
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

   ......مشتركة  لقاءات -@               
وبناءا على ،  كردستان إقليمعلى أثر وصول الوفد الكردي األوربي الى    

دعوة الصيدلي شيروان عمر رئيس جمعية الكرد السوريين في النرويج عقد 
 -الوحدة الديمقراطي( أحزاب  وممثلي أوربي-دلقاء مشترك بين الوفد الكر

الحركة الكردية في  أوضاعمناقشة  توتم   ) الوفاق  –آزادي  –التقدمي 
من السادة الصيدلي  اًمؤلف كان أوربي- الوفد الكرد أنومن الجدير ذكره ، سوريا

حزب  أعضاءصديق الشعب الكردي من وكاتب  ارليتغ تومود– شيروان عمر
محامي نرويجي   بون رود –دية اوسلو الحمر النرويجي  عضو مجلس بل

مختص في الدفاع عن الشعوب المضطهدة    متقاعد  صديق للشعب الكردي 
المشترك  السيد   االجتماعومن جانب آخر انضم الى   ، باإلبادةوالمهددة 

شاهد عيان لقصف النظام   استري شرودرئيس بلدية حلبجة الشهيدة والصحفي 
حيها باألسلحة الكيميائية والصحفي يوسي منيونوال  العراقي مدينة حلبجة وضوا

ل مكتب االتحاد الوطني الكردستاني في ومسؤ هوكر شاهد عيان والسيد
لحضور  هو والهدف من زيارة الوفد الكردي األوربي المشترك، النرويج 

شهود العيان للمحكمة الجنائية العراقية المختصة في محاكمة جناة القصف 
 اإلنساناقترح ممثل منظمة حقوق ،  وفي نهاية اللقاء .ة حلبجة الكيميائي لمدين

الكردية في  اإلنسانمتوسطية انضمام منظمات الدفاع عن حقوق  - واألور
   .للدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا، سوريا  للمنظمة 

  
استقبل ممثل حزبنا  في كردستان وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني @ 

ل مكتب ومسؤ  المركزيةم السادة طاهر محمودي عضو اللجنة ايران  ض
العالقات في هولير والسيد عبد الرزاق عضو مكتب العالقات والسيد رسول 
عضو مكتب العالقات والسيد صابر عضو مكتب العالقات وبعد الترحيب 

تم مناقشة األوضاع العامة  وتم التأكيد ، بالوفد الضيف من قبل ممثل حزبنا 
  .طوير وتعزيز العالقات الثنائية بين الحزبين على ت

  
القومي  لالتحاداستقبل ممثل حزبنا السيد غفور مخموري السكرتير العام @ 

وبعد الترحيب به  قدم الرفيق غفور تهانيه القلبية ، الديمقراطي الكردستاني 
 االعتياديالمؤتمر السادس  أعمال بانتهاءلشعبنا الكردي في سوريا ولحزبنا 

وتمنى للعالقات األخوية بيننا المزيد من التطور ، هنأ القيادة الجديدةو
  . واالزدهار

  
، زار ممثل حزبنا  المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني @  

واستقبل من قبل األخ محمد شيخاني عضو اللجنة المركزية رئيس مكتب 
وتم مناقشة المستجدات على ، قات واألخ هاوتا عضو مكتب العالقات العال

وتم التأكيد على تعزيز العالقات الثنائية بين ، الساحة الكردية والكردستانية 
  .الحزبين 

، ؤتمر السادس لحزبنا لسهولة  التعريف بسياسة حزبنا  وقرارات الم@ 
ج السياسي لحزبنا الى اللغة ترجمة البرنام تتم ،حزاب الكردستانية لألخوة األ
  .وتوزيعها على األحزاب الكردستانية الشقيقة ، الصورانية  ةاللهجالكردية 

التركمان ممثلة برئيس الحركة  إصالحعقد لقاء بين ممثل حزبنا وحركة @  
وتم ، سي  محمد اليخانلي عضو المكتب السيا األستاذ عبدالقادر بازركان واألخ

وتم التأكيد ، مستجدات على الساحتين العالمية والكردستانيةمناقشة المتغيرات وال
) يكيتي(حدة الديمقراطي الكردي في سورياعلى  العالقة المميزة بين حزبنا الو

  .كردستانالتركمان في  إصالححركة و

  
  اليوم الدولي للغة األم

  
أعلنت منظمة اليونسكو في   

مؤتمرها العام في شهر تشرين 
المنعقد  ١٩٩٩الثاني لعام 

بخصوص التأكيد على الدور 
الهام الذي يقوم به التنوع 
اللغوي في العالم ودعم التوسع 
في استخدام اللغات المحلية بأن 

شباط من كل عام هو  ٢١يكون 
اليوم الدولي للغة األم ، وبدأت 
تحتفل سنوياً بذلك اليوم بدء من 

، من أجل تعزيز  ٢٠٠٠العام 
لغات ، التنوع الثقافي وتعدد ال

باعتبار أن اللغة وسيلة التفاهم 
والتخاطب بين الشعوب ونقل 
المعلومات من جيل إلى آخر ، 
وأداة لحفظ التراث والحوار بين 

لذلك تسعى األمم . الناس
المتحدة لتحقيق وتعزيز وحماية 
تعدد وتنوع اللغات والثقافات 

  .عالمياً والمحافظة عليها 
ووفقاً لمعطيات هيئة األمم   
حدث متحدة فإن البشرية تتال

لغة ،  ٦٠٠٠اليوم بأكثر من 
ما يقارب نصفها على وشك و

االنقراض ،  حيث تتالشى 
لغتين كل شهر باإلضافة إلى 
آالف اللغات التي ال تستخدم 

  . فيها النظم التعليمية 
ورغم أن تعدد اللغات يعزز   

) في الدول( الوحدة الحقيقية 
بين الشعوب من خالل التنوع 

التفاهم ، إال أنه الزال أبناء و
الشعب الكردي في سوريا الذي 
يقارب تعداده مليونين ونصف 
نسمة ، محرومين من التعلم 
بلغتهم األم وتحارب ثقافتهم بكل 
األوجه ، ويعاقب الذين 
يحاولون تعليمها أو تداولها من 
قبل السلطات ، خالفاً لما ورد 
في المواثيق الدولية من حقوق 

ابتة للمجموعات البشرية ثقافية ث
  .      المختلفة

  ١٠       قضايا كردستانية   )       ١٨٧(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


