
  سياسة تسليح األكراد
  تان إيرانــــفي كردس

  هيئة التحرير: ترجمة النص الكردي*
من أجل الحفاظ على نظامها السياسي المتخلف   

والمعادي لإلنسانية، تحاول سلطات الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية مرة أخرى حبك المؤامرات وخداع األكراد من 

تآمرية  خالل اتباع سياسات خطيرة ورسم مخططات
تهدف النيل من الشعب الكردي ووجوده، ومنها هذه 
المرة، تسليح العشائر الكردية في كردستان بغية تفكيك 
روابط المجتمع الكردي وخلق الفتن بين أبنائه وإثارةَ 

إن . األحقاد والضغائن  بين أبناء الجلدة الواحدة
محاوالت االستفادة من رؤساء العشائر والشخصيات 

ة المعروفة التي لها باع طويل وتأثير في االجتماعي
المجتمع للقيام بتسليح العشائر الكردية عن طريقها، هو 
مخطط تآمري جديد يتم تنفيذه اليوم من قبل أعداء 
شعبنا، حيث تقوم أجهزة االستخبارات القمعية اإليرانية 
سراً وبدون توقف العمَل في كل حدب وصوب، إلجراء 

في مجتمع كردستان إيران، دراسات وأبحاث معمقة 
 لتجنيد بعض الشخصيات الكردية الجاهلة الالهثة وراء
مصالحها الذاتية واستخدامها في تنفيذ هذه المهمة 

  . التآمرية ضد شعبنا الكردي
تعاني كردستان اليوم من صعوبة بالغة في الوضع    

المعيشي للسكان، إذ تنتشر البطالة والفقر والحاجة في 
ها، ويخيم البؤس والشقاء على الناس الذين ال كافة أرجائ

يجدون عمالً يقتاتون منه ويسدون به رمق الجوع وما 
يكفي من الغذاء والكساء، مما وضع حياة النشء الجديد 
من الشباب على وجه الخصوص في أزمة عميقة غير 
محمودة العواقب، فتلجأ السلطة القمعية في إيران إلى 

لمعيشية المعقدة للناس شر استغالل هذه األوضاع ا
استغالل وتتدخل في شؤون الحياة الشخصية 

  .واالجتماعية لمواطني كردستان
إن رؤساء العشائر الكردية الذين يقْدمون اليوم على     

تسليح الناس المقربين منهم، يعتقدون أنهم بهذا العمل 
سوف يبقون أسياداً وأقوياء في مواجهة العشائر 

أنهم بعملهم هذا قد وقعوا في شرك  األخرى، ناسين
أعداء الوطن من رجال واستخبارات نظام الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية التي ترمي من مخططاتها تفكيك 
المجتمع الكردي وإزالة القيم واألخالق الحميدة منه 
ونشر الفساد وتكريس قيم البحث عن األنانية والملذات 

إيران عشائر وطنية توجد في كردستان . الفردية فيه
قوية، لعبتْ دوراً إيجابياً عبر تاريخها في نشر الوعي 
القومي والثوري، وقامت بتحذير المواطنين الكرد من 
أالعيب السلطات الالإنسانية التي خطط لها نظام 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وال تزال هذه العشائر 

فسها الغيارى تمتلك الحس الوطني وتعرف كيف تقي ن
وأبناء رعيتها من شرور مؤامرات مخابرات النظام 
اإليراني الذي يتربص بهم ويضمر لهم الغدر والخيانة 

أولئك، يتعرضون اليوم نتيجة مواقفهم الشجاعة . كلَها
تلك وعدم االنخراط في سياساتهم المعادية للشعب، 
يتعرضون إلى ضغوط اقتصادية، مجتمعية ونفسية 

لطة، إال أنهم، ال يرضخون لضغوط كبرى من قبل الس
لكن لشديد األسف، هناك بعض . الطغاة والمستكبرين

الشخصيات الساذجة التي ال تملك وعياً وإدراكاً كافيين 
قد وقعت في أحابيل السلطة دون وعي  ودراية منها، 
حيث تقوم اليوم بخدمة السلطة، مما يمهد الطريق 

تان ليعيثوا فيها لرجاالتها من التوغل في مجتمع كردس
  .فساداً وإفساداً، ويعمقوا من جراحاتها العميقة أصالً

إن أولئك الذين دفعتهم جهالتهم أو مصالحهم المادية     
الصغيرة المؤقتة إلى الدخول في تنفيذ سياسات 

، )حكام الجمهورية اإلسالمية(ومخططات أعداء الشعب
وا جيداً ورضوا أن يكونوا بيادقاً بأيديهم، يجب أن يعلم

بأنهم يلحقون األذى بشعبهم ويقدمون خدمة كبرى 
ألعدائه، وال شك أبداً بأن كل كردي في تلك الجهة، 
الزاَل يمتلك حساً قومياً ويحمل شعوراً وطنياً في قلبه 
وروحه، ينبغي أن يعيد النظر في حساباته الخاطئة 
ويعود إلى جادة الصواب ويقفَ مع شعبه، ليحمَل معه 

فإن هم ال يستطيعون مساعدة حركتهم . وشجونههمومه 
الوطنية ويواجهوا أعداءها، يطلَب منهم إلقاء السالح 
الذي حملوه عن جهالة وضاللة، ويخرجوا من صفوف 
األعداء الذين تعيش كردستان اليوم تحت تأثيرهم 
ونفوذهم، فإن لم ينبرِ الشعب الكردي دفاعاً عن حقوقه 

د خصائصه القومية الخاصة به ووجوده، فإنه سوف يفق
مع الزمن ويتعرض إلى االنحالل والصهرِ في نسيج 

  !!.األقوام األخرى
يقع على عاتق المثقفين الكرد، وخاصة الذين يعيشون    

داخل الوطن مهام وطنية جسام، وذلك من خالل القيام 
بحمالت تنوير المجتمع وتحصينه من مختلف صنوف 

التي يقف وراءها جميعاً  األخطار التي تهدده، تلك
رجاالت السلطة القمعية في إيران، وأن يعملوا على 
تقديم يد العون والمساعدة للقوى والفصائل الكردستانية 
العاملة، كي ينعم شعبنا الكردي بحياة حرة هانئة أسوة 

كما يجب على كل كردي في . بشعوب المعمورة
لتآمرية كردستان أن يناضل من أجل إفشال المخططات ا

لألعداء التي تهدف بمجملها النيَل من الشعب الكردي، 
ويقوم الجميع بمد يد األخوة والنضال المشترك من أجل 
مواجهة األخطار المحدقة بشعبنا، وبلورة قيم التسامح 
والعفو والمحبة في المجتمع، ويعملوا يداً بيد من أجل 

  .التحضير لدك قصر الظلم والعدوان
  م٢٠١٠شباط  ٤-١٢٨العدد– AGIRÎ مجلة*

----------------------- ----------  
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  انقالب في محكمة دياربكر
  ٧/٠٢/٢٠١٠/ابراهيم غوجلو:بقلم الناشط السياسي الكردي

  :هيئة التحرير/ترجمة النص الكردي
  
عقدتْ هيئة المحكمة برئاسة القاضي السيد إيلكر يلماز   

ابالني، ومحامي وحضور المدعي العام السيد مدحت أرك
الدفاع كل من السادة صباح الدين كوركماز، سعادت 

م للنظر في ٠٤/٠٢/٢٠١٠جناري وستكي زيالني بتاريخ 
 الدعوى المقامة على حركة  TEVKURD   التي كنت

كان القاضي قد قرر في الجلسة الخاصة بهذه . هامسؤولَ
الدعوى تأجيل الجلسة بسبب عدم حضور مترجم من اللغة 
الكردية إلى التركية، وقرر طلب مترجم من جامعة دجلة 
ليقوم بترجمة إفادتي إلى اللغة التركية، وقد لبتْ جامعة 
. دجلة طلب المحكمة وأرسلت مترجماً حضر هذه الجلسة

ما بدأت الجلسة، تبين لنا بأن القاضي قد تغير لكن، عند
كلياً وخرج عن قرار الجلسة السابقة، إذ ظهر ذلك جلياً 

هل يعرف "عندما سأَل القاضي محامي الدفاع صباح الدين
إن :"الذي أجابه قائالً!" موكلك التحدث باللغة التركية؟

يعمل . موكلي هو محام يجيد اللغة التركية وهو كاتب أيضاً
ذ عشرات السنين دفاعاً عن الحقوق الكردية، وهذه من

القضية التي بين يدي سيادتكم، إنما هي قضية سياسية، 
وبهدف رفض واستنكار عمليات الصهر والمنع التي 
تتعرض لها اللغة الكردية، يصر موكلي على التحدث بلغة 
أمه في هذه المحكمة، وإنني على يقين تام بأنه محق في 

الحق أن يرافع عن نفسه بلغته األصلية في  ذلك، وله كامل
  ."هذه المحكمة ويقدم مذكرة دفاعه بها

بعد هذا البيان الذي صدر من المحامي صباح الدين    
كوركماز، قرر القاضي ودون االستماع إلى رأي المحامين 

ونتيجة . وحتى المدعي العام إلغاء حضور المترجم
ى االستماع إلى العتراض المحامين، اضطر القاضي إل

آراء المحامين والمدعي العام، حيث أكد المحامون واستناداً 
إلى بنود معاهدة لوزان والمعاهدات الدولية والحقوقية، 

، أنني أملك كامل الحق  AIHMوالقرارات الصادرة عن 
في تقديم مذكرة الدفاع باللغة الكردية إلى هيئة المحكمة، 

حتى ال يتم حجب حقوق ":كما أوضح المدعي العام قائالً
المتهمين، يجب أن يتم الحصول على أقوالهم عن طريق 
مترجم حسب طلبه قانوناً وكما تقرر ذلك في الجلسة 

وقد طلبتُ اإلذن بالتحدث ألعبر عن رأيي بلغتي ". السابقة
الكردية ويقوم محامي بترجمة أقوالي إلى التركية، إال أن 

  .لتحدثالقاضي رفض ذلك ولم يسمح لي با
نعم، صحيح أنني أجيد التحدث بالتركية، وأنني محام،    

لكنني في الوقت ذاته مناضٌل من مناضلي األمة الكردية، 
أعمل لكي يحصل شعبي على حقوقه القومية، وألجل هذا، 
فإن التحدثَ بلغة آبائي في المحكمة هو واجب إنساني 

رى، من جهة أخ. وقومي يقع على عاتقي، وإنني ألتزم به
ومن دون أن يعلم القاضي أحداً، قام بتحويل الملف إلى 

bilirkişi . إنني أقف ضد هذا القرار المجحف، ألنني على
يقين بأنه ليس من حق أحد أو مؤسسة أن تنوب عني 

فهذه !! وتناقش آرائي وأفكاري وتقرر مصيري نيابة عني

إنه . المؤسسة هي مخالفة لحرية الفكر والرأي والتعبير
لمن المؤسف أن يقرر القاضي وعلى الضد من رأي 
المحامين والمدعي العام برفض أخذ أقوالي بلغتي 
وترجمتها إلى التركية، فإن هذا القرار هو يخالف القرار 
الذي اتخذه القاضي السابق بهذه الدعوى والذي وافق على 

  .طلبي بحضور مترجم
للبشرية إن هذا القرار ال يتناسب مع التطور الذي حصل   

التي تعيش قرنها الحادي والعشرين، إال أنه يعبر بحق عن 
ديمقراطية في تركيا، ذهنية شمولية فاشية، كما  ذهنية ال

أكّد هذا القرار للجميع أنه في ظل سيادة الذهنية الكمالية 
واستمرار هيمنة الدكتاتورية العسكرية، مدى أهمية دور 

إن هذا القرار . يةومكانة المحاكم في المجتمعات البشر
يتعارض مع مقاييس االتحاد األوربي والديمقراطية 

إن هذا القرار يوضح بصورة خاصة .  AIHMوقرارات
أن تركيا ليست مستعدة أن تقبل بتداول اللغة الكردية في 
دوائر ومؤسسات الدولة والتعليم بها بشكل رسمي، وتظهر 

القضية  هذه الذهنية مدى العجز الذي تعانيه، وصعوبة حل
إن هذا القرار يوضح مدى الظلم . الكردية في تركيا

وسياسة التفرقة والتمييز بين الكرد والترك، وتبين أن 
القومية التركية هي القومية المسيطرة والمستعمرة، بينما 
القومية الكردية هي المظلومة والمستعمرة، وليست هناك 

 األكراد مساواة من ناحية الحقوق والحالة السياسية بين
واألتراك، ويبقى من المهم والضرورة العمل الجاد من 
أجل بناء دولة جديدة معاصرة مشتركة للكرد واألتراك، 

  .وتغيير الحالة الراهنة
الموقع اإللكتروني للحزب الديمقراطي : المصدر*

  الشمال-الكردستاني
  

  من أقوال الشيخ الشهيد سعيد بيران
Dengê Azadî/هيئة التحرير-ترجمة النص الكردي  

عندما بدأ الشيخ سعيد بيران نشاطه بالعمل والنضال    
دفاعاً عن قضية شعبه العادلة، سأله أوالده، إخوته، 
مريدوه، أهل قريته وزوجات أبنائه، إلى أين أنتَ ذاهب يا 
شيخنا؟، ماذا تفعُل؟، ماذا تبغي من حلّك وترحالك هذا؟، 

  :أجابهم الشيخ الشهيد قائالً
عاماً، وقد أمضيت حياة جميلة  ٦٥بلغ عمري اآلن ي(  

تعلمون أن وضع بالدنا وشعبنا سيئة . خالل تلك السنين
هذه األيام، ويخشى أن نخسر المزيد من حقوقنا غداً، إنني 
أرى األمور هذه تحدث أمام ناظري خالفاً لرغبتي 

عندما أموتُ غداً وأقف خاشعاً بين يدي اهللا . وإرادتي
يا سعيد، لقد :("وتعالى، سوف يقول لي جّل جالله سبحانه

أمضيتَ حياة حلوة وجميلة، إذْ وهبتك الماَل والثروة 
والجاه، بينما كان شعبك يرزح تحت نير الظلم 

  ) !!".، ماذا فعلْتَ ألجله؟واالضطهاد
!. عندما يسألني ربي هذا السؤال، ماذا عساي أن أجيب؟   

. اً لإلجابة على هذا السؤاليجب على المرء أن يكون جاهز
لهذا، فإنني سوف أبذل قصارى جهدي للنضال والعمل من 

  .) أجل حرية شعبي، ومن أجل عائلتي وديني
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