
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

    
للحزب ،زار ممثل حزبنا المقر المركزي للعالقات الوطنية والكردستانية    

وتم مناقشة األوضاع العامة ووضع األنتخابات ، الديمقراطي الكردستاني 
واآلقاق المستقبلة ، ووضع الحركة الكردية في سوريا ، وضروراتها ، القادمة 
والعمل مع بقية األطياف في المجتمع ، ورة توحيد الموقف الكردي وضر

، السوري  من اجل األرتقاء الى مستوى المسؤليات الملقاة على عاتق الحركة
    وفي نهاية اللقاء ودع ممثل حزبنا 

، عقد لقاء في المقر المركزي لألتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني  - @ 
كتب العالقات الكردستانية برئاسة الدكتور عبداهللا  بين ممثل حزبنا واعضاء م
، وفي اللقاء تم مناقشة، العالقات رئيس مكتب عضو المكتب السياسي 

كما تم التطرق الى وضع شعبنا الكردي في ، البرلمانية القادمة  االنتخابات
والمحاوالت الجارية للوصول الى توحيد الخطاب ، سوريا وحركته الوطنية 

  .الكردي
زار ممثل الحزب مقر المكتب ، تطويرا للعالقات الكردستانية لحزبنا  -  @

وتم مناقشة المستجدات على الساحتين ، ي الكردستانيالسياسي للحزب الشيوع
وكانت وجهات النظر متقاربة حول العديد ، الوطنية والكردية والكردستانية 

  .زبين وتم التأكيد على العالقات الراسخة بين الح، من المواقف 
ريا وضمن الريبورتاج على اثر اعالن المجلس السياسي الكردي في سو - @

الخصوص وجهت العديد من األسئلة لمثل حزبنا  مجلة شقام بهذا اللذي أعدته
، على كافة األسئلة وبين موقف حزبنا من توحيد الموقف الكردي وقد أجاب 

يه ابناء شعبنا الكردي من والتغلب على األنا الحزبية واألرتقاء الى ما يصبو ال
  .األخير  ونشرت بالعدد، حركته 

على اثر اعتقال السلطات السورية الشخصية الكردية الدينية المستقلة @ 
عبدالرزاق جانكو اجرى مراسل اسبوعية روداو مقابلة مع ممثل حزبنا واجاب 

  .ممثل حزبنا على اسئلة وأستفسارات مراسل الجريدة 
لديمقراطي الكردستاني ايران واتحاد طلبة كوردستان بدعوة من الحزب ا - @

ايران شارك ممثل حزبنا في مراسيم األحترام والتقدير للذكرى الرابعة 
والتي اقيمت على ) جمهورية مهاباد( والستين ألعالن جمهورية كوردستان 

تم توجيه برقية مشتركة من و  ،صالة المركز الثقافي لجامعة صالح الدين 
الحزب الديمقراطي  - ٢- حزب آزادي الكردي في سوريا -١زاب ممثلي األح

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في  -٣- ) البارتي(الكردي في سوريا 
  )يكيتي( حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  - ٤- سوريا

أمراء جزيرة بوطان البدرخانيين   شارك ممثل حزبنا وبدعوة من حفيدة - @
دت بدرخان  في األحتفالية اللتي اقامتها المركز الثقافي األميرة سينم جال

بخصوص ، الفرنسي في هولير بحضور القنصل الفرنسي الدكتور كيسو 
فرهنكى مير جالدت علي ( الطباعة األولى من قاموس األمير جالدت 

القاموس والمفروض ان يتم طباعته قبل ستين عاما من اآلن ) درخانب
تم وألسباب عدة  لم يتم الطباعة وبجهود مشكورة من األميرة سينم خان 

  .طباعة القاموس ليكون مرجعا ألبناء شعبنا الكردي 
عضو المكتب السياسي  قال المناضل تمر مصطفى بافىبمناسبة انت -@ 

 - ١زار ممثلو األحزاب  ،مي الكردي في سورياللحزب الديمقراطي التقد
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في  - ٢- زادي الكردي في سوريا آ

) البارتي( وبالنيابة عن الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ) يكيتي(سوريا
مكتب الحزب الديمقراطي التقدمي في السليمانية  لتقديم واجب العزاء للحزب 

    .برقية عزاء مشتركة للحزب الشقيق وتم توجيه .الشقيق

  حكمة الجنائية العليا تعقدالم
  جلسة خاصة بملف البارزانيين

  
PNA -  حمدير  هفال رحمانصر

متابعة الملفات في وزارة الشهداء ان 
مرحلة تقديم الشكاوى وحضور 
الشهود في ملف االبادة الجماعية 
للبارزانيين قد استكملت ووصلت الى 

يوم الدلة اعتباراً من عرض ا مرحلة
  . )٢٠١٠-٢-٢( الثالثاء

  
في حديث  "هفال رحمان"وقال   

وراديو " بيامنير"خص به وكالة أنباء 
ئية ان المحكمة الجنا"  "زاكروس"

حول ملف  العليا ستستأنف جلساتها
االبادة الجماعية للبارزانيين، وان 

 ٧٠٠الجلسة ستخصص لعرض 
صفحة من وثائق تتعلق بكشف 

بر الجماعية للبارزانيين في المقا
في جنوب العراق ) الدوسيية(منطقة 

والتي وجدت فيها رفات اكثر من 
   .من البارزانيين) ٥١٣(

وأضاف ألن ملف البارزانيين   
أستكمل مرحلة تقديم الشكاوى 
وحضور الشهود وألن المحكمة 
 الجنائية العليا قامت بإجراء البحث
الميداني الخاص بها في مجمعات 

بحركه  –القادسية  –القدس  –قشتبه (
لذا فإن ) ديانا وبارزان  –حرير  –

القضية وصلت مرحلة عرض األدلة 
 .والوثائق واألدلة من مقاطع الفيديو

في وأوضح مدير متابعة الملفات   
وزارة الشهداء بحكومة إقليم 

ان ملف البارزانيين " ردستان ك
يختلف عن ملف االنفال، فلقد تم 

ارزانيين على مراحل الى ترحيل الب
، وتم ١٩٧٥جنوب العراق بعد عام 

توطينهم بعد ذلك في مجمعات 
، أقتيد نحو ١٩٨٣قسرية، وفي عام 

آالف بارزاني من فئات عمرية  ٨
عاما الى  ٨٥الى  ١٢تراوحت بين 
   .أماكن مجهولة

بحسب القانون المشار :" وختم قائالً  
اليه، فإن ملف البارزانيين يتضمن 

عناصر جريمة االبادة  جميع
الجماعية، وباالضافة الى الصفحات 

التي ستقدم، تم الكشف ايضاً  ٧٠٠الـ
عن عدد من االدلة لدى سقوط النظام 
العراقي البائد تتعلق بكيفية اعتقال 
وقتل البارزانيين والتي ستعرض على 

 .المحكمة الجنائية العليا

 ١٤       قضايا كردستانية    )     ١٩٨(العدد               YEKÎTÎ  الوحـــدة 


