
 مقابلة مع السيدة نسرين قاسملو
 ترجمة عن الكردية:هيئة التحرير

    

اتصاالً هاتفياً  الطيب رحيم رشيديأجرى الصحفي  
الذكرى العشرين للعملية  قدوم بمناسبة :معي، قائالً

ورفاقه في  قاسملواإلرهابية التي طالت حياة الدكتور 
ترغبان  Agirîوصحيفة  "كردستان"صحيفة  فيينا، فإن

قرأ لي األسئلة على الهاتف، ثم ، بإجراء مقابلة معِك
  .ووعدته بالرد عليها

   التأكيد على أن صحيفة قبل كل شيء أود ،
 و كردستان Agirîدوراً فعاالً وإيجابياً في  قد لعبتا

، وتحظيان باحترام الكردي النضال الثقافي واإلعالمي
ومكانة خاصتين لدى الناس في كردستان وعموم 

تغمرني ، وإنني آمل لهما دوام التقدم واالزدهار، نإيرا
األقالم الشابة المقتدرة  لتفافَالسعادة عندما أجد ا

جميلة ال يمكن لي  ذكرياتٌ قلتُ سابقاً، أن لي. حولهما
، وذلك عندما أن أنساها ما حييت مع صحيفة كردستان

كنت أعيش في طهران سراً، إذْ كنتُ أساعد الدكتور 
طباعتها وتوزيعها، وكم أشتاق إلى تلك في  قاسملو

األيام التي كنت أقضيها في النضال دفاعاً عن الحقوق 
بأنني  نفسي الكردية المهضومة بهمة وثبات، وأعاهد

آخر لحظة من حياتي وفية للكرد  سوف أبقى حتى
ألهداف الكردية النبيلة، وإنني لواثقة بأن األمة ول

  .قبالًالكردية سوف تحصل على حقوقها مست
لقد مضى على استشهاد قائد الشعب الكردي  :سؤال

، ويوماً بعد يوم، عشرون عاماً قاسملو الكبير الدكتور
أنِت . يزداد االلتفاف الجماهيري حول نهجه وفكره

،  بماذا تشعرين اليوم قاسملوكزوجة وفية للدكتور 
بعد مضي عشرين عاماً على استشهاده، وهل تعتقدين 

تقترب اليوم  قاسملووأهداف الدكتور  بأن آراء وأفكار
  .من التحقيق؟

 إن ما يدعو لألسف، أن ذلك العمَل: قاسملو نسرين
قد حدثَ في مجتمع ديمقراطي، ولم تأخِذ  اإلرهابي

 ،العدالة حتى اآلن مجراها، حقاً، إنني ألشعر بالتعب
الترقب منذ عشرين عاماً، وال أشعر بالراحة هدني و

فراد الذين ضحوا بدماء القادة الكرد حيال أولئك األ

كانت آراء . الكبار لقاء تحقيق مصالح اقتصادية
إنسانية وديمقراطية، وأعتقد بأنه ليس  لومقاسوأفكار 

األكراد في كردستان وحدهم، بل الشعوب اإليرانية 
آراءه وأفكاره، لهذا، فإن  اليوم تقبل ،األخرى أيضاً

 فيما أنه ساني، وأعتقدالنجاح هو حليف ذلك النهج اإلن
على  الفكري والسياسي قاسملو طبق الكرد ميراثَ لو

، وال تستطيع كافة حهم مؤكدأرض الواقع، فإن نجا
  .هفي وجه ذلك النجاح أو تعيقَ طغاة األرض أن تقفَ

م، ٢٠٠٥منذ عدة أعوام، وبالتحديد منذ العام  :سؤال
ى يقوم مجتمع كردستان كل عام، وبمناسبة قدوم ذكر

 قاسملو الجريمة اإلرهابية التي طالت حياة الدكتور
هم ورفاقه بالقيام بحداد عام، يغلقون فيها أبواب محالت

المصابيح  التجارية في ساعة محددة ويطفئون
الكهربائية ليالً، باإلضافة إلى إتباع أساليب نضالية 
أخرى إكراماً وإجالالً لهذه الذكرى واستنكاراً لجريمة 

برأيكم، هل . مهورية اإلسالمية اإليرانيةرجاالت الج
 لمثل هذه المواقف والنشاطات الجماهيرية فائدة وتأثير

  . ؟يذكَر
ال شك أن لمثل هذه النشاطات فوائد : نسرين قاسملو

كبرى، وإنني ألشعر بالسعادة العارمة عندما أسمع 
بأن الشعب الكردي يسير وفق  بهذه النشاطات، وأشعر

الذين ضحوا بأرواحهم من  دته الكبارنهج وآراء قا
الكرد ليسوا هواة قتل وحروب،  .وحريته عادتهأجل س

في أمر ما ولو  النجاح حق وسالم، وإن ببل هم طال
عتبر خطوة جيدة على الطريق بدرجة قليلة نسبياً ي

بهذه المناسبة، إنني أهنئ الشعب الكردي . الصحيح
جانبهم في وقادته وأشد على أياديهم، وأقف إلى 

  .نضالهم العادل
يرغب شعب كردستان معرفة المزيد عن  :سؤال

، ترى، هل كان هناك تأثير قاسملو شخصية الدكتور
  .لنضاله الثوري على حياته اليومية؟

الدكتور  وأفعاَل الشك فإن أقواَل :نسرين قاسملو
كانت متماسكة ومتكاملة، إذْ لم يكن ديمقراطياً  قاسملو

كان يؤكد بأفعاله العملية الميدانية أنه  بكالمه فقط، بل
قاسملو لقد عمَل . ديمقراطي قوالً وفعالً ويقبل بنتائجها

كل ما بوسعه من أجل تحديث نضال الحزب 
الديمقراطي الكردستاني دون كلل أو ملل، وأعتقد بأنه 
كان إلدارته وشخصيته وإيمانه العميق بالديمقراطية 

  .الديمقراطي الكرديتأثير عام على النضال القومي 
بمساعدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني،  :سؤال

قمتم في السنة المنصرمة بزيارة إلى الواليات المتحدة 
األمريكية وتحدثتم في العديد من االجتماعات الهامة 

، هل تلقيتم جواباً وهل قاسملوحول ملف الدكتور 
من أجل التحقيق في تلك  حصلتم على دعم أو وعد

  جريمة؟ال
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في الحقيقة، ذهبت بناء على دعوة منهم،  :نسرين قاسملو
وقد سألتهم عن وجود الوثائق الالزمة إلعادة فتح التحقيق 
في جريمة فيينا، ألن دولة النمسا حتى هذه اللحظة، ليست 
مستعدة للتعاون في هذا الملف وأصبحت تلك الجريمة 

!! الدول النكراء والمدانة ضحية العالقات التجارية بين
 تعلمون بأن حكومة النمسا في ذلك الوقت كانت تبيع مفأنت

لكل من العراق وإيران خالل  األسلحة والمعدات العسكرية
ألنها  ،حيث لم يكن لها الحق في ذلك العمل ،حربهما معاً

كانت دولة محايدة، لذلك، كانت الحكومة خائفة جداً من 
متأكدة تماماً بأن  إال أنني .انكشاف أمرها وتخشى المساءلة

ذلك الملف سوف يأخذ نصيبه من العدالة، وهناك بعض 
ن دون هوادة األشخاص وبدافع من ضمائرهم الحية، يعملو

الحقيقة يجب أن تظهر، وسوف من أجل إحقاق الحق، و
  .تظهر ال محالة

ويكنون لِك ) أم األكراد(أهل كردستان يعرفونك بـ  :سؤال
  .ن بخصوص نضال شعبنا؟احتراماً خاصاً، ماذا تقولي

هذه األحاديث وهذه  مثَل عندما أسمع :نسرين قاسملو
راد الكلمات، أشعر وكأن قلبي يذوب، ألنني لم أقدم لألك

الحترام والتقدير، إال أن اهذا  كلَّ عمالً عظيماً أستحق لقاءه
قلبي معهم ومع نضالهم المشروع دوماً، وإنني أعرف أنهم 

ة عصرية، آملة أن يظلوا مناضلين يستحقون أن يعيشوا حيا
، وإنني لواثقة بأنكم سوف أشداء على دربِ الحرية

 كلي أمل أن تظلوا سائرين على درب ونهج. تنتصرون
يجب . األمان برالظفر و ألنه سوف يوصلكم إلى قاسملو

أن يعرف األكراد بأنهم يستحقون الحرية كباقي شعوب 
ال العادل والمشروع المعمورة، ومن حقهم أن يتابعوا النض

من أجل الوصول إلى حياة حرة سعيدة، بعيدة عن القمع 
م واالضطهاد، إنني معهم، إنني أقف إلى جانبهم متمنية له

  .النجاح في تحقيق أهدافهم
--------------------  

  إيران-لحزب الديمقراطي الكردستانيا موقع: المصدر
******************************  

  نان الكبيرفي رثاء الف
  رانــــآرام ديك 

هو المغني األول الذي سمعته في حياتي  آرام ديكران  
التسجيل، وأغنيته عن قصيدة الشاعر العظيم  على آلة
مضى هذه  أيها القلب لماذا.. تركني وحيداً« جكرخوين

هي من أشهر األغاني التي يحفظها الكبار » الليلة
ناناً محبوباً من قبل آرام كان ف والصغار، وإضافة إلى أن

الفنون،  كافة األجيال، فهو قديم متأصل متجذِّر في تاريخ
ال .. وهو معاصر خفيف يطير بأغانيه السعيدة كاألطفال

، فهو أيضاً ِمن مانحي آرامأغاني  مكان للحزن البتة في
أغانيه،  البهجة الكبار، تكاد تُدهش من حجم الفرح في

لتعبير عن الحب، تُدهش تُدهش من طريقته الراقصة في ا
أن هذا الفارس الجزراوي قادم اآلن  وتقول في نفسك كيف

مدينته التي  من مستشفيات أثينا في اليونان كي يوارى في
  .آرام لِك العزاء برحيل.. القامشلي..لطالما أحبها وأحبته

 جريدة بلدنا -لقمان ديركي

  الجيش التركي يتدخل ثانية
  إلفشال مساعي حل القضية الكردية

  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية
   

أعلن القائد   
العام للجيش 
التركي الجنرال 

في  إيلكر بشبوغ
بيان رسمي 
تحريري بمناسبة 

أن الجيش التركي ال يقبل بشكل من " أسبوع النصر"
األشكال بالهوية القومية الكردية في تركيا وال يقبل 

لشعب التركي على األرض التركية، بوجود شعب غير ا
مؤكداً في بيانه أن هناك خطوطاً حمراء ال يجوز 

  .تجاوزها البتة
إن عبارة الخطوط الحمراء كان قد استعملها قبله منذ    

، حيث رد رجب طيب أردوغانمدة ليست ببعيدة السيد 
مفنداً مزاعمه  ياشار كماله حينها الكاتب المعروف يعل

إذا لم تمنح الدولة حق التعليم :" ه قائالًمنتقداً ضيق أفق
". بلغتهم لألكراد، فهي ال تملك شيئاً آخر تمنحه لهم

فبحسب تفكير القائد العام للجيش، هناك ثوابت ومقدسات 
ال يجوز التجاوز عليها بحال من األحوال، وهي الشعب 

ويعتبر هذا الموقف هو األول من . الواحد واللغة الواحدة
العسكر منذ انطالق فكرة إيجاد حل  نوعه من لدن

جاء ذلك في بيانه . للقضية الكردية في كردستان تركيا
تنص المادة الثالثة من الدستور على أن الدولة :" الرسمي

التركية هي كلٌّ واحد بوطنها وشعبها وال يجوز 
كما ادعى في بيانه أنه . "تجزئتها، ولغتها هي التركية
تصارات عسكرية في حربه أحرز في اآلونة األخيرة ان

مع المقاتلين الكرد وأنه سوف يتابع عملياته العسكرية 
 DTPهذا وقد أعرب حزب المجتمع الديمقراطي. ضدهم

عن امتعاضه من تلك التصريحات والبيانات التي ال 
تخدم عملية إيجاد حل للقضية الكردية، منتقداً في الوقت 

ية الحاكم من ذاته الموقف المتردد لحزب العدالة والتنم
إن حزبنا يتخذ :" هذه المسألة في بيان رسمي جاء فيه

موقفاً جاداً ومسؤوالً من هذه القضية منذ البداية وحتى 
يومنا هذا رغم تعرض حزبنا لحمالت االعتقال من 
جهة، ومن جهة أخرى، فإنهم يتهجمون على القيم 
واألخالق الكردية األصيلة في حرب شعواء ظالمة 

." كلمات خارج إطار االحترام واآلداب العامةويتفوهون ب
هذا، وقد طالب بعض المثقفين والوطنيين الكرد 
المستقلين ببيان رسمي السيد رئيس الوزراء بضرورة 
السير في طريق الحوار والكف عن التردد والمماطلة 
وحذروه من التراجع عن هذا التوجه كما حصل معه 

سة حقيقية ، ألن ذلك سوف تكون انتكا٢٠٠٥عام 
لفرصة السالم المؤاتية وفقدانأ لمصداقيته أمام الشعب 

  الشمال-موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني: المصدر     .التركي
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  نــداء

 مهدي أكَرزير التركي كردي األصل وصرح ال   
 لوكاالت األنباء أن الحكومة تنوي تحويل سجن ديار بكر

سة للتعليم إلى مدر المعروف بسوء سمعته دولياً
 Tevkurdومؤسسات تربوية أخرى، أصدرت حركة

بياناً باللغة الكردية بياناً إلى الرأي العام، فيما يلي 
  :الكردي ترجمة نصها

  
  نــداء إلى وجدان اإلنسانية
  هيئة التحرير:ترجمة

صرح الوزير التركي ذو األصل الكردي ومن رعايا    
مته تعتزم م أن حكو٢٠٠٩آب  ٢٢مدينة ديار بكر يوم 

إن . تحويل سجن ديار بكر إلى مدرسة لتعليم األطفال
ألف  ٨٥٠وطننا يعج بالمواقع العسكرية، فمن أصل 

ألف منها  ٥٠٠موقع عسكري في عموم تركيا، توجد 
  .في كردستان

نعم، إن سجن ديار بكر ليس له مثيل على وجه    
األرض وال يمكن مقارنة وضع هذا السجن بوضع أي 

إذ في العالم على مر التاريخ واألزمان، سجن آخر 
يندرج اسمه في عداد أسوأ عشرة سجون في العالم 
دخلت التاريخ حيث عرفت بسوئها ووحشية القائمين 

  ).وفقاً لتحقيق مجلة تايمز البريطانية(على إدارتها
اآلالف من  الجهنمي هذا، تم حرقُ في سجن ديار بكر   

المئات من كوادر حركة  أبناء وبنات شعبنا الكردي وقتُل
في . التحرر الوطني الكردية بوحشية منقطعة النظير

سجن ديار بكر هذا، تم العمل والتخطيط إلزالة الوجود 
. الكردي من أرض الواقع وممارسة سياسة الجينوسايد

كتبت عشرات القصائد والروايات والمالحم واألغاني 
 هستطع وصفَبحق هذا السجن الرهيب إال أنها جميعاً لم ت

ا ينبغي وإعطاءه حقه الطبيعي لما ارتكبت فيه من كم
لهذه األسباب، . ندى لها جبين البشريةي فظائعجرائم و
الحكومة والبرلمان وممثلي الشعب في المنطقة،  إننا ننبه

كما نخاطب السيد رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات 
 الدولة وأطراف المجتمع المدني الديمقراطي ومنظمات

حقوق اإلنسان وأصحاب العالقة بأنه ال فرقَ لدينا بين 
أن يتحول هذا السجن الرهيب إلى مدرسة وبين ضياع 
جثامين وقبور قادة الكرد الكبار من أمثال الشيخ سعيد 
وسيد رضا وسعيد كردي النورسي المعروف بـ بديع 
الزمان ورفاقهم، بل على العكس تماماً، فإن هذا العمل 

للتاريخ وضياعاً ألدلة دامغة تشهد على  يعتبر تزويراً
الجرائم اإلنسانية التي مورست ضد شعبنا الكردي خالل 
حكم الجونتا العسكرية الدكتاتورية، و توجد في كل متر 
مربع واحد من هذا السجن، في كل زنزانة من زنازينها 
وقرب كل حائط ذكريات عزيزة وتراجيديا كبرى ألبناء 

يهم وال إنسانية جالدحشية مع ووبنات شعبنا الكردي 
  . !!الذين ليست لهم أية عالقة مع اإلنسانية سجانيهم

إننا ال نشك البتة بأن إزالة هذا السجن كمعتقل هي    
خطوة مباركة وضرورية، لكن، من أجل عدم نسيان 
الجرائم الوحشية المرتكبة في هذا السجن، وألجل إظهار 

، يجب أن يتحول هذا الحقيقة وتنظيف وجدان اإلنسانية
المكان إلى متحف يشهد على الجرائم واالنتهاكات 

إنه . الفظيعة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت في هذا الوطن
المجتمع  الشهداء ونشطاِء المغدورين وعوائِل مطلب

  .المدني الديمقراطي
 لكي ال يعيد: إننا ندعو الجميع عبر ندائنا هذا قائلين   

ه مرة أخرى وتأخذ العدالة مجراها التاريخ السيئ نفس
آخر تراجيديا الكرد  ولكي ال يعيش شعب، ومسراها
 قه الكرد، ولكي ال تضيع آثارمرارة ما تذو ويذوقَ

الجرائم ذات الفاعل  المجرمين، وال تعود وبصماتُ
في ساحات الوطن، ولكي  مرة أخرى المجهول للظهور

م تفريغ هذا األفئدة، يجب أن يتتهدأ القلوب و تنظفَ
السجن ويبقى كما هو ليتحول إلى متحف لحقوق اإلنسان 
ومركز للدراسات واألبحاث في الجرائم المرتكبة ضد 
اإلنسانية على أن يتم إدارته من جانب بلدية ديار بكر، 
وال يجوز أن يتحول هذا السجن إلى مدرسة مطلقاً، ألن 

  !!.ذلك يعتبر خيانة بحق وجدان اإلنسانية
  م ٢٠٠٩آب ٢٦

Tevkurd - لجنة الحقوق والحريات  
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  : المصدر
  الشمال -الموقع اإللكتروني للحزب الديمقراطي الكردستاني

  
  مقتل شاب وجرح آخر 

  في أورميا بنيران قوات الباسيج
  
قبل ما يقارب الشهرين، وبينما كان الشاب الكردي   

لة وصديقه عائدين من حف برويز ميرزاييالمغدور 
، حيث مرت قسركي زفاف أحد أقاربه في قرية

سيارتهما أمام إحدى مقرات قوات الباسيج اإليرانية 
ويبدو أن الحارس قد أشار إليهما  أورميا،في مدينة 

بالوقوف حيث لم ينتبها إليه ولم يتوقفا، هجمت عليهما 
قوات النظام باألسلحة الرشاشة مات على أثرها الشاب 

كان قد . يقه ونقل إلى المشفىبينما جرح صد برويز
تقدم ذووهم بدعوى ضد المجرمين لدى المحكمة 
العسكرية التي رفضت النظر في القضية وال يزال 

  !!الجناة طلقاء
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