
  ...في وداع الربيـع
  لنحمي حقولنا وغاباتنا من الحرائق

  
لكردي بامتياز، بأفراحه وأتراحه، بدأ الربيع بآذار، الشهر ا  

منع احتفاالت عيد ...، حالة طوارئبأعياده ومآسيه
اعتقاالت ...صمت وحداد على أرواح الشهداء...المرأة

تصاريح سياسية ...ومداهمات واستنفار أمني
أخيراً أبناء "...رقص وغناء وأهازيج"وروز نـ...وأنشطة

تعلو أصواتهم من األلم ودموع أمهاتهم ...يقبعون في السجون
، لكن الخالق أبى أن يعم الظالم والحزن فجعل ...تنهمر

الربيع مزدهراً بالينابيع واألنهر بالبساتين والورود وسنابل 
القمح وأغصان الزيتون في سهول ووديان وجبال كرداغ 

، لترتسم  وج وسريه كاني وعامودا وقامشلو وديريكوسر
 لكن مرة أخرى مع نيسان تحرك...،البسمة على وجوه أهلها

النظرة "و" النفوس المريضة"و" الحمراء"ن أصحاب العيو
يد اإليزيديين احتفاالت عيد الصحافة وع ليلغوا" السوداء

على رحالت أطفال المدارس  واضايق، وي"األربعاء األحمر"
حضان الب الجامعات وسكان المدن المتوجهة إلى أوط

 الفنانين من نصب أجهزة وامنعالطبيعة في تلك المناطق ، وي
، في وجه هذا القهر البد أن ..الصوت والغناء وإقامة الدبكات

، فالحقول قاتنا وثرواتنا من بشرية وطبيعيةنحمي وننمي طا
، الحياة ة لوجودنا والستمرارنا فيوالغابات تشكل بنية قوي

واجب علينا إبعاد المخاطر عنها من آفات وكوارث باإلدراك 
هنا نتوجه إلى األخوة المواطنين بضرورة االنتباه ...والوعي

اليابسة أو  عال النيران قرب األشجار واألعشابإلى عدم إش
، وإبالغ األهالي مي ما يسبب اندالعها بشكل عشوائير

يمضي الصيف بسالم عسى أن ...والسلطات بما ينذر وقوعها
  .ونستقبل ربيعاً آخر خالياً من المآسي لتتجدد مقومات الحياة

  
  – سور الصين العظيم أطول مما كان يعتقد

PNA-- ينية بأن دراسة حديثة لسور صحيفة ص أفادت
العظيم،  الصين

أظهرت أن هذا 
المعلم األثري أطول 
بكثير من التقديرات 

  السابقة
وذكرت صحيفة  
أن " يتشاينا ديل"

الدراسة بينت أن 
الموقع األثري مهدد 
باالختفاء في مناطق 
عدة بسبب شق 

الطرقات ومشاريع تطوير أخرى وبسبب الظروف المناخية 
وشيد السور، المدرج في قائمة التراث العالمي، . ..القاسية

كيلومترا بحسب  ٨٨٥٢على مر قرون وهو يمتد على 
الشائعة التي ال الدراسة، أي أكثر بكثير من التقديرات 

ويشمل هذا الحصن جدارا . تتعدى خمسة آالف كيلومتر
 ٣٥٩.٧كيلومترا وخنادق تمتد على  ٦٢٥٩.٦يمتد على 

كيلومترا وحواجز طبيعية كالتالل واألنهار تمتد على 
  . كيلومترا ٢٢٣٢.٥

  وثيقة ١٠٠غفور مخموري يكشف عن أكثر من 
  للمحكمة الجنائية الخاصة بملف التطهير العرقي

  
PNA– عضو برلمان  موريخغفور مكشف : هولير

وثيقة أثناء جلسة اليوم للمحكمة  ١٠٠عن أكثر من  كردستان
  .الجنائية العليا الخاصة بملف التطهير العرقي

عضو برلمان كردستان، ورئيس  غفور مخموريوقال   
ردستاني، في تصريح خاص اإلتحاد القومي الديمقراطي الك

حضرت اليوم جلسة : لوكالة أنباء بيامنير وراديو زاگروس
المحكمة الجنائية العليا الخاصة بملف التطهير العرقي للكرد 

وأوضح أن جلسة المحكمة كانت .بصفتي شاهد ومشتكي
: مطولة ومكثفة، واستمرت حوالي ثالث ساعات، وأضاف

مة للمحكمة، أقنعت وثيقة ها ١٠٠كشفت فيها عن أكثر من 
غفور كما قال ..المحكمة بالتطهير العرقي ضد الكرد أكثر

ما شاهدته : كانت الوثائق من ثالث أنواع، األول: مخموري
ما حصلت عليه من : ما سمعته، والثالث: بعيني، والثاني

  .خالل البحث والعمل
  القوميات غير الفارسية

  تدخل حمالت مرشحي الرئاسة اإليرانية 
على أعتاب االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في : توكاال

يونيو المقبل، أصبحت قضية القوميات أحد الملفات الحاسمة 
في الحملة االنتخابية، وعمد العديد من المرشحين إلى التطرق 
إلى المشكلة القومية، مع الوعد بحلّها في إطار الدستور الذي 

ة اإليرانية داخل بات الميثاق الوطني لكل القوى السياسي
وتتألف إيران من عدة قوميات، فارسية وتركية . النظام

وبلوشية وكردية وعربية، وأقوام يعتبرون ) أذرية، تركمان(
أنفسهم قوميات كالغيالنيين والمازندرانيين واللور 

من مجموع % ٤٥في حين يشكّل الفُـرس نحو . والبختيارية
ن ملف القوميات السكان، يرى متابعون للشأن اإليراني أ

  .بصدد التحول إلى قنبلة موقوتة
ملف القوميات قد يسهم في تفكيك الجمهورية اإلسالمية   

وإسقاط نظامها من الداخل إذا لم يعالج على أساس واقعي 
واالعتراف بها ضـمن إطار الدستور الذي أقرها وأيـد 

  .الحقوق القومية للشعوب اإليرانية المختلفة

  

  
  
  

Yeki :ونا على العنوان التاليراسل 993@hotmail.com  

 البالد ـجون يفالسياسيني وملناضلي شعبنا الكردي  للمعـتقـلني ريةاحل

 رديــر وطـني كـــود من أجــل عقـــد مؤمتــل اجلهـكـ

  األخــــــــيرة             )      ١٩٠(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


