
 

 

 ١٢قضايا كردستانية         )        ١٧٧(العدد        YEKÎTÎ الوحـــدة       

  نشاطات 
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  
  .....الذكرى الرابعة ألحداث القامشلي الدامية -@  

 ٢٠٠٤بمناسبة الذكرى الرابعة ألحـداث القامشـلي آذار       
مـع منظمـات   ، شاركت منظمة حزبنا في إقليم كوردسـتان  

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي ، األحزاب الكردية الشقيقة 
) البارتي ( والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، سوريا  في

، في إحياء هذه الـذكرى  ، وحزب آزادي الكردي في سوريا 
وشارك ، حيث أقيمت في قاعة المكتبة الرئيسية في السليمانية 

  .فيها العديد من األحزاب الكردستانية 
  .....لقاءات ودية ومواقف مشتركة  -@ 
ومناسـبة  ، وز ورأس السـنة الكرديـة   بمناسبة أعياد النور  

لقاءات مشتركة بين عشـرة   تعقد، أحداث آذار في القامشلي 
أصدروا فـي نهايتهـا عـددا مـن      وكردستانيةردية أحزاب ك

بيان بمناسبة الذكرى الرابعـة ألحـداث   : البيانات والتصاريح
وأخـر بمناسـبة   ، وبيان بمناسبة أعيـاد النـوروز   ، القامشلي

 ٢٠ة بحق أبناء شعبنا في القامشلي الصامدة في المجزرة الثاني
وبمناسبة قصف النظامين التركـي واإليرانـي   ،  ٢٠٠٨آذار 

وأخيراً بيان استنكار  وتنديد ،  لقرى وقصبات إقليم كوردستان 
باعتقال الكاتب السياسي بير رستم  واألحـزاب والمنظمـات   

 -انيالحزب الديمقراطي الكردسـت : الموقعة على البيانات هي 
 -سازوماني خباتا كوردسـتان ، حزب آزادي كوردستان ،إيران

الحـزب  ، تركيـا  -الحزب االشـتراكي الكردسـتاني  ، إيران 
ــتاني  ــديمقراطي الكردس ــاكور  -ال ــوطنيين ، ب ــزب ال ح

زب الديمقراطي الكردي الح، تركيا -الديمقراطيين الكردستاني 
كردي في الحزب الديمقراطي التقدمي ال، )البارتي (في سوريا 

حـزب الوحـدة   ،حزب آزادي الكردي فـي سـوريا   ، سوريا
  ) . يكيتي( الديمقراطي الكردي في سوريا 

مراسيم الذكرى العشرون لقصف حلبجة باألسلحة  -@ 
  .....الكيميائية

بدعوة من رئاسة بلدية حلبجة الشهيدة شارك وفدا من منظمة   
ـ  كردستانحزبنا في إقليم  ق محمـود  برئاسة ممثل حزبنا الرفي

عضو اللجنـة السياسـية للحـزب فـي     ) أبو صابر ( محمد 
  .المراسيم

  ....القومي الديمقراطي الكردستاني ذكرى تأسيس االتحاد-@
بمناسبة الذكرى الثالثة عشـرة لتأسـيس االتحـاد القـومي       

الديمقراطي الكردستاني زار وفد من منظمـة حزبنـا  المقـر    
بوفد حزبنا هنأ ممثـل   المركزي للحزب الشقيق وبعد الترحيب

، حزبنا السكرتير العام والمكتب السياسـي للحـزب الشـقيق    
  .وابرق للحزب الشقيق برقية بهذه المناسبة 

  .....مؤتمر الحزب الشيوعي الكردستاني  -@ 
ع للحزب الشيوعي الكردسـتاني  بمناسبة انعقاد المؤتمر الراب  

دي فـي  حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكـر  يةممثلوجهت 
هنئة للحـزب الشـقيق تمنـى فيهـا     برقية ت، ) يكيتي ( سوريا
تصب في خدمة  تتمرين النجاح في أعمالهم واتخاذ قراراللمؤ

قضية شعبنا الكردي وللعالقات األخوية بين الحزبين المزيد من 
  . التقدم والتطور 

  ..... بطاقة شكر وتقدير  -@ 
حـول  ، دسـتان  بمناسبة الموقف القومي لرئاسة إقلـيم كر    

استخدام النظام األسلحة الحية وبطلقات متفجرة ضد أبناء شعبنا 
أعياد النورز ورأس السنة الكردي في سوريا والمحتفلين بقدوم 

وجهت األحزاب الكردية الموقعة أدناه بطاقة شـكر  ،  الكردية

الرئيس مسعود البـارزاني  األخ  كردستانوتقدير لرئيس إقليم 
، حزب آزادي الكردي في سوريا : على موقفه واألحزاب هي 

الحـزب  ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي فـي سـوريا   
حـزب الوحـدة   ، ) البارتي ( الديمقراطي الكردي في سوريا 
  ) .يكيتي ( الديمقراطي الكردي في سوريا 

  
 –دسـتاني  استقبال وفد من الحـزب الـديمقراطي الكر   -@ 

  ....العراق الشقيق
وفداً مـن المكتـب   ،  كردستاناستقبل ممثل حزبنا في إقليم   

المركزي للعالقات الوطنية والكردستانية للحزب الـديمقراطي  
الكردستاني الشقيق برئاسة األخ عيسى البـارزاني وعضـوية   

  .األخ نزار بوطاني
  ....افتتاح المركز الثقافي للكرد الفيليين  -@ 
ك ممثل حزبنا وعلى رأس وفد كبير من الرفاق في فـرع  شار

في افتتاحية المركز الثقافي للكرد الفيليين فـي  ، هولير للحزب 
وبهذه المناسبة دعـي ممثـل   ، عاصمة إقليم كوردستان هولير 
فألقى كلمة ارتجاليـة ،هنـأ   ، حزبنا إللقاء  كلمة بهذه المناسبة

وتنمى لهم ، هم الثقافي األخوة الكرد الفيليين على افتتاح مركز
    .الموفقية

  ....لقاءات صحفية -@ 
أجرت أسبوعية روداو  مقابلة صحفية مع ممثل حزبنا نشرت  

قسما منها في العدد األول من األسـبوعية الصـادر بتـاريخ    
كما أجـرى مراسـل   ، وفي الصفحة الخامسة ،   ٧/٤/٢٠٠٨

لريبورتاج  روداوا  لقاءا صحفيا مع ممثل حزبنا وذلك استكماال
صحفي أجرتها صحيفة سويدية وركز اللقاء حـول التعريـف   

، والمكتومين)  أجانب الحسكة( وريةبالمجردين من الجنسية الس
والفرق بين المكتـومين واألجانـب مـن الناحيـة القانونيـة      

  .والممارسة
كما أجرى مراسل جريدة ميديا األسبوعية لقاءا صحفيا مـع    

  .ممثل حزبنا
  ....ة في تأسيس حركة إصالح التركمانالمشارك -@ 
بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس حركة إصالح التركمان فـي    

، الصديقفي احتفالية الحزب  شاركت ممثلية حزبنا،  كردستان
  .قيادة الحركة بهذه المناسبة  ت فيهاهنأ
  

  )..... كردستان( د المائة إلصدار جريدةالذكرى العاشرة بع-@
أربعة أحزاب كردية سورية في هـولير أقـيم    برعاية ممثلي  

احتفال بمناسبة الذكرى العاشرة بعد المائة لصدور أول صحيفة 
كردية باسم كردستان على يد رائد الصحافة الكرديـة مقـداد   

) آال(ت االحتفالية على صالة مركز هذا وأقيم، مدحت بدرخان 
ء مع االحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهدا توبدأ

أبـو  (ثم ألقى الرفيق محمود محمد ) يبأي رق( النشيد القومي 
وبعدها قدمت فرقة ، كلمة األحزاب الراعية لالحتفالية ) صابر 

فقـرات برنامجهـا   ، ) ع كردستان فر( ميديا للفلكلور الكردي 
وقد شاركت فرقة بـراعم تيشـك العائـدة للحـزب     ،  ني الف

االحتفاليـة بتقـديمها   إيـران  فـي    -الديمقراطي الكردستاني
وكما ، رقصات من الفلكلور الكردي  الخاص بشرق كردستان 

أطربت الفنانة الرائعة شـيرين بـرور الجمـاهير المحتفلـة     
ومن الجدير ذكره أن األحزاب الراعية لالحتفال هي .بالمناسبة

 -٢) البـارتي ( الحزب الديمقراطي الكردي في سـوريا  - ١
لحزب الديمقراطي التقـدمي  ا -٣حزب ازادي كرد في سوريا

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي فـي   -٤الكردي في سوريا 
  ) .يكيتي ( سوريا 


