
  .سيادة الرئيس األخ مسعود البارزاني -
  .رئيس إقليم كردستان العراق

  رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
 .األخوة في المكتب السياسي للحزب الشقيق -

مع حلول الذكرى الثالثة والستين لميالد الحزب الـديمقراطي    
الكردستاني الشقيق، نتقدم لسيادتكم بـأحر التهـاني وأصـدق    

ام التقدم للمسيرة النضالية التي دشنها البـارزاني  التمنيات بدو
الخالد، الذي قاد النضال الوطني الكردي في كردستان العراق 
ضد الظلم واالستبداد، ردحاً طويالً من الزمن، وواصل الحزب 
كفاحه العادل بقيادتكم الحكيمـة، وبـدماء شـهدائه األبـرار،     

قق أهدافـه  وبالتضحيات الجسيمة  لشعب كردستان، إلى أن ح
، يتمتع  فيـه شـعب كردسـتان    فيدرالي في عراق ديمقراطي
  .بحقوقه المشروعة

وبهذه المناسبة التاريخية التي تتزامن مع تجديد الثقة، خالل    
االنتخابات األخيرة، برئاستكم لإلقليم، فإننا على ثقـة كبيـرة   
بحكمة قيادتكم لشعب كردستان نحو التقدم والرخاء وترسـيخ  

لديمقراطية واحترام حقوق االنسان، وحـل المشـاكل   مباديء ا
 ١٤٠العالقة مع الحكومة المركزية، بما فيها تطبيـق المـادة    

  .وفق الدستور العراقي
مرة أخرى لكم تحيات وتهاني حميع الرفـاق فـي حزبنـا      

وتمنياتهم بالمزيد من التقدم علـى طريـق صـيانة التجربـة     
  .الديمقراطية، ودمتم للنضال

  ١٦/٨/٢٠٠٩ في     
  اللجنة السياسية

  لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
  )يكيتي(

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  
  األخوة األعزاء في
  المكتب السياسي

  .إيران -للحزب الديمقراطي الكردستاني
  

بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لميالد حزبكم    
اني، الذي أسسه القائد المناضل، الحزب الديمقراطي الكردست

الخالد قاضي محمد، يسرنا أن نتقدم إليكم وإلى جميع رفاق 
وأنصار حزبكم الشقيق، بأحر التهاني وأصدق التمنيات بتحقيق 
أهدافكم في الديمقراطية إليران والحكم الذاتي لكردستان، 
خاصة في هذه الظروف التي تصاعدت فيها إرادة التغيير، بعد 

ان عن االستجابة لطموحات الشعب أن عجز نظام طهر
اإليراني التي تجلت في معارضته لنتائج االنتخابات الرئاسية 

  .األخيرة
مرة أخرى لكم تهانينا الحارة، مع تمنياتنا بدوام التقدم   

للمسيرة النضالية التي قادها حزبكم الشقيق، وقدم على طريقها 
دكتور خيرة كوادره، وفي مقدمتهم الشهداء قاضي محمد وال

  .    عبدالرحمن قاسملو والدكتور صادق شرفكندي
  .   ودمتم للنضال                    

  ١٦/٨/٢٠٠٩في      
  اللجنة السياسية

  لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
  )يكيتي(

  نشاطات
     ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

عقد ممثل حزبنا في إقليم كردستان لقاءاً اخويـاً  _ *
 -مع مكتب العالقات للحزب الديمقراطي الكردستاني 

وزار كالً من المكتـب المركـزي للعالقـات     ،إيران 
الوطنية والكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني 

مكتب العالقات الكردستانية لحزب و.العراق الشقيق -
. فـي هـولير    إيـران  -ن سازمانى خباتى كوردستا

  . إيران –واستقبل وفداً من حزب آزادي كوردستان 
على اثر التغييرات األخيرة في سياسة الحكومـة  _ *

التركية تجاه القضية الكردية والتصريحات المتكـررة  
لمسؤوليها حول ضرورة إيجاد حل ديمقراطي للقضية 

 gele( أجرت فضائية شعب كوردسـتان  ، الكردية  
kurdistan  (  لقاءاً تلفزيونياً مع األخ محمود محمـد

عضو اللجنة السياسية ممثل الحزب فـي  ) أبو صابر(
حيث أجاب خاللها  على أسئلة مراسـل  ، كوردستان 

الفضائية وبين موقف حزبنا من حل القضية الكرديـة  
وسلط األضواء على ، في كل جزء وحسب خصوصيته

لقضـية  ما يجري في تركيا من نقاشات ساخنة حول ا
  .الكردية وسبل إيجاد حل دائم لها 

مقابلة مع ) هاوالتي ( كما أجرى مراسل جريدة _ *
وتضمن محور اللقاء ما يجـري فـي   ،  ممثل حزبنـا 

تركيا من محاوالت إيجاد حل للقضية الكردية من قبل 
النظام التركي وتأثيرات ذلـك علـى بقيـة أجـزاء     

ة حيث أجاب ممثل حزبنـا علـى أسـئل   ، كوردستان 
  .واستفسارات مراسل الجريدة  

  
المشاركة في الفعاليات الكردسـتانية   -@          

.....  
شارك وفد من منظمة حزبنا  في ، بدعوة رسمية _ *

االحتفالية التي أقامها الحزب الديمقراطي الكردسـتاني  
إيران الشقيق  بمناسبة الذكرى الرابعـة والسـتين    –

المركـز الثالـث    والتي أقيمت على مسرح، لتأسيسه
وبناء على دعـوة  .للحزب الشقيق في منطقة جزنكان 

، من رئيس مكتب العالقات الكردستانية للحزب الشقيق
فرقة ميديا للفلكلور الكردي في مراسيم هذه شاركت 
بفاعلية في مراسيم االحتفالية وقدمت العديد من  الذكرى

أغانيها الفلكلورية والقومية التي أطربت الحاضـرين  
  .نالت إعجابهم و

منظمة إقليم كردستان تعقد اجتماعـاً   -@          
  .....موسعاً 

عقدت منظمة إقليم كردستان لحزبنا حزب الوحدة _ *
اجتماعاً موسعاً ) يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا 

لمناقشة األوضاع التنظيميـة  ،  ٢١/٨/٢٠٠٩بتاريخ 
، ترحـات ونشاطات المنظمة وإبداء االنتقـادات والمق 

و ، وضرورة إيجاد سبل وآليـات تالفـي النـواقص    
استعرض ممثل الحزب آخر المستجدات والتطـورات  

  .العامة

  ١٢      قضايا كردستانية    )     ١٩٣(العدد                YEKÎTÎ  الوحـــدة 


