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  : أجل من النضال           
  ٠ سوريا في الكردي الشعب آاهل عن القومي االضطهاد رفع *                                                                                

  ٠ اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية الحريات *                                                            
  ٠البالد وحدة إطار في الكردي لشعبنا المشروعة القومية الحقوق *

    
  

  

  
  

  البيان الختامي
  ألعمال المؤتمر االعتيادي السادس 

   لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
  –يكيتي –

  
أنهى المـؤتمر   ٢٠٠٨في أواخر تشرين الثاني      

جدول أعماله بنجاح حيث سبقه انتخـاب المنـدوبين   
وعرض وثائق المشاريع عليهم وأبرزها وثيقة النظام 
الداخلي الذي كان قد أقره االجتماع الموسع للحـزب  
قبيل انعقاد المـؤتمر وكـذلك مشـروعي البرنـامج     

اسـي اللـذين قـوبال بنقـاش     السياسي والتقرير السي
مستفيض وإدخال مالحظات وتعديالت وإعادة صياغة 

  .لفصول لما هو متصل بالوضع الدوليلبعض ا
  

لدى تناول األوضاع الداخلية للبالد أشاد المؤتمر     
برؤية الحزب وتوجهاته المتمحورة باتجاه تضافر كل 

ي الجهود إلحداث انفراج سياسي يخدم التغيير الـوطن 
الديمقراطي المنشود الذي يضع حداً لنمطيـة الحكـم   
الشمولي ونظام الحزب الواحد الذي يعيد إنتاج الفساد 
واالستبداد حيث تم التأكيد على واجب اإلسهام النشط 
في حماية وتطوير ائتالف إعالن دمشق لبناء دولـة  
طبيعية حديثة يسودها القانون وانتهـاج مبـدأ ولغـة    

وى السياسية والفعاليات المجتمعية الحوار مع جميع الق
بمثابة ضرورة حياتية وسمة حضارية تنبـذ العنـف   
والتعصب لتخدم التآلف وتصون السلم األهلي الـذي  
يبقى متعارضـاً مـع، ورافضـاً لسياسـة التمييـز      
واالضطهاد الذي لطالما يتعرض لها الشعب الكردي 

والتي تتجلى باإلنكار الرسـمي لوجـوده التـاريخي    
رار فرض الحظر على لغته القومية ناهيك عن واستم

المضي في تطبيقات تدابير وقوانين استثنائية عنصرية 
 ١٩٦٢بحقه أبرزها مشروع اإلحصاء الجائر لعـام  

ائـه  رغم الوعود المتكررة بإعادة النظـر فيـه وإلغ  
ومشروع تطبيقات الحزام العربي المشؤوم في أوائل 
السبعينات فضالً عن صدور مراسيم جديدة في اآلونة 
األخيرة تمنح المزيد من الصالحيات التي تتمتع بهـا  
أصالً األجهزة األمنية وتكبـل النشـاط االقتصـادي    
والتجاري والمعامالت العقارية في أكثر من منطقـة  

الذي  ٢٠٠٨لعام / ٤٩/سوم ومحافظة وخصوصاً المر
يلحق الضرر واإلساءة للجميع وخاصة في المنـاطق  
الكردية حيث أشار المؤتمر إلى حقيقة كـون هكـذا   
مراسيم وتدابير ال تخص الكرد فقط بل تمـس حيـاة   
ومستقبل جميع أطياف ومكونـات شـعبنا السـوري    
ومؤكداً على وجوب التواصـل مـع جميـع القـوى     

ار ومسـاوئ تلـك المراسـيم    والفعاليات لتبيان أضر
  .ة النظر فيها وصوالً إلى إلغائهاوالتدابير إلعاد

  
كما وأشاد المؤتمر بدور وعمل المجلس العام بأفقه    

الديمقراطي والمجالس المحلية المتصـلة بـه علـى    
د وما ينتظـر منـه مـن دور إيجـابي     مستوى البال

مسؤول في حث الخطى باتجاه عقد مؤتمر وطنـي  و
كردي في سوريا تشارك فيه الفعاليات غير الحزبيـة   
لتنبثق عنه ممثلية  بمثابة مرجعيـة وطنيـة كرديـة    
لتأمين الحقوق القومية المشروعة للشـعب الكـردي   
واإلدارة الذاتية للمناطق الكردية في إطار وحدة البالد 
وتطورها الحضاري ولتترفع عن التخندقات الحزبوية 

  .والخطاب الشعاراتي

من جهة أخرى جدد المؤتمر فكرة الدعوة والحوار بشأن (..  
عقد مؤتمر وطني سوري شامل للتباحث بأوضاع البلد وذلـك  

وعلى  ،دون إقصاء ألحد أو استئثار من أحد ،بمشاركة الجميع
  .)قاعدة من العالنية والشفافية
ر السادس عن البيان الختامي للمؤتم                          

  ٤٩المرسوم 
  في البرلمان

/...٤ 

  ،المؤتمر السادس
  ةسياسة ثــابت

/...٢  

  أوقفوا العنف
  ضد المرأة 

/...٧ 

   مسيحيو
  الشرق األوسط

/...٨ 

  بالغ صادر عن
  منظمة أوروبا

/...١٤  


