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  :تحية أخوية ، وبعد  
مع حلول الذكرى السـنوية    

الثانية والستين لميالد الحزب 
ــتاني   ــديمقراطي الكردس ال
الشقيق، نتوجه إلى سـيادتكم  
بأحر التهـاني مـع أخلـص    

ات لشـعب كردسـتان   التمني
بالتقــدم فــي ظــل قيــادتكم 

  .الحكيمة
  :سيادة الرئيس  
إن اإلنجازات التي تحققـت    

في كردستان العـراق يعـود   
الفضل فيها لتضحيات الشعب 
ــزب   ــادة الح ــردي بقي الك
ــتاني   ــديمقراطي الكردس ال
ــى  ــذي أرس المناضــل ، ال

دعائمـه،  البارزاني الخالـد  
وتفانى في الدفاع عن الحـق  

الكردي، وواصـلتم،   والوجود
بثقــة وإخــالص ، مســيرته 
التاريخية التي توجت بتحرير 
العراق ، والتعاون في إطـار  
التحالف الكردسـتاني، مـع   
ممثلي بقية مكونات الشـعب  

من أجل بناء عراق العراقي، 
حر ديمقراطي جديـد، يـنعم   
الشعب الكردي فـي إطـاره   

  .الموحد بالفيدرالية
مرة أخـرى نهنـئكم مـن      

، ونتمنـى للعالقـات   األعماق
األخوية بين حزبينا المزيد من 

  .التطور 
وفقكــم اهللا ودمــتم         

  .للنضال
  ١٣/٨/٢٠٠٨سوريا في   

  اللجنة السياسية
يمقراطي لحزب الوحدة الد
  )يكيتي(الكردي في سوريا

  ترجمة النص الكردي          تهنئــــة                        
  .ايران -السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني -السيد مصطفى هجري

  .السادة أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشقيق
  .رفاق، أصدقاء ومؤيدو الحزب

ا، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثـة والسـتين لتأسـيس حـزبكم، الحـزب      يسرن    
إيران أن نزفّ إليكم وإلى كافة رفـاق وأصـدقاء حـزبكم    -الديمقراطي الكردستاني

وشعب كردستان إيران أجمل التهاني والتبريكات، متمنين له الحرية، ولكم التوفيـق  
  .والنجاح في تحقيق أهدافكم النبيلة

رى المباركة، البد لنا أن نتذكر جميعاً شهداء حرية الكرد وكردستان، في هذه الذك   
 عبـدالرحمن قاسـملو  ، القائد قاضي محمـد شهداء الحزب الديمقراطي الكردستاني 

ورفاقهم األبرار، وأن نحني الهامات لهم ونضع أكاليـل الزهـور   صادق شرفكندي و
بأن الـدرب الـذي شـقه أولئـك     على أضرحتهم الطاهرة وفاء لتضحياتهم وإشعاراً 

األبطال بدماء قلوبهم في ظروف بالغة الصعوبة والقساوة، وأن درب النضال القومي 
العادل ال يزال مستمراً، وستبقى راية النضال مرفوعة حتى يحظى شـعبنا الكـردي   

  .بحريته المستحقة
ردي في مرة أخرى، باسم رفاق وأصدقاء حزبنا، حزب الوحــدة الديمقراطي الك   

  .نهنئكم في هذه المناسبة ونتمنى لكم النجاح والتوفيق) يكيتي(سوريا
  ك٢٦٢٠-م ١٤/٠٨/٢٠٠٨سوريا في 

  اللجنة السياسية
  )يكيتي(لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا

 
  

  دور رئيس األرآان» تهميش«األآراد يتهمون حكومة المالكي بـ
  //٣٠/٠٨/٠٨ -       الحياة       بغداد، أربيل

أن الحكومة العراقية  فؤاد حسينأآد رئيس ديوان الرئاسة في اقليم آردستان    
، بابكر زيباريدور رئيس أرآان الجيش » تهمش«، نوري المالكيالمرآزية، برئاسة 

وهو آردي، في القرارات العسكرية، بعدما آانت وزراة الدفاع نفت صدور قرار 
  .بتجميده

ر المتصاعد بين حكومة األقليم الذي قرر إيفاد وفد جديد الى ويعكس هذا الجدل التوت  
  .التابعة لمحافظة ديالى خانقينبغداد للبحث في أزمة دخول الجيش الى بلدة 

قرارًا رسميًا لم يصدر باستبعاد او تجميد عمل «أمس إن » الحياة«لـ  حسينوقال   
فالكثير من العمليات يتعرض لتهميش آبير، «لكنه أضاف ان دوره . »رئيس األرآان

العسكرية تتم من دون علمه او موافقته، وهذا يتعارض مع األعراف العسكرية والهرم 
  .»االداري في الجيش العراقي

  
  ــــــــدـــــــــــــــــل عقــــــــــــــود من أجـــــــــــــل الجهـــــــــــآـــــــ

  ـــورياـــــــــــــردي في ســــــــي آــــــــنــــــــــــر وطــــــــــمؤتمـــــ
  

ـالدالب جونرية للمعـتقـلين السـياسيين ولمناضلي شعبنا الكردي في سالح

األخـــــيرة    )                      ١٨١(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة  


