
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

   
تأكيدا لمقررات مؤتمرات حزبنا الداعية :لقاءات اخوية  

وتطوير العالقات ، الى توحيد الموقف الكردي في سوريا 
واحترام ، المتبادل  االحترام أساسالكردستانية على 

، ن الداخلية وخصوصية كل جزء وعدم التدخل في الشؤ
التقدمي  -البارتي ( ترك بين ممثلي األحزاب لقاء مش عقد
ومكتب العالقات الكردستانية لألتحاد ) الوحدة –آزادي  –

وتم في اللقاء بحث التطورات على ، الوطني الكردستاني 
الجارية  واالستعدادات، الساحتين العالمية والكردستانية 

القادمة على مستوى العراق ، البرلمانية  لالنتخابات
وتم التأكيد على ضرورة بذل المزيد ، الفدرالي  التعددي

وذلك ، من الجهود المشاركة بقائمة كردستانية واحدة 
للحفاظ على مكتسبات شعب كردستان وتطويرها 

الى المحاوالت الجارية  اإلشارة تتم اوكم، وتعزيزها 
لتوحيد ، في سورية من اجل عقد المؤتمر الوطني الكردي 

ة التعامل مع المعارضة وضرور، الخطاب الكردي 
  .الديمقراطية السورية من اجل سورية لكل السوريين

، بة ذكرى تأسيس حزب كادحي كردستانبمناس -@
احتفالية الحزب  ،كردستان إقليمشارك وفدا من ممثلية 
  .وقدم برقية تهنئة بهذه المناسبة، الشقيق بمناسبة التأسيس

ب رزكاري بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر الثالث لحز -@
برقية ، كردستان  إقليمممثل حزبنا في  أرسل، كردستان 

المؤتمر بنجاح والوصول  إلنهاءوتمني ، تهنئة وتبريك 
  .الى قرارات تخدم القضية الكردية 

عقد لقاء بين ممثل حزبنا والسكرتير العام للحزب  -@ 
وتم مناقشة وتداعيات ، الكردستاني باكور  االشتراكي

دستورية العليا في تركيا حزب المجتمع حظر المحكمة ال
النضال السياسي  إبرازوتم التأكيد على ، الديمقراطي 

ن اجل الحصول السلمي في هذه المرحلة على كل شيء م
لتطويرها مستقبال بما ينسجم مع ، على بعض المكاسب 

  .حقوق الشعب الكردي في تركيا
على اثر زيارة وفد من المنظمة االثورية  -@

ثل حزبنا الوفد زار مم،كردستان  إلقليمراطية الديمق
وبعد الترحيب بهم تم مناقشة ، م هقامتفي محل إ، الصديق 

، دمشق  إعالنووضع ، الوضع العام في سوريا 
وضرورة التعامل الديمقراطي والتوافق على مستقبل 

بحيث يمارس كل مكون من مكونات سوريا ، سوريا 
  .وريا الديمقراطية وحدة س إطارفي ، لحقوقهم كاملة 

 - آزادي( تم عقد لقاء مشترك بين ممثلي األحزاب  -@
مع المكتب المركزي )  الوحدة-التقدمي  -البارتي

للحزب الديمقراطي ، للعالقات الوطنية والكردستانية 
، وتم مناقشة األوضاع العامة ، الكردستاني الشقيق 

حد والتعامل بموقف وا، وضرورة توحيد الموقف الكردي 
من اجل ترسيخ مكتسبات ، مع األخوة شركائنا في الوطن 

والعمل مع ، الشعب الكردستاني في جنوب كردستان 
القوى الديمقراطية في سوريا من اجل الوصول بسوريا 
من الدولة األمنية الى الدولة الوطنية والديمقراطية 

وممارسة كافة مكونات سوريا لحقوقهم دستوريا في اطار 
  .دوحدة البال

  بيـان مشترك - @
على اثر اصدار المحكمة الدستورية العليا في تركيا      

مان عدد من قرارا بحظر حزب المجتمع الديمقراطي وحر
 أصدرت أعوامة سياسة لمدة خمسقيادييه من ممارسة ال

) آزادي–التقدمي  –البارتي  -الوحدة(ممثليات األحزاب 
 .فيه القرار المذكور دانتأ اًبيان
               :لقـاء صحفـي @    

بعد زيادة النظام في سوريا من قبضته  األمنية        
بحق نشطاء العمل الديمقراطي في سوريا بشكل عام 

مراسل مجلة  أجرىومناضلي شعبنا الكردي بشكل خاص 
حوارا مع ممثل حزبنا  )راسته رى( الطريق الصحيح( 

جنة ردستان األخ محمود محمد عضو اللفي إقليم ك
حول المستجدات على الساحة السورية ، السياسية للحزب 

وقد   ٢٠٠٩كانون األول / ٧/تم نشرها بالعدد ، والمنطقة 
والمؤسف ، مراسل الجريدة أسئلةل حزبنا على ممث أجاب

له بعد نقلها من الكردية الشمالية الى السورانية سقطت  
ناقصة وباألخص  السؤال  وجاءتبعض المواقف 

  ،  القامشلي  أحداثمن  أمريكاحول موقف ،  المتضمن
  

  السلطات اإليرانية
  تنفذ حكم اإلعدام في خمسة شبان كرد

  
نفذت السلطات اإليرانية حكم اإلعدام بحق خمسة شبان   

في مدينة كرمانشاه بشرقي " دزل باد" كرد في سجن 
نفذت  اإليرانيةوذكرت المصادر بان السلطات . كردستان

 وأربعةالشاب الكردي محسن زماني  حكم اإلعدام في
وكانت منظمة العفو الدولية ولثني . شبان كرد آخرين

السلطات اإليرانية عن تنفيذ حكم اإلعدام بزماني، قد قادت 
حملة دولية لجمع التواقيع المنددة بالحكم والمطالبة طهران 

المصادر بان السلطات اإليرانية قد نفذت  وأضافت. بالغاه
مواطنين كرد في سجن  بأربعةكذلك  اإلعدامحكم 

المصادر بان الحكم الذي طال  وأوضحت. كرمانشاه
كان بسبب جنح اتهم فيه وهو يبلغ من العمر سبعة  زماني

 ألفينعام  إيرانيةعشر عاماً، حيث حكمت عليه محكمة 
  .باإلعداموستة 

 ردستان ة من األدوية المصنعة في اقليم كإنتاج أول وجب
PUKmedia ٠٥/٠١/٢٠١٠   توكاال    

          
 إقليمفي  األدويةلمعمل صناعة  المدير العام أعلن  
 األدويةوجبة من  أول، عن صناعة )آواميديكا(ردستان ك

المحلية  األسواقربيل، وقد تم تداولها في أفي معاملها ب
  . كوردية بأسماء

تم  األدويةوجبة من  أول"بارام رسول ان  وأوضح 
صفات وجودة نوعية عالية، وتحمل في اربيل بموا إنتاجها
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كوردية، وقد تم ترويج وجبة من  أسماء األدويةهذه 
في صيدليات " بارا ازار"حبوب مهدئة ومزيلة لآلالم باسم 

  ". اإلقليم
 األدويةمن  أخرى أنواعالعمل جار لترويج "ان وأضاف  

في القريب العاجل، وجميعها تحمل مواصفات عالية 
باستطاعة معملنا "، مبينا انه"رديةك أسماءالجودة، وتحمل 
ردستان وجميع المحافظات العراقية ك إقليمان يغطي حاجة 

  ". األدويةمن 
 

 العثور على كنز قصة
 علي بابا واألربعين حرامي في تركيا

    
في الخامس من كانون األول تركية  إخباريةذكرت تقارير 

ان عماال كانوا يحفرون خطاً للصرف الصحي  المنصرم
القرى التابعة لمحافظة ماردين التركية الواقعة  إحدىفي 

حرامي  األربعينعلى الحدود مع سورية عثروا على كنز 
 ٠حرامي واألربعينالمعروف في قصة علي بابا 

وأشارت التقارير الى ان العثور تم خالل عمليات الحفر 
التي جرت الشهر الماضي بقرية سوراكلي التابعة 

عملة ذهبية تم حفظها في  ٤٠٠ لمحافظة ماردين على
متحف المحافظة فيما أرجع الباحثون هذه العمالت الى 
عصور السالجقة والصفويين مؤكدين أن هذه العمالت 

 األربعينهي الكنز الذي كان يجمعه من عرفوا باسم 
   ٠حرامي

أردوغان مدير متحف محافظة من جهته قال نهاد   
ا الكنز هو ألبطال ان عدة أمور تدل على ان هذ٠٠ماردين
حرامي منها أن أقرب قرية مجاورة لقرية  األربعينقصة 

 سوراكلي التي تم العثور فيها على الكنز اسمها تشال
حرامي كما ان منطقة  األربعينحرامي وهي كلمة تعني 

ماردين بشكل خاص كانت معبرا لطرق الرحالت 
والقوافل لعدة عقود من الزمن ما يشير الى أن اللصوص 

حرامي ويجمعون ما ينهبونه  انوا يسكنون قرية تشالك
  ٠ويسرقونه من القوافل المارة في مغارتهم بالقرية

  
  تشكيل مجموعة سياسية كوردية جديدة

  في البرلمان التركي
   
وهو حزب مؤيد " مقراطيةالسالم والدي"تقدم حزب  

" المجتمع الديمقراطي"ردي المحظور حالياً للحزب الك
ماعة سياسية جديدة بالبرلمان الستيعاب بطلب إلقامة ج
  .السابق" المجتمع الديمقراطي"أعضاء حزب 

  
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في وقت سابق من   

، الحزب "المجتمع الديمقراطي"هذا الشهر، حظر حزب 
ردي الوحيد بالبرلمان، التهامه بوجود صالت له مع الك

وقال نواب . تركياردستاني المحظور في كحزب العمال ال
الذين ظلوا في البرلمان بأنهم  ١٩الحزب المحظور الـ

لمواصلة " السالم والديمقراطية"سينضمون إلى حزب 
  . أنشطته السياسية

، لكن لم يكن له ٢٠٠٨يذكر ان الحزب الجديد أقيم عام   
نواب، ويتعين عليه حالياً الحصول على موافقة لتشكيل 

وقدم الحزب . البرلمانمجموعة سياسية جديدة في 
الكوردي الجديد التماسا حول إقامة المجموعة السياسية 
إلى مكتب رئيس البرلمان، ومن المتوقع ان يعقد أول 

وكان أوفوك . ٢٠١٠يناير  ٥اجتماع له في البرلمان يوم 
أوراس احد أعضاء البرلمان المستقلين من اسطنبول، 

ليزيد " اطيةالسالم والديمقر"انضم أمس أيضا إلى حزب 
ما أهلهم لتشكيل حزب سياسي  ٢٠عدد نواب الحزب إلى 

، الحزب "والديمقراطيةالسالم "ويعد حزب . في البرلمان
رد في تركيا بعد حل بقية السبعة سابقا بنفس الثامن للك

، وفي كل مرة ينتقل )PKKأي صالتهم بحزب (التهمة 
  .أعضاؤهم إلى حزب جديد

 
  ردستانرئيس برلمان ك

  الجزائر اتفاقيةب بإلغاء يطال
  

PNA -ردستان أنه يجب إلغاء جميع قال رئيس برلمان ك
لجزائر، وطالب قائمة التحالف ا اتفاقيةنقاط وفقرات 

ردستاني في مجلس النواب االتحادي بعدم التفاوض الك
  . بشأن تلك االتفاقية

ردستان لألنباء قائالً لوكالة ككمال كركوكي  ضحوأو  
التفاقية يجب أن تزول، ألنها تنتهك سيادة أعتقد أن هذه ا”

يجب أن  االتفاقيةبتلك  االلتزامالعراق والذين يريدون 
يجب على “كوكي وقال كر. “نعلمهم بعالمات استفهام

ردستاني في مجلس النواب ببغداد أن ال قائمة التحالف الك
علقة بها، بل إن على التحالف تشارك في المناقشات المت

طعة الجلسة التي تناقش تلك االتفاقية في ردستاني مقاالك
  . “المجلس

اءت ضد إرادة الشعب ج االتفاقية”ان  كركوكيوأكد   
، مضيفاً “ردستانالعراقي والكردستاني، وظلمت إقليم ك

ردستان وال من كل إنسان متحرر أن ال يظلم ك نتوقع”
  . “يستحسن تلك االتفاقية

تاني، محمود ردسكان النائب عن قائمة التحالف الكو  
سنعمل من أجل إلغاء ”عثمان قد قال في وقت سابق 

. “الفقرات المتعلقة باألمن والسياسة وليس فقط تعديلها
ان العراق قدم حينها تلك التنازالت “ وعزا السبب الى 

  . “رديةاض الثورة الكإليران لقاء دعم األخيرة له في إجه
لجزائر ، وبحضور الرئيس ا١٩٧٥آذار  ٦يذكر انه في   

آنذاك هواري بومدين، تم توقيع اتفاقية بين نائب رئيس 
جمهورية العراق حينها صدام حسين وشاه إيران محمد 

وثبتت االتفاقية الحدود البرية بين إيران . رضا بهلوي
) القسطنطينية(و) أرضروم(والعراق بموجب اتفاقيتي 

اللتين وقعتا أيام الحكم العثماني للعراق مع الجانب 
كما حددت االتفاقية الحدود المائية بين الدولتين . يرانياإل

وعندما تولى صدام حسين .بأعمق نقطة في شط العرب
رئاسة الجمهورية في العراق، أعلن عن إلغاء االتفاقية من 

اإليرانية  -جانب واحد وذلك قبل اندالع الحرب العراقية
 .بخمسة أيام ١٩٨٠في 
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