
  رسالة الهيئة القيادية
بمناسبة انعقاد الكونفرانس السابع لمنظمة أوروبا    

، وّجهت الهيئة  ٢٠٠٩أيار  ٢٤-٢٣لحزبنا، يومي 
  :القيادية الرسالة التالية

  كونفرانس منظمة أوربا لحزبنا إلى
دة الديمقراطي الكردي في ــحوحزب ال

  )يكيتي(سوريا
  ترجمة النص الكردي

  الضيوف الكرام  
  أعضاء قيادة الكونفرانس المحترمون  
  ...الرفاق األعزاء  
بداية، يطيب لنا أن نبعثَ   

التحيات األخوية  أجمَلإليكم 
والرفاقية المخلصة من 
الوطن، آملين أن تتكلَل أعماُل 
كونفرانسكم المبارك هذا 
قراراته خطوة إيجابية بالتوفيق والنجاح، وتكون 

. الكردي في سوريا خدمة شعبنا على طريقومفيدة 
والجدير بالذكر، أن عقد كونفرانسات الفروع 
والمنظمات في مختلف الدول األوربية، وقيامكم 
بانتخابات الممثلين والهيئات بأسلوب ديمقراطي 

حسب بنود النظام الداخلي هو موضع سرورنا  معاصر
 ولهذا، فإننا على يقين وثقة تامة بأنكم. ومباركتنا

، كتفاً لكتف، تستطيعون أن تستمروا في بالتعاون معاً
مواظبة النضال نحو األمام وإنعاشه، وأن تتوقفوا 
بمسؤولية ورحابة صدر على نقاط الضعف والخلل في 

  .التنظيم واألداء، وتجدوا لها الحلول المناسبة
  ...أيها الحضور الكريم

نعتقد بأنكم أدرى بمدى االختالف الكائن بين    
ين كل من أوربا وبالدنا سوريا على األوضاع العامة ب

كافة األصعدة، ولهذا، يكون من الضروري أن تكون 
جميع أشكال نضاالتكم ونشاطاتكم الميدانية تندرج 
ضمن إطار احترام قوانين وأنظمة الدول التي تقيمون 
فيها، وذلك بهدف إنعاش عالقات الصداقة والقيم 

جتمع والتواصل مع منظمات الماإلنسانية النبيلة 
ي، ولكي يكون الكرد في ديار الغربة أعضاء المدن

مؤثرين في هذه المنظمات اإلنسانية ذات التأثير الكبير 
على الرأي العام األوربي، ويكونوا ممثلين مخلصين 

  .لشعبهم، ونافعين يقظين في خدمة قضيته العادلة
  ...أيها األخوة والرفاق

يبقى ، وسحزبكم في الوطن مستمر في نضاله   
محافظاً على سياسته الموضوعية المتزنة التي تحظى 
باحترام أبناء شعبنا والمثقفين منهم خصوصاً، وعليه، 

حزبكم هي اليوم منتشرة في كافة  فإن تنظيمات
والعديد من المدن السورية الكبرى،  المناطق الكردية

وإن نجاح عقد . وهي في تزايد واتساع مستمرين
للحزب على تراب الوطن  المؤتمر العام السادس

ببرنامجه، نظامه الداخلي، مواقفه ووثائقه دليل أكيد 
ونحن على يقين بأننا معاً، سنتمكن من . على ذلك

اية مصالح شعبنا في سوريا وندافع عن كرامته حم
وحقوقه القومية عبر االستمرار في النضال السلمي 
الديمقراطي إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية 
السورية ومنظمات المجتمع المدني في ائتالف إعالن 

  .دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي
ة للمواطنين إن استمرار األزمة المعيشية الخانق   

السوريين في ظل سلطة حزب البعث، وعدم وجود 
قانون لتشكيل األحزاب السياسية، وعدم وجود 

تعبر عن إرادة حقيقية حرة وانتخابات نزيهة 
باإلضافة إلى ممارسة كافة أشكال المواطنين في البالد،

الظلم واالضطهاد بحق شعبنا الكردي، تزيدنا إصراراً 
دأ النضال السلمي الديمقراطي على التمسك الحازم بمب

وإيصال صوتنا إلى أبناء شعبنا وكذلك إلى الرأي 
بأن نضال منظمتكم،  وثقةولهذا، فكلنا أمل . العام

ت رفاقكم ومؤيديكم في أوربا سوف ومجمل نشاطا
قوة  نضال العام لرفاقكم داخل الوطن ويزيدهرفد الي

نيته وثباتاً، فأنتم لستم فقط جزء من سياسة الحزب وب
فحسب، بل أن ظروف الغربة والحنين إلى الوطن 

 وضاعأل متابعينتجعل من جميع الرفاق واألصدقاء 
  .شعبهم في الداخل بقلوبٍ ملؤها الدفء واإلخالص

إن نموذج العمل المشترك بين أكراد سوريا في    
البلدان األوربية وبمشاركة من المثقفين المستقلين 

هو موضع احترامنا  الكردية ومنظمات األحزاب
فقد استطاع وكذلك، . وتأييدنا ونتمنى له التقدم والنجاح

حزبنا بالتعاون مع الرفاق في الحزب التقدمي 
 ومشاركة العديد من الوطنيين المستقلين الذين لهم دور
ومكانة في المجتمع الكردي من بناء المجالس المحلية 
ن للتحالف في كافة المناطق الكردية وبعض المد

مثل دمشق، حلب، الرقة والحسكة،  السورية الكبرى
لكي تصبح خطوة متقدمة على طريق عقد مؤتمر 

ممثلية كردية لتصبح  وطني كردي سوري تنبثق عنه
، تمتلك برنامجاً واضحاً وسياسة موزونة مرجعية

  .ومسؤولة، تقود نضال شعبنا الكردي نحو أهدافه
ات المؤتمر في هذا اإلطار، ووفقاً لسياسة ومقرر   

العام لحزبنا نتابع النضال، آملين بأن المستقبل في 
، ويحمل التفاؤل لشعبنا بالدنا هو للتغيير الديمقراطي

الكردي ولحقوق اإلنسان، وليس للثقافة والسياسة 
الشوفينية العنصرية التي ترمي إلى صهر األكراد 

  .ومحوهم
سكم مرة أخرى، تبارك الهيئة القيادية عقد كونفران   

  .هذا، متمنية له النجاح والتوفيق في أعماله
  ك٢٦٢١-م١٧/٠٥/٢٠٠٩ .    مع التقدير واالحترام

  الهيئة القيادية
 لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا
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