
  يستضيف مؤتمراً دولياً البرلمان األوربي
  حول القضية الكردية في تركيا

PUKmedia:  عقد في البرلمان األوربيمن المقرر أن ي
ادس لإلتحاد ، المؤتمر الدولي الس٤/٢/٢٠١٠-٣يومي 

ردية، تركيا والقضية الك(األوربي وتركيا والكرد تحت شعار 
لقضية الكردية في ، وذلك لبحث ا)حوار سياسي وبناء للسالم

  . تركيا وسبل حلها
يشارك في المؤتمر عدة شخصيات عالمية، أوروبية وتركية   

، الحاصل على جائزة ديزموند توتووكوردية، منهم األسقف 
 -نوبل للسالم (، شيرين عبادي )جنوب أفريقيا(نوبل للسالم 

لحرية  سخاروفالحاصلة على جائزة (وليلى زانا، ) إيران
، الرئيس أحمد تركو) تركيا - البرلمان األوروبي  التعبير من

السابق لحزب المجتمع الديمقراطي وغيرهم من الشخصيات 
  .األكاديمية والسياسية والبرلمانية

هذا ويضع األوربيون المسألة الكردية من ضمن النقاط التي   
  .على تركيا حلها قبل الدخول في اإلتحاد األوربي

 
  كل عمليتوحيد قوات البيشمركه بش

PNA-  شُكلت : األمين العام لقوات البيشمركه جبار ياورقال
لجنة من كبار القادة العسكريين بعد إجتماعنا مع رئيس إقليم 

من الشهر الماضي، وذلك لتنظيم قوات  ٢٧في  كردستان
البيشمركه، وتقوم هذه اللجنة يومياً بعقد إجتماعاتها لربط 

  .جميع القوات بوزارة البيشمركه
بوزارة  كردستانمضيفاً أنه تم ربط كافة قوات بيشمركة   

البيشمركه بشكل فعلي، وستوزع وزارة البيشمركه في هذا 
  .الشهر رواتبهم

كما كشف األمين العام لوزارة البيشمركه أنه تقرر في   
الماضي توحيد الئحات المقرات العسكرية،  األسبوع اجتماع

كه في حكومة إقليم بحيث تشير جميعها إلى وزارة البيشمر
  .كردستان

لن : جبار ياوروحول األلوية األربعة التي تم توحيدها، قال   
يتغير مكانها، ولكن قد تتغير قيادتها، بحيث يتم وضع الضباط 
المتخرجين من األكاديمية العسكرية مكانهم، كما ستتغير 
عناوينهم وستكون رواتبهم بحسب النظام العسكري للحكومة 

كما أكد ياور أنه سيلبس جميع أفراد قوات بيشمركة .الفدرالية
لباساً موحداً، وسيعملون وفق نظام واحد،  كردستانإقليم 

  .وسيكونون تحت قيادة األركان في وزارة البيشمركه
  

  رد في ايرانإعدام ناشطين كالحكم ب
  

جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين "ذكرت : وكاالت
قادر محمد و د أمين عبداللهيمحم أن"  إيرانوالمدنين في 

قد أعتقال  إيرانشمال غربي  بوكانمن أهالي منطقة زاده 
كردية معارضة و أصدر القضاء  أحزاببتهمة التعاون مع 

عاما  ٣٢عاما و اآلخر  ٢٠بحق أحدهما حكما بالسجن 
. باإلعداملكن محكمة االستئناف استبدلت أحكامهما 

 إيرانرد يا من كسجينا سياس ١٨ة أسماء ونشرت الجمعي
بتهمة االنتماء الى تنظيمات  اإلعدامينتظرون تنفيذ عقوبة 

لجنة "إلى ذلك ذكرت  .اإليرانيمعارضة لنظام الحكم 
 أن إيرانفي بلوشستان شرقي " اإلنسانالدفاع عن حقوق 

بحق المواطن  اإلعدامنفذت اليوم حكم  اإليرانيةالسلطات 
  .عاما ٢٦ اهللا نظرشهلي بر

بحقه في  اإلعدامانه أدين بتهمة القتل ونفذ حكم  وأضافت  
 ٢٢في  اإليرانيونفذ القضاء  .اإلقليموسط  خاشسجن 

بحق الناشط  اإلعدامالماضي حكم ) ديسمبر(كانون األول 
قبله  اإلعدامعاما، كما نفذ  ٢٧ فصيح ياسمنيالكردي 

  .عاما ٢٨ إحسان فتحيانبحق زميله 
قد حملت تنظيم حياة كردستان الحرة  إيرانوكانت   
 إقليمفي  خويمسؤولية اغتيال مدعي عام مدينة  "بيجاك"

مراهللا قلي أ وقتل.الجاري األسبوعأذربيجان الغربي مطلع 
النار خالل خروجه من بيته في مدينة خوي  بإطالقزاده 

  .إيرانفي شمال غربي  األتراكا همالتي يتقاس
بعد  إيرانسكاني في  رد ثالث اكبر تجمعالك  ويشكل

المواطنين الفرس والترك و يليهما العرب ثم البلوش 
  .والتركمان

ويتهم النشطاء السياسيين للشعوب غير الفارسية السلطات   
بالتمييز السياسي واالجتماعي واالقتصادي مثل  اإليرانية

إقصاءهم من القرار السياسي ومنعهم من التعليم بالغة األم 
شؤونهم الثقافية وتنفيذ سياسات ترمي الى وعدم االهتمام ب

 تفريس األقاليم التي تقطنها هذه الشعوب من خالل تغيير
فارسية وتغيير التركيبة  أسماءالمدن والقرى الى  أسماء

راصد حقوق "درته منظمة وتطرق آخر تقرير أص.السكانية
في مطلع الشهر الجاري الى المضايقات التي  االنسان

الرقابة " القوميات المختلفة وأكدت بان  بحق إيرانتفرضها 
الجلية على حرية النشاط الحزبي والسياسي والمدني كانت 
معهودة في فترة حكم محمد خاتمي لكنها توسعت خالل 

  .والية محمود احمدي نجاد
  

  السلطات األلمانية توافق على تعليم اللغة الكردية رسمياً
فتح قسم لتعليم على  األلمانيةوافقت السلطات :   سوبارو

 كولنالمدارس االبتدائية في مدينة  إحدىاللغة الكردية في 
 األطفال بإمكان، وحسب القرار فانه سيصبح األلمانية

الكرد التعليم بلغتهم االم اعتبارا من الثاني من شهر شباط 
  . من العام القادم

 كولن بعد موافقة مديرية التعليم في اإلعالنهذا  ويأتي  
لمواطنين الكرد بالسماح بتعليم اللغة الكردية على طلب ا

وجاءت موافقة مديرية كولن بالسماح بتعليم اللغة . رسميا
وزيرة " باربارا سومر"الكردية رسميا بعيد قرار أصدرته 

  . )نوردراين فيستفيلن(التعليم في والية 
وحسب القرار فانه اعتبارا من الثاني من شهر شباط   

للطلبة  أبوابهااالبتدائية  مولهيمالقادم ستفتح مدرسة 
الراغبين بتعلم اللغة الكردية وذلك في الفترة ما بين الثانية 

  . عشرة والرابعة والنصف من بعد الظهر
وناشد اتحاد المعلمين الكرد جميع الطلبة الكرد الراغبين   

بتعلم اللغة الكردية مراجعتهم للحصول على معلومات 
 ويأتي. ات تعليم اللغة الكرديةكافية بصدد االلتحاق بدور

هذا القرار في وقت ال تزال فيه الدولة التركية ترفض 
وتفرض ضغوطا  األماالعتراف بالشعب الكردي ولغته 

     . األموقيودا صارمة على الذين يتحدثون بلغتهم 
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