
  الغــــب
  جتماعصادر عن إ

  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
    
الف الديمقراطي الكردي في عقد المجلس العام للتح  

جتماعه االعتيادي الدوري أواخر شباط، وناقش سوريا إ
جملة  مختلف المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأقر

ابعته للتطورات الجارية انطالقاً من مت ،من القرارات بشأنها
في الداخل السوري والمحيط اإلقليمي، وما يشهده العالم من 

ر لمرحلة جديدةرات تؤشّتغي.  
  :ومن ضمن تلك المواضيع   
الوطنية  المجلس أبناء شعبنا السوري وقواه دعا - 

 ،والديمقراطية ومختلف فعالياته الحقوقية والثقافية في البالد
اعتباراً  ،م محالت اإلقامة أو العملللوقوف خمس دقائق أما

شباط  ٢٨من الساعة الحادية عشر من يوم السبت في 
استكماالً لجهود الوفد الشعبي الذي حمل الجاري، وذلك 

عشرات اآلالف من تواقيع أبناء محافظة الحسكة إلى 
 ٤٩/ المسؤولين في دمشق، وتعبيراً عن استنكار المرسوم 

أن هذا المرسوم يلحق أفدح  ، وتأكيداً على٢٠٠٨لعام / 
األضرار بالمصالح الحيوية لمختلف مكونات شعبنا 

لعرقلة  هة أساساًالسوري، رغم خلفياته السياسية الموج
د المجلس وأكّ. تطور الشعب الكردي وإجباره على الهجرة

في هذا الشأن على ضرورة التحلي بالهدوء واالنضباط 
  .وعدم اإلخالل بالنظام العام

الصعيد الوطني أعاد المجلس التأكيد على التمسك  وعلى - 
إلى ضرورة تطويره وتوسيعه وتفعيل  ودعا ،بإعالن دمشق
 ،د على أن شعار التغيير الديمقراطي السلميوأكّ. كافة لجانه

يثبت بكل األحوال ضروراته، في ظل مواصلة سياسة القمع 
وحمالت المالحقة واالعتقال وعجز السلطة عن إحداث 

 ،ر لوجود وحقوق شعبنا الكرديوالتنكّ ،ح المنشوداإلصال
وإخضاعه للمزيد من المشاريع العنصرية والقوانين 

  .االستثنائية
ومن جهة ثانية أشاد المجلس بتجربة التحالف ومساعيه  - 

الرامية إلى توسيع قاعدته التنظيمية، واإلكثار من المجالس 
قلة انطالقاً من بالمزيد من الفعاليات المست ئهالمحلية، وإغنا

  .تعلق بالشأن الكرديمبالقرار السياسي ال إشراكهاضرورة 
د على مواصلة الجهود من أجل عقد مؤتمر وطني كما أكّ - 

برنامجاً موضوعياً على طريق إيجاد حل  كردي يقر
يتمخض عنه ممثلية وديمقراطي عادل للقضية الكردية، 

  .تكون بمثابة مرجعية كردية
ذكرى السنوية لرحيل البارزاني الخالد وبمناسبة حلول  - 

أشاد المجلس بالدور التاريخي للقائد  ،في األول من آذار
ورأى أن خير وفاء لهذه الذكرى  الكبير، ومآثره النضالية،

مواصلة النضال على طريق وحدة الصف الوطني  هو
  .الكردي

٢٠٠٩/  ٢/  ٢٥   
  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  تصــريح

 ٢٨أقدمت األجهزة األمنية اليوم السبت الواقع في    
شباط على اعتقال ما يقارب العشرين شخصاً على 
خلفية الدعوة التي وجهتها أطراف الحركة الكردية 
والوطنية السورية بما فيها المجلس العام للتحالف 
الديمقراطي الكردي في سوريا للوقوف استنكاراً 

ولم تطلق سراحهم حتى  ٢٠٠٨لعام ٤٩للمرسوم
  .اآلن
إن هذه االعتقاالت المرافقة الستنفار أمني واسع    

خاصة في المناطق الكردية تعبر عن استهتار السلطة 
بمشاعر الناس ومصالحهم وعجزها عن االستجابة 
لمطالبهم المشروعة والتي كانت آخرها حملة التواقيع 

ء هذا التي ضمت عشرات اآلالف من المطالبين بإلغا
المرسوم والتي حملها وفد شعبي من محافظة الحسكة 
إلى المسؤولين في دمشق دون أن يجد هناك آذاناً 

  .صاغية
إننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه االعتقاالت    

الكيفية، فإننا ندعو السلطة مرة أخرى للكفّ عن مثل 
هذه الممارسات التعسفية واالحتكام للمصلحة الوطنية 

ي تتطلب إغالق ملف االعتقال السياسي وإطالق الت
سراح جميع المعتقلين وإنهاء األوضاع االستثنائية في 
المناطق الكردية التي تشهد حالة احتقان تزيد مثل 

  .هذه االعتقاالت في تعميقها
  م٢٠٠٩شباط ٢٨في    

  اسماعيل عمر
  الناطق الرسمي باسم

ي المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي ف
  سوريا

+++++++++++++++++++++++++++++  
  

  أحمد خاني في ندوة بمدينة موسكو الروسية
  
 –بدعوة من اللجنة الثقافية للحزب الشيوعي السوري   

روسيا االتحادية ،  –منظمة موسكو  –جناح بكداش 
شعره  –أحمد خاني (أقيمت ندوة ثقافية بعنوان 

له، بحضور بمناسبة الذكرى الثالثمائة لرحي) وفلسفته
جمع غفير من المثقفين العرب والكورد من سورية 
والعراق وفلسطين ولبنان وتركيا والعديد من 
الشخصيات السياسية واألدبية ، وقد ألقى األستاذ تيرو 

كلمة ، سلط ) مثقف كردي من منطقة عفرين(والت 
الضوء فيها على حياة األديب الكردي الكبير أحمد 

 –عقيدا إيمانه  –ا بيجيكان نوبهار(خاني ومؤلفاته 
هن  –و مجنون جيروكا ليل  –يوسف و زاليخه 

، وأسهب ) مم وزين  –جارينكه جار زماني  –هلبست 
قليالً في تعريف ملحمة مم وزين وما جرى لها من 

تخللت الكلمة ترحيب . ترجمة وطباعة على مر العقود 
 .وتصفيق الحضور لما جاء فيها من أفكار قيمة 

   ٢قضايا وطنية         )           ١٨٧(العدد         YEKÎTÎالوحـــدة      



  لهيئة القياديةإلى ا
  )يكيتي( ي سوريالحزب الوحدة الديمقراطي الكردي ف

لقد تلقينا نبأ انعقاد المؤتمر السادس االعتيادي لحزبكم المناضل بسعادة      
بالغة، وإننا بهذه المناسبة السعيدة نهنئكم ونعبر لكم عن تضامننا معكم ومع 

ة الديمقراطي نضالكم العادل، وإننا على يقين بأن نضال حزب الوحد
بعد انعقاد مؤتمره السادس سوف يزداد قوة ) يكيتي(الكردي في سوريا 
  .وتأثيراً ورسوخاً

  .وختاماً، نتمنى لكم التوفيق والنجاح لتحقيق أهداف شعبكم المظلوم   
  م٢٣/٠٢/٢٠٠٩

  اللجنة المركزية
  PSK للحزب االشتراكي الكردستاني 

..........................................................  
  األخوة الرفاق أعضاء الهيئة القيادية

ـدة الديمقراطي الكردي في سورية    –يكيتي  –لحزب الوح
  :تحية أخوية    
     
بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس لحزبكم المناضل ، يطيب لنا نحن مؤيدي  

 ومؤازري الحركة الوطنية الكردية في سورية الموجودون في جمهورية
روسيا االتحادية ، أن نتقدم إليكم ومن خاللكم إلى كافة أعضاء وكوادر 
حزبكم بتهانينا الصادقة ، آملين أن تكون توصيات مؤتمركم نجاحاً نحو 
توحيد صفوف الحركة الكردية على طريق تحقيق الديمقراطية لسورية 

  .والحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي
  طنية الكردية في سوريةمؤيدو ومؤازرو الحركة الو

  جمهورية روسيا االتحادية
٢٨/٢/٢٠٠٩  

...................................................................... 
  الرفاق األعزاء في قيادة

ـدة الديمقراطي الكردي في سوريا    P.Y.D.K.S –يكيتي  –حزب الوح
 :تحية نضالية      
      

وتطوير األدب الكردي في موسكو أن تتقدم  تسر رئاسة مركز إحياء 
إليكم ولكوادر حزبكم بأحر التحيات بمناسبة انتهاء أعمال مؤتمركم 

آملين أن تكون القرارات والتوصيات التي خرج بها . االعتيادي السادس
مندوبو المؤتمر حافزاً نحو تحقيق األهداف القومية والديمقراطية لشعبنا 

  .الكردي في سورية
  : األخوةأيها 
إننا ومن خالل تجربتنا النضالية مع أنصار ورفاق حزبكم في روسيا    

االتحادية ، تلمسنا منهم دائماً سلوكاً نضالياً وأداء متميزاً في التعاطي حيال 
القضايا والمسائل التي تهم شعبنا الكردي، مما تقودنا إلى القول بمعرفة 

بكم فيما يخص أماني حجم اآلمال والمسؤوليات المنوطة بدور حز
  .وتطلعات شعبنا في غرب كردستان

  مرة أخرى نهنئكم وللشعب الكردي التقدم واالنتصار    
  –موسكو  –رئاسة مركز إحياء وتطوير األدب الكردي                  
  روسيا الفيدرالية                 ٢٨/٢/٢٠٠٩
 

  : في األعزاء الرفاق
 في الكردي الديمقراطي الوحدة لحزب القيادية الهيئة
  )يكيتي(اسوري

 الحركة لنضال الدائم االرتقاء نحو وبتطلع تضامنية بروح   
 والتمنيات والتهنئة بالتحية إليكم نتقدم ، سوريا في الكردية الوطنية
 ومشروعية عدالة بأن واثقون ونحن ، المستمر بالنجاح الطيبة

 يشكل التي ياسور في الكردية الوطنية الحركة نضال وحقوقية
  .حتماً بالنجاح ستكلل ، الرئيسية فصائلها إحدى حزبكم

 اإلشارة ونود ، السادس مؤتمركم وثائق على بارتياح اطلعنا   
 عن يعبر المؤتمر أقره الذي لحزبكم السياسي البرنامج أن إلى
 في الكردية للقضية السياسية الرؤية في وواقعية ووعي تطلع
 في مطروح هو ما في نتطابق ال كنا وإن نحن و ، سوريا

 الكردية الحركة بأن ونثق شديد بارتياحٍ نتلقاه أننا إال ، برنامجكم
 وواقعية واعية سياسية رؤية بلورة على قادرة األساس هذا على
 سوريا في الكردية الوطنية الحركة نضال أمام النجاح طريق تفتح
 لنظامكم مماثالً مستقبالً نتمنى بأن لكم كأشقاء ألنفسنا سنسمح و

  . أيضاً الداخلي
 ، السادس مؤتمركم أعمال نجاح بمناسبة وتهنئتنا تحياتنا تقبلوا  

 والمهام المسائل معالجة في الموفقية جميعاً ولنا لكم ونتمنى
 عوامل سنبقى وإياكم بأننا واثقون ونحن ، حركتنا أمام المطروحة
 الوطنية ركةالح نضال وحدة باتجاه الدفع في مؤثرة إيجابية
  .سوريا في الكردية

 تحقيق أجل من سوريا في الكردي شعبنا نضال وعاش عشتم  
  . والوطنية القومية وتطلعاته أهدافه

  المركزية اللجنة
 P.D.K.S السوري الكردي الديمقراطي للحزب

............................................................  
  إلى المكتب السياسي

  )يكيتي(الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا لحزب
  ...تحية رفاقية وبعد   
ينتهز المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا   

مناسبة انتهاء أعمال المؤتمر السادس لحزب الوحدة الديمقراطي 
لنتقدم إليكم بأحر التهاني القلبية راجياً أن ) يكيتي(الكردي قي سوريا
ؤتمركم في خدمة القضية العادلة للشعب الكردي تكون قرارات م

في سوريا والقضايا الوطنية السورية، كما نتمنى أن تكونوا قد 
توقفتم بجدية أمام األخطاء التي ارتكبتموها في المرحلة السابقة 
والتي لم تكن في خدمة قضايا شعبنا، وأضعفت نضاله وسددت 

الوطنية الكردية  ضربة قوية إلى العمل الجماعي لفصائل الحركة
في سوريا، وتسببت في تدمير التحالف الديمقراطي الكردي  في 
سوريا وإضعاف دور الكتلة الكردية في إعالن دمشق للتغيير 

  .الوطني الديمقراطي
  .مرة أخرى نحييكم ونهنئكم بانتهاء أعمال مؤتمركم السادس   

  م١٠/١/٢٠٠٩القامشلي قي 
  المكتب السياسي                                   

 ي سورياللحزب اليساري الكردي ف                         

    ٣قضايا وطنية         )           ١٨٧(العدد         YEKÎTÎالوحـــدة      


