
  تهنئة بمناسبة عيد النوروز
  بيان                               

يصادف الحادي والعشرون من آذار من كل عام مناسبة قومية     
عيد يعبرون فيه . تنا األكراد في سورية وفي العالمهامة لدى إخو

عن هويتهم وثقافتهم الخاصة وأمالهم وأحالمهم الخاصة إلى جانب 
الشعب السوري في الحرية والديمقراطية طموحات إخوانهم من 
 . والمواطنة والمشاركة

إن قوى إعالن دمشق وأنصاره في الداخل والخارج ، واألكراد 
مكون أساسي فيه ، يتقدمون من الشعب الكردي في سورية والعالم 
بأحر التهاني آملين جميعاً أن يكون مناسبة لترسيخ الوحدة المجتمعية 

  . منطلقاً لتحقيق األحالم واألمنيات واألهداف، وسوريةوالوطنية في 
  . كل عام وأنتم بخير وسورية بألف خير

   ٢٠١٠/  ٣/  ٢٠دمشق في 
 األمانة العامة إلعالن دمشق

...................................................................  
  أحمد إسماعيل إسماعيل

  .يحصد الجائزة األولى للتأليف المسرحي
خبير حصد  أحمد إسماعيل إسماعيل   

بلغته البسيطة ).إن جاز التعبير (الجوائز، 
والمتعمدة ذات الدالالت الدرامية العميقة، 

، ر لكائنات بشريةاستطاع أن يحول الطيو
اعات الظلم تسقط فيه كل فز ،والبستان لوطن

بتكاتف ووحدة الطيور . والقهر والتخويف
) الوطن(ل البستان ليتحو ،)الكائنات البشرية(
سج خيوط مسرحيته نياستطاع كاتبنا أن  .لمكانٍ للعيش بال خوف

، ببراعة تستحق وبجدارة حصدها لألطفال الموجهة) الطائر الحكيم(
للجائزة األولى لمسابقة الهيئة العامة للمسرح العربي في الشارقة 

  ٢٠١- ٢٠٠٩بدولة األمارات العربية لعام 

  
  
  
  
  
  

  Yekiti993@hotmail.com :لعنوان التاليراسلونا على ا
  

  سابقة شوفينية
 بعض العاملين في القسم التركي لمعهد أقدم    

العلوم الروسية في  ألكاديميةع باالستشراق التا
 عقد ثناءوأ-وهم رجال علم وثقافة-موسكو
 رانسهم السنوي في صالة القسمكونف
حالة  في تكون صالة القسم التركي كان.رديالك

ردستان ووضعها على ة كزالة خريطإب.التصليح
 اوضعه نأالخريطة التي سبق وهذه . طرف

على جدار صالة  ريفاالز المرحوم البروفيسور
كان  ردي منذ سنوات طويلة عندماالقسم الك

الى نشوب  أدى األمروهذا .لهذا القسم رئيساً
من كال  باألمرمالسنة كالمية بين المعنيين 

للخارجية الروسية  األمرالجانبين حتى وصل 
بعض النفوس  بعد تدخل السفارة التركية وشراء

رئيسة القسم  ىاستدعالذي  من الجانب الروسي
 والدكتور زيكاليناكاديمية المعروفة ردي األالك

                 ؟؟؟؟؟ !!!!!بالفصل ادهموهد نودار
  روسيا االتحادية-تيرو والت 

...............................................  
  البرفيسوررحيل 

  الزاريف-واالكاديمي الروسي الكبير
 حشد كبير ضم العديد من الشخصياتوسط 

السياسية والثقافية من مختلف دول 
ردية مكثف من الجالية الك وحضور،العالم

ردية المتواجدة ستانية والكالكرد األحزاب وممثلي
 على األخيرةلقاء النظرة إتمت .في موسكو

-الزاريف-البرفيسور واالكاديمي الروسي الكبير
معهد  ردي فيب رئاسة القسم الكالذي شغل منص

وم الروسية فترة لالع ألكاديميةالتابع  االستشراق
جهوده في  لى جانبإ من عشر سنوات أكثر

كل ما يتعلق بتاريخ في  والتأليفمجال الكتابة 
حياته التي تجاوزت  خالل فترة.رديالشعب الك

ومن الجدير ذكره هنا تمت تالوة .عاماً نيالثمان
قليم إقبل رئيس  برقية التعزية المرسل من

ردستان السيد مسعود برزاني وبرقية رئيس ك
وضع  وكما وتم.طالباني جمهورية العراق جالل
 وأنصاررفاق ة من قبل الزهور على الجناز

  روسيا االتحادية-تيرو والت    .حزبنا
............................................... 

  إحياء ذكرى شهداء آذار في أربيل
    
أحيت منظمة إقليم كردستان لحزب الوحدة   

الذكرى ) يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا 
السادسة ألحداث القامشلي والمناطق الكردية في 

وتوزيع ، وذلك بإشعال الشموع  ،سوريا
العشرات من البيانات التي تدين الشوفينية 

ق المدنيين العزل باستخدامها السالح الحي بح
رادتهم وتصميمهم إلحقاق من كل شيء سوى إ

  .في إطار وحدة البالد،الحقوق القومية المشروعة

  األخــــــــيرة               )     ٢٠٠(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة

 البالد جونسـ يفعبنا الكردي ـلي شـالسياسيني وملناض للمعـتقـلني يةراحل

 رديـــر وطـني كـــــد مؤمتــل عقـــود من أجــــل اجلهـكـ


