
  

  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  
  حياء الذكرى الخامسة ألحداث القامشلي إ@        

في مراسيم ، شارك ممثل حزبنا في إقليم كردستان_ * 
طلبة  اي نظمهالتو، الذكرى الخامسة ألحداث القامشلي 

بالمشاركة مع سكرتارية اتحاد طلبة  أكراد سوريان
يوم  في هولير  عة الثقافةوذلك على قا ،كردستان

حيث بدأت مراسيم الذكرى بالوقوف ، ١٢/٣/٢٠٠٩
هداء الحركة دقيقة صمت حداداً وإجالالً على أرواح ش

األخرى وشهداء القامشلي والمناطق الكردية  الكردية
 –الحسكة  –قامشلي  - عامودا -تربة سبي –ديريك (

مة ها كل، تلت) عفرين - كوباني –رأس العين  -  درباسية
،  كردستانوكلمة اتحاد طلبة ، الطلبة الكرد في سوريا 

ومن ثم عرض فيلم ديكومانت يبين للحضور همجية 
باستخدامهم السالح وبالذخيرة الحية بحق  السلطة،
بعدها تم عرض ، يين العزل من أبناء شعبنا الكرديالمدن

مسرحية تدعو الحركة الكردية لتوحيد جهودها ومواقفها 
ومن ثم قدمت ،  الكردي المنشودالوطني  وعقد المؤتمر

  .رقة الجامعة بعض األغاني القوميةف
  
 متحف قاجاغ التراثي المشاركة في افتتاح@       

....  
 ، التراثي في مدينة دهوك  قاجاغمتحف  افتتح * 
تعود إلى أكثر من  أثريةعلى مقتنيات المتحف يحتوي و
كثير من جانب ال إلى، قبل الميالد ) سنة  ١٠.٠٠٠(

صنوف و، إلى الحضارة الكردية األيقونات التي ترمز 
انت تستخدم من قبل الشعوب األسلحة القديمة التي كمن 

 مقتنياتما يحتويه من المتحف و أن إقامة هذا، اآلرية 
تراثنا الكردي وجمع حماية وآثار قديمة خطوة هامة ل

 على هذا العملويشكر القائمون  ،والمحافظة عليه
له الدور البارز في كان الذي  قادر قاجاغاألخ  وخاصةً
  .هذا المتحف ورعاية إنشاء 

  
 ) Y N D K( الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس @    

.....  
بناًء على دعوة من مكتب العالقات الكردستانية _ * 

لحزب االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني  شارك 
لرابعة عشرة في مراسيم الذكرى احزبنا  من ممثلية وفد

 ،لتأسيس حزب االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني
وكان في استقبل وفد حزبنا السكرتير العام للحزب 

وعدد من أعضاء المكتب  غفور مخموريالشقيق األخ 
  .السياسي واللجنة المركزية 

  ..... لقاء ودي@         
المركز ،  كردستانإقليم ممثل الحزب في  زار_ * 

واستقبل  إيران_  للحزب الديمقراطي الكردستاني الثالث
عضو اللجنة والكادر المتقدم  محمد صالحمن قبل األخ 

تبادل في اللقاء وتم ، للحزب الشقيق ق بالمركزية السا
وجهات النظر حول المستجدات على الساحتين 

وضع شعبنا الكردي  وباألخص ،الكردستانية والعالمية
ة يالماللي الشوفيننظام  وسياسة، إيرانكردستان  في

 أحكامشعبنا الكردي وتنفيذها للعديد من  أبناءبحق 
،  هناك الشعب الكردي أبناءبحق المناضلين من  اإلعدام

وكانت وجهات النظر متقاربة ومتطابقة في اغلب 
وبعد االنتهاء ودع ممثل حزبنا بمثل ما ، المواضيع  

  .استقبل به من حفاوة وتكريم
 إقليمحتفالية حكومة شارك في اتفرقة ميديا @ 

للسفراء وممثلي القنصليات المعتمدة المقامة  كردستان
   ....اإلقليم في 
شاركت فرقة ،  كردستانبدعوة من حكومة إقليم _  * 

مة من في احتفالية نوروز المقا، ميديا للفلكلور الكردي 
للسفراء والقنصليات الدولية  كردستانقبل حكومة إقليم 

  . كردستانالمتواجدة في هولير عاصمة إقليم العاملة و
والوقوف ) أي رقيب(بدأت االحتفالية بالنشيد القومي  

دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الحركة الكردية 
واألخ ، والكردستانية وعلى رأسهم البارزاني الخالد

  . إدريس البارزاني
بعدها ألقى األستاذ هوشيار زيباري وزير خارجية 

الفيدرالي كلمة بمناسبة قدوم نوروز رحب فيها  العراق
بالسفراء وممثلي القنصليات الدولية في عاصمة إقليم 

ومن ثم تم تقديم مسرحية عن نوروز ، كردستان 
وبعدها قدمت فرقة نالي العديد من ، ومعانيها السامية 

وقدمت الفرق المشاركة العديد من الدبكات ، أغانيها 
كما قدمت فرقة ميديا للفلكلور ، الفلكلورية الكردية 

هذا ، الكردي البعض من األغاني القومية والفلكلورية
وقد شاركت الفرق التالية في تقديم عروضها الفلكلورية 

 فرقة اآلشوريين - تاردكه( تفالية المتنوعة في هذه االح
 ،وكانت القاعة تضم) - نهرين -ميديا -نالي –الكلدانيين 

وفوداً  ،مثلي القنصليات الدوليةباإلضافة إلى السفراء وم
من مختلف شرائح المجتمع الهوليري من سياسيين 
وفنانين ومثقفين وصحفيين وجموع غفيرة من 

  .المواطنين
  
 فرقة ميديا للفلكلور الكردي تحيي احتفالية نوروز@   

.....  
القومي  لإلتحادبدعوة من السكرتير العام   _* 

 تأحي،  ر مخموريغفوالديمقراطي الكردستاني األخ 
النوروز  أعياداحتفالية ، فرقة ميديا للفلكلور الكردي 
القريبة  وادي هجرانطقة ورأس السنة الكردية في من

القومية  أغانيهافي  وأبدعتوقدمت الفرقة ، من هولير
وبأصوات الفنانين الواعدين ، والفلكلورية واالجتماعية 

ناديا  والفنانتان المبدعتان -  حسن -ژاره - حميد(
هوزان الفنانة القديرة صاحبة الصوت الشجي ، و خنافو

   .)درويش والفنان ساالر برور

   ١٤       قضايا كردستانية )       ١٨٨(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 



  

  اللغة الكردية
  !عالمياً  ٣١تتبوأ المرتبة 

  
اللغات األكثر تأثيراً في "نالت اللغة الكردية في الئحة   

جاء ذلك في دراسة . المرتبة الحادية والثالثين" العالم
الفرنسية " Françias Dans Le Monde "  نشرتها مجلة

م ضمن جدول عنونتْه ١٢/٠٥/٢٠٠٨الصادرة بتاريخ 
". ترتيب اللغات األكثر تأثيراً في العالم، واألكثر غنًى"بـ

فحسب هذه الدراسة التي أعدتها المجلة المذكورة في 
على الرغم من كافة و، فإن اللغة الكردية،/٣٣٥/الـ عددها

والقمع التي تتعرض لها على أيدي  أأشكال وظروف المنع
د قأنظمة سعت وال تزال تسعى إلى محوها من الوجود، ف

تجدر . ضمن اآلالف من اللغات العالمية) ٣١(نالت المرتبة
اإلشارة إلى أن الدراسة قد وضعت نقاطاً وشروطاً عديدة 

  :ومعقدة في اختيار ترتيب اللغات العالمية، لعّل من أهمها
عدد البلدان التي  -ن يتكلمون بهذه اللغةعدد الناس الذي

عدد المواضيع واألبحاث المترجمة  -تُعتبر فيها لغة رسمية
كتب القواعد والدراسات  -الكتب -الموسيقا -األفالم -بها

  .التي صدرت بها
تبوأت اللغة اإلنكليزية حسب هذه الدراسة المرتبة    

الثقافي  األولى عالمياً، وعلى الرغم من الميراث العالمي
الهائل للغات الغربية وقيامها بجمع اآلداب والفنون 
المكتوبة تاريخياً، فقد حصلت اللغة الكردية على مكانة 
مرموقة، إذ تقدمت على الكثير من اللغات العالمية من 

  .ضمنها لغاتُ غربية
بعد تأسيس الجمهورية التركية، تم تشكيل منظمة اللغة    

م فرض التعليم بها وبالحروف والتاريخ التركي، كما ت
الالتينية على نطاق واسع، ومع توفر كافة الظروف 
المساعدة على التطور أمام اللغة التركية التي تعتبر لغة 

عاماً، فإنها تقدمت على اللغة الكردية  ٧٣٠رسمية منذ 
درجات فقط ، بينما تقدمت اللغة الكردية في ترتيبها / ٦/بـ

أما اللغات العشر األكثر تأثيراً في . على اللغة الفارسية
-٢ - اإلنكليزية -١ :، فهي حسب الترتيب التالي العالم

-٦-اليابانية-٥-األلمانية-٤-اإلسبانية- ٣- الفرنسية
-١٠- اإليطالية- ٩-السويدية-٨- العربية-٧ الفالمانية
  .الدانماركية

  )هيئة التحرير(ترجمة عن اللغة الكردية- ANF-NEWS AGENCY:المصدر

-- ------------------------------  
  رئيسة الحزب االشتراكي الديمقراطي في السويد

  !تشارك األكراد عيدهم، وترقص معهم 
هذا  )استوكهولم(احتفل األكراد في العاصمة السويدية   

العام بعيدهم نوروز قبل أسبوع من قدومه، تم ذلك بتنظيم 
ية في السويد، وإعداد من قبل اتحاد الجمعيات الكردستان

وبمشاركة من بعض الضيوف السويديين، منهم السيدة 
رئيسة الحزب  "Mona Sahlina" مونا سالينا

وقفت السيدة سالينا . االشتراكي الديمقراطي في السويد
على المنصة الرئيسية لتهنئ الكرد في عيدهم القومي 
نوروز باللغة الكردية وسط أجواء مفعمة بالحب والبهجة، 

وبعد أن . عن سعادتها وغبطتها بهذا العيد المجيد وأعربت

انتهت من تقديم تهنئتها، شاركت الحضور فرحتهم في 
  .رقصة كردية فولكلورية

في شفان برور و نازدار، أردالن: شارك كل من الفنانين  
عندما كان الفنان الكردي . إحياء ذلك الحفل البهيج

نصة، صعدت يغني على الم شفان برورالمعروف عالمياً 
السيدة سالينا المنصةَ ثانية لتقدم له التهاني الخاصة، من 
جانبه، شكرها شفان برور من أعماق قلبه على مشاركتها 

  .الغالية هذه
  ).هيئة التحرير(ترجمة عن اللغة الكردية-Netkurd:المصدر  

 -------------------------------- 
  سيا رسمياً أصبح االحتفال بعيد النوروز في عموم رو

 ٢١سابقاً، كان االحتفال بعيد النوروز المصادف ليوم   
آذار من كل عام مقتصراً على شعوب القفقاز، ففي بيان 
 والعالقات الثقافية بين الشعوب التي تعيش في روسيا ومد
جسور الثقة والمحبة بينها، تم اإلقرار بأن يتم االحتفال 

  .ابعيد النوروز على مستوى عموم روسي
رسمي أصدرته بلدية موسكو، وبهدف  ANFالمصدر

 .تقوية الروابط
  )هيئة التحرير(ترجمة عن اللغة الكردية -  

 --------------------------------  
  !!هذه الدول االثنتي عشر أعداء لالنترنت 

  
في بيان للرأي  RSFأفادت منظمة صحفيون بال حدود  

الصين، كوريا  العام العالمي أن السعودية، مينامار،
الشمالية، كوبا، مصر، إيران، أوزبكستان، سوريا، تونس، 
تركمنستان وفيتنام تعادي الصحافة اإللكترونية وتحاربها، 
وأوضحت المنظمة في بيانها أنَّ مواطني هذه الدول ال 
يتمكنون من زيارة المواقع اإللكترونية التي ال تحبذها 

النترنت في عشر سلطات بالدهم، وقالت أيضاً أن وضع ا
النمسا، البحرين، : دول أخرى في وضع غير مقبول هي

بيالروسيا، كوريا الجنوبية، اإلمارات المتحدة، أريتريا، 
  .ماليزيا، سيريالنكا، تايالند وزيمبابوي

هيئة (ترجمة عن اللغة الكردية - Internethaber:المصدر
   )التحرير

  :ترآيا
  الكردية باللغة ينيد احتفال أول يقيم بكر ديار في مسجد

  
أقام مسجد حكومي في جنوب شرقي تركيا أول احتفال   

ديني رسمي باللغة الكردية ليل أول من أمس في إطار 
جهود الحكومة لدعم حقوق الكرد والوصول إلى المعايير 

  .السياسية التي حددها االتحاد األوروبي
الذي يعود » اولو«ودعت الخطبة التي ألقيت في مسجد   
ى القرن الثاني عشر في ديار بكر والتي أعقبت صالة إل

العشاء إلى األخوة بين المسلمين وقالت إن العنصرية ال 
وكانت المناسبة هي االحتفال بمولد . مكان لها في اإلسالم

وكانت خطبة مسجد اولو هي المرة . )ص(النبي محمد
األولى التي تصدر فيها إدارة الشؤون الدينية التابعة 

ألف مسجد في  ٧٧ة، التي تكتب الخطب لنحو للحكوم
  . تركيا، خطبة باللغة الكردية

   ١٥       قضايا كردستانية)        ١٨٨(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 


