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تقديراً ووفاءاً لمواقفها   
من  النبيلةاإلنسانية 

الشعب الكردي وقضيته 
العادلة المشروعة في 
 الماضي والحاضر، تم
وضع تمثال للسيدة 

دانييل الفرنسية 
في حلبجة )الفرنسي السابق فرانسوا ميتران لرئيسحرم ا(ميتران

عضو البرلمان العراقي /آال الطالبانيالشهيدة، إذ قامتْ األستاذة 
يوم أمس وبحضور عدد من برلمانيي كردستان والعراق 
وقائمقام حلبجة وعدد من مسؤولي الناحية ومشاركة جمهور 

  .الشهيدةغفير برفعِ الستار عن التمثال في حديقة بلدية حلبجة 
نائب رئيس المجلس البلدي /كويستان أكرمقالت السيدة    

لقد راودتني فكرة مفادها أن :" ة نصب التمثالوصاحبة فكر
السيدة دانييل ميتران قد أنجدتْ الشعب الكردي في تلك األيام 

وجلبتْ له دعم  التي لم يكن فيها لألكراد أصدقاء سوى الجبال
من ووقفت بشجاعة إلى جانبه، ف ومساندة البرلمان الفرنسي،

الواجب واإلنصاف نصب تمثال لهذه المرأة  المخلصة للشعب 
علماً .." تقديراً لمواقفها التي ال يمكن لنا أن ننساها أبداً الكردي

  .بأنه تم نحتُ هذا التمثال من قبل الفنان حامد أحمد
  

  أحمد ترك وأوصمان بايدمر
  TRT6على شاشة 
  

AGIRÎ‐130/- - هيئة التحرير:عن الكردية ترجمة  
     

وأخيراً، ألغى حزب السالم 
الذي يترأسه السيد  BDPوالديمقراطية
الحصار الذي كان قد  أحمد ترك

فرضه على القناة التركية الرسمية 
السادسة التي تبث برامجها باللغة 

ظهر مع رئيس بلدية ديار إذ الكردية، 
باللغة  بكر على شاشتها متحدثاً

يعطي رأيه حول مسرحية الكردية ل
قصة من (بعنوان خلدون دورمنمن تأليف الكاتب التركي 

أن  يكون من المفيد جداً  :"قال السيد الترك). قصص الشتاء
 وتمد يد تتعارف الثقافات المختلفة المتعايشة على هذه األرض

ضياع الثقافة  نإوالصداقة والثقة والمحبة لبعضها بعضاً، 
فادحاً وخسارة ال تعوض للثقافات  راًالكردية يشكل ضر

في يوم من األيام في  أعتقد بأن الثقافات لم تكن كمااألخرى، 
  .."احتراب مع بعضها بعضاًو صراعحالة 

هذه هي :" ، فقد أبدى رأيه قائالًأوصمان بايدمرأما السيد    
ريخ تركيا تظهر فيها الثقافة الكردية بشكلها تاالمرة األولى في 

قد  الجميل على المسرح، وإنني أعتقد بأن هذا العمَلالحقيقي و
بنى جسراً للتواصل بين الثقافة الكردية والثقافة التركية، معتقداً 
في اآلن ذاته أن جباَل الجليد بين الثقافات واللغات قد بدأت 
بالذوبان، وأن ربيعاً جديداً بدأ يزهر في بالدنا، أتمنى له 

  .."النضوج والكمال

  
 مصطفى هجريالسيد  هقدوم عيد نوروز، وج اسبةبمن   

إيران رسالة -األمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني
باللغة الكردية إلى شعب كردستان، أكّد فيها أن المستقبل 
للشعوب المناضلة من أجل حريتها وخالصها، وليس ألنظمة 
. القهر واالستبداد الجاثمة على صدرها بقوة الحديد والنار

  :فيما يلي، ترجمة مقتطفات منها
  !أيها المواطنون األكارم 

  !يا أبناء شعب كردستان المناضل من أجل الحرية  
عوائل الشهداء وذوي المعتقلين السياسيين الصامدين في   

  !السجون
نوروز هو بداية السنة الجديدة، نوروز هو الربيع الجميل    

بهذه المناسبة الغالية، المزدان بالورود والزهور والرياحين، و
أتقدم بالتهنئة إلى أهل كردستان عموماً وكردستان إيران على 

، ألنهم استقبلوا نوروزاً آخر وهم يرزحون وجه الخصوص
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية نظامتحت نير ظلم وطغيان 

  .المعادي لإلنسانية، متمنياً لهم الحرية والخالص
شعب الكردي وكافة الشعوب نوروز، هو عيد قومي لل   

، وهو بداية للسنة الجديدة، حيث تجدد فيها الطبيعة اإليرانية
 ٣٠٠ذاتها وتلبس حلة جديدة جميلة، يحتفل بقدومه أكثر من 

مليون إنسان من األقوام المختلفة، ويستقبلون هذا اليوم بالفرح 
واألهازيج والسرور والخروج إلى الطبيعة الخالبة المعطاءة 

سعيد، ولهذا السبب،  فقد اعتبرتْ منظمة  يوم كرنفالي لقضاء
نوروز  ٢٠١٠األمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في شباط 

نوروز، يرمز للسالم والمحبة والتآخي بين . عيداً عالمياً
  .الشعوب

  أيها األخوة واألخوات   
م عاماً مليئاً بالعذاب والمآسي والتضحيات ٢٠٠٩كان عام   

، فقد قُتَل فيه أبناء وبنات إيران الشعوب اإليرانية الكبيرة على
مثيل،  الم يسبق له على أيدي جالوزة السلطة بأعداد كبيرة

اتهم أكثر كما تم زجهم في السجون وانتهاك كراماتهم وحري
تعود أسباب هذا التصعيد إلى النضال . من األعوام السابقة

 ية شعبهاالمشرف الذي تخوضه القوى الخيرة دفاعاً عن حر
وخالصه من ظلم هؤالء الحكام الذين يدوسون على كافة 

 والقيم اإلنسانية في إيران، والتي وصلتْ واألعراف الحقوق
بانتخابات الدورة العاشرة  ما سميتْإجراء إلى ذروتها بعد 

  ....لرئاسة الجمهورية في أيار الماضي
شعب  الو حسبنا بشكل نسبي التضحيات التي قدمه... 
ان إيران من حيث عدد القتلى والجرحى والذين تم كردست

ال يزالون يتعرضون للتعذيب في أقبية  نإعدامهم شنقاً، والذي
النظام، لوجدنا أن شعب كردستان قدم التضحيات الجسام 
قياساً إلى ما قدمته بقية الشعوب اإليرانية، لذلك، فقد ازدادت 

من أي وتيرة القمع واإلرهاب السلطوي بحق شعبنا أكثر 
ودموع  لكن نريد أن نطمئن الجميع بأن دماء. وقت مضى

بل  م لم تذهب سدى٢٠٠٩أبناء وبنات إيران التي أريقت عام 
الوطني قوة أنها باتت تعطي ثمارها، فتزداد حركة التحرر 

 وهزاالً، وتظهر ، ويزداد النظام عزلةونفوذاً يوماً بعد آخر
  ...بس أو غموضته الدكتاتورية أمام المأل دون لحقيق

  ١١      قضايا كردستانية     )     ٢٠٠(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة



  شخصاً في باوة ١٥اعتقال 
  بكردستان إيران

  إيران- موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني/م٢٨/٠٣/٢٠١٠
   
أقدمتْ سلطات األمن التابعة لنظام الجمهورية اإلسالمية   

اإليرانية على شن هجوم وحشي على أهالي قرية دزاور التابعة 
فلين نقال إلى المشفى قروياً وجرحت ط ١٥لمدينة باوة، فاعتقلت 

فوفقاً لتقرير وكالة أنباء كردستان ميديا، قامت أجهزة . للعالج
م باعتراض تحرك المواطنين من ٢٥/٠٣/٢٠١٠السلطة يوم 

وإلى القرية وطالبتهم بمذكرات المرور بشكل استفزازي وقامت 
بإهانة المواطنين وإذاللهم دون أي سبب، ثم أقدمت على ضربهم 

داً منهم لبث الذعر واإلرهاب بين األهالي فر ١٥واعتقال 
تجدر اإلشارة إلى أن هذه القرية كان قد تم هدمها أيام . العزل

الحرب العراقية اإليرانية، ويحاول سكانها إعادة بنائها للسكن 
  .فيها واالهتمام بمزروعاتهم وممتلكاتهم

  
  ماذا يأمل الناس من بلدياتهم

  بشأن اللغة الكردية؟
  هيئة التحرير:ترجمة - rnetHawa موقع 

  
رغم أن األكراد قد ظفروا في االنتخابات البلدية األخيرة   

بلدية في كردستان الشمالية، وعلى الرغم من أن  ١٠٠بإدارة 
المطلب األساسي لألكراد هو التعلم باللغة الكردية، إال أن ما 
يدعو لألسف أن القائمين على إدارة هذه البلديات لم يستخدموا 
ويستثمروا الفرص المتاحة أمامهم بخصوص االهتمام باللغة 
الكردية، مع إدراكنا أن الدولة التركية تعادي وبكل األساليب 

  .والوسائل قضية تعلم وتعليم اللغة األم لشعبنا
لقد وصل مستوى صهر وذوبان الكرد في كردستان الشمالية   

بين  إلى درجات خطيرة، بحيث بات استخدام اللغة الكردية
وبعض .. األكراد عموماً، وخصوصاً في مدن مثل آمد، رها

المدن الكردية الكبرى قليالً جداً، وأمراً يبعث على القلق حيال 
فمن جهة محاوالت الصهر من جانب الدولة . مستقبل هذه اللغة

التركية جارية على قدم وساق من خالل التعليم باللغة التركية 
فزيوناتها العديدة، من جهة أخرى، في المدارس والجامعات، وتل

يساهم الكرد أنفسهم في عملية الصهر، فالعائالت الكردية ال 
تمارس لغتها في الحياة اليومية وال تعلم أوالدها لغة أبائها 
وأجدادها، وحتى أولئك الشباب الذين يتحدثون عن القومية 

الكرد  لقد أصبح!!. والوطنية الكردية، ال يتحدثون باللغة الكردية
مذنبين ومسؤولين عن مسألة صهر لغتهم الكردية بنفس القدر 
الذي تتحمله الدولة التركية من المسؤولية، كما تتحمل البلديات 

فمن . التي يديرها األكراد جزءاً من هذه المسؤولية التاريخية
بلدية في كردستان يديرها الكرد بأنفسهم،  ١٠٠المعلوم أن هناك 
وا هذه الفرصة كما ينبغي أن تستثمر، فهذه إال أنهم لم يستثمر

البلديات التي تشتكي على الدوام من الدولة التركية في هذا 
الشأن، باتت هي نفسها تساهم في عملية الصهر الجارية بحق 

عدا عن بعض النشاطات الصغيرة لعدد من . اللغة الكردية
ى ، حيث ال تقوم البلديات األخرديار بكرالبلديات مثل بلدية 

بنشاطات ملحوظة في هذا المجال، وال بد هنا من توجيه الشكر 
  .لبلدية ديار بكر لقيامها بنشاطات ولو صغيرة في هذا المجال
  .فماذا ينبغي أن تفعله بلديات األكراد في كردستان الشمالية؟

اءاتها تستطيع البلديات الكردية أن تقوم بإعداد إعالناتها وند* 
وبطاقاتها ورسائل التهنئة باللغة الكردية إلى جانب اللغة 

التركية، وليست هناك أية معضلة قانونية في هذا الشأن، هنا، 
ينبغي اإلشارة إلى أن بلدية ديار بكر قد قامت مشكورة ببعض 

  .هذه األمور ولو على نطاق صغير
كردية إلى تستطيع البلديات الكردية أن تقوم باستخدام اللغة ال* 

جانب اللغة التركية في الكتابة على باصات النقل والشاحنات 
  .وغيرها... وآليات العمل وحاويات القمامة وبطاقات الباصات

يجب على هذه البلديات استخدام اللغة الكردية في نشاطاتها * 
وفعالياتها المختلفة إلى جانب اللغة التركية، مثالً، قامت بلدية 

راس للتعريف بمدينة ديار بكر، والتعريف ديار بكر بطبع ك
بكردستان الشمالية للسياح األجانب باللغة التركية واإلنكليزية 
فقط، فكان يمكنها الكتابة باللغة الكردية أيضاً إلى جانبهما، إال 

  .أنه لألسف، يتم تجاهل هذا األمر من قبل هذه البلديات
غة الكردية تستطيع هذه البلديات أن تقوم بفتح دورات لل* 

  .لموظفيها وتعليمها قراءة وكتابةً وذلك باإلمكانات الذاتية
يجب على جميع موظفي هذه البلديات التحدث مع المواطنين * 

  .الكرد باللغة الكردية خالل مراجعاتهم
يجب على هذه البلديات إنشاء قسم باللغة الكردية في مواقعها * 

  .اإللكترونية إلى جانب اللغة التركية
يجب على هذه البلديات استخدام اللغة الكردية إلى جانب اللغة * 

  .على األقل% ٥٠التركية في صحافتها وجرائدها بنسبة 
يجب على هذه البلديات فتح دورات للغة الكردية بشكل * 

  .مستمر، وتقوم ببناء صاالت خاصة لهذه الغاية
على الرغم من العراقيل التي تضعها الدولة التركية، يجب * 

على هذه البلديات ترجمة أسماء الشوارع والساحات إلى اللغة 
الكردية، وعليهم أال يخافوا من إقامة الدعاوي القضائية بحقهم 
  .من قبل الدولة، ألن الحقوق ال تمنح، بل تؤخذ بالعمل والنضال

يجب على هذه البلديات تخصيص جزء من ميزانيتها المالية * 
الكتب، التقارير (ة في إصدارلدعم اللغة الكردية، والمساعد

  .الكردية) والسينما
  

  كردستانإقليم منظمة 
  )يكيتي(لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

  النوروز ورأس السنة الكردية أعيادتحيي 
قامت منظمة كردستان لحزب الوحدة الديمقراطي   

بتنظيم احتفالية بمناسبة أعياد ) يكيتي(الكردي في سوريا 
لسنة الكردية، وذلك بالخروج الى أحضان ز ورأس االنورو
  .ناء شعبنا الكردي أبوبمشاركة  ،الطبيعة

رواح الشهداء دأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أب  
ذلك  تال) أي رقيب(لنشيد القومي الكرديمع ا افقاًترم

ولكلور الكردي تضمنت باقة عرض موسيقي لفرقة ميديا للف
وروز ،وانتهت الفترة الصباحية من األغاني التي تمجد ن

  .شعار اءة األلكلورية وقروقامة الدبكات والرقصات الفبإ
خبار المؤسفة عن قيام ، وبعد األوفي الفترة المسائية  

السورية بارتكاب مجزرة بشعة بحق أبناء شعبنا السلطات 
التي راح ضحيتها ثالثة شهداء والعديد في محافظة الرقة 

أت منظمتنا االستمرار بالعيد رتن امن الجرحى والمعتقلي
لغاء مظاهر الفرح واالكتفاء بالوقوف خمسة دقائق مع إ

  هولير  2010/3/24  .رواح شهداء نوروز أل جالالًإصمت 
  للحرية  عاش نوروز رمزاً

  !رواح الشهداءالخلود أل
  كردستان إقليم منظمة

  )يكيتي(لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
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  :زيديةمرشحة إي
 حزُت على المرتبة األولى في نينوى والرابعة على العراق

  
   - )آآانيوز(مارس/آذار٢٨نينوى  
  

ذآرت مرشحة ايزيدية فائزة عن   
التحالف الكردستاني في  قائمة

نينوى، األحد، أنها حازت على 
آما  المرتبة األولى في المحافظة،

أتت بالترتيب الرابع على مستوى 
ألصوات العراق بالنسبة 

  .المرشحات
آالة آردستان لألنباء لو فيان دخيل سعيد وقالت  
يضعني  صوتا مما ١٧٢٧٥حصلت على "نها أ) آآانيوز(

ول على آافة المرشحات في محافظة في الترتيب األ
ي احتل نناالنتخابية آما أ نينوى ومن جميع القوائم
 صوات النساء في عمومالترتيب الرابع بالنسبة أل

  ."العراق
تدخل قبة البرلمان ول امرأة ايزيدية أ"ها نوأوضحت أ  

ن وليس عبر دخلت بأصوات الناخبي ننيالعراقي، آما أ
ول األ على الترتيب"نها حازت ، الفتة إلى أ"آوتا النساء

في  ونساًء بالنسبة لكافة المرشحين االيزيديين رجاًال
الترتيب الثالث في نينوى بعد  نينوى، آما حصلت على

بالنسبة لقائمة  ر زيباري ومحسن السعدونهوشيا
  ."الكردستاني التحالف

  
وبّينت دخيل، الحائزة على شهادة ماجستير في علم   

عليه من  بما حصلْت سعيدة جدًا"نها أ المناعة المتقدم،
على  هذا الفوز يلقي ّنجانب، ولكن في الجانب اآلخر، فإ

الذين  )ونالناخب(عاتقي آل الهموم التي حملوني إياها 
  ."توا لييصّو يضا الذين لمصوتوا لي وأ

وبشكل عام  وًالأ"امرأة ايزيدية آردية، قالت ولكونها   
 المرأة العراقية وسيكون للمرأة الكردية سأعمل من اجل

 نه، مشيرة إلى أ"االيزيدية خصوصية عندي للمرأة "
العراقية الكثير من النائبات في البرلمان، والمرأة الكردية 

ء، ولكن المرأة االيزيدية عليها نفس الشي القوليمكن 
  ."جلهاأ بجد من عمَلعتقد انه سيكون على عاتقي أن أأ

ول أ وآانت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات أعلنْت  
تقدم القائمة العراقية في االنتخابات  أمس الجمعة عن

إئتالف دولة  مقعدا، تلتها قائمة ٩١النيابية بحصولها على 
مقعدا،  ٧٠مقعدا، واالئتالف الوطني بـ ٨٩لقانون بـا

  .مقعدا ٤٣بـ والتحالف الكردستاني
من القوائم  مرشحًا ٦١٧٢وتنافس في االنتخابات   

مقعدا من  ٣٢٥نساء، على  ١٨٠٣المشارآة من بينهم 
وتم  .مقعدا للنساء ٨٢مقاعد مجلس النواب العراقي ومنها 

للمسيحيين  ها خمسةقليات بينتخصيص ثمانية مقاعد لأل
--- وواحد لكل من الصابئة المندائيين وااليزيديين والشبك

  28/03/2010 خ خ) آآانيوز( .---------

  رئيس إقليم كردستان
  يهنأ حلول أعياد نوروز

  ردية الجديدةالسنة الكورأس 
  

بمناسبة حلول رأس السنة    
ة وأعياد نوروز ردية الجديدالك

سعود م(ردستانوجه رئيس إقليم ك
برقية تهنئة الى شعب  )لبارزانيا
  :ردستان هذا نصهاك
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الكوردية الجديدة واألعياد  مناسبة حلول رأس السنةب   

 التأريخية لقوميتنا، عيد نوروز ، هذا العيد المليء
بالسيادة لشعب كوردستان والذي أصبح شعار النضال، 

لشهداء األبرار وذوي ا أبعث بأحر التهاني الى عوائل
ضحايا األنفال والقصف الكيمياوي والبيشمركة األبطال 

األطراف السياسية والجماهير والشعب الكوردي  وكافة
الشعوب التي تحتفل  بكافة مكوناته القومية والدينية وكافة

متمنيا أن تكون هذه السنة . بهذا العيد مثل الكورد
والحصول على  نتصارات،الجديدة مليئة باال الكوردية

وعودة كافة  اآلمال والتمنيات وأهداف شعب كوردستان
المدن والقصبات المستقطعة الى إقليم كوردستان وتنظيم 

حيث . الكوردستاني وأن يكون عامرا أكثر في البيت
 تواجه شعبنا تحديات كثيرة والتجارب موجودة، ونحن

اآلن في مرحلة حساسة، وإن هذه المرحلة تتطلب منا أن 
بحقوقنا بصوت واحد،  وحد قوانا وقدراتنا، وأن نطالبن

وبروح الشعور بالمسؤولية التاريخية، وأن نحافظ على 
وتقديم خطوات أكبر من أجل خدمة كافة  مكتسباتنا

الذي  الشرائح والمكونات في كوردستان حسب الدستور
أعطانا فيه حقوقنا، وأن نخطو خطوات ونعمل بجد من 

الكوردستانية التي أصبحت اليوم  ةأجل تقدم هذه التجرب
  . نموذجا للتعايش األخوي والديني والحزبي

  
على مكتسبات مهمة لكنه في بعض  ورغم حصولنا

وبعد  المسائل اإلستراتيجية بقيت معلقة حتى اآلن، متمنياً
النواب العراقي في أن نتخابات لمجلس إعالن نتائج اال

إعالن نتائج  جميعا ننتظر وإننا. لى حلولإنصل جميعا 
اإلنتخابات، حيث لم نتخذ حتى اآلن أي قرار بالنسبة 

التحالفات، وليس لدينا أي خط أحمر على أي  لعقد
والكيان الذي  طرف، وسوف نعقد تحالفاتنا مع القوة

مرة أخرى أهنيء . يكون برنامجه وآراءه قريب منا
السنة الكوردية الجديدة والمجد  بأيعاد نوروز ورأس

  .شهداء الكورد وكوردستانوالخلود ل
  

  رئيس إقليم كوردستان -مسعود البارزاني
  من السنة الكوردية ٢٧٠٩) یێرەشەم( ٢٩

  ميالدي ٢٠١٠آذار  ٢٠الموافق 

  ١٣       قضايا كردستانية    )     ٢٠٠(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


