
  

األحزاب ا قد أعلمت مختلف نقيادية لحزبكانت الهيئة ال  
، االعتيادي بانتهاء أعمال المؤتمر السادسالسياسية  والقوى

لية، وتلقت العديد ومنها األحزاب الكردية عبر الرسالة التا
  :رسائل التهنئة التي ننشرها تباعاً من

  .......................األخوة في  
  .حترامبعد التحية واال  
يطيب لنا إعالمكم بأن حزبنا قد عقد مؤتمره االعتيادي   

السادس وأنهى أعماله بنجاح، يحدونا األمل بأن تكون 
الوثائق والمقررات التي خرج بها مؤتمرنا في خدمة 

ووحدة حركته النضال العادل لشعبنا الكردي في سوريا، 
 وقضية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي في الوطنية،
                                                 ٥/١٢/٢٠٠٨في                                .البالد

  القياديةالهيئة
  - يكيتي–لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

........................................................ 
  الرفاق في

  الحليف) يكيتي(في سوريا  الوحدة الديمقراطي الكردي حزب
   :أخويةتحية  

تشرين الثاني  أواخربمناسبة انعقاد مؤتمركم السادس في   
بارك لكم هذه الخطوة الهامة من ن فإننا ،المنصرم وبنجاحه

تاريخ حزبكم المناضل في مسيرة النضال من اجل حياة 
شعبنا الكردي بحقوقه  أبناءديمقراطية في سوريا يتمتع فيها 

  .ية المشروعةالقوم
على تفعيل المجلس العام للتحالف وتمتين  التأكيدالشك ان 

د نا الشقيقين سيكون خطوة على طريق توحييعالقات حزب
  .ة الكردية وبناء مرجعية حقيقية طاقات الحرك

نهنئكم بانعقاد المؤتمر السادس بنجاح ونتمنى  أخرىمرة   
  .لكم التوفيق لما فيه خير شعبنا وبالدنا 

  كتب السياسيالم
  للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

   ٢٠٠٨-١٢-١١القامشلي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  في األخوة
  حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

  :تحية نضالية   
 ٢٠٠٨\١٢\٥يطيب لنا استالم رسالتكم المؤرخة بتاريخ   

ركم االعتيادي وفعاليات مؤتم أعمالوالتي تتضمن نهاية 
 ،كاتيرأحر التهاني والتبوبهذه المناسبة نقدم لكم  ،السادس
 بها مؤتمركم أنهىوالوثائق التي  تكون القرارات  أن ونأمل
ردية مقراطي للقضية الكحل عادل ودي إيجادفي خدمة  أعماله

ى لكم ونتمن ،لنضاله اًوللشعب الكردي في سوريا واستمرار
، ولم ل ضمن عملكم التنظيميقبالتوفيق والنجاح في المست
  ٢٠٠٨-١٢-١٧   .ردية في سوريا شمل الحركة الوطنية الك

  السوري الكرديالمنسقية العامة للوفاق الديمقراطي 

  
  في قيادة األعزاء األخوة

  )يكيتي(حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
  :وبعد أخويةتحية 

مركم الحزبي مؤت أعمالالسرور تلقينا نبا انتهاء  الغبب
وينتهز حزب االتحاد الشعبي الكردي في سوريا  ،بنجاح
ماهيره مناسبة السارة ليقدم نيابة عن قواعده وجهذه ال
 بأحروالى كافة كوادر ومناضلي حزبكم الشقيق  إليكم،

التحيات والتهاني القلبية متمنين لكم ولمؤتمركم دوام 
  .التقدم والنجاح 

وإقليمية في ظروف دولية لقد انعقد مؤتمركم الحزبي   
قدة للغاية ووضع كردي حساس متشابكة ومع

ا جميعا الحذر وتشديد الذي يلقي على عاتقن مر،األودقيق
ميع ج جل توحيد الصف الكردي وبذلالنضال من أ

السياسات  مواجهةطاقات شعبنا وحركته الوطنية في 
والمشاريع الشوفينية ضد شعبنا الذي يناضل منذ 

مين الحقوق القومية إلزالتها وتأ عشرات السنين
  .والديمقراطية لشعبنا الكردي في سوريا 

ونتمنى لكم المزيد من  األعماقنهنئكم من  أخرىمرة   
  .التقدم والتطور للعالقات الجيدة بين حزبينا الشقيقين 
  قيادة حزب االتحاد الشعبي الكردي في سوريا

٢٠٠٨-١٢-١٧  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  األعزاء ألخوةا
  )يكيتي(في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

  
مؤتمركم السادس  أعمالتبلغنا رسالتكم بخصوص انتهاء   

وفقية تشرين الثاني بنجاح متمنين لكم الم أواخرالمنعقد في 
التي وضعها الحزب  النبيلة األهدافوالنجاح في مسعاكم لتحقيق 

دولة مدنية  وإقامةالسوري  جل خالص الشعبنصب عينيه من أ
ت بحقوقها القومية والديمقراطية تشاركية تتمتع فيه كل المكونا

المؤسسات  أساسهوطن خال من االستبعاد واالستغالل  وإقامة
عن الوصاية او  وبعيدا ،السلطاتوسيادة القانون وفصل 

  .ثار لشخص او فئة او جماعة قوميةئاالست
  :األعزاء أخوتنا  
 األهميةفي ظروف بالغة  يأتيمؤتمركم هذا  ان انعقاد  

والخطورة فالمنطقة مقبلة على تغييرات دراماتيكية متسارعة 
يكون  أنوالتي من المؤكد  ةلكثرة الملفات المفتوحة والمتشابه

 ،منه أساسيا الوضع السوري والكردي بوجه الخصوص جزءاً
ا الذي شهد تراجعا وتهور اإلنسانخاصة ملف الحريات وحقوق 

حاالت  يادزدالى ا باإلضافةحوظا خالل السنة الماضية مل
ق مشعل تمو الناط األستاذاالعتقال واالختطاف كما في حالة 

ردي في سوريا والقتل العمد كما الرسمي باسم تيار المستقبل الك
ثالثة شهداء من الشباب  عندما سقط ٢٠٠٨-٣- ٢٠حدث في 

 أدىما م٢٠٠٧-١١- ١٢السوري في األمن برصاصردي الك
  .شعبنا البطل  أبناءواعتقال العشرات من  آخرالى سقوط شهيد 

ونبارك خطوتكم بالعمل من اجل عقد  أيديكمنشد على  إننا  
بالرغم من العراقيل الكثيرة  الكرديالمؤتمر الوطني 

والصعوبات الجمة التي قد تعترض سبيله ونرى في هذا السياق 
االختالف جنبا  وقبولترك اال العيش المش أمامناخيار  ال بأنه
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الى جنب مع كافة المكونات وضرورة توحيد الجهود والطاقات 
الديمقراطي المنشود وكسر احتكار من اجل الوصول الى التغيير 

الديمقراطية في سوريا حزب البعث للدولة والمجتمع الن تحقيق 
نراهن  ومن جهتنا ال ،الكرديةالمدخل الوحيد لحل المسالة  هو

وصل الى درجة من العقم  ألنهعلى نظام االستبداد القائم 
أية يمكن االلتقاء او الحوار معه ممكنا تحت  السياسي بحيث ال
من المعارضة  ساسيأكفصيل  فإننالذا ع مسميات او ذرائ

السورية نرى في الوقت الراهن ضرورة انفتاح القوى 
عض وعقد اجتماع الديمقراطية المؤمنة بالتغيير على بعضها الب

حد وعلى إقصاء ألحد أو استئثار من أدون عام بمشاركة الجميع 
كما جاء في بيانكم الختامي  ،قاعدة من العالنية والشفافية

وإيجاد أفضل الوسائل والسبل لتحقيق للمؤتمر للتشاور والتباحث 
المطلب الديمقراطي العام، ومواجهة الحملة المسعورة بحق 

بشكل حقيقي  قبل األجهزة األمنية، والوقوفنشطاء المجتمع من 
المناطق  إعداممرسوم  وإسقاطالنظام العنصرية  سياسةوجه ب

  ).٤٩( الكردية
ولغة الحوار مع جميع  مبدأ انتهاجخطوتكم في نثمن  إننا  

ية ونرى فيها االتجاه القوى السياسية والفعاليات  المجتمع
لتغيير جل تضافر كل الجهود في خدمة االصحيح من أ

  .الديمقراطي المنشود 
النجاح والموافقة في عملكم  أخرىفي الختام نتمنى لكم مرة    

لما فيه خير شعبنا ونطالب قيادتكم الموقرة تحديد موعد للقاء 
عالقات رفاقية وتنسيق  وإقامةبيننا لبناء جسور الثقة  ثنائي

   .المواقف لما فيه خير البالد والعباد
٢٠٠٨-١٢-١٢  

  في سوريا الكرديعالقات العامة تيار المستقبل مكتب ال
........................................................  

  ترجمة النص الكردي   
  السادة أعضاء الهيئة القيادية

  )يكيتي(لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا
  !تحية نضالية  
كم، نتقدم بمناسبة عقد المؤتمر االعتيادي السادس لحزب  

إليكم، ومن خاللكم إلى كافة أعضاء ومنتسبي ومؤيدي حزبكم 
الشقيق بتهانينا الصادقة، آملين أن يكون مؤتمركم هذا بداية 
مرحلة جديدة على طريق نضال شعبنا الكردي للوصول إلى 
تحقيق الديمقراطية في بالدكم خالل مدة قريبة، وإننا لننتهز 

تنا في تمتين وتعزيز عالقات هذه الفرصة الثمينة لنعلن رغب
الصداقة والتعاون المشترك بين حزبينا، حزب الوحـدة 

والحزب الديمقراطي ) يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا
  .إيران-الكردستاني

  م                               ٢٢/١٢/٢٠٠٨
  إيران-الحزب الديمقراطي الكردستاني
  المكتب السياسي
****************************  

  ترجمة النص الكردي
السادة المحترمون في حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي 

  )يكيتي(في سوريا
  ..تحية النضال  
بمناسبة انتهائكم من أعمال المؤتمر السادس لحزبكم، حزب   

، نتقدم إليكم )يكيتي(الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا
كردستان ومؤازريه  باسمنا، وباسم كافة مناضلي حزب حرية

إليكم وإلى كافة أعضاء حزبكم المناضل بتهانينا وتبريكاتنا 

القلبية، آملين أن تكون قرارات مؤتمركم في خدمة توحيد 
الصف الوطني الكردي وتوطيد العالقات النضالية بين كافة 

  .الفصائل والقوى السياسية في كردستان الغربية
يدة بين حزبينا، مؤكدين إننا نتطلع إلى عالقات صداقة وط   

مرة أخرى على ضرورة النضال المشترك بين أحزاب 
كردستان وتوحيد صفوفها بما يخدم قضية شعبنا الكردي 

  .العادلة
مرة أخرى نهنئكم، ونتمنى لكم النجاح في مسؤولياتكم   

  .الملقاة على عاتقكم من أجل وحدة الصف الوطني الكردي
  PAKحزب حرية كردستان 

  لمركزيةاللجنة ا
  م٣٠/١٢/٢٠٠٨

****************************  
  ترجمة النص الكردي

  السادة في الهيئة القيادية
  )يكيتي(لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا

  سالماً وتحية   
وصلنا نبأ اختتام أعمال المؤتمر السادس لحزبكم الشقيق،   

روسة بدقة آملين أن يكون المؤتمر قد اتخذ قرارات هامة ومد
بخصوص قضية الشعب الكردي عموماً والشعب الكردي في 
كردستان سوريا على وجه الخصوص، وأن تُوفقوا في 
المضي قدماً نحو تحقيق األهداف المرسومة على ضوء 
قرارات المؤتمر السادس لحزبكم، والنجاح والتقدم على 

  .طريق النضال الوطني
زب الوحـدة ترى منظمة نضال كردستان إيران في ح   

حزباً صديقاً، وتتقدم ) يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا
 بهذه المناسبة إلى القيادة واألعضاء وكافة المؤازرين بأحر
التهاني والتبريكات، وأنها تدعم وتساند نضالكم ونشاطاتكم 
السلمية الديمقراطية التي يقوم بها حزبكم المناضل لخدمة 

لة أن ينعم الشعب الكردي في النضال الوطني الكردي، آم
كردستان سوريا بالحرية، وتنتهي إلى األبد سياسة الظلم 
والقهر والخراب الممارسة بحق إخواننا وأخواتنا الكرد في 

  .سوريا
  .مرة أخرى لكم تهانينا  

  منظمة نضال كردستان إيران
  م١٨/١٢/٢٠٠٨

****************************  
  ترجمة النص الكردي

  فياألخوة 
  )يكيتي(حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا

  برقية تهنئة 
نبارك لكم نجاح أعمال مؤتمركم االعتيادي السادس،    

متمنين لكم الموفقية والنجاح الدائم لخدمة حزبكم والشعب 
الكردي في سوريا، وأن تكون القرارات الصادرة عن 

بكم الموقر المؤتمر نقاطاً لبذرة الحرية والديمقراطية لحز
والشعب الكردي في سوريا لتنبت عنها ثمار االرتقاء 
والتطور السياسي واالقتصادي والتغيير الوطني الديمقراطي 
السلمي في بالدكم، وتستظلوا بظالل عالقات أخوية وودية 

  .مع نجاح دائم في أمور حزبكم، والسالم عليكم
  عبدالقادر بازركان

  رئيس حركة اإلصالح التركماني
١٥/١٢/٢٠٠٨ 
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