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  ...الحضور الكريم
بمناسبة انعقاد مؤتمر حزبكم، يسـرنا فـي      
لديمقراطي الكردي في حزب الوحــدة ا قيادة
أن نتقدم إليكم باسمنا وباسم كافة ) يكيتي(سوريا

رفاقه ومناصريه ومؤيديـه بالتهـاني القلبيـة    
  .متمنين ألعماله الظفر والنجاح، الصادقة

ال شك بأن شعبنا الكردي هو مـن أكبـر      
يعيش على أرضه دون أن  شعوب العالم عدداً

لـى  تكون له دولة، وتعرض خالل تاريخـه إ 
شتى صنوف الظلم والقهر والقمـع وحمـالت   
اإلبادة الجماعية الوحشية دون أي وازع مـن  

يزال حتى يومنا هذا يتعرض إلى  ، والضمير
انتهاكات صارخة لحقوقه وهجمـات شرسـة   
تستهدف وجوده، عدا عن حرمانه من حقوقـه  
القومية واإلنسانية التي كفلتها كافة المواثيـق  

عبنا الكردي يستحق أن إن ش. والشرائع الدولية
يعيش أسوة بكافة شعوب المعمورة إلى جانب 
شعوب الشرق األوسط بأمن وسالم وحريـة،  

االضطهاد المشـينة  سياسة بعيداً عن التمييز و
بحق اإلنسانية، وألجل تحقيـق هـذا الهـدف    

مـن  النبيل، هناك حاجة ماسة لجهود كبـرى  
  .واسع النطاق دءوبمناضلين أشداء، ونضال 

  ق األعزاءالرفا
  الحضور المحترم

إيران، -إن الحزب الديمقراطي الكردستاني   
والقادة العظام  قاضي محمدحزب القائد الشهيد 

اآلخرين المتفانين من أجل حرية شعبهم مـن  
 شـرفكندي  والشـهيد  قاسـملو أمثال الشهيد 

ورفاقهم، يحظى باحترام كبير ومكانة متميـزة  
الشـعب   ، وإنه يقود نضالفي عموم كردستان

الكردي في كردستان الشرقية بذكاء وإخالص 
وشعور بالمسؤولية، حيث يدعو اليوم إلى حل 
القضية الكردية في إيران حالً ديمقراطياً عادالً 

عالقات نضالية وثيقة مـع  وسلمياً، كما أس س
قوى وأحزاب الشعوب اإليرانية األخرى على 
أسس من الثقة المتبادلة، ويناضلون معاً مـن  

جل الدفاع عن حقـوق الشـعوب اإليرانيـة    أ
. وتأمين الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسـان 

مؤتمر "جبهةل كمنرى تأسيس  في هذا السياق، 
حزباً إيرانياً  ١٥مع " شعوب إيران الفيدراليـة 

صـحيحة وضـرورية، وأن مواقفهـا    خطوة 
ها تنسجم مع الظروف الدولية الراهنةوآراء.  

  ...أيها األعزاء
جمهورية إيـران اإلسـالمية    مسئولوشر ن   

السواد في عموم إيـران،   والموتَ واإلرهاب
اليوم ، حيث يتم وبصورة خاصة في كردستان

وتعذيب وإعدام حقـوق   سجن المناضلين من أجل السالم والكلمة الحرة، ونشطاء
اإلنسان دون أن يرتكبوا إثماً، بـل لمجـرد مخالفـة آرائهـم مـع آراء أولئـك       

 النـداءات المتكـررة   من رغمعلى المن جهة ثانية، و هذا من جهة، .مسؤولينال
هيئة األمم المتحدة وهيئات المجتمع الدولي بضرورة إيقاف تخصيب  الصادرة عن

، فإنهم ماضـون فـي   الحصول على السالح النووي اليورانيوم الذي يريدون منه
ال شك بأن حيازة مسؤولي . يمون لها وزناًتجاهل تلك النداءات والتحذيرات وال يق

جمهورية إيران اإلسالمية على السالح النووي، يشكل خطراً كبيراً علـى أمـن   
  .شعوب المنطقة وعلى السالم العالمي

مرة أخرى، نتمنى النجاح ألعمال مؤتمركم، وإننا نساند قضـية شـعبنا فـي       
  .نه والدفاع عن حقوقهكردستان إيران وندعم نضال حزبكم في رفع الظلم ع

  ك٢٦٢٠-م١/٠٨/٢٠٠٨سوريا في 
  اللجنة السياسية

  )يكيتي(لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا
 
  

  تهنئــــــة
 

  الرفاق في المنظمة اآلثورية الديمقراطية الصديقة
   الحضور الكريم

 والـذي ، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس منظمتكم الصـديقة   
والمتزامن مع تأسيس أول تنظيم سياسي كردي فـي  ، ١٥/٧/٢٠٠٨يصادف في 

يسعدنا في حزب الوحدة الديمقراطي ، ١٤/٦/١٩٥٧والذي تأسس بتاريخ ، سوريا
أن نهنئكم ومن خاللكـم كافـة رفـاقكم وأصـدقائكم     " يكتي"الكردي في سوريا 

ونهـا بمناسـبة   ومؤيديكم وشعبكم اآلشوري الصديق في هذه االحتفالية التي تقيم
متمنين لكم التوفيق والنجاح في نضالكم وخدمة قضيتكم القومية ، تأسيس منظمتكم

   .والوطنية
  أيها اإلخوة

لذا يتطلب مـن  ، ال يخفى على أحد أن بلدنا سوريا يمر بظروف دقيقة وحساسة  
كافة القوى الوطنية والديمقراطية مواصلة النضال السلمي الديمقراطي من اجـل  

تطلعات وأماني شعبنا السوري بمختلف انتماءاته ومكوناتـه فـي انجـاز    تحقيق 
وبناء مجتمع ديمقراطي تنتفي فيـه كافـة   ، التغيير الديمقراطي السلمي في البالد
وتسود فيه العدالة والمساواة واحترام حقـوق  ، أشكال االضطهاد والتفرقة والتمييز

   .في البالداإلنسان واالعتراف بالتعددية السياسية والقومية 
   مرة أخرى نهنئكم ونتمنى لكم النجاح في نضالكم  
   ١٥/٧/٢٠٠٨في           مع فائق الشكر واالحترام  

 "يكتي"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
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جون البــــــالدــــرية للمعــتقـلين الســـياسيين في ســــالح  
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