
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  ....مركز أفستا يقيم ندوة سياسية للسيد علي قاضي @       
   
شارك ، بدعوة من المكتب السياسي لحزب آزادي كردستان _ *

عضو اللجنة ) أبو صابر(ممثل حزبنا األخ محمود محمد
السياسية ممثل الحزب في إقليم كردستان على رأس وفد من 

نظمة كردستان لحزبنا في الندوة السياسية التي أقامها مركز م
أفستا بالتعاون مع حزب آزادي كردستان للسيد علي قاضي 

تمحورت ، رئيس حزب آزادي ونجل البيشوا قاضي محمد 
الندوة حول بدايات جمهورية كردستان في مهاباد ودورها في 

ات والمحط، توعية أبناء شعبنا الكردي في شرق كردستان 
على أثر ، وصوالً النهيارها ، الهامة في تاريخ الجمهورية 

االتفاقية الموقعة بين شاهينشاه إيران محمد رضا واالتحاد 
وبعد االنتهاء من إلقاء المحاضرة تم أغنائها ، ) سابقاً(السوفييتي

  .من قبل الحضور بأسئلتهم ونقاشاتهم الشيقة 
  

  ....سن الحكيم مراسيم إحياء ذكرى وفاة محمد مح@      
شارك ، وبدعوة من مكتب هولير لمؤسسة شهيد المحراب _ *

ممثل حزبنا على رأس وفد من منظمة كردستان لحزبنا في 
في بداية ، مراسيم ذكرى وفاة المغفور له محمد محسن الحكيم 

مراسيم إحياء الذكرى رحب ممثل مكتب مؤسسة شهيد المحراب 
ا وشكره على تحمله بالضيوف المشاركين وخص ممثل حزبن

عناء الحضور لمكان إحياء الذكرى وبعدها تطرق رئيس مكتب 
هولير لمؤسسة شهيد المحراب إلى النقاط المضيئة في تاريخ 
عائلة الحكيم وعالقاتها المتميزة مع شعبنا الكردي وأشار إلى 
موقفه الشجاع عندما أوعز الدكتاتور صدام حسين إلى علماء 

ورفضه لذلك ، ار فتوى تجيز قتل الكرد الدين اإلسالمي بإصد
وإصداره فتوى تحرم قتال الكرد كونهم إخوتنا في الدين والوطن 

ومع انتهاء مراسيم الذكرى ودع وفد حزبنا بمثل ما استقبل به ، 
  .من حفاوة وتكريم

المشاركة في حملة التواقيع للتضامن مع المعتقلين @     
  ....الكرد 

نا في إقليم كردستان في حمالت شارك رفاق منظمة حزب_ *
التضامن مع المعتقلين السياسيين في سجون البالد ومنهم معتقلي 

والمعتقل الطالب الجامعي بافل علي ) البارتي وآزادي (
وقبلها المهندس مشعل التمو والتي أدانت االعتقاالت ، الجزيري 

الكيفية والمداهمات الليلية من قبل أجهزة النظام االستبدادي 
والمطالبة بإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، والشمولي 

وبإلغاء قانوني الطوارئ ، وعلى رأسهم مناضلي شعبنا الكردي 
واألحكام العرفية والمحاكم االستثنائية وعلى رأسها محكمة امن 
الدولة العليا وإلغاء كافة األحكام الجائرة والصادرة عن تلك 

  .المحكمة 
  ....رابعة لتأسيس حركة إصالح التركمانالذكرى ال@     

  
بدعوة من األستاذ عبد القادر بازركان رئيس حركة إصالح _ *

شارك وفد من منظمة كردستان لحزبنا ، التركمان في كردستان 
برئاسة األخ ) يكيتي(الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

 في مراسيم احتفالية الذكرى الرابعة) أبو صابر(محمود محمد
لتأسيس حركة إصالح التركمان وكان في استقبال وفد حزبنا 
األخ عبدالقادر بازركان رئيس الحركة ومحمد اليخانلي عضو 

مسؤول األعالم في الحركة وقدم ممثل حزبنا ، المكتب السياسي 

برقية هنأ فيها قيادة وقواعد حركة إصالح التركمان باسم الهيئة 
 . القيادية لحزبنا 

  ....حوار و مقابلة تلفزيونية @     
) TISHK( م استضافت فضائية تيشك ٤/٢٠٠٩/ ٢٠في _ *

عضو اللجنة السياسية ، )  rewange( في برنامجها روانكه 
دارت المقابلة التي دامت ، وممثل حزبنا في إقليم كردستان 

حول التعريف بحزبنا وتاريخ وضرورات ، حوالي الساعة 
والوضع الكردي في سوريا وما يعانيه ، ترة تأسيسه في تلك الف

ثم حول الوضع العام ، أبناء شعبنا من سياسات وقوانين جائرة 
في البالد وعن عالقة حزبنا ببقية أطراف الحركة الكردية 
والكردستانية وبالمعارضة السورية  وغيرها من األسئلة 

  .والمحاور التي أجاب عليها ممثل حزبنا 
  

ا للفلكلور الكردي تقيم احتفالية فنية بمناسبة فرقة ميدي@      
  ....يوم الصحافة الكردية

لصدور أول  ةبمناسبة الذكرى الحادية عشرة بعد المائ_  *
على يد ، في القاهرة بمصر ، ) كردستان(صحيفة كردية باسم 

أقامت ،  رائد الصحافة الكردية األمير مقداد مدحت بدرخان 
ي وبأشراف من مديرية الثقافة في فرقة ميديا للفلكلور الكرد

احتفالية فنية في قاعة ميديا الثقافية في ، حكومة إقليم كردستان 
عدد من ، هذا وقد حضر مراسيم االحتفالية ، اربيل العاصمة 

أبناء وبنات شعبنا الكردي السوري القاطنين في هولير من طلبة 
ب وعمال وسياسيين باإلضافة إلى ممثلي العديد من األحزا

طية االحتفالية من قبل فضائيات وتم تغ ،الكردستانية الشقيقة
  ) .ردستانكلى ك - الحرية  -زاغروس (
هذا وقد كانت االحتفالية قد بدأت بالوقوف دقيقة صمت حداداً   

على شهداء الحركة الكردية وشهداء السلطة الرابعة على أنغام 
يديا وبعدها سلط مسؤول فرقة م) أي رقيب(النشيد القومي 

اذ بعدها ألقى األست،     ، األضواء على يوم الصحافة الكردية 
ردستان كلمة معبرة عن حامد محمد علي سكرتير صحفيي ك

وبعد ذلك قدمت فرقة ميديا العديد من فقرات ، الصحافة ودورها 
، برنامجها الفنية المتميزة والتي القت استحسان الحضور 

انيهم في هذه المناسبة  وشارك عدد من الفنانين الضيوف بأغ
واختتمت الحفلة بشكر عريف االحتفالية الحضور على 

لقاءاً تلفزيونياً ) الحرية ( هذا وقد أجرت فضائية ، مشاركتهم 
يوم ) زاغروس ( مع ممثل حزبنا بهذه المناسبة ونقلت فضائية 

مقاطع مطولة ) زاغروس كافيه ( في برنامج ،  ٢٠٠٩-٤-٢٦
  . ة من برنامج اإلحتفالي

  
الكونفرانس االعتيادي الثالث لمنظمة حزبنا في انعقاد @      

  ....اقليم كردستان
عقدت ، في أجواء مفعمة بالديمقراطية والتعبير عن الرأي _ *

منظمة كوردستان لحزبنا الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
كونفرانسها االعتيادي الثالث الذي أجمع الحضور على ) يكيتي(

وبأشراف ) كونفرانس الفقيد محمد فهيم بافى آزاد( ه بـ تسميت
وذلك في ، عضو اللجنة السياسية ممثل حزبنا في إقليم كردستان 

  :وعلى ضوء الشعارات التالية ،  ٣/٤/٢٠٠٩يوم 
  .لنضال السياسي السلمي الديمقراطيمن اجل ترسيخ وتوطيد ا-
 . ردستانرام قوانين وأنظمة حكومة إقليم كمن أجل احت-
  .من أجل إبراز دور حزبنا بين الجماهير -
من أجل وحدة موقف الحركة الوطنية الكردية لتأمين الحقوق -

 .القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البالد 
 

   ١١       قضايا كردستانية      )   ١٨٩(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


