$ات الق$$رى  ي$$ة وخاص$$ة ف$$ي س$$ميل وص$$وريا  بح الجماعالت$$ي لحق$$ت ب$$ه م$$ن الم$$ذا  
 أن الديباج$$ة ق$$د   النظ$$ام ال$$دآتاتوري البائ$$د خ$$صوصا  وع$$شرات األدي$$رة والكن$$ائس م$$ن قب$$ل  

  .تضمنت أمثلة لمظالم باقي أطياف ومكونات الشعب العراقي
آل$دان وآش$وريين    ضربت وحدة شعبنا في الصميم عندما قسمته إل$ى          ) ١٢٢( ان المادة    :ثانيا

 .الواقع والتاريخوهو ما يخالف 
الكلداني$$ة ( آني$$سة الم$$شرق  ش$$ـقي م$$سؤولية م$$ا ج$$رى إل$$ى ت$$دخالت مرجعي$$ات     إنن$$ا نحم$$ل 

  الطائفي$ة  إط$ار واجبه$ا ويعك$س ال$رؤى    في هذا الشأن ال$ذي يق$ع خ$ارج        ) والمشرق اآلشورية 
تين الت$ي تناغم$ت م$ع      موق$ف الكتلت$ين الرئي$سـي       وآ$ذلك  الضيقة والتشبث بالم$صالح الخاص$ة،     

الكلدوآشوري في  جهود وإعتراضات ممثل شعبنا     و   هذا االتجاه و لم تسـتجب لمطلب شـعبنا      
 و ع$دم تغييب$ه ف$ي الديباج$ة م$ن حي$ث الهوي$ة               ف$ي تثبي$ت وح$دة ش$عبنا        رولجنة ص$ياغة الدس$ت    

وح$$$$دة ش$$$$عبنا  و   بعراق$$$$ةوانطالق$$$$ا م$$$$ن ايمانن$$$$ا المطل$$$$ق   .الح$$$$ضارية أو االض$$$$طهادات 
، وم$$ا تملي$ه علين$ا م$$سؤوليتنا التاريخي$ة الوطني$$ة     و تأريخ$$ه الن$ضالي وري ال$سرياني الكلدوآش$ 

  .والقومية، ال بد أن نؤشر هذا الخلل الكبير الذي اليمكن القبول به إطالقًا
في الوقت الذي ن$ثمن في$ه عالي$ا المواق$ف الغي$ورة عل$ى وح$دة ش$عبنا الت$ي أب$دتها الكثي$ر م$ن                           

 واآلالف المؤلف$$ة م$$ن الشخ$$صيات  واألح$$زاب الكلدوآش$$وريةت القومي$$ةالمؤس$$سات والفعالي$$ا
مواص$لة م$سيرة الوح$دة الت$ي ناض$لت       فانن$ا نؤآ$د عل$ى        ،التي طالب$ت ب$اإللتزام بوح$دة ش$عبنا        

  .حرآتنا من أجل تحقيقها خالل مسيرتها النضالية المعمدة بدماء الشهداء
ن$$ا توض$$يح موقفن$$ا  س$$تور ق$$د أص$$بحت أم$$ام حك$$م ال$$شعب، ف$$ان م$$ن واجب   دوبم$$ا أن م$$سودة ال

   . ولشعبنا الحكم النهائي عليها..ووضع شعبنا في الصورة
  

   للجنة المرآزيةاالجتماع الموسع
  لحرآة الديمقراطية اآلشورية ا
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