
 
  إلى الهيئة القيادية

  يكيتي –لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
  ...استقالل وحرية ةتحي
ناسبة إنهاء أعمال مؤتمركم االعتيادي السادس لحزبكم بم  

وكافة ) االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني(بنجاح، إتحادنا 
ه، أعضائنا، نهنئكم ونهنئ كافة أعضائكم داخل الوطن وخارج

راجين بأن تكون الوثائق والمقررات التي خرج بها مؤتمركم 
بنجاح في خدمة النضال القومي العادل لشعبنا في كافة أجزائها، 

، من أجل القضية الكردية وتأسيس كردستانخاصة غرب 
وفي هذه المناسبة . حر ومستقل ومتحد وديمقراطي كردستان

قات متينة بين المباركة، لكم مرة أخرى نؤكد على توطيد عال
اتحادنا وحزبكم وكافة األحزاب الوطنية الكردستانية، من أجل 

  .المضطهد الكرديخدمة شعبنا 
  مع احترامنا وتقديرنا                      

  المكتب السياسي
  الكردستانياالتحاد القومي الديمقراطي 

  
  في الهيئة القيادية األعزاء األخوة

  )يكيتي(ي في سوريا لحزب الوحدة الديمقراطي الكرد
  :وبعد أخوية تحية   
تلقينا بسرور نبا انعقاد مؤتمر االعتيادي السادس لحزبكم الشقيق    

التي تحمل في  ٢٠٠٩-١٢-٥وذلك عبر رسالتكم المؤرخة في 
رات التي وثائق والمقرطياتها دالالت النجاح ومعاني االرتياح لل

  ..خرج بها المؤتمر 
  .. األعزاء األخوة أيها  
زادي الكردي في سوريا نام الن تكون نتائج في حزب آ إننا  

وقرارات هذا المؤتمر المنجز حافز لالهتمام المتزايد في هذه 
المرحلة الهامة بمختلف القضايا المشتركة والسيما بمسالتين 

  :ينا رأب أساسيتين
من مقتضيات العمل وطنية سورية بكل ما تحمل :  األولى  

لمشترك من اجل التفاعل مع المتغيرات الدولية السياسي الوطني ا
بما يتضمن بناء دولة وتحقيق التغيير السلمي الديمقراطي في بلدنا 

ن التي تكفل الحريات الديمقراطية وتنتفي بداخلها الحق والقانو
االستبداد السياسي واحتكار السلطة والثورة وتلغي حالة  أشكال

والمشاريع االستثنائية وكل  والقوانينالعرفية  واألحكام الطوارئ
القمع السياسي والتفرقة والتمييز بسبب االنتماء القومي او  أشكال

الديني او السياسي دولة تؤكد على الواجبات لكل مكونات المجتمع 
  قهم كافةفي ظلها بحقو الجميعالسوري ويتمتع 

 اآلخرين األشقاءجانب  إلى وإياكمقومية حيث كنا :  الثانيةو  
ن اجل توفير سبل ووسائل التوافق الكردي للعمل القومي نسعى م

نسعى معا  أن أملنامعا وثيقة الرؤية المشتركة  أنجزناالمشترك وقد 
جديد لتفعيل العمل في  هذا الصدد بغية استئناف النشاط بهذا  من

الصراعات الهامشية  أمامعن المحاور وسد المنافذ االتجاه بعيدا 
يمكن  من اجل تحقيق ما بشيحلة ومتطلباتها تنتمي الى المر التي ال

تحقيقه عن طريق استكمال شروط بناء المرجعية الكردية المنشودة 
والعمل معا من اجل رفع الغبن عن كاهل شعبنا الكردي وتحقيق 

  ...وحدة البالد وبما يخدم تطورها  إطارالقومية في  وأمانيه أهدافه
وتمنياته لكم بمزيد  أعماله ختاما نكرر تحياتنا لنجاح مؤتمركم في  

من التوفيق في عملكم للمرحلة المنتظرة بما يخدم قضايا القومية 
  ٢٠٠٩أوسط كانون الثاني  ..      والوطنية المشتركة

  الهيئة القيادية
  زادي الكردي في سوريالحزب آ

  
  قيادةالى الرفاق في 

  المحترمين -يكيتي–حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
  :تحية نضالية وبعد    
تلقينا رسالتكم المتضمنة إعالمنا بنجاح مؤتمركم في أعمال   

ومقرراته وتجديد العمل النضالي ورفع سويته على الحركة الكردية 
خاصة والوطنية السورية عامة كما اطلعنا على مضمون بيانكم 

تطلعات وآمال الختامي المتضمن رؤيتكم ومواقفكم المنسجمين مع 
شعبنا الكردي في سوريا في االنعتاق والتحرر والوصول إلى 
مجتمع مدني مزدهر ودولة حديثة تتشارك فيها أطياف ومكونات 

  ..المجتمع السوري على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص 
سوريا نبارك لكم  –إننا في القيادة البارتي الديمقراطي الكردي 

إلى  –من منطلق وحدة نضالنا  –م نجاح أعمال مؤتمركم وندعوك
اللقاء على مستوى القيادتين في اقرب فرصة ممكنة لنتدارس معا 
السبل إلنجاح مساعينا النضالية المشتركة وبخاصة ترتيب البيت 
الكردي في سوريا وضع الخطط والبرامج العلمية الناجعة للوصول 

اقع إلى صيغ متقدمة تيسر عمل نضالي ديمقراطي سلمي يؤسس لو
أكثر جدية لتحقيق خطوات المرجعية المرتقبة الشاملة آملين أن 
      .           نكون في مستوى آمال شعبنا وطموحاته المشروعة

  ٢٠٠٩-٢أوائل ك 
  سوريا –اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكردي 

  
  الرفاق في اللجنة السياسية

  :حترمون لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا الم
  :صادقة  أخويةتحية   
 أنيسر المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا   

حزبكم الشقيق  وأصدقاءومن خاللكم الى كافة رفاق  إليكميتقدم 
 أعمالبمناسبة انتهاء  األخويةالتمنيات  وأطيبالتحيات بأحر 

ا تكون القرارات والتوصيات التي اتخذتموه أن آملينمؤتمركم 
مؤتمركم تصب في خدمة قضايانا الوطنية والقومية وكذلك في 
خدمة تطوير وتفعيل عمل التحالف الديمقراطي الكردي في 

هذه التجربة التي  إطارهسوريا الذي نعمل معا وسوية ضمن 
تعتبر بحق تجربة جديدة في العمل السياسي الكردي بعد مشاركة 

ية الكردية في قيادته العشرات من الفعاليات الثقافية واالجتماع
رعاية وعناية من لدن حزبكم  إلىولجانه المختلفة تجربة بحاجة 

هذه التجربة   نا ثقة بان حزبكم سيرعى مع حلفائهالحليف وكل
 إلىوصوال  أفضلواالرتقاء الى مستويات  إلنجاحهاوذلك 

تحقيق المرجعية الكردية المنشودة ليستطيع التحالف ان يلعب 
ه على الصعيدين الكردي والوطني السوري مرة المنوط بالدور 
تقبلوا تحياتنا الرفاقية الحارة مع تمنياتنا لحزبكم الحليف  أخرى

  .ه خير ومصلحة شعبنا وبلدنا سوريابدوام التقدم والتطور لما في
  ٢٠٠٨ -١٢- ٢٧القامشلي 

  المجلس العام
  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  
  يةاألخوة في الهيئة القياد

  يكيتي-لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
  .بعد التحية واالحترام  
نقدم لكم التهاني الحارة بمناسبة نجاح عقد المؤتمر االعتيادي   

ونتطلع إلى تطوير العالقات الكفاحية بين . السادس لحزبكم
حزبينا لخدمة قضية الديمقراطية وتحقيق حقوق شعبنا 

  .ائم السلم واالستقرار في المنطقةوإرساء دع. الكردستاني
  ٢٠٠٩ – ١ – ١٨                مع التقدير                

  المكتب السياسي
 الكردستانيللحزب الشيوعي 

     ٩              رســــائل        )    ١٨٦(العدد                YEKÎTÎ الوحـــدة


