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 األخوات واإلخوة رئاسة وأعضاء المؤتمر الرابع للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا المحترمون

..تحٌة طٌبة وبعد  

بأجمل  بمناسبة انعماد المؤتمر الرابع للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا، ٌسعدنا أن نتمدم منكم

التهانً بانعماد مؤتمر مجلسكم المولر، مع أطٌب األمنٌات بأن تتكلل أعماله بالنجاح وتحمٌك األهداف 

.المرجوة من انعماده على أكمل وجه  

ٌكتسب انعماد المؤتمر الرابع للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا أهمٌة بالغة، لٌس ألنه تأكٌد على 

الكردٌة فً سورٌا فحسب، بل لما تلمٌه اللحظة السٌاسٌة  استمرارٌة وثبات أوسع تحالف للموى

الراهنة بما ٌكتنفها من تعمٌد وجمود فً آن معا، من تحدٌات ومسؤولٌات جسٌمة على عاتك المجلس 

.المستوٌٌن الكردي والسوري تكاد ترتمً لمستوى التحدٌات الوجودٌة على  

الدٌممراطٌة فً نشوء المجلس الوطنً الكردي فً  ، رأت المنظمة اآلثورٌة3122منذ تأسٌسه بالعام 

سورٌا نملة نوعٌة ضرورٌة فً مسار الحركة الوطنٌة الكردٌة لألهمٌة البالغة التً مثلها تأسٌسه فً 

تحمٌك وحدة الصف والنضال الكردي فً سبٌل إٌجاد حل عادل للمضٌة الكردٌة فً سورٌا، وأٌضا لما 

ره النوعً فً الحركة الوطنٌة الدٌممراطٌة بمواجهة االستبداد، ٌمثله من جسم سٌاسً له ثمله وحضو

ع المومً، وضمان الحموق المومٌة للكرد والسرٌان و  نحالة التب إللرارلوأٌضا لكونه لاطرة النضال 

.سورٌا المستمبل اآلشورٌٌن والتركمان وكافة المومٌات فً دستور  

:أٌتها األخوات، أٌها اإلخوة  

اآلثورٌة الدٌممراطٌة عاللات وثٌمة ولدٌمة مع معظم الموى واألحزاب الكردٌة فً  تربطنا فً المنظمة 

سورٌا وهً عاللات استندت على لاعدة راسخة من المشتركات النضالٌة وعلى رؤٌة سٌاسٌة صلبة 

تأكدت عبر العدٌد من المحطات النضالٌة وتجل ت عبر عدد من الوثائك الثنائٌة وعبر أطر تحالفٌة 

بكم كان آخرها جبهة السالم والحرٌة. لذلن فإننا ننتهز هذه المناسبة لنجدد ثمتنا بمجلسكم، و جمعتنا 

تأكٌدنا على االستمرار فً التنسٌك و العمل المشترن لتلبٌة تطلعات شعبٌنا السرٌانً اآلشوري 

م حموق والكردي وبناء سورٌا دٌممراطٌة علمانٌة المركزٌة على لاعدة الشراكة والمساواة واحترا

.اإلنسان  

 تهانٌنا لكم مجددا مع تمنٌاتنا لمؤتمركم بالنجاح

3133تشرٌن الثانً  21سورٌا فً   

                                                                                                                               
 المنظمة اآلثورٌة الدٌممراطٌة

التنفٌذيالمكتب    

 


