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 بـالغ صـادر

عن الهيئة القيادية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي 
  -يكيتي_ في سوريا 

  
عقـدت الهيئـة القياديـة     ٢٠٠٨حزيران في أواخر   

اجتماعها الدوري ، جرى خالله تدارس أبـرز قضـايا   
الساعة التي تهم شعبنا مباشرةً ، وخصوصـاً قضـيتي   
الحريات األساسية وغالء المعيشة ، حيث رأى االجتماع 
أن استمرار السلطة في تغييب الحريات وقمـع الـرأي   

حاكمـات  اآلخر عبر سياسـة االعتقـال الكيفـي والم   
الصورية وتكثيف التحقيقات واإلستدعاءات األمنية بحق 
المهتمين بالشأن العام أكراداً وعرباً ، وما تعنيه تطبيقات 
التعميم الصادر عن مكتب األمن القومي بدمشق القاضي 

وتجمع سلمي في المناطق الكردية يدخل أبمنع أي نشاط 
 في سياق ازدياد قلق النظام ولجوئه إلـى مزيـد مـن   

في وقت يبرز فيه كم من  ،التضييق والضغط في الداخل
األهمية بمكان أن تتم المبادرة الفورية إلغـالق ملـف   

عـن   ،اليوم قبل الغـد  ،االعتقال السياسي عبر اإلفراج
جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، وذلك تعزيزاً 
للموقع التفاوضي للجانب السوري في مفاوضـاته مـع   

رائيلي المحتل التي لطالما جرى اإلعـالن  الجانب اإلس
  .عنها بشكل رسمي في كل من دمشق وأنقرة وتل أبيب

ولدى تناول ظاهرة االرتفاع الحاد ألسـعار المـواد     
وخاصةً الغذائية منها وما ينجم عن غول الغالء هذا من 
تبعات ومخاطر ، رأى االجتماع أن مرد هـذا البـؤس   

شحة األمطار الموسمية وأزمة المعيشة عندنا ليس فقط 
 ،وموجة غالء األسعار في األسواق العالمية ، بل وكذلك

يعود السبب أيضاً إلى حجم الفسـاد   ،وبالدرجة األساس
ونهب المال العام وتخبط الحكومة وفشلها في معالجـة  
قضايا االقتصاد ومشاريع التنمية ومهام تـوفير فـرص   

أنها عفى العمل في ظل سياسة الحزب الواحد التي ثبت 
  .عليها الزمن 

وأشار االجتماع إلى أهمية ائـتالف إعـالن دمشـق      
للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي التدرجي ، وواجب 
حماية اإلعالن والدفاع عنه بال تـردد ، كونـه يشـكل    
الخيار األفضل الذي يجسد ضرورة وطنية تاريخية من 

والعمل علـى  حق وواجب الجميع المشاركة في إسناده 
تطويره، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية العمـل فـي   
ضوء مقررات المجلس العـام للتحـالف الـديمقراطي    
الكردي الذي في حقيقة األمر يرسـي أسسـاً ميدانيـة    
وسليمة على طريق عقد مؤتمر وطنـي كـردي فـي    

تنبثق عنه ممثلية بمثابة مرجعية وطنية كرديـة   ،سوريا
ها السياسي ، وداعياً إلى مزيـد  ذات مصداقية في خطاب

للتحالف واإلكثار منها في  من االهتمام بالمجالس المحلية
لتتبلور أكثر فأكثر ضرورة وواجـب   ،مختلف المناطق

مشاركة الفعاليات المستقلة وجميع المثقفين المخلصـين  
اء عـن القضـية   والوطنيين الغيارى في مسعى الدفاع البنّ

حروم من التمتع بأبسط حق مـن  العادلة لشعبنا الكردي الم
ــة   ــة الطبيعي ــه القومي ــا  حقوق ــى حله ،والعمل عل

واإلسهام النشط في نشر الوعي الـديمقراطي  ،ديمقراطياً
االجتماعي في إطار ثقافة المواطنة وحقوق  ومفهوم السلم

  .اإلنسان
كما واتخذ االجتماع جملة مقررات وتدابير فـي ضـوء     

ضيراً لعقـد المـؤتمر   وذلك تح ،االجتماع الموسع األخير
من بينها نشر مشاريع الوثائق  ،االعتيادي السادس للحزب

التي من المزمع تقديمها للمؤتمر بهدف تلقـي مالحظـات   
ومقترحات مفيدة من شأنها إغناء تلك الوثائق بمـا يخـدم   
نجاح المؤتمر في تعزيز مسيرة الحزب ودوره اإليجـابي  

ييد الكثيرين فـي  والمسؤول الذي لطالما حظي باحترام وتأ
  ٣٠/٠٦/٢٠٠٨                       . الداخل والخارج
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لقد ُأبلغتم من قبل أنه تقرر نهائياً حسب أوامر الجمعية إبـادة   ..(
والذين يقفون ضد هذا القرار ال . األرمن الذين يعيشون في تركيا

ومهما تكن اإلجراءات التـي سـتتخذ    يسعهم البقاء في وظائفهم،
  )...شديدة وقاسية، ينبغي وضع نهاية لألرمن

 ١٦/٩/١٩١٥من برقية لطلعت باشا إلى فرق الموت بتاريخ

  ــردـالك 
  قضية ديمقراطيـة
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  تفاصيل عن
  مجزرة صيدنايا
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  الذكرى السنوية
  لرحيل الشاعر كلش
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  المسؤولية
  ومسؤولية االختيار

.../١٠  

  
  نـذابح األرمــم
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