
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  لقاء أخوي
ل حزبنا ثخوي بين ممعقد لقاء أ  ٢٠٠٨/ ٢/٩بتاريخ   
رئيس حركة اصالح تركمان في كوردستان وذلك في و

المقر المركزي للحركة وتم تناول القضايا الدولية 
والكردية والكردستانية ووضع الشعب التركماني 

الشعب الكردي على مر التاريخ  وعالقاته األخوية مع
ر العالقات الثنائية بين واكد الطرفان على تطوي

  .الحزبين
 

  ـاء خماسيلقـ
عقد لقاء مشترك بين  ممثلية خمسة احزاب كردية      

  : واصدروا التصريح التالي 
حزاب الكردية السورية والموقعة أدناه عقد ممثلو األ

ن جدول عمل وقد تضم،  ٢٠٠٨/  ٦/٩جتماعا بتاريخ إ
دستانية جتماع جملة من المواضيع الكردية والكراإل

دان المجتمعون حملة حيث أ، والوطنية السورية 
ودون مبرر ، االعتقاالت الكيفية الجارية في البالد

قانوني وكذلك اعتقال عضو المنسقية العامة للوفاق 
السيد طالل محمد ، الديمقراطي الكردي السوري 

المحاوالت الشوفينية  المجتمعوندان كما أ ،المحمد
، نقالب على الدستور الدائم للعراق الفيدرالي الساعية لإل

وخاصة ما يتعلق بالمناطق الكردستانية المشمولة بالمادة 
منه مع واعلن االجتماع عن تضا، ، من الدستور ١٤٠

الرامية الى تثبيت حقوق ، موقف القيادة الكردستانية
  .والدفاع عنها ، ا الشعب الكردستاني دستوري

هذا وقد توقف المجتمعون على نقاط الخلل والضعف   
ذه األحزاب خالل التي اعترضت العمل الجماعي له

، األخطاء الحاصلة  مراجعة توتم، الفترة المنصرمة
للعمل  تعزيزاً، ليلها وتالفيها مستقبال والعمل على تذ

  .الجماعي والنضال المشترك
  )البارتي(كردي في سوريا الحزب الديمقراطي ال -١
  حزب آزادي الكردي في سوريا -٢
  الوفاق الديمقراطي الكردي اتلسوري-٣
  )يكيتي(قراطي الكردي في سورياحزب الوحدة الديم -٤
  الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا -٥
  

  مسية رمضانيةالمشاركة في أ
بناء على دعوة من رئيس حركة اصالح التركمان في    

شارك ممثل حزبنا وعلى رأس وفد من ، كوردستان 
اطي الكردي في منظمة هولير لحزب الوحدة الديمقر

 ١٥/٩مضانية وذلك بتاريخ مسية رفي أ) يكيتي( سوريا
وقد هنأ ممثل حزبنا األخوة ، قامتها الحركة أ  ٢٠٠٨/

في حركة اصالح تركمان بمناسبة قدوم شهر رمضان 
شاد  وكما أ، في نضالهم  والنجاح وتمنى لهم الموفقية

بالجهود المبذولة من قبلهم الحفاظ على الروابط 

وكذلك ، التاريخية بين الشعبين التركماني والكردي 
العادات الهوليرية القديمة والتي تناقلتها  الحفاظ على 

  .األجيال
  
  ـاني وتبريكاتته  
عمال المؤتمر الرابع عشر للحزب بمناسبة انتهاء أ  

الديمقراطي الكردستاني ايران  قدم ممثل حزبنا تهاني 
رئيس وقيادة واعضاء حزب الوحدة الديمقراطي الكردي 

الى رئيس مكتب العالقات للحزب ) يكيتي(في سوريا
الشقيق  وتمنى للقيادة الجديدة الموفقية والنجاح في خدمة  

وللعالقة ، ان الشرقية قضية شعبنا الكردي في كوردست
  .الثنائية بين حزبينا المزيد من التطور

  
  ـاء صحفيلقـ   

بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لألحصاء    
)  الحسكة( االستثنائي الجائر والخاص بمحافظة الجزيرة

اجرى مراسل جريدة آسو اليومية الصادرة في السليمانية 
وقد ، قليم كردستان ابلة تلفونية مع ممثل حزبنا  في إمق
  .جاب ممثل حزبنا على مجمل اسئلته واستفساراته أ
  

  االف المسيحيين يتظاهرون
  في دهوك للمطالبة بالحكم الذاتي

PNA -  تظاهر االف المسيحيين : خضر دوملي –دهوك  
في دهوك استنكارا اللغاء المادة خمسين من قانون 

لحكم الذاتي انتخابات مجالس المحافظات والمطالبة بتثبيت ا
  . للمسيحيين في مناطق تواجدهم الحالية 

وقال ضياء بطرس السكرتير العام للمجلس الكلداني 
هذه التظاهرة هي الثالثة وستستمر " السرياني االشوري ان 

التظاهرات للمطالبة باعادة تثبيت المادة خمسين من قانون 
انتخابات مجالس المحافظات مع المطالبة رسميا بالحكم 

  " ذاتي المسيحيين في مناطق تواجدهم الحالية ال
سيكون شعارنا من االن الديمقراطية " واضاف بطرس 

الحقيقية للعراق والحكم الذاتي للمسيحيين ، ألنه بالغاء 
المادة الخاصة بتمثيل االقليات في المؤسسات المنتخبة تعد 

 " سابقة خطيرة وتجاوزا على مسار الديمقراطية في البلد 
سنتكاتف جميعا " ضوء  التظاهرة ضياء على  واشار

في سبيل تثبيت حقوقنا وفق الدستور ألن ) االقليات (
تهميش المسيحيين وااليزيدية والشبك والصابئة يعد تجاوزا 

 " على الدستور 
التظاهرة التي شارك فيها حوالي عشرة االف شخص في   

دهوك واستمرت اكثر من ساعتين قدم اليها المتظاهرون 
من مختلف المدن التي يسكنها المسيحيين في اربيل ودهوك 
والموصل قال القس شليمون ئيشو خوشابا مدير دار 

تطلعنا لتثبيت واقرار حقوقنا " المشرق الثقافية في دهوك 
وفق النسبة السكانية ونظام الكوتا لكن لالسف لم يلتفت 
المشرعون اليه لذلك نطالب االن بالحق الحقيقي الشامل 

بناء شعبنا في الحكم الذاتي في مناطق تواجده ثم اعادة ال
 " المادة خمسين وفق الدستور 

  ١٥       قضايا كردستانية)         ١٨٢(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


