
              

  

  

   ......مشتركة  لقاءات -@   
لقرارات مؤتمرات حزبنا  وتنفيذاً تأكيداً _ *       

زار  ،بخصوص تطوير وتعزيز العالقات الكردستانية 
، عضو اللجنة السياسية ) صابر أبو(األخ محمود محمد
المقر المركزي لحزب ، كردستان إقليم ممثل حزبنا في 

عمر خدر وكان في استقباله األخ ،  يالكردستانالمحافظين 
ستار  رئيس الحزب واألخوة نزار سعيد و سامي سورجي

واألخ خالد محجوم ، عضوي المكتب السياسي للحزب
وبعد الترحيب بممثل ، شقيق عضو القيادة للحزب ال

ارتياحه من مواقف  أبدى عمر آغامن قبل األخ ، حزبنا
واستقاللية القرار ، حزبنا من ناحية العالقات الكردستانية 

ية بين حزبينا على تطوير العالقات األخو وأكد، الحزبي 
وتم توديع ، والمحافظين الكردستاني ، الوحدة الديمقراطي

  .بحفاوة وتكريم كما أستقبل حزبنا ممثل 
مكتب ،  كردستانكما زار ممثل حزبنا في _ *        
مدير  في مدينة أربيل واستقبل من قبل) شهيد المحراب (

، ر عادل كلي وعدد من أعضاء المكتبالمكتب الشيخ بشي
تغليب الوعي  التأكيد علىووتم مناقشة األوضاع العامة 

  . القومي على الديني

  يلتقي بوفد منوفد حزبنا _ @ 

  ..... نهرين الديمقراطي تحزب بي
عقد لقاء مشترك بين وفد من حزبنا برئاسة _ *       

منظمة هولير  من أعضاءعدد وعضوية ممثل حزبنا 
برئاسة نهرين الديمقراطي  تللحزب ووفد من حزب بي

وعضوية كل من  األخ روميو هكاري سكرتير عام الحزب
أعضاء المكتب  عامر حزيران واألخ زادوق آدماألخوة 

عضو فرع اربيل زوزاني أرسانيس  السياسي واألخ
وذلك في مقر  ،عضو مكتب العالقات للحزب الشقيق و

  .رين الديمقراطيب السياسي لحزب بيت نهالمكت
 

  لفنان زهير حسيباالمشاركة في افتتاح معرض @ _
في ، في إقليم كردستان  شارك ممثل حزبنا _*       

وسجل ، افتتاح معرض الفنان التشكيلي زهير حسيب 
 مراسل أجرىوبهذه المناسبة ، كلمة في سجل الزوار 

جاء ،  مع ممثل حزبنا تلفزيونياً لقاءاً) تلفزيون القلعة (
أشكاله بكافة إلى النضال  ينهو من الداعحزبنا  إن (فيه 

المجتمع لمنظمات  المساندين والداعمينمن هو وووجوهه 
، وحات الهادفةلالهذا المعرض وهذه  إنوال شك ، المدني 

والتعبير عن الرأي وما النضال  أشكالشكل من هي 
يم ووزارة الثقافة اإلقلوشكر حكومة ، يجول في الخواطر 

وغيرها من المعارض  لمعرضاعلى رعايتها لهذا 
  .  والنشاطات الثقافية األخرى

             

  .......مواقف مشترآة @ _ 
  بيان مشترك_ * 

جمعة عضو اللجنة السياسية  ىبمناسبة اعتقال األخ مصطف  
والقائم بأعمال سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا الشقيق 

اً بيانلألحزاب الكردية والكردستانية  السياسي الئتالفاأصدر 
نحن ممثلي األحزاب والمنظمات الكردية     :جاء فيه

ندين ونشجب الممارسات ، والكردستانية والموقعين أدناه 
ونطالبه باإلفراج الفوري ، الشوفينية من قبل النظام  في سوريا 

ين  في عن الرفيق مصطفى جمعة وبقية المعتقلين السياسي
وكما نناشد هيئة األمم المتحدة واالتحاد األوربي ، سجون البالد 

إلطالق سراح ، ومنظمات حقوق اإلنسان بالضغط على النظام 
كافة سجناء الرأي في سجون البالد  وعلى رأسهم معتقلي 

  إعالن دمشق  ومناضلي شعبنا الكردي

  .......بطاقة تعزية ومواساة @ _             
شارك ممثل حزبنا في إقليم كردستان في مراسيم  _*        

 لحزب الديمقراطي الكردي في سورياالعزاء التي أقامها ا
في العاصمة أربيل على روح سكرتيره العام  الشقيق) البارتي (

كما أرسل ببرقية تعزية إلى ،  نذير مصطفىاألخ األستاذ 
   .الحزب الشقيق

  مليارات دوالر أربعة حوالي
  آردستان إقليملفعلي لالستثمارات في الحجم ا

  
كردستان ان حجم  إقليمقال مسؤول اقتصادي في : وكاالت 

مليار دوالر خالل  ١٥ حواليااللتزامات باالستثمار بلغ 
 بالمائة ٣٠الى  ٢٥العامين المنصرمين يوظف منها فعليا بين 

  . غالبيتها من الدول الخليجية
ذه النسبة جيدة الن ه"واعتبر رئيس هيئة االستثمار ان 

يحتاج بعضها الى خمس او عشر  األمدالمشاريع الطويلة 
 األجواء إليجادباشرنا التمهيد (...) سنوات لكي يتم تنفيذها 

  ".المناسبة والعقلية المؤسساتية لالستثمار في كردستان
مصدرها دول  اإلقليممعظم االستثمارات في "ان  وأوضح 

نجد ان الدول العربية  األرقامى نظرنا ال فإذا"خليجية خصوصا 
  .من االستثمارات األكبرالخليجية تنال الحصة 

  الذآرى الثالثة والستون
  لتأسيس جمهورية مهاباد الكردية

، ١٩٤٦في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني   
رئيس الحزب  قاضي محمداعتلى القائد الكردي 
ساحة  ايران منصة الشرف في-الديمقراطي الكردستاني

وسط مدينة مهاباد ليعلن منها على المأل عن  جوار جرا
إال أن . تأسيس أو جمهورية كردية في العصر الحديث

المتغيرات الدولية وتقاسم مناطق النفوذ والمصالح بين 
الدول الكبرى قضت بوأد هذه الجمهورية الفتية  في 

والتي لم تعمر أكثر من عشرة أشهر،  ١٩٤٦كانون األول 
إثر  ١٩٤٧آذار  ٣١تنفيذ حكم اإلعدام بقادتها في وتم

محاكمة صورية، وبذلك، أسدل الستار على تاريخ هذه 
الجمهورية التي قدمت الكثير ألبناء شعبنا خالل عمرها 

قادتها ، لذكرى العطرة الالقصير، وستظل ذكراها و
وصمودهم البطولي ودفاعهم عن حق شعبهم في الحياة 

. حاكم موضع فخر واعتزاز الكردوالحرية أمام تلك الم
وشقيقه ، قاضي محمدباقة ورد عطرة إلى روح الشهيد 

 .وكافة الشهداءسيفي قاضي وابن عمه  صدر

  نشاطات
ممثلية الحزب في إقليم 

 اقآردستان العر
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آل من رئيس المجلس الوطني  أعلن:  - PNAاربيل 
عن  اإلقليملكردستان العراق ورئيس الوزراء في حكومة 

العام القادم من  أيارتحديد يوم التاسع عشر من شهر 
الجاري موعدا إلجراء االنتخابات العامة لبرلمان آردستان 

انتخابات مجالس المحافظات  بإجراء، ومرحبين اإلقليمفي 
  . ومستقرة آمنة أجواءالعراقية التي جرت قبل يومين في 

في مؤتمر صحفي مشترك عقده آل من  اإلعالنوجاء 
نيجيرفان رئيس برلمان آردستان و عدنان المفتي

  ....آردستان إقليمرئيس الوزراء في حكومة زاني البار
وافقنا على    :في المؤتمر الصحفي عدنان المفتي قالو

 إلجراءمن هذا العام  ٥-١٩المقترح الذي يحدد يوم 
انتخابات برلمان آردستان وبحثنا الخطوات التي ينبغي 
اتخاذها من بينها الخطوات التي ستتخذها المفوضية العليا 

نتخابات وآذلك تعديل قانون انتخابات برلمان المستقلة لال
القانون بحاجة الى بعض  أنآردستان ، مشيرا الى 

 ٢٥الى  ٣٠التعديالت من بينها تعديل سن الترشيح من 
والكلدان  واآلشوريينوتحديد نسب مخصصة للترآمان 

  .وآذلك النساء
رئيس الوزراء في  نيجيرفان البارزاني أشارمن جانبه   

آردستان ان الحزبين الكرديين الرئيسيين  ليمإقحكومة 
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني 

بحسب : وأضافسيشارآان في االنتخابات بقائمة واحدة 
االتفاق نحن في الحزبين الديمقراطي واالتحاد سنشارك 

في التحالف  أخرى إطرافبقائمة واحدة وسنحاول إشراك 
ضية الكردية بحاجة الى توحيد صفوف نعتقد ان الق ألننا
  .الكرد

انتخابات مجالس  إجراءعملية   ووصف البارزاني  
خطوة  بأنهاالمحافظات العراقية التي جرت قبل يومين 

خطة   :وأضافمهمة لتطوير العملية السياسية في العراق 
مهمة للعملية السياسية في العراق وليس فوز حزب واحد 

نقدم تهانينا له  اإلقليمفي حكومة  طرف يفوز فيها نحن وأي
  .ونتمنى لهم الموفقية

هذه االنتخابات في العراق خطوة : وتابع حديثه قائال   
مهمة لتطوير العملية السياسية في العراق وسعداء انها 

العراق بشكل منظم وخطوة مهمة  أنحاءجرت في جميع 
نحو مجتمع جديد في العراق وبشاهدة جميع المراقبين 

انتخابات منظمة والشك هناك نواقص ولكن على  آانت
  .ناجحةالعموم آانت انتخابات جيدة وخطوة 

ان حكومته رفعت شكوى  اإلقليموآشف رئيس حكومة   
الى المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق لعدم 

العديد من المواطنين في المناطق المتنازعة  أسماءعودة 
خابات مجالس المحافظات العراقية عليها للمشارآة في انت

 أصدرناآردستان العراق  إقليمنحن في حكومة  :وأضاف
لم ترجع ومن حقنا ان نرفع  أسمائنابيانا الن العديد من 

وبخصوص  ...شكوى ضد المفوضية العليا لالنتخابات
آردستان  إقليمتوحيد الوزارات الثالثة الباقية في حكومة 

بخصوص وزارة : ل البارزانيقا اآلنالتي لم تتوحد لحد 
 بايز الطالبانيالمالية تقريبا انتهى موضوعها الن السيد 

يدير وزارة المالية ولم يتبق شيء في عملية توحيد 
الوزارات الثالث ونحن توقفنا فقط في تحديد اليوم الذي 
نجري فيه مراسيم توحيد هذه الوزارات الثالث واختيار 

  .هذا اليوم
وفي رده على سؤال حول استحداث مؤسسة للنزاهة في 

توجد لدينا  ال اآلنلحد : قال نيجيرفان البارزاني  اإلقليم
 تأسيسبصدد  اآلنمؤسسة لمتابعة هذه القضايا ونحن 

مؤسسة لمتابعة الشكاوى التي تصلنا حول الفساد، معتبرا 
ظاهرة اجتماعية وعلى الجميع العمل  أصبحتالفساد  أن

تنشره بعض الصحف عن  اربتها، ومشددا ان ماعلى مح
والمالي تدخل ضمن التهم التي  اإلداريحاالت الفساد 

يقدمون شيئا مفيدا للقضاء على هذه  وال أدلةليست لها 
  . الظاهرة

رئيس برلمان آردستان   عدنان المفتي  الى ذلك اعتبر
نجاح انتخابات مجالس المحافظات العراقية تجربة مهمة 

انتخابات مجالس : وأضافالديمقراطية في العراق لتثبيت 
ديمقراطية ومهمة  تجربة أنهاالمحافظات العراقية نعتقد 

وضرورية لتثبيت الديمقراطية ولحسن الحظ هذه 
    االنتخابات بشكل عام آانت ناجحة

القادمة  األيامان برلمان آردستان سيعقد خالل  وأوضح
خابات العامة تعديالت على قانون االنت إلجراءجلسة 

نحن بصدد تعديل القانون : وقانون مجالس المحافظات وقال
للترشيح في البرلمان وآذلك نسبة  ٢٥لم هم فوق سن 

القادمة لمناقشة  األياموخالل % ٣٠الى % ٢٥النساء من 
قانون مجالس المحافظات وآذلك المواد التي ينبغي تعديلها 

  .في قانون انتخابات برلمان آردستان
  
  
  
  
عاما  ٢٠حكما بالسجن  إيرانيةالمحكمة الثورية  أصدرت  

على ناشط سياسي كردي بسبب انتمائه الى حزب غير قانوني 
  . الثالثاء اإليرانية" اعتماد ملي"صحيفة  أوردتحسب ما 

ولم . جبرايل خوسرافيوقالت الصحيفة ان الناشط يدعى   
 إيرانتكشف عن الحزب غير القانوني التي ينتمي له اال ان 

  . كردية أحزاباحظرت 
سنانداج الذي اعتقل العام الماضي هو من مدينة  وخوسرافي  

والتي شهدت تظاهرات  إيرانعاصمة والية كردستان في 
 اإليرانيةبشكل دوري واشتباكات مسلحة بين القوات 

  . والجماعات الكردية االنفصالية
رخصة مطبوعة  ألغت إيرانوذكرت الصحيفة كذلك ان   
وذلك  أسبوعينالكردية الفارسية التي تصدر كل  "وجهاالتر"

المحكمة العليا في تشرين  أمرت أنللمرة الثانية بعد 
  . نوفمبر برفع حظر سابق عليها/الثاني

وتعد المطبوعة التي يديرها محمد علي توفيقي مقربة من   
  . اإليرانيين اإلصالحيين

حكما  رانإي أصدرتنوفمبر الماضي /وفي تشرين الثاني  
الناشط  محمد صديق كابودفاندعاما على  ١١بالسجن لمدة 

قيامه بتحركات "بسبب  اإلنسانوالصحافي الكردي لحقوق 
  ".القومي األمنتتعارض مع 

מ א  ١٩א

 عاما٢٠ًتحكم على ناشط كردي بالسجن إيران
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  وفد كردي 
  يلتقي مسؤولين من وزارة الخارجية الهولندية

  الشأن الكردي في سوريا مويبحث معه
  
لكرد السوريين التقى وفد من هيئة العمل المشترك ل  

مع مسؤولين في  ٢٠٠٩ -٠١-٢٣في هولندا بتاريخ 
وقد بحث الوفد . وزارة الخارجية الهولندية في الهاي

الكردي مع الجانب الهولندي القضية الكردية في سوريا 
وما يعانيه الشعب الكردي من قمع واضطهاد من قبل 

وفد هيئة العمل المشترك   أشاروقد . النظام السوري
والمراسيم والقوانين التي يصدرها  جراءاتاإل إلى

النظام السوري لتطبيق سياسته الشوفينية تجاه شعبنا 
  .٤٩الكردي، والتي كان آخرها القانون رقم 

كما وتم في االجتماع التطرق الى القمع وانتهاكات   
واعتقال المعارضين والناشطين  اإلنسانحقوق 

تمت  اإلطارهذا منهم، وفي  األكرادالسياسيين وال سيما 
الى اعتقال السادة مصطفى جمعة عضو اللجنة  اإلشارة

السياسية لحزب آزادي الكردي وعضوي قيادة حزب 
آزادي اآلخرين محمود شيخو ومحمد سعيد عمر، 
ومشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي، 

في السجون  األكرادوغيرهم من المعتقلين السياسيين 
 .السورية

وقد طالب الوفد الكردي الجانب الهولندي هذا   
بالتضامن مع الشعب الكردي وقضيته العادلة في 
سوريا، والضغط على الحكومة السورية ومطالبتها 

والقوانين والقرارات الدولية  اإلنسانباحترام حقوق 
عن جميع معتقلي الرأي  واإلفراجالمتعلقة بذلك، 

  .والمعتقلين السياسيين
اطالع المنظمات  إمكانيةلقاء بحث كما وتم في ال  

 اإلنسانالهولندية على واقع حقوق  واإلنسانيةالسياسية 
واالضطهاد والقمع الذي يعانيه الشعب الكردي في 
سوريا من خالل قيام هذه المنظمات بزيارات ميدانية 

 .الى سوريا
لمعاناة الشعب  أسفهموقد أبدى المسؤولون الهولنديون   

معه، ولفتوا النظر الى المواقف الكردي وتضامنهم 
بشأن العالقة مع دمشق  األوربيالمتباينة لدول االتحاد 

االتحاد من اجل  واتفاقيةواتفاقية الشراكة معها، 
المتوسط، وتباين مواقف هذه الدول من انتهاكات حقوق 

  .وعدم احترامها في سوريا اإلنسان
مل واهتم الجانب الهولندي بمالحظات وفد هيئة الع   

استعداده  وأبدىالمشترك للكرد السوريين في هولندا، 
ومصير  اإلنسانلدارستها وخاصة تلك المتعلقة بحقوق 

وعبر . المعتقلين السياسيين وممارسة التعذيب ضدهم
  .الوفد الكردي في ختام اللقاء شكره للجانب الهولندي

هذا وتجدر اإلشارة الى ان منظمة حزبنا في هولندا    
ئة العمل المشترك للكرد السوريين، عضو في هي

  .وتشارك بفعالية في نشاطات الهيئة

  أمسية أدبية شعرية في أثينا
  للشاعر هيمن كرداغي 

  
- ٠١- ٢٤ األحدأقامت منظمة حزبنا في اليونان يوم   

أمسية أدبية في العاصمة اليونانية أثينا للشاعر  ٢٠٠٩
 عن األمسيةالكردي هيمن كرداغي، الذي تحدث في 

الى تجربته  باإلضافةالشعر الكردي وواقعه الحالي، 
حيث صدرت للشاعر كرداغي  صدراتهوإالشعرية 

 ٢٠٠٨ثالث مجموعات شعرية كان آخرها عام 
  .احترقت سيحبك دخاني أيضاً إذا: بعنوان

 ألقىوالشعر  األدبوبعد التحدث والمناقشة حول   
 أمتعتالشاعر هيمن كرداغي بعضا من قصائده التي 

  .الجمهور الذي تجاوز عدده المائة شخص
  

  منظمة حزبنا في جنوب و غرب ألمانيا
  تعقد كونفرانسها االعتيادي الخامس

    
كونفرانسه  ألمانياعقد فرع حزبنا في جنوب وغرب 

الفرع  أعضاءاالعتيادي الخامس بحضور الرفاق 
ممثلي الهيئة القيادية  وبإشرافوالفرق التابعة لها 

  .أوربالمنظمة 
أطلق على الكونفرانس اسم الراحل الرفيق أديب   

بالوقوف دقيقة صمت  أعمالهبدأ الكونفرانس . إبراهيم
جدول  إقرارثم تم . الشهداء ألرواح وإكبارا إجالالً
الذي بدأ بقراءة تقرير الفرع الذي تضمن  األعمال

الوضع التنظيمي للفرع والتغيرات والتطورات الحاصلة 
ثقافية واالجتماعية والجماهيرية التي فيه، والنشاطات ال

قام بها الفرع خالل الفترة السابقة منذ عقد الكونفرانس 
الى الصعوبات والعوائق التي كانت  باإلضافةالرابع، 

الى  باإلضافةهذا . تعترض طريق عمل ونشاط الرفاق
ممارسة النقد والنقد الذاتي حيث تم التوقف على نقاط 

التي تم ارتكابها خالل الفترة  واألخطاءالخلل والضعف 
السابقة بروح رفاقية بغية تجاوزها واالستفادة منها، 
والى جانب ذلك تم الحديث عن النقاط االيجابية 

تعميقها  وضرورةبها  واإلشادةوالنشاطات الناجحة 
وبعد انتهاء اللجنة الفرعية من . وتوسيعها والتأكيد عليها

ه من قبل الرفاق وإغنائمناقشة التقرير  تقديم تقريرها تم
  .الحاضرين

وكان للنشاطات والعمل المشترك مع المنظمات   
هيئة  إطارسواء ضمن  األخرىالكردية  واألحزاب

العمل المشترك او خارجه حيزا كبيرا من المناقشات 
وبعد االنتهاء من . والحوار والبحث خالل الكونفرانس

التي  المناقشات كان هناك حيز للنقد والنقد الذاتي
وفي الختام تم انتخاب . مارسها المجتمعون بروح رفاقية

مسؤول جديد للفرع وانتخاب لجنة فرعية جديدة 
الى انتخاب مندوبي الفرع الى الكونفرانس  باإلضافة

  .القادم أيارالذي سيعقد خالل شهر  أورباالعام لمنظمة 

  ١٥       قضايا كردستانية)         ١٨٦(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


