
  البرلمان التركي يوافق على قانون
  إلزالة األلغام على طول الحدود السورية التركية

  ترجمة هيئة التحرير                     ٢٠٠٩حزيران ٤الخميس
   
من  حزب الحاكم في تركياالمطولة بين و مستفيضة بعد مناقشات  

وافق  من جهة أخرى، MHP,CHP وأحزاب المعارضة ،جهة
كي أمس على قانون إلزالة األلغام على الحدود بين البرلمان التر
تصويت أعضاء البرلمان التابعين لحزب العدالة  بعد سوريا وتركيا

 والتنمية التركي AKP وحسب هذا القانون، تقع  .لصالح إقراره
، أولوية المسؤولية عن تنفيذ هذا المشروع على عاتق وزارة األمن

ات مختصة في هذا الشأن بتكليف شرك أن تقوم لحكومةل ويمكن
من هذه األراضي التي سوف يتم  استثمارها واستفادتهامقابل 

ألف دونم وفقاً  ٢١٦تنظيفها من قبلها، والبالغة مساحتها قرابة 
  .لبنود هذا القانون

  Avestakurd.net:المصدر
 --------------------------------  

  DTP مؤتمٌر خاص لحزب المجتمع الديمقراطي
  ترجمة هيئة التحرير               ٢٠٠٩حزيران  ١١ الخميس

   
لحل القضية الكردية في تركيا،  من أجل تحديد وتثبيت مشروعٍ 

باسم خاصاً مؤتمراً  DTPسوف يعقد حزب المجتمع الديمقراطي 
من الشهر الجاري  ١٣و  ١٢يومي " مؤتمر المجتمع الديمقراطي"

لكردية عن حزب المجتمع البرلمانية ا أعلنت .ديار بكر في مدينة
الديمقراطي عن منطقة باطمان الكردية والناطقة باسم المؤتمر 

أنه باإلضافة إلى قادة  ،(Ayla Akat Ata) السيدة آيال آكات آتا 
الذين فازوا في االنتخابات  الحزب وبرلمانييه ورؤساء البلديات

 قدهع المؤتمر المنشود فقد تم توجيه دعوة رسمية لحضور، األخيرة
السيدة ليلى  DEPعن حزبالسابقة  لسياسية والبرلمانية الكرديةل

 السابق رئيسال، البرلماني الكردي السيد خطيب دجلة، زانا
البرلماني السابق عن ، السيد فريدون يازار DEPحزبل

-HAK رئيس حزب الحق، السيد هاشم هاشمي  ANAPحزب
PAR السيد بيرام بوزيال)Bayram Bozyel( رئيس ،
 Altan(الكاتب آلتان تان السيد شرف الدين آلجي، KADEPبحز

Tan( الرئيس السابق إلتالف جمعيات جنوب الشرق في ،
والعديد من السياسيين والكتاب استانبول السيد عبدالحكيم داش، 

والفنانين والمثقفين األكراد وممثلي المجموعات الدينية في 
   .كردستان

 شخصية كردية من ضمنها ٧٠٠ أكثر منآتاي أن  أكدت السيدة   
ذا المؤتمر الذي مسؤولو منظمات المجتمع المدني سوف تحضر ه

نقاشات مطولة  فيه لألكراد في تركيا، وسوف تتم األكبر يعتبر
لبحث مطالب الشعب الكردي في تركيا وسبل الحل السلمي 

والجدير    .حل هذه القضيةلمشروع  مسودة الديمقراطي، وإعداد
بالذكر، أن وقرر ٢٠٠٩حزيران  ١٤-١٣يومي قد المؤتمر قد ع ،

اعتماد الحكم الذاتي الديمقراطي كحل للقضية الكردية في تركيا، 
للرئيس األمريكي  DTPوهو نفس المشروع الذي قدمته قيادة 

باراك أوباما خالل اللقاء الذي تم معه ربيع هذا العام خالل زيارته 
 HAK‐PARو  KADEPيانولم يحضره الحزبان الكرد. لتركيا

بسبب طريقة دعوتهم عن طريق المراسلة بالبريد األلكتروني 
وبشكل متأخر بحيث لم يتمكنا من التحضير المطلوب للمؤتمر 

ويذكر أيضاً بأن المؤتمر قد قرر عقد مؤتمر للسالم . المذكور
  Avestakurd.net:المصدر .الوطني في هولير نهاية العام الجاري

  احمدي نجاد ضالع باغتيال معارض كردي: برلماني نمساوي
  

بالضلوع  مجدداً نجاد حمديأمحمود اتهم الرئيس االيراني  -فيينا 
، على ما ذكر الخميس ١٩٨٩في اغتيال معارض كردي بفيينا في 

  .نشر افادة غير مسبوقة في هذه القضيةبرلماني نمساوي 
وبحسب  .لها في هذا االغتيال ي دورٍأيران تنفي باستمرار إن أبيد 

) معارضة(خضر النمساوي المتحدث باسم حزب ال بيتر بيلز
محمود نه سلم أكد ألماني أمنية، فان تاجر سالح للشؤون األ
 ملوسقاعبد الرحمن حة مرتبطة باغتيال سلأفي فيينا  احمدي نجاد

يران، وهو حركة إمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني في األ
وتم  .يران، واثنين من معاونيهإمعارضة محظورة من قبل سلطات 

 ١٩٨٩يوليو /تموز ١٣فيينا يوم  اغتيال المعارضين الثالثة في
كد الشاهد أو .فرادها من الفرارأيدي مجموعة كوماندوس تمكن أب

سلطات مكافحة المافيا  ٢٠٠٦ابريل /نيسان ١٨الذي استجوبته في 
نه كان أ، تريستيااليطالية، حين كان يقضي عقوبة في سجن في 

لك في سياق وذ ١٩٨٩يرانية في اإلجهزة على اتصال منتظم باأل
نه سلم قبل وقت قصير من أ دكّأكما  .سلحةنشاطه في االتجار باأل

قابلة جرت في ثناء مأتياالت، ست قطع سالح خفيف، وذلك االغ
وقال  .محمود احمدي نجاديرانية في فيينا وشارك فيها السفارة اإل

خالل مؤتمر  بيتر بليزالشاهد، بحسب نسخة من محضر قدمه 
سبوع يرانية في األاللقاء الثالث في مقر السفارة اإلجرى "صحافي، 

يرانيين بينهم إوحضر اللقاء ثالثة . ١٩٨٩يوليو /ول من تموزاأل
وضح النائب أو ".يرانإلجمهورية  رئيساً الحقاً صبحأي الذ محمود

ن محضر أماع تمت بحضور شرطيين نمساويين ون جلسة االستأ
ن هذه الوثيقة إ" بيتر بيلزضاف أو .الجلسة سلم للسلطات النمساوية

 نمأهو الذي محمود احمدي نجاد  نأتثبت الشبهة الخطرة في 
وتعذر على وزارة الداخلية  ".سلحة التي استخدمت في االغتيالاأل

النمساوية والنيابة العامة في فيينا على الفور تأكيد معرفتهما بهذه 
  ٢٠٠٩ - ١٨يونيو  /عن موقع آفاق كردستان           .الوثيقة

  
  من الشهداء نصيبفي إيران للكرد و
  ترجمة هيئة التحرير          ٢٥/٠٦/٢٠٠٩- كردستان ميديا

ص قوات األمن اإليرانية في استشهد شاب كردي برصا - *
كان الشاب الشهيد . المظاهرات التي جرت في طهران مؤخراً

ينتمي إلى  عيالمالتابعة لمحافظة  عبادانمن أهل  فرزات جشني
عائلة كردية فقيرة، ونتيجة الحاجة إلى العمل لتأمين احتياجاته 
ومساعدة أهله، كان قد سافر إلى العاصمة طهران ليتعرض هناك 

وابل من الرصاص تخترق قلبه ويدفن يوم الخميس إلى 
في عبادان بحضور أهله وذويه وحشد من  ١٨/٠٦/٢٠٠٩

وأفادت األنباء أن قوات األمن اإليرانية كانت قد هددت . المواطنين
المواطنين خالل مراسم الدفن بعدم التكلم وعدم تحفيز مشاعر 

  .الناس ضد النظام الحاكم في طهران
  بة جامعية كرديةواستشهاد طال - *

شلير وأفادت مراسلة كردستان ميديا أيضاً أن الفتاة الكردية    
والطالبة في جامعة طهران قد ) بيران شار(من أهالي مدينة خزري

استشهدت برصاص قوات األمن اإليرانية يوم الثالثاء الواقع في 
  .م خالل المظاهرات التي جرت في طهران٢٣/٠٦/٢٠٠٩
  )سنه(خر بطلق ناري في مدينة واستشهاد كردي آ -*

من أهالي  )آرش سلواتي(تعرض منذ مدة قريبة شخص كردي يدعى   
مدينة سنه الكردية لوابٍل من الرصاص من بنادق قوات األمن والحرس 

نقل المغدور على ). اإلمام علي(في المركز العسكري المسمى بمركز
 ٢٢/٠٦/٢٠٠٩ارق الحياة يوم اإلثنينأثرها إلى مشفى سنه، إال أنه ف

  .سنهووري الثرى في مقبرة الجنة المحمدية بمدينة 

  ١٣        قضايا كردستانية    )     ١٩١(العدد                 YEKÎTÎ ــدةالوحـ



  نشاطات

 ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  ......لقاءات مشتركة  -@       

وبغية توفير ، المرحلة  في هذهلما كان اإلجماع الكردي ضرورة  _  
الكردية مكون من ممثلي األحزاب مشترك زار وفد . أجواء الثقة المتبادلة 

المكتب المركزي للعالقات )  الوحدة  -آزادي –التقدمي ( السورية 
حيث استقبل ،  لإلتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، الكردستانية 

وسك ربوالوفد من قبل األخوة محمود حاج صالح رئيس مكتب العالقات 
وبعد ، ضاء المكتب شيخ طاهر عضو مكتب العالقات وعدد من أع

الترحيب بالوفد تم مناقشة األوضاع العامة والمستجدات على الساحتين 
  .وتناول االجتماع ضرورة تطوير العالقات ، الكردية والعالمية 

نية للحزب الديمقراطي كما زار الوفد الثالثي مكتب العالقات الكردستا  _   
ل المكتب األخ ومسؤ قبلواستقبلوا من  إيران في السليمانية_الكردستاني

، واألخ فؤاد عضو مكتب العالقات ، محمد صاحبي عضو اللجنة المركزية 
التي تمت  األخيرةالرئاسية وتناول المجتمعون قضايا الساعة واالنتخابات 

وفي هذا الصدد ، في إيران وما رافقها وتلتها من أحداث ومعارضة لنتائجها 
أصدره الحزب الديمقراطي  الذيالقرار الصائب  اإلشارة إلى تم

، ردستان بمقاطعة االنتخاباتمنظمة كادحي كإيران وحزب  _الكردستاني
هذا وقد ، وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على تطوير العالقات الكردستانية 

 إيران_نشرت جريدة كردستان الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني
صيل اللقاء وأهم النقاط التي تم تفا ٢٠٠٩/ ٢١/٦تاريخ /٥١١/ عددهافي 

  .التباحث فيها

عضو اللجنة السياسية ) أبو صابر(هذا وقد زار الرفيق محمود محمد _    
مقر المكتب السياسي للحزب الشيوعي ،  ممثل حزبنا في كردستان 

واستقبل من قبل األخ هاوتا عضو مكتب العالقات واألخ أبو ،  الكردستاني
  .قبة والتفتيش في الحزب الشيوعي الكردستانيدلشاد عضو لجنة المرا

كما زار مقر المكتب السياسي لإلتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني  -   
 واستقبل من قبل األخ غفور مخموري السكرتير العام لإلتحاد الشقيق

مقر المكتب   أيضاًزار و -.واألخ قهار مخموري عضو اللجنة المركزية
ردستان واستقبل من قبل األخ عبد التركمان في ك السياسي لحركة إصالح

لي عضو المكتب السياسي نواألخ محمد اليخا القادر بازركان رئيس الحركة
مقر المكتب السياسي لحزب  الحزبوزار ممثل  -.ل إعالم الحركةومسؤ

المكتب المركزي للعالقات الكردستانية للحزب  زاركما  - ردستانك كادحي
 تم مناقشة المستجدات على الساحةو،  إيران_  نيالديمقراطي الكردستا

الكردستانية والمتغيرات التي تنتظر المنطقة وضرورة استعداد الحركة 
وتم التأكيد على ، الكردية لهذه المتغيرات وكل حسب ظروفه المشخصة 
  .تعزيز وتطوير العالقات التاريخية بين الحزبين الشقيقين 

ردي تنظيم ك ي احتفالية تأسيس أولف شارك ممثل الحزب  -@        
ها مكتب السليمانية للحزب الديمقراطي التقدمي التي أقام .......في سوريا

بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس أول تنظيم ، الكردي في سوريا 
  .١٩٥٧كوردي في سوريا صيف 

  بطـــاقة تهنئـــة
     تيرو والت: ترجمة النص الروسي

رى ميالد أول تنظيم سياسي ، وصلتنا من بمناسبة ذك  
روسيا  -مركز إحياء وتطوير األدب الكردي في موسكو

نحييكم ونتمنى لحزب ( ، رسالو تهنئة جاء فيهاالفيدرالية
دوام ) يكيتي(الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا

التقدم بما يخدم وتطلعات شعبنا في هذا الجزء على 
  .ة والديمقراطية المشروعةطريق تحقيق الحقوق القومي

ال نبالغ القول فيما إذا قلنا بأنكم أحد أهم ... أيها األخوة 
فصائِل هذا الوليد الذي يمتد تاريخه إلى أواخر 
الخمسينات من القرن الماضي، وبفضل نضالكم ونضال 
الكوادر المتقدمة في صفوفكم من أمثال العم أوصمان 

خوجة، حمزة صبري، نورالدين ظاظا، محمد علي 
نويران، وغيرهم من المناضلين، استطعتم أن تنالوا ثقة 
الجماهير والسير بالحزب إلى هذه المكانة المرموقة على 
الساحة النضالية من حيث الموقف واالتزان السياسي في 
الشعارات ولغة المخاطبة، ودوركم الملحوظ على صعيد 

راطية، وهذا االهتمام باللغة األم والثقافة القومية الديمق
واضح من خالل دوريات ومنشورات حزبكم كجريدة 
نوروز الكردية، ومجلة برس الكردية، ومجلة الحوار، 

وإسهامكم  WWW.yek‐dem.com والموقع اإللكتروني
النشط والفعال في مجال نشاطات الجالية الكردية في 
الخارج وعلى صعيد االتصاالت الدبلوماسية مع أنصار 

ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص  حقوق اإلنسان
حقوق وتطلعات أبناء الشعب الكردي وكسب المزيد من 

  .األصدقاء في أوساط الرأي العام العالمي
المجد والخلود لشهداء الحركة الوطنية الكردية في *

  ١٤/٠٦/٢٠٠٩     !سوريا
  -مركز إحياء وتطوير األدب الكردي في موسكو

  روسيا الفيدرالية
.........................................  

  يحتفل بتصدير النفط إقليم كردستان
في خطوة قد تزيد الخالفات على الصالحيات بين  -الحياة

إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، باشر اإلقليم 
وبدأت عملية . تصدير نفطه إلى ميناء جيهان التركيب

  . »طق طق وزاخو«الضخ من حقول 
موافقتها على  أعلنتت وزارة النفط العراقية وكان  

. األنابيبكردستان عبر شبكة إقليم تصدير النفط من 
ان » الحياة«الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد لـ  وأكد

التصدير سيتم بإشراف الحكومة االتحادية وعبر شركة «
وستدخل العائدات المادية الى خزينة الدولة » سومو«

 وأشار. »كل فئات الشعب العراقي االتحادية، بما يخدم
موقف الوزارة من العقود لم يتغير ألنها وقعت « أن إلى

  . »وإشرافهامن دون علمها 
من التوتر بين رئيس  أجواءوجاء هذا التطور وسط   

كردستان التي  إقليمالوزراء نوري المالكي وحكومة 
انتقدت بشدة تصريحاته حول عدم نيته الحوار معها، 

الحكومة الجديدة، واعتباره وجود قوات وانتظار 
  .البيشمركة في الموصل انقالبا على الشرعية هناك

وتتركز الخالفات بين الطرفين حول الصالحيات   
الى  باإلضافة، لإلقليمالسياسية واألمنية واالقتصادية 

المناطق المتنازع عليها، وأبرزها كركوك، والعقود 
  .النفطية

  ١٤        قضايا كردستانية    )     ١٩١(العدد                 YEKÎTÎ الوحـــدة


