
  التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية
  تم إعدام شخصٍ واحد على أقل تقدير كل يوم في إيران

  إيران-موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني   
  هيئة التحرير:ترجمة النص الكردي/م٠١/٠٤/٢٠١٠

 في منظمة العفو الدوليةأعلنتْ    
 م أنه تم٢٠٠٩تقريرها السنوي لعام 

شخصاً في ٣٨٨عدام بحق حكم اإل تنفيذُ
إيران، أي يمكن إعدام القول أنه تم 

بشكل وسطي في  يومياً واحد شخصٍ
كما جاء  .إيران خالل العام المنصرم

د قد شهِ ٢٠٠٩في التقرير، أن العام 
 من دول العالم دولة ١٨شخصاً في  ٧١٤إعداموتم ، 
شخصٍ ٢٠٠٠قرار حكم اإلعدام بحق أكثر من  إصدار 

أنه  المذكور في جانب آخر، يؤكد التقرير. دولة ٥٩في 
من أحكام اإلعدام % ٥٤عدا عن جمهورية الصين، فإن 

اإليرانية،  الجمهورية اإلسالميةالمذكورة قد تمت في 
وعبرتْ منظمة العفو الدولية عن قلقها وعدم رضائها 

السياسات األمنية التي تنتهجها الحكومة الصينية عن 
  .اإلعدام التي تطال البشربخصوص أحكام 

   ترتيب الدول ٢٠٠٩لعام  ووفقاً للتقرير السنوي م، تم
الترتيب أحكام اإلعدام في بلدانها حسب  التي نفذتْ

حكماً ١٢٠العراق-باإلعدام اًحكم٣٨٨إيران: التالي
-حكماً باإلعدام٦٩المملكة العربية السعودية -باإلعدام
المنظمة كالً من  واعتبرت. حكماً باإلعدام٥٢أمريكا

على  إيران والسعودية من أكثر الدول التي حكمتْ
ومن جانب آخر، . األطفال والشباب بعقوبة اإلعدام

من أكثر دول  السودانو إيراناعتبرت المنظمة كالً من 
العالم التي أصدرتْ أحكاماً باإلعدام شنقاً بحق 

كما انتقدت المنظمة بشدة أعماَل  .المعارضين السياسيين
كوريا -منغوليا- بيالروسيا- إيران-الصينكٍل من 

بخصوص إخفاء عمليات اإلعدام شنقاً الشمالية وفيتنام 
  .عن أنظار الرأي العام

في جانب آخر من التقرير، تؤكد المنظمة الدولية أنه    
من القارة اإلفريقية  توغوو بيروندي بانضمام كل من

عدد الدول  لإلعدام، بلغ المناهضة العالمية إلى الحركة
التي حردولة على مستوى ١٣٩اإلعدام شنقاً  متْ حكم
كافة الدول  ، أزالتْالسودانو بوتسوانافعدا عن  .العالم

في إفريقيا السمراء حكم اإلعدام من دساتيرها الوطنية، 
تنفيذ حكم  وعدا عن الواليات المتحدة األمريكية لم يتم

. ة األمريكيةفي أية دولة أخرى من دول القار اإلعدام
في القارة  الباكستانو منغوليا، إندونيسيا، أفغانستانأما 

اآلسيوية، فال تمضي سنة واحدة دون تسجيل أحكام 
  .باإلعدام فيها

تجدر اإلشارة إلى أن اإلحصائيات الرسمية المنشورة    
من جانب الدول ويتم تداولها من جانب المنظمات 

اإلنسان والرأي  الدولية والهيئات المدافعة عن حقوق
  .العام، هي أقّل من األرقام الحقيقية

  )لقد رأيتُ(الفيلم الكردي
يحقق النجاح األكبر   

  الدولي بول السينمائينفي مهرجان استا
www.avestakurd.net 

  /م٢٠١٠نيسان ١٩:اإلثنين
 هيئة التحرير: ترجمة عن الكردية

     
ليلة أمس على ثالثة  ميراز بيزارحاز المخرج الكردي   

لقد رأيتُ(مة عن فيلمه المشارك والمعنون بـجوائز قي( 
في المهرجان الدولي التاسع والعشرين لألفالم الذي أقيم 

بعد فوزه بعدة جوائز سابقة في ستة . في استانبول
مهرجانات دولية لألفالم السينمائية كالتي أقيمت في 

ميراز ، حققَ سان سبستيانو  كنت آنتاليا،، بورغهام
، استانبول ومساعدوه هذه المرة نجاحاً متميزاً في بيزار

هامة  ه الكردي ليلة أمس على ثالثة جوائزفيلم فقد حصَل
ميراز دفعة واحدة، حيث منحتْ جائزة أفضل مخرج للسيد 

 شَناي أوراك، وجائزة أفضل ممثل للطفلة الكردية بيزار
وجائزة أفضل موسيقى ، "كلستان"ن دورها في شخصية ع

عن أعماله الموسيقية المتميزة في  مصطفى بيبرللسيد 
  .الفيلم
في  ه عن حالة األطفال الكردالفيلم وأحداثُ تدور فكرةُ   

وطريقة عيشهم، أولئك اليتامى الذين تم اغتياُل  ديار بكر
ي الحكومة آبائهم وأمهاتهم من قبل قوى الشر والظالم ف

قد حاز على  المذكور اإلشارة إلى أن الفيلم تجدر. التركية
عدة جوائز دولية سابقة، وهو الفيلم الكردي األول الذي 
يشارك رسمياً في تركيا في المهرجانات الكبرى لألفالم 

اعتباراً من  المذكورِ عرض الفيلمِ سوف يتم. السينمائية
للسينما في عموم  دار عرض ٣٥نيسان الجاري في  ٢٢

عرض بتركيا  كردستان الشماليةه في أنحاء ألمانيا بينما تم
  .نيسان الجاري ٢اعتباراً من 

  
  استُقبَِل دنز بايكال في محافظة وان

  ض الفاسديبالحجارة والب
  ٢٠١٠نيسان٤- ١٣٢العدد- AGIRIمجلة

    هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية
دنز بايكال م استقبال وكاالت األنباء بأنه قد ت أفادتْ  

في محافظة  CHPاألمين العام لحزب الشعب الجمهوري
وان التي زارها بهدف المشاركة في مؤتمر منظمة حزبه 

وذلك  من الحجارة والبيض الفاسد في هذه المحافظة بوابٍل
من المعلوم أن حزب . خالل زيارته في أكثر من موقع

ة الكردية في الجمهوري هو أحد ألد أعداء القضي الشعبِ
ه وحقوقه القومية المشروعة بكافة تركيا ويعادي تطلعات

مواقف هذا الحزب  من السبل واإلمكانيات، وبسببٍ

  ١٣      قضايا كردستانية     )     ٢٠١(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة



المعادية للقضية الكردية، ال يحظى بوجود في  ملحوظ
الشعب  خداعِ تزال محاوالتُال  كردستان الشمالية حيث

دوماً  ، إال أنها باءتْالكردي من جانب قيادته مستمرةً
في معرض تعليقه على هذا الحدث، قال السيد . بالفشل
الذي تعرضتُ له قد تم اإلعداد له من  الهجوم إن:(بايكال

جانب حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم وليس للشعب 
  ).في وان أية عالقة به

  
  خطوة نحو الوحدة القومية في كردستان الشمالية

www.avestakurd.net 
  /م٢٠١٠نيسان ٢١:األربعاء

  هيئة التحرير: ترجمة عن الكردية
حزب (BDPالكردية الثالثة األحزابِ اجتمعتْ قياداتُ   
 HAKو) م والديمقراطيةالسل
PAR)حزب الحق والحريات (

حزب الديمقراطية (KADEPو
لمناقشة موضوع  )التشاركية

قد  ابأنه الوحدة القومية، علماً
مرات أخرى لهذه  اجتمعتْ

أكّد المجتمعون على أهمية الوحدة القومية . الغاية النبيلة
للشعب الكردي وأن هذه اللقاءات إنما تخدم هذه المهمة 

رم باي: اللقاء كل من السادة حضر هذا .النضالية الكبرى
نظام الدين ، والسيد رئيس حزب الحق والحريات بوزيل

والسيد صالح الدين  KADEPن العام لحزب األمي سكانام
في نهاية اللقاء، . BDPدمرتاش العضو القيادي في حزب 

لوكاالت األنباء أنهم اجتمعوا معاً  دمرتاشصرح السيد 
ألجل بحث موضوع الوحدة القومية الكردية، وأن اللقاء 

  .كان بداية طيبة على هذا الطريق
  

  أضعفوا المنظومة الكمالية
  !لحة األكرادإنها من مص

bakur.com-www.pdk  
  بيرم آياز: بقلم

  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية/م٢٠١٠نيسان ٢٢
في تركيا اليوم هو  السياسي الرئيسي الموضوعإن    

فقد حمَل. الدستورِ تغيير العدالة والتنمية  حزبAKP 
مها للبرلمان حيث يتم قطة وقدن ٢٩مشروعاً مؤلفاً من 
 هذه المحاولة من جانب حزبِ. مناقشتها هذه األيام

العدالة يعتبر جزء من الحرب القائمة بين قوى 
القوى  تقفُ. المحافظين وحكومة حزب العدالة والتنمية

رون الديمقراطية والليبراليون الحقيقيون والكرد المتنو
ين، ونعني مع اإلصالحيين في حربهم ضد المحافظ

بالقوى المحافظة تلك الداعمة للمنظومة الكمالية 
  .والقوميين الترك المتشددين الطورانيين

تستند المنظومة الكمالية على ثالثة ركائز أساسية،    
الركيزة األساسية واألولى منها هي الجيش، والركيزة 

المحكمة الدستورية، : الثانية هي المحاكم العليا مثل
يز، المحكمة اإلدارية العليا والمؤسسة العليا محكمة التمي

أما الركيزة الثالثة هي األحزاب . للقضاة
أما  .وبيروقراطية الدولة )CHP,MHP(السياسية

اإلعالم واالقتصاديون والمؤسسات المدنية فقد انقسمت 
بدورها إلى قسمين، قسم منها تساند المنظومة الكمالية، 

  .ة التغيير والتحديثوالقسم اآلخر تقف إلى جانب دعا
   إن الدستور الحالي هو قالب قانوني عائد  وسياسي

١٩٨٢(ها، إنه دستور األتراكللدولة ويحمي توجهات( ،
اً لرغباتهم، قوف ، حيث تم تفصيلهر الجنراالتإنه دستو

يدرك بأن هذا القالب الجامد لم يعد يناسب  الجميع وباتَ
هذا الوطن، ويعتبر وجوده بهذه النمطية عيباً في دولة 

االجتماعي والثقافي  ، ألنه يقف في وجه التقدمِديمقراطية
كبرى أمام تطور البالد  واالقتصادي، ويشكل عقبةً

تنفرد الكمالية بزمام إدارة الدولة  .وتقدمه بصورة عامة
من فوز بعض األحزاب  عاماً، وعلى الرغمِ ٩٠منذ 

ة من خالل صناديق غير الكمالية بتشكيل الحكوم
!! ها ال تستطيع الظفر بالسلطة والقرارِاالقتراع، إال أنَّ

لدوام بيد الكماليين وتحت حيث تبقى السلطة على ا
سطوتطلَهم، لذا، يالنظام  تسميةُ ق على هذه المنظومة

العميق للدولة، وإن للدولة تعني المنظومة  العميقَ النظام
اللغة الواحدة، الثقافة : ية هيمبادئ الكمال إن. الكمالية

الواحدة، العلَم الواحد، الدولة الواحدة والقومية 
والدستور الحالي يدعم هذه المبادئ، والجيش  ...الواحدة

القانونية  لها، والمحاكم هي المدافعةُ هو الحامي المسلح
 السياسي هو المدافعCHP عنها، وحزب مصطفى كمال

  .عن هذه المنظومة
   الكماليون بالسلطة عن طريق االنتخابات لم ي فُز

حزبهم على الدوام كما هو اليوم في  مطلقاً، وبقي
في السنوات القليلة  المعارضة، كما فقد الجيشُ

المنصرمة من قوته وقدراته، ولم يع جزءبمقدوره  د
تهديد مرتبطون بحلف الناتو  أحد، ألن الجنراالت

 ال يستطيعون القيام ميكية، وهوبالواليات المتحدة األمر
بانقالبات عسكرية كسابق عهدهم دون موافقة حلف 

  .الناتو وأمريكا
منذ ثماني  لقد استلم حزب العدالة والتنمية الحكومةَ   

ساهم في تغيير بيروقراطية الدولة قليالً، و سنوات
وكمثال على ذلك، فإن سلك الشرطة وجهاز 

، بقيت أتمر بأوامر الجيش، لكناالستخبارات لم تعد ت
التي تقوم ساريةً تلك الكماليين على المحاكم العليا  هيمنةُ
بوظيفتوما في حماية المنظومة الكمالية قيامٍ ها خير ،
محاكمة عجلة  أمام ها هذه المحاكمالتي تضع العقباتُ

إال  األرغنكونالجنراالت والضباط المتورطين في 
ز هذه المحاكم للكماليةالنحيا حيةٌ شواهد.  

   إن محاوالت إلى  حزب العدالة والتنمية الرامية
وتحطيم الركيزة الثالثة إضعاف، المصلحة  إنما تخدم
وينبغي أن تحظى هذه الخطوة بتأييد األكراد،  الكرديةَ

 BDPوالديمقراطيةِ السلم آمالً أن يستخدم برلمانيو حزبِ
  .الكمالية المنظومة افهم في البرلمان ألجل إضعأصواتَ

  ١٤      قضايا كردستانية     )     ٢٠١(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة



  منظمة كردستان لحزب الوحدة
  تحيي الذكرى السابعة عشرة

  ألنعقاد المؤتمر التوحيدي األول للحزب
منظمة كردستان لحزب الوحدة  أحيت ١٥/٤/٢٠١٠بتاريخ   

الذكرى السابعة عشرة ، ) يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا 
زب والذي يعتبر امتداد للح، المؤتمر التوحيدي األول  النعقاد

حيث توافدت ، ألول تنظيم سياسي كردي في سوريا ، طبيعي 
الى مقر الحزب في هولير والتي تكونت من ، الوفود المهنئة 

  :األحزاب والجمعيات الكردية والكردستانية التالية 
 الحزب الشيوعي الكردستاني

 الحزب الديمقراطي الكردستاني ايران
 لكردي في سورياالوفاق الديمقراطي ا

 حركة اصالح التركمان 
 األتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني

 حزب آزادي الكردي في سوريا
 البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا

 حزب زحمتكيشانى كردستان
 كومال زحمتكيشاني كوردستانى ايران

 حزب رزكاري كردستان 
 حزب بيت النهرين الديمقراطي

 تقدمي الكردي في سوريا الحزب الديمقراطي ال
 حزب المحافظين الكردستاني

 سازوما نى خباتى كوردستانى ايران
 باكور–الحزب األشتراكي الكردستاني 

وقد ركز مندوبو األحزاب الشقيقة والصديقة ضرورة مواكبة    
على  واالتفاقالحدث وتوحيد الخطاب الكردي في سوريا 

قوق القومية وحسب برنامج موحد للحركة الكردية لتأمين الح
ومن الجدير ذكره ام ، خصوصية الشعب الكردي في سوريا 

العديد من الشخصيات الى مكان استقبال الضيوف مهنئين شعبنا 
وكما ، الكردي بمناسبة عقد المؤتمر التوحيدي األول لحزبنا 

وردتنا العديد من البرقيات من األحزاب والشخصيات الوطنية 
  :مرسليها  أسماءستانية الصديقة نذكر الكردية الشقيقة والكرد

برقية الشخصية الوطنية الكردية رزكار سوري بافي جكر 
 خوين

 األتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني
 حزب المحافظين الكردستاني

 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
 الحزب الديمقراطي الكردستاني ايران

 وري الوفاق الديمقراطي الكردي الس
 مكتب هولير –مؤسسة شهيد المحراب 

 حفيدة البدرخانيين األميرة سينم جالدت بدرخان
 حزب رزكاري كوردستان

 سازمانى خباتى كوردستان ايران
 جمعية الثقافة التركمانية لكوردستان العراق

نحن منظمة كردستان لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
شقيقة والصديقة نشكر كافة األحزاب ال) يكيتي(سوريا

والشخصيات الوطنية على تهنئتهم لحزبنا بمناسبة انطالقته 
ونعمل بكل ، لشهدائنا  أوفياءبأن نكون ، ونعاهد شعبنا الكردي 

جهدنا من اجل توحيد الخطاب الكردي من خالل عقد مؤتمر 
  .وطني كردي في سوريا 

١٧/٤/٢٠١٠       
  كردستانإقليم منظمة                

  لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي  في سوريا            

  طلب فتح أقسام
  اللغات العربية والكردية والسريانية

  في جامعة ماردين
PNA-  طلباً  ماردينفي مدينة  آرتوكلوقدمت جامعة

التركي لفتح قسم للغة جديداً الى مجلس التعليم العالي 
 ٧ قد حصلت قبل حوالي آرتوكلو ت جامعةنوكا. الكردية

أشهر على اذن لفتح معهد باسم معهد اللغات الحية لدراسة 
وأضافت في طلبها الجديد اللغتين العربية ، الماجستير

سردار وأفاد رئيس الجامعة ..والسريانية الى جانب الكردية
في تصريح صحفي أن مجلس التعليم العالي  بديع اوماي

وفي حال مصادقة المجلس  .شرع بتدارس الطلب وتقييمه
على الطلب فسيتم فتح أقسام للغات العربية والكردية 
والسريانية ضمن معهد اللغات الحية في الجامعة لتدريس 

  . الماجستير
الكوادر األكاديمية المؤهلة فسيكون  إعدادوعقب   

مستقبالً فتح قسم الدبلوم العالي ذات األربع  باإلمكان
  .سنوات

يوسف  سوروكان رئيس مجلس التعليم العالي البروف  
قد شدد على ضرورة تأهيل الكوادر ضياء اوزجان 

التعليمية أوالً قبل فتح قسم تعليم اللغة الكردية ألربع 
  .سنوات

  
  ترحب وأجنبيةشخصيات سياسية وثقافية عراقية 

  ٢٠١٠العراقية لعام  للثقافةباختيار كركوك عاصمة 
 

PNA - ٢٠١٠اليونسكو للعام  إعالنتزامنا مع : بغداد 
دوليه لتقارب الثقافات انطلقت فعاليات االحتفال  سنه

تحت  ٢٠١٠باختيار كركوك عاصمة للثقافة العراقية لعام 
بحضور ) بالثقافات نتوحد وبها تزدهر الحياة (شعار 
 اللجنةرئيس  الثقافةوكيل وزاره  فوزي االتروشي األستاذ
على االحتفال وجمع غفير من الشخصيات  المشرفةالعليا 
  .  والرياضية واإلعالمية والثقافية ةالسياسي

وتلقى السيد الوكيل اتصاالت وبرقيات من شخصيات   
تبارك اختيار كركوك  واجتبيهسياسيه وثقافيه عراقيه 

عضو  أثنىحيث ...  ٢٠١٠لعام  العراقية للثقافة عاصمة
الناطق باسم  عبد فيصل السهالنيالبرلمان العراقي السابق 
العراقي في السويد على هذا  -ي مبادرة الحوار العراق

غناء إاالختيار الصائب الذي سيلعب دورا مهما في 
  . الجديدة  العراقية التجربة

 لألدباءرئيس االتحاد العام  فاضل ثامر األستاذونقل    
ترحيب االتحاد بهذا   والكتاب العراقيين في اتصال هاتفي

 لتآخيواالقرار متمنيا ان يساعد في تمتين روح التعايش 
مركز الرافدين الثقافي العراقي في  وأشادهذا .  المدينةفي 

برلين بهذا االختيار الذي ستزدهر فيه ثقافات العراق بكل 
  الوطنية  وألوانهاسياقاتها 

المجلس الثقافي البريطاني فقد عبروا عن  أعضاء أما   
  .ارتياحهم هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة 

الوكيل ان مدينة كركوك مهمة  السيد أوضحمن جانبه   
  سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا فهي مدينة

  ١٥      قضايا كردستانية     )     ٢٠١(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


