
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

   
  تخرجالمشاركة في احتفالية 

  الدفعة األولى من طلبة كلية الموسيقا
 التي االحتفاليةلمراسم  اإلداريةبناء على دعوة الهيئة   

، جامعة صالح الدين في هولير وعلى صالة ميديا  أقامتها
 ،الموسيقا بمناسبة تخريج الدفعة األولى من طلبة كلية

شارك ممثل حزبنا على رأس وفد من رفاق منظمتنا في 
في مراسيم ، وفرقة ميديا للفلكلور الكردي كردستان

حيث بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت حداد ، االحتفالية 
شهداء الحركة الكردية والكردستانية وعلى  أرواحعلى 

ها تال، البارزاني  إدريسرأسهم البارزاني الخالد واألخ 
كما ، الترحيب بالضيوف وقد خص ممثل حزبنا بالترحيب 

ديمقراطي الكردي في ونرحب بممثل حزب الوحدة ال
، تالها كلمة عمادة كلية الفنون والموسيقا  ،)يكيتي(سوريا

وبعدها قدم المتخرجون العديد من الوصالت الموسيقية 
األجنبية والكردية حيث ضم القسم األجنبي وصالت لكل 

جايكو  -رومانس جاوه ره شكان -توني هوبكزان( من 
علي (اما القسم الكردي، ) شومان -هايدن-شوبرت-فسكي
 - فلكللور! الوك –ئنفال -سماي عراقي فلكلور-مردان

فاطمة لعلي  أنغاموعلى )  فاطمة لعلي مردان -قادر ديالن
  .مردان انتهت االحتفالية 

  
  تبادل التهاني والتبريكات

صوم عند ألضحى المبارك وعيد الا أعيادبمناسبة    
، المجيد ورأس السنة الجديدة األخوة األيزيديين وعيد الميالد

تبادل ممثل حزبنا  التهاني والتبريكات مع العديد من 
 اإلداريينن ألحزاب ومكاتب العالقات والمسؤليسكرتيري ا

  . كردستان إقليموالحزبيين في حكومة 
  
  زيارة األحزاب الكردستانية   
وعيد ،  االعتياديمؤتمرنا السادس  لاأعمبمناسبة انتهاء   

زار ممثل حزبنا مكاتب ومقرات ، األضحى والميالد 
المكتب المركزي للعالقات الوطنية ، األحزاب التالية 

والمكتب ، والكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني 
، القومي الديمقراطي الكردستاني  لالتحادالسياسي 
وحزب آزادي ، لديمقراطي الكردستاني ايران والحزب ا
وسازماني ، والحزب الشيوعي الكردستاني ، كردستان
والحزب الديمقراطي الكردستاني ،إيران كردستانيخباتي 
وتم ، والحزب االشتراكي الكردستاني باكور، باكور

  أرسلوكما ،  المؤتمر بنجاح  أعمال بانتهاء إعالمهم
المؤتمر السادس الى المكتب  مالأع بانتهاءعالم رسالة اإل

السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والمكتب السياسي 
 لإلتحادومكتب العالقات ، الوطني الكردستاني  لالتحاد

وحزب الوطنيين الديمقراطيين ، الوطني الكردستاني 
، إيران كردستانوكومال زحمتكيشاني ، الكردستاني

وحزب ، ردستاني والحزب االشتراكي الديمقراطي الك
الديمقراطي الكردي في  والوفاق،  كردستانكادحي 

وحزب بيت نهرين ، والجمعية الثقافية التركمانية، سوريا
  الديمقراطي

  
  استقبال  
كردستان األخ غفور مخموري ، استقبل ممثل حزبنا في  

، القومي الديمقراطي الكردستاني  لإلتحادالسكرتير العام 
لعامة والوضع الكردي والكردستاني وتم تناول القضايا ا

  .وفي ختام اللقاء تم التأكيد على تطوير العالقات األخوية 
كما استقبل وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني +* 
برئاسة األخ طاهر محمودي عضو اللجنة المركزية  إيران
ل العالقات واألخ عبدالرزاق عضو مكتب العالقات ومسؤ

بالعالقات  وأشادا، وضاع العامة وتناول المجتمعون األ
 المتميزة بين الحزبين  الوحدة والديمقراطي الكردستاني

  .إيران
  

  ... بالكرديةأردوغان يخاطب 
  

القناة  أردوغانافتتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب   
، وبدأ كلمته الموجهة بالكرديةالرسمية السادسة والناطقة 

ك القناة بجملة تهنئة في تل أذيعترد تركيا والتي الى ك
، ثم تابع خطابه بالتركية مع دبلجة بالكرديةومباركة قرأها 

  . وترجمة خطية بالتركية بالكردية
في تركيا عن ترحيبه بهذه الخطوة  الكرديالشارع عبر   

فيما طالبت رد ، متأخرة بحسب كثير من الكالتي جاءت 
خدام ردية برفع الحظر القانوني على استجمعيات حقوقية ك

في  الكرديةفي الكتابة واستخدام اللغة  الكردية األحرف
القانون التركي ال يزال يمنع استخدام  أن إذالطباعة، 

في كتابة أي منشورات او لوحات  الكرديةحروف اللغة 
 الكرديةالى القول ان القناة  أوساطاعامة، وهو ما دفع 

 الحكومية خرقت عمليا هذا القانون وأن رئيس الوزراء
انتخابية قبل  أغراضمن أجل  إطالقهاالتركي استعجل في 

  .القانونية المناسبة لها األرضيةتهيئة 
 الكرديةالقناة  إطالقأكدوا ان  األتراكلكن المسؤولين   

رد ، وان حل ضمن مشروع كبير لالنفتاح على الكيأتي 
حرية استخدام اللغة  إطالقيبدأ من  الكرديةالقضية 
يمر بتبني الدولة والفن، و واإلعالمفة في الصحا الكردية

ردية، وتنفيذ مشاريع تنمية اقتصادية كبيرة لقناة فضائية ك
 واألدب، وكذلك فتح كليتين للغة المناطق الكرديةفي 

في جامعتي اسطنبول وأنقرة، انتهاء بإقرار درس  الكردي
اختياري في المدارس الحكومية والخاصة لتعليم اللغة 

  .الكردية
 

  وعدته الحربية ر على مومياء ملك كردي مذهبالعثو
 :كردستان إيران  سنة في ٣٠٠٠قبل 

أثناء عمليات توسيع وتعبيد  كردستان إيرانُعثر في   
على خمس حسن آفا و سنهإحدى الطرقات بين مدينة 

مقابر في إحداها مومياء مذهبة لملك كوردي وإلى جواره 
اء اآلثار عدته الحربية ولباسه ، وحسب تقديرات علم

ن المومياء تعود إلى األلف الثالث قبل اإليرانيين فإ
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 وقد منعت الحكومة اإليرانية نقل هذا الكشف.الميالد
إلى الصحافة أو متابعة الموضوع   التاريخي الكردي

عن طريق   صورة الملكإعالميا وقد تسرب هذا الخبر و
  .ردي كان يعمل مع البعثة األثريةعامل آثار ك

  
  إيراند عشر عاما لصحفي كردي في أحالسجن 

  
  حكما بالسجن احد عشر عاما إيرانيةثبتت محكمةُ  استئناٍف   

محمد  اإلنسانبحق الصحافي والناشط الكردي في مجاِل حقوق 
القومي ويقبُع الصديقُ  باألمن  بتهمة المس الصديق كابود واند

 أسس أنفي السجنِ منذ حزيران يونيو من العامِ الماضي بعد 
 أخرىمن جهة .  إيرانفي كردستان  اإلنسانحقوق    منظمةَ 

 األمنبتهمة العمِل ضد    حوكم مدرس كردي بالسجنِ عامين
  .. القومي والتعاونِ مع حزبٍ محظور 

  
يفلم كردي لمخرج إيران  

قوميات تعايش السلمي ألربعيتناول ال   
 السليمانية / نيوزماتيك  
    

بدأ المخرج الكردي اإليراني طه كريمي تصوير المشاهد 
داغ، جنوب ه في جبال قر) كويستان قنديل(األولى للفلم الروائي 

مدينة السليمانية شمال العراق، الذي يتعرض للتعايش بين 
ردية، وهو من إنتاج القوميات الفارسية والتركية والعربية والك

 .وزارة الثقافة بإقليم كردستان
، التي "نيوزماتيك"وقال المخرج طه كريمي، في حديث لـ  

كم جنوب  ٥٠حضرت اولى مشاهد التصوير في جبال قرداغ، 
الفلم هو محاولة لكتابة القصص "السليمانية، اليوم الجمعة، إن 

تركية والعربية الحياتية للثقافة المشتركة التي تربط القومية ال
  ".والكردية والفارسية، من موقع كويستان قنديل

قضية التسامح والتعايش بين تلك القوميات "وأضاف كريمي إن  
هي التي تشكل محاور السيناريو، للفلم الذي ينطق باللغات 
األربعة العربية والكردية والتركية والفارسية، وسترجم إلى 

  ".اللغة االنجليزية
كلمة كردية، وتطلق على المناطق الباردة في  وكويستان هي 

 هزه دل فهو جبل تقع ضمن حدود قضاء قلعكردستان، أما قندي
 .على الحدود العراقية اإليرانية) شمال السليمانية  كم ١٦١(
ممثل  ١٢٠الفلم يشترك به أكثر من "وأوضح كريمي أن  

 وممثلة بأدوار ثانوية فيما تروي أربع شخصيات من القوميات
األربعة، قصة الفلم، ويقوم بتجسيد أدوارها كل من أستاذ 
المسرح قطب الدين صادقي، وعين الدين مريواني، والفنان 
المطرب من كردستان تركيا جومرد، وضيف الفلم الفنان 
كامران رؤوف، وهو من إنتاج مديرية السينما التابعة لوزارة 

  ."الثقافة في إقليم كردستان، وتصوير كيوان يوسفي
من جانبه أشار الفنان السينمائي طاهر عبد الواحد، إلى أن   
مشروع الفيلم الجديد للمخرج كريمي، يعد نفسا سينمائيا جديدا "

من حيث الفكرة والسيناريو والتكنيك المستخدم في التصوير 
تجارب الفنان السابقة أظهرت تمتعه "وبين أن " واإلخراج

أنه يكتب سيناريو  بإمكانات عالية في التجسيد وخصوصا
  ".أفالمه، فيما يسمى بأسلوب سينما المؤلف

وسينما المؤلف أحد األساليب المتبعة في السينما، ظهرت   
أوائل الستينات من القرن الماضي، بعد أن أخرج المخرج 
االيطالي المعروف فدريكو فيليني فلم كتب السيناريو له وقام 

  .بإخراجه في نفس الوقت

مدير إنتاج الفلم عبد الرحمن محمد رحمن، في فيما أعتبر   
فريق العمل المشارك في فلم "أن " نيوزماتيك"حديث لـ
قنديل، هم من المختصين من كردستان إيران، كويستان 

بسبب غياب فرق العمل الفنية المختصة في إقليم كردستان 
 ".العراق

وقال أزاد سوزة مدير قسم السينما في مديرية الثقافة في   
المديرية هيأت لفريق العمل كافة المستلزمات "لسليمانية، إن ا

اإلدارية المطلوبة، وقد استغرق البحث وتشخيص مواقع 
  ".التصوير في إقليم كردستان أكثر من ثالثة أشهر

 هج طه كريمي، من مواليد مدينة بانيذكر أن المخر  
ويواصل عمله في إيران، حصل على شهادة  ١٩٦٧اإليرانية 

لوريوس من جامعة الفن في العاصمة اإليرانية طهران، البكا
رقصة (و) حدود الحياة(ولديه عددا من األفالم القصيرة منها 

   ).كويستان ابيض(و) عاصفة ثلجية(و) اللؤلؤة
  

  في آردستان العراق إيران تجفف نهرًا
 مجراه لتبقى مياهه داخل أراضيها بتغيير

  
حرب المياه في سبقت تركيا في إعالن  إيرانيبدو أن 

عبر تغيير » ألون«المنطقة بإقدامها على تجفيف مياه نهر 
 األراضيمجراه لتبقى مياهه محصورة في عمق 

ويعتبر النهر الذي ينبع من قمم جبال داالهو في . اإليرانية
، ويمر من وسط اإليرانيةمحافظة كرماشان بكردستان 

خر مدينة خانقين ليلتقي مع نهر سيروان المهدد هو اآل
بالجفاف ليكونا معا نهر ديالى، من أبرز الروافد المائية 
في العراق وأكثرها أهمية بالنسبة لمدينة خانقين 
وضواحيها الواقعة في أقصى الحدود الشرقية للعراق مع 

وعليه فان تجفيفه يعتبر بمثابة قطع شريان الحياة . إيران
 الرئيس ليس في خانقين وحدها بل في العديد من القرى

وعلى . والقصبات الواقعة على طرفي مجرى هذا النهر
مدى العقود الماضية سعت إيران مرارا لتجفيف مياه هذا 
النهر بشتى السبل، لكن إمكاناتها الفنية المتاحة وكذلك 
العوامل والظروف السياسية وقتذاك حالتا دون ذلك، إال 

لم تكف عن التلويح دوما بالتجفيف مطلقا، وفي عهد  أنها
لرئيس العراقي األسبق عبد الكريم قاسم وتحديدا في عام ا

الى منع تدفق مياه النهر باتجاه  إيرانعمدت  ١٩٦٠
العراق، لكن قاسم أمر على الفور بشق فرع من نهر 

 أمتار ٥كيلو مترا وبعمق  ٤١سيروان المجاور بطول 
وتوجيه مياهه نحو بلدة خانقين، ولم يستغرق المشروع 

ة وأهلها من الجفاف والقحط سوى ستة الذي أنقذ البلد
يبدو انها لن  إيرانواألنكى من ذلك كله هو ان . أشهر

تكتفي بتجفيف مياه نهر ألون وحسب، بل تنفذ حاليا 
مشروعا اكبر من ذلك بكثير يتمثل في تغيير مجرى نهر 

الذي يمر من بين وديان عميقة داخل  أيضاسيروان 
نفقين طويلين في احد ، وذلك عبر شق اإليرانية األراضي

الجبال التي تحاذي مجرى النهر بهدف تحويل المياه من 
خاللهما باتجاه المناطق الواقعة خلف مدينة جوانرو 

. اإليرانية األراضيالكردية لتنتهي الى مصبات داخل 
وفي حال استكمال هذا المشروع الخطير فان نهر سيروان 

  .سيغدو هو اآلخر أثرا بعد عين ال محال

  ١٤       قضايا كردستانية)         ١٨٥(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


