
  على استشهاد القائد الكردي الكبير عشرون عاماً
  في فيينا ملو ورفاقهــن قاســـدالرحمــعب

*****************  
تلبية لدعوة من أركان    

ية اإلسالمية نظام الجمهور
اإليرانية، وبهدف إجراء 
حوار إليجاد حّل سلمي 
للقضية الكردية في 
كردستان إيران، ترأس 

وف المعر الكردي المناضل
 الكردستانية على الساحة

الدكتور  والدولية واإلقليمية
األمين -عبدالرحمن قاسلو

إيران وفداً ضم كالً -العام للحزب الديمقراطي الكردستاني
 عضو اللجنة المركزية -آزر عبداهللا قادري: من السادة

المثقف  -فاضل رسول وممثل الحزب في الخارج، والدكتور
  .فيينافي جامعة الكردي المعروف واألستاذ 

 بعد حضور الوفد الكردي إلى المكان المقرر لالجتماع في   
تموز من  ١٣يوم الخميس الواقع في  ، عاصمة النمسافيينا
للبدء في الحوار  ، منتظراً نظيره اإليرانيم ١٩٨٩عام 

عادل لقضية شعب  بحٍل ، فوجئ الوفد الكردي الحالموالنقاش
يخه الحديث على أيدي أنظمة تعرض للقتل والذبح طوال تار

الشعب الكردي ال تعرف طريقة للتعامل مع  دكتاتورية
وبدالً من قدوم وفد سوى لغة الحديد والنار،  وقضيته العادلة

بمداهمة مقر  الكردي فوجئ الوفدإيراني سياسي مفاوض، 
 باشرت بإطالقاالجتماع من قبل عصابة إرهابية مسلحة 

على المفاوضين المسالمين تها وهمجي األعمى نيران حقدها
المحبة والسالم  ان قليلة، غرق رسُلو، وفي غضون ثالعزل

، بينما فر القتلة فاقدين أرواحهم الطاهرة في بركة من الدماء
في مكان  ، تاركين..!!تواروا عن األنظارليالمجرمون 

عليهم باإلسم دامغة  تتعرف  جريمتهم اآلثمة أدلة وشواهد
لألسف، بدالً من أن تقوم الشرطة النمساوية كن ول. وتدينهم

 مباشر بتوجيهوبإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحكمة، 
نوا على علم بوقوع الذين كا الحكومة النمساوية مسؤولي من

مع  لعقد صفقة اقتصادية، ونتيجة المروعة هذه الجريمة
ال الحكومة اإليرانية، أقدمت الحكومة النمساوية على إيص
لهم  القتلة المجرمين إلى المطار بسيارات دبلوماسية وأمنتْ

الحماية الالزمة ليغادروا أرض الجريمة إلى طهران دون أن 
حكومة النمسا سابقة خطيرة  وبذلك، سجلتْ !!..همينالوا عقاب
انتهاك بنود القانون الدولي ولوائح حقوق خرق وفي مجال 

سوا حياتَ مناضلين كرد اإلنسان، مسترخصة دماءهم من كر
قضية شعبهم الكردي المظلوم وقضية كافة خدمة أجل 

  .الشعوب اإليرانية والسالم العالمي
   أبناء الشعب الكردي  المناسبة األليمة على قلوبِ وبهذه

المكتب  محبي الحرية والسلم العالمي، أصدركّل  وقلوبِ
بياناً  الشقيق إيران-السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

فيه بالدور الريادي  إلى الرأي العام، أشادتْباللغة الكردية 
 النضال دفة في توجيه عبدالرحمن قاسملوالكبير للقائد 
توسيع دائرة العمِل على و باالتجاه الصحيح الوطني الكردي

التعريف بعدالة القضية الكردية على المستوى العالمي 
  :حيث جاء فيه. لهادقاء والمؤيدين المزيد من األص وكسبِ

إن استهداف هذا القائد الكبير من قبل قادة نظام (..
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمجموعات اإلرهابية

فقد ضاقَ قادة النظام . لم تكن مفاجئة لنا واغتياله الداعمة لهم
الدكتور الرجعي المتخلف في إيران ذرعاً من نشاطات 

في الكشف عن حقيقتهم الذي لم يتوان لحظة  قاسملو
وتالعبهم بمستقبل الشعوب اإليرانية، أولئك الحكام الذين 
أفرغوا الثورة الكبرى للشعوب اإليرانية من مضمونها 

في خدمة  أخيراً نهجها، ليضعوهامسارها وفوها عن وحر
لهذا، كانوا يبحثون عن فرصة والذاتية،  مصالحهمأنانياتهم و

  ..)م وضغينة قلوبهم السوداءحقدهجام ليصبوا فيها عليه 
الذكرى العشرين  إننا إذْ نستذكر:( ..لبيان قائالًكما أضاف ا

ورفاق  عبدالرحمن قاسملوالستشهاد القائد الكبير الدكتور 
 دوره ومكانته، مقدرين عالياً النضاَل بجليندربه األفاضل، م

الشاق الذي خاضه المناضل المغدور دفاعاً عن قضية شعبه، 
دعوات كافة  دعوتنا لدولة النمسا إلى جانب نجددفإننا 

الجمعيات المهتمة بحقوق اإلنسان من أجل التعريف بقَتلة 
 القادة األكراد وتقديمهم لمحكمة دولية وتبيان هويات
اإلرهابيين من قادة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية المتورطين 

اآلن موقفاً  في هذه الجريمة، إال أن دولة النمسا لم تتخذ حتى
، في الوقت الذي لم يعد فيه شك بأن إيجابياً من هذه القضية

قادة نظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هم الذين قرروا 
 الوثيقة الجديدة التي صدرتْو .تنفيذَ هذه الجريمة الفظيعة

نتيجة الصادرة  إيطاليامؤخراً من الشرطة ضد المافيا في 
محمود تؤكد ضلوع  والتي وثقة،تحقيقات وبحوث مطولة وم

رئيس الجمهورية اإلسالمية الحالي في هذه  - أحمدي نجاد
دليٌل أكيد  الجريمة وهو أحد منظمي هذه العملية اإلرهابية

 Dr.Piter بيتر بيلتزوقد أعلن السيد الدكتور . على ذلك
Piltz  عضو البرلمان النمساوي المهتم والمنشغل بهذه

أعلن رسمياً بأن قادة الجمهورية  الجريمة منذ وقوعها،
اإلسالمية هم الذين قرروا تنفيذ هذه الجريمة بحق القادة 
األكراد، مطالباً دولة النمسا بالخروج عن صمتها المهين 

  ...)وإعالن الحقيقة للمأل ومحاسبة المسؤولين عنها
إيران بهذه  -انيكما أصدر الحزب الديمقراطي الكردست   

داًء إلى شعب كردستان مطالباً إياه بإغالق نأيضاً  المناسبة
محالتهم التجارية الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 

حداداً على أرواح قادة الكرد الكبار الذين  ١٣/٠٧/٢٠٠٩
ر في انوإطفاء األيد الغدر واإلرهاب في فيينا، واغتالتهم 

ائق وفاًء لتضحيات مدة ثالثة دق ١٣/٠٧/٢٠٠٩منازلهم ليلة 
ملو ورفاقه، وكانت االستجابة الشعبية لذلك النداء في قاس

  .ومرحباً به كردستان إيران واسعة
، نغتنم "الوحــدة"إننا من جانبنا في هيئة تحرير جريدة    

هذه الفرصة لنجدد وقوفنا إلى جانب الحزب الديمقراطي 
الشقيق في مطالبة الحكومة النمساوية  إيرن -الكردستاني

صيل هذه الجريمة التي وقعتْ في عاصمتها، بالكشف عن تفا
إلى محكمة دولية لالقتصاص من  بعد استكماله وإحالة الملف

مؤكدين على أن الخسارة بفقدان أولئك القادة الكبار  .الجناة
كانت جسيمة للشعب الكردي وكافة شعوب المنطقة ولدعاة 

ة باقب متقدمين، ولإلنسانية جمعاء الديمقراطية وحقوق اإلنسان
ورد عطرة إلى أرواحهم الطاهرة في الذكرى العشرين 

  .الستشهادهم
  إيران-موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني: المصدر

  ١٤      قضايا كردستانية    )     ١٩٢(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة



  .. !!صورةٌ عمرها ثالثون عاماً
    avestakurd.net -٢٠٠٩تموز  ١٨السبت 

  ترجمة هيئة التحرير
  

تموز من  ٢٧بتاريخ  جيهانكير رزمي زادهحصل السيد   
   صادق خلخاليى موافقة خاصة من السيد م عل١٩٧٩عام 

  
لتصوير عملية إعدام بعض الشباب األكراد في كردستان 

) ١١(حيث تم إجراء محاكمة سريعة وصورية لـ. إيران
شاباً كردياً لم تدم أكثر من نصف ساعة، والتي حكمتْ 

ثم تم إخراجهم من المحكمة معصوبي . عليهم باإلعدام
قة اإلعدام التي كانت تنتظرهم في األعين ليمثلوا أمام فر

يقف قريباً منهم  جيهانكيرالخارج وكان المصور الكردي 
ليصور هذه اللقطة المأساوية التي تحز في النفس البشرية، 

اإليرانية باسم مستعار   إطالعاتوأرسلها إلى صحيفة 
خوفاً من المحاسبة والموت، ومن ثم تم توزيعها على 

الم العالمية من قبل وكالة األنباء مختلف وسائل اإلع
  .يونايتد برسالعالمية 

  
  

  ألف الجئ فلسطيني ١٣إسكان 
  في إقليم كردستان العراق

  ترجمة هيئة التحرير avestakurd.net-٢٠٠٩تموز١٨السبت
     

 أعلن السفير الفلسطيني في بغداد السيد دليل القسوس أن
كردستان الفيدرالي السيد مسعود البارزاني  رئيس إقليم

ألف الجئ فلسطيني مقيم بالعراق  ١٣وافقَ على إسكان 
صرح بذلك السيد دليل . في إقليم كردستان الفيدرالي

الصادرة باللغة العربية، " الحياة"القسوس في بيان لصحيفة 
 ١٣جاء فيه أن السيد البارزاني قد وافق على نقل وإسكان 

فلسطيني مقيم حالياً في جنوب ووسط العراق  ألف الجئ
إلى إقليم كردستان، وأن ترتيبات وإجراءات النقل هذه 

 - وأشار السيد فؤاد حسين. سوف تتم في وقت قريب
رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الفيدرالي إلى هذا 
الموضوع مؤكداً على أنه تم مناقشته في اللقاء الذي جمع 

ي والزعيم الفلسطيني السيد محمود بين الرئيس البارزان
عباس أثناء زيارته لكردستان ولم يتم التباحث في هذا 

  .الشأن مع السيد السفير الفلسطيني

  ..هذا الجنرال
  !!قتَل األكراد ورمى جثثهم في آبار المياه

  -باللغة الكردية avestakurd.net ٢٠٠٩تموز ١٧الجمعة 
  .ترجمة هيئة التحرير

عام  يطالب ادعاء 
الجمهورية في ديار بكر 
بسجنه مؤبداً تسع 

، زجمال تميزو: اسمه.مرات
معتقل، يواجه تهمة بجريمة 
قتل األكراد وإخفاء جثثهم 

عندما كان يترأس قيادة الجيش في جزيرة  في آبار المياه
، وقد تم ١٩٩٦-١٩٩٢بوطان بكردستان تركيا بين عامي 

شخصياً أو بأوامر  تصفية العديد من الناس جسدياً على يديه
كان جمال تميزوز قد شكَل فرقة من الجندرمة التركية . منه

باسم فرقة التحقيق وأخرى باسم فرقة الموت تقوم بجلب من 
كانت تشك بأمرهم من األكراد وتحقق معهم وتعرضهم 

ومن ثم تقتلهم وترمي  لمختلف ضروب التعذيب الجسدي
مؤخراً على عظامهم  بجثثهم في آبار المياه، حيث تم العثور

  !!.واحداً تلو اآلخر
  

  المطرب الفنان آرام ديكران
  "الغناء باللغة الكردية هي وصية من أبي" 

  ترجمة هيئة التحرير–٢٠٠٩avestakurd.netتموز١٢
     

في مقابلة مع المطربِ األرمني 
أجرتْها معه إدارة ) آرام ديكران(الكبير

 avestakurd.netالموقع اإللكتروني
م وباللغة ٢٠٠٩تموز  ١٢اريخ بت

الكردية، أكّد فيها فناننا القدير أنه 
يغني باللغة الكردية بناًء على توصية 
خاصة من المرحوم والده، حيث قال 

  :في مقابلته
عندما تعرض الشعب األرمني لإلبادة الجماعية عام "... 
م كان والدي حينها صغيراً، وتم إنقاذ حياته من ١٩١٥

قبل أحد البيكوات األكراد، الذي قام بحمايته الموت من 
عاماً، ثم أرسله ) ٢٠(ورعايته في بيته حتى أصبح عمره 

وبحسب . إلى سوريا بعد تأمين ما يلزم له من المصاريف
ما رواه لنا والدي، بأن الجندرمة األتراك كانوا يأتون على 

رمن الدوام إلى القرية ويقولون للبيك بأنك تقوم بإخفاء األ
إال أنه كان . عنا وترعاهم، وعليك أن تقوم بتسليمهم إلينا

يغدق عليهم بالرشاوي الكبيرة فيعودون أدراجهم إلى حيث 
فلوال وقفته معي، لكنتُ في عداد األموات دون . جاؤوا

تم إنقاذي من : كان المرحوم والدي يقول لنا. أدنى شك
فتزوجتُ، الموت وكتبت لي الحياة مجدداً بفضل األكراد، 

لقد عشنا وكبرنا مع األكراد، ...وقدمتم أنتم إلى الحياة
أحببناهم وأحبونا، وإني ألوصيكم بأن تبقوا أصدقاًء 

يا ولدي إن : كما قال لي أيضاً. لألكراد وتحترموهم
!! أصبحتَ يوماً ما مطرباً، أوصيك أن تغني باللغة الكردية

  ".  وإنني قد حققت وصية أبي..

  ١٥      قضايا كردستانية    )     ١٩٢(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة



  د في سورياوضع األكرا
   - باللغة الكردية avestakurd.net-٢٠٠٩تموز ٢١الثالثاء 

   ترجمة هيئة التحرير
  

والتي تتخذ من  (Gfbv) أصدرت جمعية الشعوب المهددة
 مدينة غوتنغن Gottingin ًقااأللمانية مقراً لمكتبها ملص

  :، كُتب فيه)أكراد سوريا يتعرضون لالضطهاد(بعنوان
  .ا سياسة التعريبتجري بحق كرد سوري -١
  .الحزام العربي -٢
يزداد وضع األكراد المجردين من الجنسية السورية  -٣

سوًء  ١٩٦٢نتيجة اإلحصاء االستثنائي الذي جرى عام 
  .وتدهوراً

  .اعتقال السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان -٤
استمرار قتُل الجنود الكرد في الجيش السوري أولئك  -٥

اجب الدفاع عن بالدهم وألسباب الذين يقومون بتأدية و
  .ودوافع مجهولة

بشأن ) السورية واأللمانية(المعاهدة الموقعة بين السلطتين -٦
إلى ) معظمهم من األكراد(الجئ سوري) ٧٠٠٠(إعادة حوالي

  .سوريا
  :وقد طالبت الجمعية في ملصقها بـ

إطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق -١
  .يااإلنسان في سور

اإلعتراف بحقوق الشعب الكردي ووقف االضطهاد -٢
  .الممارس بحقه

  .رفع األحكام العرفية في سوريا-٣
يجب عدم إعادة أي إنسان إلى : وبشأن المعاهدة الثنائية قالت

سوريا، ألن سياسة االضطهاد التي تطال الشعب 
هي التي تقف وراء هجرة الكثير ) مسلمين وإيزديين(الكردي
ئل الكردية إلى ألمانيا التي يتعلم فيها أطفالها اليوم من العوا

ويجيدون اللغة األلمانية والكردية، لكنهم ال يعرفون اللغة 
  .العربية وال تربطهم بها أي رابط

  

  
  
  
  
  
  
  

Yeki :راسلونا على العنوان التالي 993@hotmail.com  

  
  التجربة الديمقراطية الكرديةونجحت 

 في إقليم كردستان العراق
جرت االنتخابات     

الرئاسية والبرلمانية 
كردستان في  في إقليم

بالتنافس  جو مليء
والحركة من قبل جميع 
األطراف والقوائم 

وعبرت من  المشاركة،
خالل ارتفاع نسبة 
التصويت وقلة 
الخروقات وسيطرة الهدوء، عن نجاح التجربة 

من الديمقراطية، وارتفاع مستوى الوعي، مثلما عبرت 
ن هذه التغييرات التي طرأت على بأ خالل اإلدارة الجيدة 

الحياة السياسية في كردستان  ما كانت لتولد من رحم هذه 
-ادة الواعية  للحزبين الرئيسيين القي لوالاالنتخابات 

االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
  .ولحكومة اإلقليم -تانيالكردس

 وقد أسفرت النتائج األولية عن نجاح األخ الرئيس  
بوالية ثانية لرئاسة اإلقليم حيث حصل  مسعود البارزاني

من األصوات، واعتبر ذلك انتصاراً  ٦٩,٥٧على 
على تحريم االقتتال  هلبرنامجه االنتخابي الذي ركز في

حل الخالفات  والتمسك ببنود الدستور في ،الداخلي الكردي
والتأكيد على األسس الديمقراطية  ،مع الحكومة المركزية

من  ١٤٠واحترام حقوق اإلنسان، وضرورة تطبيق المادة 
  .الدستور العراقي

أما بالنسبة لالنتخابات البرلمانية فقد حصلت قائمة   
في حين حصلت قائمة  ٥٧,٣٤التحالف الكردستاني على 

خدمات واإلصالح على وقائمة ال ٢٣,٧٥التغيير على 
ليشكال بذلك معارضة قوية تمثل أكثر من ثلث  ١٢,٨

  .أعضاء البرلمان

 إن نجاح هذه التجربة الديمقراطية الفتية بشهادة المراقبين  
وأن  ،تؤكد أن مسيرة الديمقراطية مستمرة في اإلقليم
ذا الحراك الشعب الكردي أثبت مرة أخرى ، عبر كل ه

 .ط، أنه يستحق الحريةاالنتخابي الحيوي النش

وبهذه المناسبة التاريخية نتقدم بأصدق التهاني للرئيس   
، ونتمنى له التوفيق في مواصلة دوره مسعود البارزاني

التاريخي لقيادة شعب كردستان العراق نحو التقدم 
  .والرخاء

 لبالدا ـجون يفالسياسيني وملناضلي شعبنا الكردي  للمعـتقـلني ريةاحل

 رديــر وطـني كـــود من أجــل عقـــد مؤمتــل اجلهـكـ

  األخــــــــيرة              )      ١٩٢(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


