
  د المؤتمر فكرة الدعوة والحوار من جهة أخرى جد
بشأن عقد مؤتمر وطني سـوري شـامل للتباحـث    
بأوضاع البلد وذلك بمشاركة الجميع دون إقصاء ألحد 

علـى قاعـدة مـن العالنيـة     أو استئثار من أحـد و 
  . والشفافية

وفي الشأن الكردستاني والمجال القـومي أشـار      
سياسـي والـوعي   المؤتمر إلـى تنـامي النضـج ال   

الديمقراطي لدى النخب والفعاليات الثقافية والسياسية 
في كردستان تركيا وإيران والمهجـر إزاء تخلـف   
وعجز تاريخيين لدى حكومتي أنقرة وطهـران فـي   
تناول حضاري للمسألة الكردية بل ولجوئهما الـدائم  
إلى لغة القمـع والتنكيـل ضـد المـدنيين الكـرد      

، وكذلك بقاء )واالنفصاليين مكافحة اإلرهاب(بذريعة
الكثير من المسائل والقضايا العالقة بـين الحكومـة   
اإلقليمية لكردستان العراق والحكومة المركزية ومهام 
حماية التجربة الفيدرالية في كردستان العراق وتطور 
العملية السياسية في عموم العراق لما فيه خير الجميع 

  .واالبتعاد عن النعرات الضارة 
كما وثمن المؤتمر تنامي االهتمام العالمي والكتـل    

البرلمانية في كثير من البلدان وخصوصاً منظمـات  
المجتمع المدني وحقوق اإلنسان والمنظمات اإلقليمية 

ـ  وحقـوق   ةالتابعة لألمم المتحدة بقضية الديمقراطي
  .اإلنسان ومكافحة العنصرية ومنع التعذيب 

بالوقوف دقيقة صمت  ومثلما افتتح المؤتمر أعماله  
على أرواح الشهداء وتحية إلـى جميـع منظمـات    
ومؤيدي الحزب في الداخل والخارج اختتم المندوبون 
أعمال مؤتمرهم بانتخاب هيئة قيادية عاهـدت علـى   
نفسها العمل بإخالص وتفان وفق توجهات الحـزب  
ونظامه الداخلي في ظل رمز الحـزب الـذي أعيـد    

  :مؤتمر التي تجسدت بــ التأكيد عليه وشعارات ال
  :من أجل 

تطوير الحياة الداخلية للحـزب وتعزيـز       -     
  .موقعه الجماهيري

  . نحو عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا -
 .نحو عقد مؤتمر وطني سوري شامل -
 .مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة   -
 .حماية اللغة الكردية والدفاع عنها -
ـ    - ق وجميـع  الحرية لمعتقلـي إعـالن دمش

 .المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي
 .   سوريا وطن الجميع -
-    

  الهيئة القيادية
ـدة الديمقراطي الكردي في سوريا  لحزب الوحـــ

  - يكيتي -
  ٢٠٠٨/ كانون األول/  ٥   

  ..المؤتمر السادس لحزبنا
  سياسة ثابتة وأساليب متجددة

بكل المقاييس وعلى كافة   ،في ظل ظروف خاصة  
ل د من خالعقد حزبنا مؤتمره السادس الذي أكّ  ،صعدال

نية وقراراته المسؤولة مداوالته الكثيفة ومناقشاته الغ
برز ، كما أتماسكهاونة العالقة بين هيئات الحزب متا

عوا دائما مستوى الوعي الذي يتمتع به رفاقنا الذين ترفّ
ثبتوا في كل ، وأعلى األنانيات الشخصية والحزبية

ياألزمات قدرتهم على مواجهة مختلف أشكال التحد ،
بروح  ،خراًبما فيها حملة المهاترات التي أثيرت مؤ

على قدر  واونجحوا في امتحان السلوك ليحافظ ،عالية
 كبير من نكران الذات عندما يتعلق األمر بمشاعر

تلك المصلحة  جماهيرنا وبمصلحة شعبنا المضطهد،
ي كل األحوال رص الصفوف وتوحيد التي تقتضي ف

م رفاقنا لصعوبة هذه ورغم تفه .المواقف والطاقات
أساساً في ضعف اإلرادة الالزمة،  تكمنالتي  ،المهمة

دوا قناعتهم مرة أخرى بالتأكيد  على ضرورة فإنهم جد
بالترافق مع بذل كل الجهود  ،البحث عن إمكانية تحقيقها

 ،ائنا في الوطنلتعميق العالقات مع مختلف شرك
روا من الوقوع في فخ العزلة التي يدفعنا النظام وحذّ

 مراسيمه العنصرية المستفزةوباتجاهها عبر سياساته 
ها أحيانا نتيجة ضيق التي تجد بالمقابل من ينساق وراء

فضاء الفنحن شعب ال نعيش  في  ..األفق وقصر النظر
بها  بل إننا نتعايش مع غيرنا من الشعوب التي تجمعنا

وهذا  ،هالهموم وعالقات وتاريخ ومصالح ال يمكن تجاه
يستدعي دائما البحث عن المشتركات من األهداف 

  .وتنظيم ما تتطلبه من أعمال مشتركة لتحقيقها
   د المؤتمر على دعوة وفي الجانب الكردي شد

هيل مهمة األطراف الكردية األخرى للمساهمة في تس
ن تلك المساهمة تكمن أورأى ب ،وحدة الحركة الكردية

قبل كل شئ في وضع حد للمهاترات التي ال تزال تحكم 
في  حقيقياً العالقة بين بعض األطراف وتشكل عائقاً

طريق تطبيع العالقات وتهيئة األجواء المناسبة 
 والضرورية إلعادة الثقة المتبادلة التي تعتبر شرطاً

قية التي مين المصدااسياً الستئناف الحوار البناء، وتأأس
تهتز أحيانا عندما تدخل المصالح الحزبية ميدان العمل 

الحزب وتفعيل بكما رأى المؤتمر أن االهتمام  ،المشترك
ه وتعميق توغله هيئاته وتثقيف كوادره وتعزيز موقع

بين الجماهير وتنشيط فعالياته بمختلف أشكال النضال 
 كبر لمسيرته ويساعدأ يعطي دفعاً ،الديمقراطي السلمي

في مواصلة الدور الذي عرف به في مجال وحدة 
ودفعه نحو االنخراط  ،الحركة الوطنية الكردية من جهة

ز النجا ،من جهة أخرى ،في النضال الديمقراطي العام
ن عليه في توسيع مهمة التغيير الديمقراطي الذي نراه

دائرة األصدقاء للتضامن مع شعبنا الكردي وإدراج 
ة التي تتطلب قضايا الوطنية الملحالقضية الكردية بين ال

  .جلة عادلة وعا حلوالً

     ٢قضايا وطنية         )         ١٨٤(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       


