
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

   ...... مشتركة لقاءات - @        
وتعزيز ، تطوير العالقات الكردستانية  إطارفي  -      
 إحدى يضم في إطاره الذيالكردستاني و االئتالفدور 

يمثل مشترك زار وفد ،  وكردستانياً كردياً عشرة حزباً
ية في االئتالف وهي الكردية السورمنظمات األحزاب 

المقر )  الوحدة –آزادي  –الوفاق  –التقدمي  –البارتي (
وكان ،  إيران -المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني

الوفد األخ مصطفى هجري السكرتير العام  الفي استقب
المكتب السياسي واللجنة  أعضاءللحزب الشقيق وعدد من 

بعد الترحيب و، المركزية والكوادر المتقدمة للحزب 
بالوفد تم تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر 

المؤتمر الرابع عشر  بنجاح وتقديم  أعمالالسعيد وانتهاء 
في تنفيذ المهام لها النجاح وتمني التهاني للقيادة الجديدة 

وبعدها تم ، الحزب  أعضاءالملقاة على عاتقهم من قبل  
في نهاية االجتماع و، تانيةتناول األوضاع الكردية والكردس

ضرورة تطوير العالقات وتعزيز دور  ن علىالمجتمعو أكد
وودع الوفد بمثل ما ، خدمة القضية الكردية في  االئتالف

  .استقبل به من حفاوة وتكريم 
المشترك لألحزاب الخمسة المقر كما زار الوفد   -      

بل واستق باكور –طنيين الديمقراطيين المركزي لحزب الو
طان السكرتير العام للحزب وعدد من من قبل األخ بوالوفد 
ووضع ، وتم تناول القضايا العامة ، قيادة الحزب  أعضاء
والمباشرة في  الكردستاني وضرورة تفعيل دوره االئتالف

الزيارة تم التأكيد على تطوير  وفي نهاية، تنظيم اجتماعاته 
  .بين أحزاب االئتالف  عالقاتال

الشخصية الكردية  عثمان  المشتركزار الوفد  كما  -    
الحركة الكردية في  أوضاع معه في تباحثالوتم  أوجالن

وتأثيراته على مجمل القضية الكردية p.k.k تركيا ودور 
بديل ديمقراطي لمعالجة القضية الكردية  إيجادوضرورة 

الحركة بقية أطراف في كردستان الشمالية وعدم وقوف 
من الصراع تان الشمالية موقف المتفرج الكردية في كردس

استعداده  وأبدى p.k.k الدائر بين الجونتا التركية و
لمساعدة وتأييد األحزاب الكردية المرخصة في تركيا 

بقيادة سرتاج وحزب شرف  والمساواةالعدالة ومنها حزب 
مناقشة األوضاع  إلى رق المجتمعونوتط، الدين آلجي 

 .العامة 
  .....السليمانية  في لقاءات وفد حزبنازيارة و -@     
منظمة حزبنا في كردستان مدينة  منزار وفد  -    
وبناء  ،واجتمع الوفد،   ١٣/١٠/٢٠٠٨بتاريخ  انيةالسليم

الحزب االشتراكي  يمع ممثل ،على موعد مسبق
الديمقراطي الكردستاني وذلك في المقر المركزي للحزب 

استعرض ممثل ، بنا فد حزوبعد الترحيب بو، الشقيق  
والحركة ، حزبنا التطورات على الساحة الوطنية السورية 

وقدم لمحة مفصلة عن حزبنا ودوره ، الكردية في سوريا 
المرجعية  إليجاد وسعيه الدائمالحركة الكردية  في إطار
المؤتمر الوطني الكردي في سوريا  المنبثقة عن الكردية

العالقات الثنائية ان الطرفوثمن ،  هوالعقبات التي تعترض

تطويرها وتعزيزها ضرورة على أكدا و، بين الحزبين 
أن فضائية شعب كردستان  هومن الجدير ذكر، مستقبالً

كما أدلى غطت زيارة وفد حزبنا في نشراته اإلخبارية 
بتصريح حول ممثل الحزب الرفيق محمود أبو صابر 

  .  هدف الزيارة وأهم المواضيع التي تم التباحث حولها 
 المركزية كما زار وفد حزبنا مقر العالقات -       

استقبل و،  إيران -لحزب كومال زحمتكيشان كوردستاني
عضو اللجنة المركزية  الوفد من قبل األخ زاكروس

 ل مكتب العالقات  وفي االجتماع تم تناول العالقاتومسؤ
الطرفان  وأكد، واألوضاع العامة ، الثنائية بين حزبينا 

  .رة تطوير العالقات الكردستانية على ضرو
مكتب الفكر والوعي في كما زار وفد حزبنا  -       

ل والسليمانية واستقبل  من قبل ماموستا جعفر مسؤ
مهام المكتب ودوره في تطوير   تم استعراضو، المكتب

لثقافات العالمية من خالل ترجمتهم الثقافة والتواصل مع ا
اللغتين  إلىللكثير من الكتب الفكرية من اللغات األجنبية 

بالكتب  الكرديةالعربية والكردية بغية رفد المكتبة 
اللغة المترجمة إلى  وخاصةً المترجمة والتي تفتقر إليها

  .الكردية 
على دعوة من األخوة في الوفاق  بناءو -      

زار وفد حزبنا المقر ، لكردي في سوريا الديمقراطي ا
، حيث استقبلوا من قبل األخوة ، المركزي للحزب الشقيق 

مجموعة من القضايا التي تخص الساحة  إلىتطرق ال وتم
والمعوقات التي ، النضالية للحركة الكردية في سوريا 

سة من قبل والمحاوالت اليائ، ترض طريق الحركة تع
، تلك المحاوالت الطرفان  وأدان، البعض لتكريد الصراع 

ينية على على تغليب التناقض األساسي مع الشوف وأكدا
  .التناقض الثانوي 

لزيارة وفد حزبنا  اإلعالميةعلى اثر التغطية و -       
شعب كوردستان  فضائيةمدينة السليمانية من قبل  إلى

)gele Kurdista  ( ، و، زار وفد حزبنا مقر الفضائية 
 اإلعالميةاألسرة  إلىبانضمام الفضائية وفد ال  أشاد

هتمام بقضية شعبنا بضرورة االوطالب ، الكردستانية 
 أبناءالكردي في سوريا وتسليط األضواء على معانات 

من السياسة الشوفينية الممنهجة من قبل النظام ، شعبنا 
وفي ،  ٢٠٠٨لعام )  ٤٩( والتي كان أخرها المرسوم رقم 

الحزب لفضائية  تهنئته وقيادةحزبنا ممثل ر نهاية اللقاء كر
  .  شعب كردستان

  ...... ـاء صحفيلقـ -@     
 ، ١٠/٩/٢٠٠٨تاريخ  ٤٩على اثر صدور المرسوم  

 أي وسيلةمن أبناء شعبنا الكردي حرمان  إلىوالهادف 
 الهجرة خارج المناطق الكردية إلىودفعهم الكريم للعيش 

، و األخ آكو محمد رودا أسبوعيةرئيس تحرير  أجرى،
عضو اللجنة  أبو صابرمحمود  الرفيقمع  صحفياًلقاءا 

حول كوردستان  إقليمالسياسية لحزبنا ممثل الحزب في 
وتفاصيله والهدف من ، ه الضارة ثارأوالمرسوم خلفيات 
 والتي أسئلتهالرفيق ممثل حزبنا على  وأجاب ،...إصداره 
تاريخ جريدة لل ٢٨العدد  في الصفحة الخامسة مننشرت 

٢٠/١٠/٢٠٠٨ .  

  ١٢       قضايا كردستانية)         ١٨٣(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


