
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  
   ......مشتركة  لقاءات -@               

العالقات الكردستانية  تطوير إطارفي  -  *         
من الحزب  وفداًفي إقليم كردستان أستقبل ممثل حزبنا 

ضم السادة رستم  إيران -الديمقراطي الكردستاني 
واألخ طاهر محمودي  جهانكيري عضو اللجنة المركزية

العالقات للحزب ل مكتب وعضو اللجنة المركزية مسؤ
ترحيب بالوفد الضيف تم تناول وبعد ال، الشقيق 

األوضاع السياسية العامة ووضع شعبنا الكردي 
الطرفان على  أكدوفي نهاية اللقاء ، والكردستاني 

  .تطوير العالقات األخوية بين الحزبين الشقيقين
  

من الحزب  استقبل ممثل حزبنا وفداًكما _ *         
الشيوعي الكردستاني مكون من األخوة محمد شيخاني 

ل العالقات للحزب الشقيق وعضو اللجنة المركزية مسؤ
، ريبوار عضوي مكتب العالقات واألخ هاوتا واألخ 

وبعد الترحيب  بالوفد الضيف استعرض ممثل حزبنا 
تشرذم من ، انيه وضع الحركة الكردية في سوريا وما تع

هذه المشكلة سياسياً لوإن الحل الوحيد ، مفرطة وتعددية 
 كما أشار، على األقل هو بعقد المؤتمر الوطني الكردي 

ومواضيع ، السادس  همؤتمرحزبنا لعقد  تاستعدادا إلى
وفي نهاية اللقاء تم ، مشترك الهتمام االأخرى ذات 

  .ين التأكيد على العالقات الثنائية بين الحزب
  

زار ممثل حزبنا المقر المركزي هذا و -*       
حيث تم ، القومي الديمقراطي الكردستاني  لإلتحاد

عبداهللا عضو المكتب السياسي استقباله من قبل الدكتور 
وتناول المجتمعون ، مكتب العالقات  أعضاءمن  وعدد

، ونتائج االنتخابات األمريكية ، األوضاع العامة 
ن ج الحزبيوبرام، ية األمريكية والسياسة الخارج

 االجتماعكما تناول ، االنتخابية الديمقراطي والجمهوري 
وفي نهاية اللقاء تم ، األوضاع الكردية والكردستانية 

  .التأكيد على العالقات األخوية
  

مكتب العالقات  زار ممثل حزبناو  -*      
،  إيران -الكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني 

واستقبل من قبل األخ طاهر محمودي عضو اللجنة 
الرزاق  المركزية رئيس مكتب العالقات واألخ عبد

نتائج ،  وتناول االجتماع ، عضو مكتب العالقات 
ممثل  وأشار، المؤتمر الرابع عشر للحزب الشقيق 

 همؤتمردات حزبنا من اجل عقد استعدا إلىحزبنا 
ئج وقرارات تكون نتا أنوتمنى الطرفان ، السادس 

وتصب في خدمة المؤتمر السادس متالئمة مع المرحلة 
الطرفان  أشاروفي نهاية اللقاء ، القضية الكردية العادلة 

على تطوير تلك  وأكداعلى عمق العالقات بين الحزبين 
 .العالقات 

  ......مواقف مشتركة  -@              
بيان مشترك صادر عن ممثلي األحزاب  -*         

  .في إقليم كردستان  لكردية والكردستانيةا
  الرأي العام الوطني الديمقراطي إلى

  اإلنسانمناصروا حقوق 
  اإلنسانالمدافعة عن حقوق  والمدنيةالمنظمات الحقوقية 

ال يخفى عليكم الحمالت المسعورة من قبل النظام        
على مجمل الحراك السياسي في ، الشوفيني في سوريا

، دي المسالم خاصةوعلى أبناء شعبنا الكر، البالد عامة 
، لتي اشتدت أوارها في اآلونة األخيرة تلك الحمالت ا

، المداهمات الليلية للبيوت اآلمنةو،  االعتقاالتمن حملة 
على  واإلبقاء، لبث الرعب في قلوب األطفال والنساء

لمدة  دمشق والحكم عليهم حكما جائراً إعالنمعتقلي 
ومؤيدي  اإلنسانشطاء حقوق ون، سنتان ونصف 

عدد  وازدياد، ونشطاء الحركة الكردية في سوريا 
اعتقال عضوين  همالمعتقلين يوما عن آخر وكان آخر
 انسوريا هما السيد قياديين من حزب آزادي الكردي في
بعد مداهمة بيتهما ، سعدون شيخو و محمد سعيد عمر 

ان دل و، واعتقالهما دون مذكرة توقيف قانونية بحقهما
يدل على مدى استخفاف واستهتار  فإنماذلك على شيء 
 ٤٩وما المرسوم الشوفيني رقم ،  اإلنسانالنظام بحقوق 

أخر على أن السلطة  دليالً إال ١٠/٩/٢٠٠٨تاريخ 
ساعية لتنفيذ المخططات العنصرية والشوفينية المستهدفة 

  .للوجود التاريخي لشعبنا الكردي في سوريا 
زاب الكردية والكردستانية والموقعين نحن ممثلي األح

للسياسة الشوفينية الممنهجة حيال شعبنا  إدانتناأدناه نعلن 
وبهذه المناسبة نناشد الحركة ، الكردي في سوريا 

رص الصفوف وتوحيد الموقف  إلىالكردية في سوريا 
زبوية والشخصية عن الحساسيات الح الكردي بعيداً

لعام  ٤٩المرسوم  إلغاءمن اجل  معاًوالعمل ، الضيقة 
نناشد هيئة األمم المتحدة واالتحاد وكما ،  ٢٠٠٨
العالمية للضغط على  اإلنسانومنظمات حقوق ، األوربي

سراح كافة  وإطالق ٤٩المرسوم  إللغاءالنظام السوري 
السجناء السياسيين وعلى رأسهم مناضلي شعبنا الكردي 

  :األحزاب الموقعة     . في سجون البالد
  إيران -لحزب الديمقراطي الكردستاني ا ٠
  باكور -الحزب الديمقراطي الكردستاني  ٠
  باكور -الكردستاني  االشتراكيالحزب  ٠
  حزب آزادي كوردستان ٠
  الكردستاني يينحزب الوطنيين الديمقراط ٠
  إيران -سازماني خباتى كوردستان  ٠
  الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ٠
  )البارتي(ديمقراطي الكردي في سورياالحزب ال ٠
  حزب آزادي الكردي في سوريا ٠
  الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا ٠
  ) يكيتي( حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ٠

  ١٢       قضايا كردستانية)         ١٨٤(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 



  
كما كانت األحزاب الكردية  -  

والكردستانية السابقة قد أصدرت بياناً 
مشتركاً بمناسبة الذكرى السادسة 

إلحصاء االستثنائي واألربعين ل
، العنصري في محافظة الحسكة 

طالبت فيه السلطات السورية بعد كل 
هذا الجزء هذه السنوات إلى إنصاف 

 من أبناء شعبنا الكردي في سوريا
  .    وإعادة الجنسية إليهم 

  
  .....فعاليات @           

  
بناء على دعوة من  - *         

 الشعب وإبادةمنظمة جاك ضد أنفلة 
 إقليمالكردي  شارك ممثل حزبنا في 

كردستان في مراسيم الذكرى الثامنة 
واألربعون لمحرقة سينما عامودا على 
رأس وفد من منظمة حزبنا وكما 
شاركت فرقة ميديا للفلكلور الكردي 

  .في تلك المراسيم 
فرقة  أطفالشارك و هذا -*        
 إحياءفي للفلكلور الكردي ميديا 

قوم يتي ال، العالمي طفل مناسبة يوم ال
بأحيائها مركز بهمند بالتعاون مع 

  .الحزب الديمقراطي الكردستاني
  
  ......لقاء صحفي  -@   
 
نشطاء الصادر بحق على اثر الحكم و

دمشق من قبل النظام  وقيادات إعالن
اللغط الحاصل في سوريا و االستبدادي

الذي  االعتصاممن حول موقف حزبنا 
في  ان السوريجرى أمام البرلم

 رهوزان عفريني المحر أجرى ٢/١١
مع ممثل حزبنا  في يومية آسو لقاءاً

محمود  الرفيقكردستان  إقليمفي 
عضو اللجنة ) أبو صابر ( محمد 

ممثل فيها  أجاب، السياسية للحزب 
وضح له أو،  أسئلتهعلى  الحزب

 االعتصامننا تضامنا مع بأولقراء آسو 
نعلن فيه  اًتوضيحي اًوأصدرنا بيان

، تضامننا ومالبسات ما حصل
التي  األخرىاألسئلة باإلضافة إلى 

محرقة سينما عامودا تدور حول كانت 
 التي تقوم بهوالفعاليات والنشاطات ا

  .لحزبنا  أوربامنظمة 

  ردية في تركياللقضية الكروبا تطرح سيناريوهين أو
  
بعد تقرير االستخبارات األميركية الذي توقع ان يسيطر اإلسالميون   

أعد مجلس األمن  ٢٠٢٥على السلطة بشكل كامل في تركيا بحلول العام 
في تركيا تضمن آراء  الكرديةوالدفاع األوروبي تقريرا حول المسألة 

ما حول العالقات بين أنقرة وحزب العمال وخالصات متنوعة، السي
وذكرت السفير . والوضع على الحدود بين العراق وتركيا الكردستاني

اللبنانية انه جاء في التقرير الذي وافق عليه المجلس في باريس، أمس، ان 
حزب العمال الكردستاني يقف ضد اإلصالحات في تركيا، ويمارس 

مقراطي الكردي الممثل في سياسة وصاية على حزب المجتمع الدي
وأضاف التقرير ان القناعة السائدة هي ان حزب العمال . البرلمان

الكردستاني هو الذي يؤثر على حزب المجتمع الديموقراطي وليس 
العكس، موضحاً أن حصول حزب العدالة والتنمية على حوالى نصف 
 أصوات الكرد  في الجنوب الشرقي يظهر ان الكرد  جزء من الوطن

ويطالب التقرير االتحاد األوروبي . التركي وال يريدون سياسات انفصالية
تمر بمرحلة  بدعم اكبر لتركيا في مواجهة اإلرهاب، معتبرا ان تركيا

  . ما يتعلق بالمسألة الكرديةحساسة من تاريخها في
ويشير إلى ان مطالب حزب المجتمع الديمقراطي في إقامة مناطق حكم    

ر عفو عام عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني تشكل ذاتي، وفي إصدا
ومن مجمل . وبالتالي ال تفيد أحداً ،استفزازا ألنقرة التي تعارضها بشدة

، روبرت والتراللقاءات التي قام بها واضع التقرير، البرلماني االنكليزي 
في أنقرة واسطنبول وديار بكر، فإن القناعة العامة هي ان تركيا تدخل 

مرحلة صعبة، فالشعب منقسم على نفسه بصورة أعمق، والوضع  فعال في
يتجه الى األسوأ مع تصاعد عمليات حزب العمال الكردستاني، وأن ما 

ب الشرقي هو حرب أهلية يجري في القرى الكردية وفي مناطق الجنو
، و يدعو التقرير الى االعتراف أكثر بمطالب الكرد  تركياً غير معلنة

ولكنهما  واحداً ان اإلرهاب والهوية الثقافية ليسا شيئاً ويضيف. الثقافية
وامتدح التقرير حكومة حزب العدالة والتنمية الذي . وجهان لعملة واحدة

فاصلة بين اإلرهاب والكرد  مما أدى الى تنامي نفوذها هناك،  رسم حدوداً
وهو ما يشعر حزب العمال الكردستاني بالقلق من تناقص نفوذه، مشيراً 

ان الدعم الذي يلقاه حزب العمال الكردستاني في أوروبا هو من  إلى
ودعا التقرير الى مواجهة . أسباب ارتياب األتراك من االتحاد األوروبي

نشاطات الكردستاني في أوروبا، كما دعا الكرد  الى إظهار أنهم ال 
  . يمتلكون أجندة سرية ضد الشعب التركي

أنهم مستهدفون في هويتهم، السيما بعد ويذكر التقرير ان شعور الكرد  ب  
يجعلهم يتوجهون لتوثيق عالقاتهم مع حكومة إقليم  ١٩٨٢انقالب العام ،
  . كردستان العراق

ويرسم التقرير سيناريوهين لتركيا، األول متفائل، ويقول أن حزب العدالة    
 والتنمية سينجح في اإلصالح، وسيوثق عالقاته مع إقليم كردستان، وستقتصر

رد  لى المناطق الحدودية، وسيمنح الكعمليات حزب العمال الكردستاني ع
، كما كبر لحزب العدالة والتنمية في االنتخابات البلدية المقبلةتأييدا أ

وسيزداد التعاون بين أنقرة واربيل . كبرسيحصلون على مطالب ثقافية أ
  . وطهران من اجل إضعاف حزب العمال الكردستاني 

ريو الثاني المتشائم فيقول ان حزب العدالة والتنمية لن ينجح في أما السينا  
وفي المقابل، ستنغلق . مواصلة اإلصالح، وستنغلق أبواب أوروبا أمام تركيا

تركيا على التيارات القومية الجديدة، وهنا سيعطي الناخب الكردي صوته الى 
األخير في الحزب المؤيد لحزب العمال الكردستاني وستتصاعد عمليات هذا 

.المدن وسيصعد الجيش التركي الكمالي والناخب الكردي
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