
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  
وي   اء اخــــــــــــ     لق
  :عقد لقاء رباعي بين ممثلي األحزاب الكردية التالية   
  الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا -
  )البارتي( الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا  -
  حزب آزادي الكردي في سوريا  -
  )يكيتي( لديمقراطي الكردي في سورياحزب الوحدة ا -

وفي االجتماع تم استعراض المستجدات على الساحة    
وكردستان وكذلك تم ، والمتغيرات في المنطقة ، الدولية 

، الكردي في سوريا وحركته الوطنية االشارة الى واقع شعبنا
والمعيقات التي ظهرت والتي سوف تظهر لعرقلة وصول 

تمخض والذي ت، قد المؤتمر الوطني الى مرحلة ع، الحركة 
، ت الحركة والشعب الكردي في سورياعنه لجنة تقود نضاال

ف شارة الى االختالفات التي حصلت في التحالت اإلوكما تم
التفاهم ب شاد المجتمعونوأ،الديمقراطي الكردي في سوريا

المجتمعون  نىوتم، األحزاب األربعة ممثلي  الحاصل بين
ة الحال بين األطراف األربعة في إقليم وحدن يجد التفاهم وأ
على الساحة الوطنية السورية  تطبيقاته العملية، ردستان ك

د الوثائق وتحدتهيء ، تشكيل لجنة تحضيرية  فيسراع واإل
كافة الفصائل  تدعوللمؤتمر الكردي المنشود و، المستقلين 

  .المرجعية الكردية لتنبثق عنه، األخرى الى ذلك المؤتمر 
  
  وديآخر  لقاء و   
 
زار وفد يمثل ، طار تطوير العالقات الكردستانية في إ     

 -آزادي -البارتي –التقدمي ، األحزاب الكردية التالية 
سازماني خباتى (المقر المركزي لحزب ، الوحدة 

وكان في استقبال الوفد األخ بابا شيخ ،  )كوردستانى ئيران
اباشي عضو اللجنة حسيني السكرتير العام وسيد كاميل ج

المركزية واألخ محمد ال جاني عضو اللجنة المركزية واألخ 
وبعد الترحيب بالوفد ، علي بهرامي مستشار اللجنة المركزية

تم استعراض األوضاع  العامة والمتغيرات العاصفة التي 
االشارة الى المحاولة  توتم، تعصف بالعالم والمنطقة 
لفيدرالي على الدستور العراقي االنقالبية للبرلمان العراقي ا

يجاد والمتضمن إ، من الدستور  ١٤٠مادة فيما يخص ال
الحلول لمدينة كركوك واألقضية والنواحي الخارجة عن 

بدى وأ، ) المناطق المتنازع عليها( ى األقليم والتي تسم
قرار  مجلس محافظة كركوك المجتمعون ارتياحهم من 

اقشة من تتم اكم ،ليم قإعالن ضم كركوك الى  اإلبالقاضي 
ومعوقات ، الكردستاني  ئتالفبين اال، المعوقات الحاصلة 

الى  عادة العالقاتإلوتم بحث السبل الكفيلة ، تفعيل دوره
لى األحزاب المجتمعون ع نىوتم، موقعها الطبيعي 

سراع في تشكيل جبهة الكردستانية في كردستان إيران اإل
من ، المعارضة االيرانيةوتفعيل جبهة  وتنشيط، كردستانية 
يتمتع فيه شعبنا  ،يران ديمقراطي تعددي فيدراليأجل بناء إ

وفي نهاية االجتماع تم ، الكردي بحقوقه القومية المشروعة 
 .التأكيد على تطوير العالقات 

  تهنئة وتبريكات   
بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرون على تأسيس حزب   

زار ممثل حزبنا السيد ،  سازماني خباتى كوردستانى ئيران
عضو اللجنة السياسية على رأس ) صابر أبو( محمود محمد 

وفد من منظمة هولير لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي 
مقر مكتب العالقات للحزب ) يكيتي( الكردي في سوريا 

الشقيق وكان في استقبال وفد حزبنا  السكرتير العام للحزب 
عضاء المكتب السياسي بابا شيخ حسيني وعدد من أاألخ 

ممثل قدم ، وبعد الترحيب بوفد حزبنا ، واللجنة المركزية 
عضاء الحزب التهاني والتبريكات باسم رئيس الحزب وأ

  نوتمنى ا، ير  التهاني والتبريكات منظمة هولسم القيادة وبإ
لتفاهم مع تحول ذكرى تأسيس الحزب  الى مجال لت
جبهة الكردستانية في قامة الحزاب الكردستانية وإاأل

 قد جل االستعداد للتغيرات التي وذلك من أ، إيران كردستان
وفي نهاية الزيارة تم التأكيد ، تحصل في المستقبل القريب 

  . على تمتين وتطوير العالقات الثنائية بين الحزبين الشقيقين
   
  لقاء كردستاني    
   
  :ضم األحزاب  التالية عقد لقاء كردستاني  

 - حزب الوطنيين الديمقراطيين_ حزب آزادي كوردستان 
حزب سازماني خباتى - حزب الديمقراطي الكردستاني ايران

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في  –كوردستانى ئيران 
حزب الديمقراطي الكردي في ال) يكيتي(سوريا
مناقشة تم ،  حزب آزادي الكردي في سوريا) البارتي(سوريا

، قة والعالم وضاع المنطوأ، ألوضاع الكردستانية والكردية ا
ئتالف مناقشة وضع اال توتم، واآلفاق المستقبلية

، زالة المعوقات التي تعترض طريقهومحاولة ا، الكردستاني
  .بواجباته الكردية والكردستانية للقيام ل دورهوضرورة تفعي

  لقاءات كردستانية   
زار ممثل حزبنا  ، الكردستانية  طار العالقاتفي إ   

  :مكاتب ومقرات األحزاب التالية 
الحزب الشيوعي  - االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني

المكتب  –حزب بيت النهرين الديمقراطي  -الكردستاني
المركزي للعالقات الوطنية والكردستانية للحزب الديمقراطي 

وتم ، ة في كردستانالجمعية الثقافية التركماني –الكردستاني 
  .البحث في األوضاع العامة وسبل تطوير العالقات األخوية

  
  :زيارة مشتركة  
ثر عودة السكرتير العام للحزب االشتراكي على إ  

من زيارته األوربية   مسعود تكباكور األخ  الكردستاني
زار وفد مشترك ضم السادة  مصطفى ابراهيم رئيس مكتب 

ر والسيد  كاوا آزيزي ممثل حزب عالقات البارتي في هولي
ممثل ) بافي صابر( والسيد محمود محمد ، آزادي الكردي  

وبعد ، المقر المركزي للحزب الشقيق ) يكيتي(حزب الوحدة 
، تم استعراض األوضاع السياسية العامة ، تهنئته بعودته 

في عرقلة األئتالف  واالشارة الى تلك المعيقات التي تسببت
وضرورة ، عراقيل زالة تلك الاليجاد آليات الكردستاني وإ

   .جتماع لألئتالفاالسراع في عقد إ

   ١٥        قضايا كردستانية)         ١٨١(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       


