املـرأة كـنز األفـق  ،غـزال اجلـبل ،

نـجـم الصـباح املتـألق ومتـثال الرخـام

عـلى الـالزورد  ،روح الـعاج الكـامـل

املمـلـو ء بـالـفتـنة  .......روزيـر

النضال من أجل :
* رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا .
* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان .
* الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البالد.
الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) – العدد ( )263آذار2026م 2325 -ك  -الثمن 25ل .س

خيـار السـياسة واحلـوار  ...لبنـاء سـوريا اجلـديـدة
محي الدين شيخ آلي*
إن إقامة هذه المراسيم الالئقة بالشهيد كمال حنان في قرية
تلف يحمل معنى كبيراً ،وإن حضوركم هذا تأكيد على المكانة
السامية للشهيد كمال وشهداء الشعب السوري الذين يقدَ رون
بعشرات األلوف من مهندسين وأطباء ومحامين ومن أطفال
وشيوخ ونساء ...الذين سقطوا في درعا ودمشق ،في حمص
وقامشلو وعفرين...إلخ  ،واستشهد يوم أمس أحد رفاق حزبنا
من األخوة اإليزيديين هو الشهيد مصطفى عيسو حيث دفن
في قرية (فقيرا) بمنطقة عفرين .وإن هذه المراسيم تذكرنا
بالمناضالت الكرديات الثالث اللواتي باألمس القريب
استشهدن في باريس(سكينة جانسز ،فيدان دوغان ،وليلى
شايلمز) بأياد غادرة...ولكن شعبنا الكردي في سوريا وكذلك
وواع ،حيث الحركة التحررية الكردية تعمل
في كردستان يقظ
ٍ
وتناضل بتآلف تاريخي  .وينبغي أن نشير بأن هذه المراسيم
تمثل رمزاً ومعنى كبيراً لجميع أحرار الكرد وكردستان
وألحرار وثوار سوريا ،وتمثل رسالة لجميع الداعين للحرية
والسالم والمدافعين عن حقوق الشعوب ،وأيضا ً إلى نيلسون
مانديال الذي يصادق الشعب الكردي بقلبه وروحه وإلى أمثاله
من أصدقاء قضية شعبنا العادلة.
لقد برز من هذه القرية العشرات من المناضلين من بينهم
المرحوم المحامي شوكت نعسان الذي هو من مؤسسي أول
تنظيم سياسي كردي عام  ،7591فتحية لعائلته ولروح رفاقه
المناضلين :رشيد حمو ،أوصمان صبري ،نورالدين ظاظا،
محمد علي خوجة...إلخ .إن هذا الحشد الجماهيري الرائع،
وهذه اللحمة الفريدة بين أبناء شعبنا يخلق لدينا شعوراً وقناعة
راسخة بأن كمال حنان هو شهيد خالد ،ولم يكن رفيقا ً لحزبنا
فحسب ،بل كان الراحل يحمل في قلبه هموم الوطن ،وناضل
طيلة أربعين عاما ً دون كلل أو ملل ،وتحمل العديد من
المسؤوليات في التنظيم منها مسؤول منظمة المرأة ومنظمة
الحزب في حلب وكرداغ إضافة إلى نشاطه في كوباني
والجزيرة والرقة وإلى جانب اهتمامه وشغفه باللغة الكردية
ورئاسته لهيئة تحرير صحيفة (نوروز) الكردية...هكذا عُرف
قيل في ذكراه
3/...

إحياءأربعينية
الشهيد كمال
4/...

الراحل كشخصية قيادية مرموقة ووجه ريادي من وجوه
الحزب بين أبناء شعبه ،وإن رحيله يشكل خسارة جسيمة
لحزبه ولجميع القوى واألحزاب الوطنية السورية ،وللشعب
الكردي وعموم شعب سوريا.
ولكي نكون أوفياء وصادقين مخلصين للشهيد كمال حنان
ولشهداء ُكرد وكردستان  ،في هذه المرحلة التي تعيشها بالدنا
سوريا  ،ينبغي علينا في المقام األول حماية وحدة الشعب
الكردي ومصالحه ،والتأكيد على أن الشعب الكردي واحد كما
هو الشعب السوري واحد ،وعلينا ترسيخ عمل ووحدة
المجلسين( مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني
الكردي في سوريا) تحت راية الهيئة الكردية العليا ممثلة لوحدة
وتآلف الشعب الكردي في سوريا ،حيث أن هذا العنوان البارز
موضع احترام وتقدير الجميع  ،ليس لدى الكرد فحسب ،بل
لدى القوى العربية المعارضة وفي الشرق األوسط وأوروبا
وأمريكا وروسيا ،لذا فإن وفاءنا وإخالصنا لكمال حنان
وشهداء ثورة سوريا يكمن في حماية وحدة الصف الكردي.
إن سياسة حزبنا واضحة وشفافة ال تض ّل الطريق ،فمنذ
اليوم األول قلنا إن استعمال السالح والدبابات والمدافع وقصف
المدن يؤزم الوضع السوري ويعقد الحلول ،فقد هجرت
الماليين من المواطنين السوريين ونزحوا عن ديارهمبعد تهديم
منازلهم ،ولقد تم تهديم منازل المواطنين العزل في أحياء

 21آذار و
نــوروز
9/...

محاضرة
سياسية لكبرئيل
موشي21/...

وداع الشهيد
مصطفى عيسو
21/...
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بستان باشا والشيخ مقصود واألشرفية بحلب وسقط
أكثر من  741شهيداً كرديا ً من منطقة عفرين في تلك
األحياء ...وبقدر ما يكون أبناء شعبنا متواصلين
ومتكاتفين ،رفاقاً ،أصدقا ًء ووطنيين مستقلين  ،يقدمون
المساعدة والعون لبعضهم ،بقدر ما يكونون أوفياء
لشهدائنا وللشعب السوري وثورته المظفرة .إن
التجربة ماثلة أمام أعيننا ،فمنذ ما يقارب الثالثة أشهر
أو يزيد ،حاولت بعض الجهات المسلحة دخول قسطل
جندو وعفرين ،وأخرى هاجمت سري كانية (رأس
العين) من خارج الحدود ولكنها فشلت في تنفيذ
خططها ،وقد دافعت وحدات حماية الشعب
YPGوإلى جانبها الكثير من الشباب والمستقلين ومن
أنصار وأصدقاء العديد من األحزاب بيد واحدة عن
الشعب في وجه هجمات تلك الجهات التي أرادت
العبث في المناطق الكردية ،ونعتقد بأن تلك المحاوالت
لم تكن لخدمة الثورة السورية والكرامة والحرية ،بل
لخدمة مصالح قوى ال تريد الخير لشعبنا الكردي ،
تلك التي تعتبر إدراج اللغة الكردية في دستور بالدها
مشكلة عويصة وال تقبل بها  ،مع األسف !!.
إن الحركة التحررية الكردية هي حركة سلمية
محبة لإلنسانية منذ يومها األول ،فعلى سبيل المثال ،لم
يقتل القائد الكردي الكبير المال مصطفى البارزاني
يوما ً أسيراً واحداً ،ولم تلجأ القوى السياسية الكردية
في سوريا للعنف وسيلة للنضال ولم تقتل أحداً .كان
هناك أسرى أتراك في جبال قنديل لدى حزب العمال
الكردستاني ،تم تسليمهم منذ أيام إلى سلطات جمهورية
تركيا ،وهم سالمين أصحاء ،وهذه اإلشارة لها معنى
كبير ...فالحركة التحررية الكردية هي حركة سلمية
تدعو إلى الحوار وال تقتل األسرى بل تعاملهم معاملة
حسنة.
نعيش اليوم في شهر آذار ،حيث مضى عامان على
الثورة السورية وال يزال الوضع دمويا ً ومضطربا ً
وأغلقت كافة السبل أمام الحلول لهذه القضية
المستعصية .إن السفر بين عفرين وحلب ودمشق
وقامشلي والرقة خطر ويحمل الكثير من المغامرة .لقد
سقط عشرات آالف الشهداء والجرحى ونزحت
الماليين خالل هذه الثورة  ،فمن يتحمل مسؤولية هذه
الجرائم!؟ .هل هي الحركة الكردية؟! ال...إن النظام
الشمولي االستبدادي – نظام البعث  -هو المسؤول
األول عنها .في شهر آذار دوما ً نتذكر مجزرة حلبجه،
ففي يوم واحد قتل أكثر من خمسة آالف إنسان وجرح
وتشويه أكثر من خمسة آالف آخرين من قبل نظام
البعث العراقي  ...فشهر آذار ليس شهر اآلالم
والمصائب فحسب ،بل هو أيضا ً شهر نـوروز -العيد
القومي الكردي ،وكذلك هو شهر يوم المرأة العالمي،
وللمرأة الكردية دور هام في تاريخ كفاح الشعب
الكردي في سوريا وخارجها وهي موضع فخرنا،
تقدير واحترام
واألخت فاطمة محمد (أم شيار) موضع
ٍ
ألنها كانت تساند رفيقها كمال وتدعمه ،وإنها تعتبر
نموذجا ً للمرأة الكردية المناصرة لمناضلي شعبها .
عامان من عمر الثورة ،والسؤال الذي يطرح نفسه
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هو :إلى أين تتجه سوريا ؟ّ ،القتل والتدمير مستمران ،الفظائع
والمصائب مستمرة ،وواضح للعيان إلى أي مدى تقع تأثير المصالح
الدولية واإلقليمية على الوضع السوري  .فال خيار أمام سوريا سوى
الحل السياسي السلمي  ،هذه كانت وجهة نظرنا باألمس ،وهي كذلك
اليوم ،بسفك الدماء والقنص واالغتياالت والقصف والتدمير ال تنتصر
سوريا وال ينتصر شعبها ،فالخيار السليم أمام سوريا وجميع قواها هو
السياسة والحوار على أساس بناء سوريا جديدة  ...وفي هذا اإلطار،
يجب العمل على إنهاء نظام البعث وإزالة الديكتاتورية والشوفينية
والفساد ووقف نزيف الدماء وتثبيت دستور جديد يضمن حقوق الشعب
الكردي .وبالرغم من أن شعبنا كان مغبونا ً ومحروما ً  ،لكنه بات حياَ
ويقظا ً ال ينخدع  ،ويرغب في حياة حرة كريمة.
في هذا اليوم وفي مراسيم أربعينية األخ والرفيق العزيز كمال،
نعيد ضرورة التأكيد على وحدة صفوف شعبنا الكردي وتعاون
مجلسيه وتعاون الفعاليات االجتماعية والثقافية واألحزاب الوطنية
الكردية مع بعضها تحت راية الهيئة الكردية العليا ،حيث بتلك الوحدة
يتم تطويق ويجب علينا تطويق أخطاء أو تجاوزات إن حصلت هنا أو
هناك  ،وعلينا العمل والنضال معا ً  ،حيث وظيفتنا ومهمتنا التاريخية
هي حماية الشعب الكردي ومناطقه  ...شعبنا الكردي في سوريا ليس
ضعيفاً ،فلديه قوة دفاع وسياسة ووحدة صف  ،ويعرف هذا ممن
حوله جيداً  ،بالتالي ال يمكن تجاوزه  ،ألن شعبنا وحركتنا الوطنية قد
اعتمدت سياسة معقولة وعقالنية ،وألن حق الشعب الكردي هو حق
تاريخي يجب أن يثبت في دستور البالد .هناك حوالي ثالثة ماليين
كردي في سوريا وقضيتهم ليست مسألة عائلة أو عشيرة أو حزب ،
فلنا أصدقاء ومؤازرون في عموم البالد وخارجها  ،ولن ترى سوريا
الخير وتنتصر دون حل القضية الكردية حالً سلميا ً عادالً  ،وإن تحقيق
المسألة الديمقراطية في سوريا تكمن في ح ّل المسألة القومية الكردية
في ظل نظام ديمقراطي في إطار حماية وحدة سوريا .نحن الكرد لسنا
انفصاليين أو قطاع طرق وسمعة شعبنا في سوريا وفي أرجاء العالم
طيبة  ،وحركته تنتهج سياسة معقولة ،حيث كان للشهيد كمال دور
كبير في رسمها.
مرة أخرى ،نعاهدكم جميعاً ،ونعاهد الشهيد كمال حنان (أبو شيار)
 ،بأننا سنستمر في السير على هذا الدرب ،درب النضال الشاق دون
تردد.
النصر للشعب الكردي ولشعب سوريا من أجل السلم والحرية
وشكراً لكم
والمساواة ....
* ترجمة كلمة الحزب التي ألقاها بالكردية الرفيق محي الدين شيخ آلي
في أربعينية الشهيد كمال حنان – تللف .
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ً
وقيـل يف ذكـراه أيـضـا *...

على ربـوع بـالدنـا ...
د .آزاد أحمد علي *
أيتها األخوات أيها األخوة ...
الحضور الكريم ...
في زمن القتل والدمار هذا ،في
لحظات الفاجعة ،في لحظات استذكار و
وداع األحبة ،األعزاء جداً ،والمقربين
جداً ،في أوقات غياب النبالء واألفاضل
من أبناء شعبنا  ،ليس لنا ما نقوله أو
نضيفه إلى ما تتكرمون به.
في ذكرى أربعينية الصديق الشهيد
كمال حنان يصعب علي التعبير بالكلمات
عن هول الصدمة  ،ويصعب كذلك
توصيف حقد الجريمة وبشاعتها....
كل ما يمكن التأكيد عليه ،إن روح
الشهيد النبيلة ستظل ترفرف على ربوع
بالدنا وحتى أمد بعيد  ،فهو الشهيد
المضحي ،الرزين الصامد .إزاء الحدث
والفاجعة لم يكن ألحد من رفاقه أن يبخل
بالدفاع عنه أو حمايته  ،لكن رصاصة
الغدر كانت جبانة ألبعد الحدود.
الحضور الكريم ...
أكرر أسفي وحزني الشديد بسبب
عدم تمكني من الحضور وأنا في مكان
بعيد.وللمرة الثانية أقدم أح ّر التعازي لكل
أصدقاء ورفاق ومحبي شهيدنا الكبير
كمال أبو شيار.
بالنسبة لي لم يرحل كمال ،وستظل
روحه هادية ألرواحنا ،وسنداً ألحالمنا،
ستظل روحه ترفرف على هضاب
وحقول كورد داغ التي أحبها .ستنضم
روحه إلى قافلة شهداء الحرية في
سورية ،لتنطلق نحو ذرى الخلود
والرفعة.
كل المجد والسمو لروح شهيدنا
الغالي كمال حنان.....
الخزي والعار نصيب القتلة
المجرمين ...
النصر األكيد والقريب لشعبنا على
طريق الحرية والديمقراطية وحق تقرير
المصير......
3171\1\79
-------------------* كلمة مجلة الحوار ،قُرأت في
ذكرى أربعينية الشهيد كمال حنان .

جبل  ،ليس فقط لدى أعضاء حزب الوحـدة
" نعم ،إن رحيل أبا شيار يقدر بوزن ٍ
 ،بل لدى جميع الوطنين والمثقفين الكرد ...،ألنه منذ الصغر نشأ ضمن عائلة وطنية
 ،وفي الثامنة عشرة من عمره انضم إلى الحركة الكردية  ،كان مرشداً لطالب
مدرسة عفرين ،وقبل كل شيء عُرف بأخالقه وصدقه وصموده في وجه صعوبات
الحياة السياسية ،ناضل بكل قوته وإمكاناته ضد النظام المستبد ،من أجل حرية شعبه،
وتحقيق المساواة بين الشعوب ،وترسيخ قيم ومبادئ األخوة الكردية – العربية.
مارس أبو شيار العمل السياسي بحسابات عقالنية على هدى أفكار ونصائح كبار
مفكري العالم  ،وقدّم نصائح ورؤى علمية لقراء مقاالته  ،وهو يقول  :قبل كل شيء
يجب أن نقبل بعضنا ونتبادل االحترام  ،ونبني عالقات رفاقية بشكل ديمقراطي بين
األحزاب  ،صغير ًة كان أم كبيرة  ،وإذا حصل نزاع ما علينا البحث عن الحلول
بالتواصل والحوار " ...
د .عبد المجيد شيخو
" ننحني إجالالً لروح الشهيد كمال حنان وأرواح جميع شهداء الحرية والثورة
ً
ً
وخاصة منذ
سياسة عنصرية وشوفينية بحق شعبنا الكردي
السورية  ...اُنتهجت
استالم البعث للحكم عام  ، 7511لكن تاريخ شعبنا ناصع بالنضاالت واالنتفاضات
 ...واليوم هناك اتفاق بين المجلسين ( المجلس الوطني الكردي في سوريا ومجلس
الشعب لغربي كردستان ) تحت راية الهيئة الكردية العليا حيث خرجت مئات اآلالف
لتقول أن الهيئة تمثلها  ،هذه هي الوحـدة واالنتفاضة والمقاومة ...
نحن في مجلس الشعب لغربي كردستان نعاهد الشهيد كمال حنان وجميع شهداء
الحرية وشعب غربي كردستان  ،أن نلتزم بقرارات وتعليمات الهيئة الكردية العليا
ونسير تحت رايتها مع المجلس الوطني الكردي ...
ليتم إسقاط النظام البعثي الشوفيني  ،والبد من نظام جديد  ...نمضي بمشروع
اإلدارة الذاتية الديمقراطية التي تشكل طريق الديمقراطية " ...
عطوف عبدو
" قام أبو شيار بدور هام وضروري في مجال السياسةواللغة الكردية ،ووجد
فكره وآرائه مكانتها فيه  ،وال ننسى دور أختنا فاطمة في مساعدة زوجها أبو شيار
والوقوف إلى جانبه ...
ً
أبو شيار من شهداء الثورة السورية  ،وقطعا لن ننسى أقواله وكتاباته التي
ت لنا وطريقا ً للنضال ...
ستصبح شعارا ٍ
نأمل أن يناضل الكرد مع بعضهم بشكل أخوي ليحموا حقوق شعبهم ويبتعدوا
عن االقتتال األخوي " ...
كفايات مسكي
" ياللحيف واألسف ،أربعون يوما ً مضت على تلك الحادثة المفجعة التي أدت إلى
استشهاد المناضل كمال حنان على أيادي أعداء ومناهضي الحرية  ،وترك رحيله
ً
مكانة مرموقة بين الخالدين من أبناء الشعب
فراغا ً كبيراً  ....ودون شك سوف يحتل
الكردي وثورة الشعب السوري  ،ثورة الحرية والكرامة ...
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نحن في منظمة المرأة لحزب
الوحـدة  ،عرفنا باكراً أن أبو شيار
مناضل كبير  ،وكان مسؤوالً لمنظمتنا
ألكثر من مرة  ،حيث أقواله ونصائحه
ترن في آذاننا دائما ً ...
نعم خالو  ،دون شك  ،ستبقى آراؤك
مكتوبة بأحرف ذهبية في صفحات
تاريخ المناضلين الكبار  ،وستكون
رصيداً لألجيال الجديدة " ...
ملك شيه
" نقول للقتلة  ، ...بعملكم البشع هذا
 ،أكدتم بأن الطريق الذي سلكه كمال
المثقف الداعي للسلم والحرية هو طريق
قويم وصحيح  ،إنه طريق تحقيق
أهداف ومطالب شعبنا الكردي والشعب
ً
عامة  ،وأننا سنسلك هذا
السوري
ً
الطريق ونتابعه كتفا لكتف دون تردد...
ناضل الراحل من أجل السلم
والحرية طوال  41عاما ً من عمره دون
ً
إنسانية تناهض
كلل  ،وكانت مطاليبه
اإلرهاب والعنف والقمع  ،وكان واحداً
من المطالبين بالحرية والسلم والمساواة
 ،صادق القول ومحب لإلنسان ،
مضحي ألجل قضية شعبه .كان يتمتع
برحابة صدر وثبات في النائبات
والمنعطفات وال يعرف اليأس إلى قلبه
سبيالً.
بمناسبة أربعينية الشهيد كمال ،
وباسم هيئتي تحرير مجلة برس وجريدة
نـوروز  ،نعزي الشعب الكردي وعائلة
الفقيد وأصدقائه ورفاقه ومحبيه ،
وسنعمل في ظل فكره وقيمه وأخالقه
ومبادئه ألجل تحقيق أهداف شعبنا " .
نــواف عبد هللا
" كان أبو شيار معروفا ً في عموم
فخر
أوساط الشعب الكردي بأنه موضع ٍ
 ،ألنه كان محبا ً لكرديته ووطنه  ،مثقفا ً
وسياسيا ً  ،رفيقا ً لحزب الوحـدة ،
أمضى أكثر من أربعين عاما ً من عمره
في العلم والكتابة والسياسة ...
باسم عائلة الفقيد ،نتقدم بالشكر إلى
الحضور الكريم وجميع األصدقاء،
وخصوصا ً إلى ممثلي األحزاب
والمؤسسات والجمعيات والمجالس
الوطنية والكردية " ...
مروان حنان
----------------------ت ألقيت في
* ترجمة لمقتطفات من كلما ٍ
أربعينية الشهيد أبو شيار .
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وقائع حفل إحياء أربعينية الشهيد كمال حنان
يف قرية تللف– عفرين

ً
تلبية لدعوة رسمية من حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) ،
اآلالف من أصدقائه ومحبيه وأهالي عفرين ووفود منظمات الحزب في دمشق والرقة
والجزيرة وكوباني وكرداغ والقامشلي  ،ووفود أحزاب كردية ووطنية ومجلس الشعب
لغربي كردستان والمجلس الوطني الكردي في سوريا  ،وشخصيات وفعاليات ثقافية
واجتماعية  ،تجمعت بجوار ضريح الفقيد كمال مصطفى حنان ( أبو شيار ) ،
الشخصية القيادية في الحزب  ،في قرية تلف – منطقة عفرين ( كرداغ )  ،ظهر يوم
الجمعة  ، 3171/1/79إحيا ًء ألربعينية رحيله  ،والذي سقط شهيداً يوم 3171/7/17
قرب منزله في حي األشرفية بمدينة حلب برصاص قوات النظام السوري .
بتحضير ومراسم حضارية الئقة وعلى أنغام مقطوعات موسيقية حزينة وسط
ٍ
الطبيعة الخالبة وأجواء ربيعية جميلة حيث أعالم ورايات الكرد والثورة والحزب
ترفرف عاليا ً  ،بدأ الحفل الساعة الواحدة بعد وصول مسيرتين راجلتين انطلقتا من
مفرق قريتي تل حمو وكفربطرة شارك فيهما المئات  ،رافعين األعالم والالفتات
وحاملين يافطات معبرة ومرددين شعارات ثورية ووطنية وهم ينادون ( خالو الشهيد
 ...خالو )  ،بينما ثالثة من رفاق الحزب جاؤوا مشيا ً من مركز مدينة عفرين  ،وذلك
وفا ًء للراحل وتعبيراً عن قدره الكبير.
باسم الحزب رحب األستاذ حسين طرموش عضو الهيئة القيادية بالحضور
ت على أرواح شهداء الثورة السورية وشهداء
وشكرهم  ،ثم وقف الجميع دقيقة صم ٍ
ً
وخاصة على روح الشهيد كمال حنان  ،ورُدد النشيد الكردي ( أي
الكرد وكردستان
رقيب )  ،وتم قراءة نبذة عن حياة ( أبو شيار ) .
وألقيت كلمات باسم ( مع حفظ األلقاب ) :
 -7المجلس الوطني الكردي في سوريا  /عفرين – عبد المجيد شيخو.
 -3مجلس الشعب لغربي كردستان – عطوف عبدو .
 -1جمعية روشن بدرخان للمرأة الكردية – كفايات مسكيه.
 -4منظمة المرأة في حلب  /حزب الوحـدة – ملك شيه .
 -9قصيدة شعرية – ديرسم ممو .
 -1هيئتي تحرير جريدة نـوروز ومجلة برس – نواف عبد هللا .
 -1رسالة رئيس تحرير مجلة الحوار – آزاد أحمد علي .
 -8حزب الوحـدة  /سكرتير الحزب – محي الدين شيخ آلي .
 -5عائلة الفقيد  -مروان حنان .
في التقديم وبين الكلمات أغنى الحفل مُقدماهُ مروان بركات وشكري ده دو بأدائهما
المميز باللغتين الكردية والعربية  ،بالترحيب والشكر  ،وبقراءة مقطوعات شعرية
معبرة وفقرات من أقوال الشهيد عن قضايا اإلنسان والوطن واللغة والقضية الكردية ،
والتذكير بشهيد الحزب مصطفى عبدو عيسو الذي توفي يوم الخميس 3171/1/71

الوحـــــدة

YEKÎTÎ

العـدد()131

متأثراً بالجراح التي أصابته في مجزرة حي الشيخ مقصود
الغربي – شارع عشرين  ،التي وقعت بتاريخ
3171/3/31
ووردت برقيات من :
 -7المجلس الوطني الكردي في حلب .
 -3منظمة عفرين للحزب الديمقراطي التقدمي
الكردي في سوريا .
 -1الهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزب الوحـدة
ومنظماته في الدول األوربية .
 -4مؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية في سوريا –
منطقة كوباني– مركز الشهيد كمال حنان .
 -9منظمات الحزب في لبنان وإقليم كردستان
العراق والخليج العربي .
 -1رفاق ومؤيدي الحزب في الجزائر وروسيا .
 -1مركز كاميران بدرخان للغة الكردية – جنديرس
 -8إدارة الوحـدة االقتصادية لمؤسسة مياه الشرب –
جنديرس .
 -5مجموعة األيادي البيضاء .
 -71تجمع الشباب الكرد في الدانمارك .
 -77الفرق الفنية الفلكلورية  :زنار – جوميه – كندال
– زانين – نشتمان – زيالن – أفيندار.
 -73منظمات الحزب ( الطلبة – دمشق – الرقة وتل
ً
مدينة وريفا ً –
أبيض – الجزيرة بمدنها وقراها – كوباني
عفرين بنواحيها وقراها ) .
 -71آزاد شيخ مراد /هولندا
 -74الشاعر مزكين حسكو  /ألمانيا
ومن جانب آخر  ،ألقى الحضور نظر ًة على ضريح
أبو شيار المشيد بشكل جميل ومعبر  ،حيث ُكتب عليه
بالكردية :
( Li hemberzordariyê , kurdhez ,
rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd giyana
(xwe kirine qurban
) Reşoyê Pîrê ( Kemal Henan
****
( Stûbariya herî giring û pêwîst ew e ku
) zimanê me bête parastin û nûjenkirin
) Hesenê Cûmî ( Kemal Henan
****
Kurdhezê welatperwer
Xebatkarê bîrewer
Şehîdê Azadiyê
Tu ji dilê me nayê der
****
وفي الختام قدّم عريفا الحفل الشكر للحضور ،
جماهيراً وشخصيات ووفود  ،نساء ورجال وشبان
وشابات  ،ولمن شارك في المسيرتين الراجلتين  ،ولمن
ساهم وعمل في تشييد ضريح الشهيد  ،وللجان اإلعداد
والتحضير والتنظيم والفريق الفني المرافق  ،وللفرق الفنية
الفلكلورية  ،ولوسائل اإلعالم والفضائيات الحاضرة ،
وبشكل خاص إلى أهل تلف وعائلة الفقيد على الجهود التي
بذلوها في التعاون على إحياء الحفل .
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أربعينية الشهيد كمال حنان
يف كوباني

أقامت منظمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –
يكيتي -مهرجانا ً خطابيا ً جماهيريا ً في مدينة كوباني بمناسبة مضي
عامين على الثورة السورية المباركة وأربعينية الفقيد الشهيد كمال
حنان (بافي شيار)  ،وذلك بحضور حشد جماهيري كبير من أبناء
المدينة وقرى كوباني وبعض أعضاء مجلسي (المجلس الوطني
الكردي والمجلس الشعب لغربي كردستان) وممثلي األحزاب
الكردية وفعاليات المجتمع المدني في المنطقة .
افتتح المهرجان من قبل عريفي الحفل بكلمة ترحيبية
بالحضور باسم الحزب والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء
الكرد وكردستان وشهداء الثورة السورية المباركة والنشيد القومي
الكردي (أي رقيب)  ،ثم جاءت :
 -7كلمة منظمة المحامين للحزب في كوباني  ،ألقاها
بين في كلمته الجانب القانوني لحل
األستاذ فلمز حبش  ،حيث َ
القضية الكردية في سوريا .
 -3كلمة فرع كوباني لمؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية
في سوريا  ،ألقاها األستاذ حمزة األوسو  ،حيث تحدث في كلمته
عن مناقب الفقيد كمال حنان ودوره في تعليم اللغة الكردية .
 -1قصيدة من طفلة باللغة الكردية .
 -4كلمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ،
ألقاها األستاذ مسلم شيخ حسن عضو الهيئة القيادية  ،تطرق
فيهاإلى الوضع الراهن في سوريا وما آلت إليه الثورة السورية
والمجازر التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري وتهجير
اآلالف من أبناء الوطن إلى الخارج وأكد أن الشعب الكردي جزء
أساسي من ثورة الحرية والكرامة.
أكد شيخ حسن على استقاللية القرار السياسي الكردي في
سوريا وأهمية وحدة الصف الكردي في هذه المرحلة الحساسة
والحفاظ على المجلس الوطني الكردي والهيئة الكردية العليا .
وفي الختام شكر عريفا الحفل الحضور وكل من ساهم في
إنجاح المهرجان .
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إحياء ذكرى مرور عامني على الثورة

السورية وأربعينية الشهيد كمال حنان
يف مدينة قامشلي

بمناسبة مرور عامين من عمر ثورة الحرية والكرامة في
سوريا ودخولها عامها الثالث ومناسبة أربعينية الشخصية القيادية
في حزب الوحدة الشهيد كمال حنان (أبو شيار) ,الذي أستشهد
برصاص قناص غادر مجرم أمام منزله في حي األشرفية في
حلب ،أحيت منظمة قامشلو لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في
سوريا (يكيتي) ،يوم الجمعة المصادف في 3171/1/79م ،هاتين
المناسبتين في مكتب الحزب بمدينة قامشلو ،بمشاركة ممثلي
األحزاب الكردية الشقيقة وممثلي المجلسين( المجلس الوطني
الكردي في سوريا ومجلس الشعب لغرب كردستان ) وممثلي
المنظمة االثورية الصديقة ،وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة
ومن الكتاب والمثقفين الكرد  ،إضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات
والمنظمات الثقافية الكردية ونشطاء من الحراك الشبابي.
رحب الشاعر عبد الصمد محمود بالحضور وخص بالشكر
ممثلي األحزاب والمجلسين الكرديين ووفد المنظمة االثورية
الديمقراطية  ،ودعاهم للوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد كمال
حنان وشهداء الثورة السورية عموما ً  ،ثم تحدث بشكل موجز عن
مناقب وخصال الشهيد كمال وأعتبر رحيله ليس خسارة لحزب
الوحدة فقط بل لعموم الحركة الكردية والوطنية في سوريا ،وأشار
ً
وخاصة ترأسه لهيئة تحرير
إلى دوره في إعالم حزب الوحدة
جريدة نـوروز الناطقة باللغة الكردية والتي يصدرها حزب الوحدة
منذ عام 7559م ،بعدها ألقت عضو منظمة المرأة األستاذة روشي
فرحو كلمة منظمة قامشلو لحزب الوحدة  ,جاء فيها:
األخوة واألخوات الحضور ....
ممثلي األحزاب والمجالس الكردية الشقيقة ...
األحزاب الوطنية الصديقة ...
الشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني والحراك
الشبابي ...
باسم منظمة قامشلو لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في
سوريا نشكر حضوركم .بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوما ً على
استشهاد الرفيق المناضل كمال حنان (أبوشيار) ،الشخصية القيادية
في حزبنا ،والذي أستشهد بأيادي قناص غادر لينضم إلى قافلة
شهداء حزبنا وشهداء الكرد وشهداء الثورة السورية.
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عُرف الشهيد الراحل بأخالقه الحسنة وهدوئه
ورحابة صدره ،عِ مل على مدى أربعين عاما ً من حياته
في صفوف حزبنا والحركة الكردية كصاحب قلم
ومواقف مبدئية مميزة وساهم في وسائل إعالم حزبنا
ومنها كرئيس لهيئة تحرير جريدة نوروز الصادرة
باللغة الكردية .وذلك لخدمة أهداف قضية شعبنا العادلة
في سورية ديمقراطية تعددية برلمانية ينال فيها شعبنا
الكردي حقوقه القومية المشروعة كاملة وفق المواثيق
والعهود الدولية وتثبيته دستوريا ً وذلك ضمن إطار وحدة
البالد.
الحضور الكريم......
باإلضافة إلى هذه الذكرى األليمة يمر اليوم عامان
من عمر الثورة السورية وكان للشعب الكردي وحراكه
الشبابي دوره الفعال والمميز في مجريات الثورة
ويومياتها ،مشاركا ً فيه بكل إمكاناته وطاقاته جنبا إلى
جنب مع باقي مكونات شعبنا السوري من اجل إسقاط
النظام االستبدادي القمعي وبناء سورية كدولة متنوعة
قوميا ً ومتعددة دينيا ً  ،يتساوى فيها الجميع في ظل نظام
ديمقراطي تعددي برلماني  ،يقوم على مبدأ الفصل بين
السلطات وتصان فيها الحريات وحقوق اإلنسان  ،وهوية
وطنية سورية مركبة محتواه الهويات القومية ومحددة
بها .كما كان لحزبنا وباقي الفصائل الكردية دوراً في
بناء المجلس الوطني الكردي والهيئة الكردية العليا.
ونسعى معا ً ودوما ً إلى تفعيل دورنا في تطبيق بنود
اتفاقية هولير على ارض الواقع  ،وهذا يتطلب جهوداً
متضافرة منا نحن في المجلسين وقوى المعارضة
األخرى لتحقيق أهداف الثورة السورية من أجل إحقاق
ومستقبل
الحرية والكرامة والمساواة وإيجاد غ ٍد مُشرق
ٍ
أفضل لكافة أبناء سورية بمكونات ِه المختلفة إلنهاء عقو ٍد
من الظلم واالستبداد الذي مارسه النظام طيلة حكمه ،وما
الوحشية والدمار والقصف العشوائي بحق مدن كاملة
طالت عشرات اآلالف من األبرياء وأكثر منهم فروا
وهاجروا إلى خارج البالد إال دليل قاطع على همجيت ِه
وبطشه الذي قل نظيره في التاريخ المعاصر.
عاشت الثورة السورية في ذكراها الثانية والنصر
لها.
الرحمة لشهداء الثورة السورية والشفاء لجرحاها.
الحرية للمعتقلين في سجون النظام القمعي.
تحية إلى روح شهيد الثورة السورية والحركة
الوطنية الكردية كمال حنان " أبوشيار " .
تحية إلى روح الراحل الكبير رئيس حزبنا األستاذ
إسماعيل عمر.
ومعا ً ويداً بيد لبناء سورية للجميع
3171/1/74
منظمة قامشلو
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
أما كلمة هيئة تحرير مجلة برس وجريدة نــوروز
فقد ألقاها األستاذ نوشين بيجرماني باللغة الكردية ,
ركزت على مناقب وخصال الفقيد ومعاني الشهادة
والنضال .
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ثم ألقى األستاذ سلمان بارودو كلمة هيئة تحرير جريدة الوحدة
 ,جاء فيها :
األخوة واألخوات  .....الحضور الكريم ......
نجتمع اليوم بمناسبة إحيلء أربعينية أحد أبرز الكوادر المتقدمة
في حزبنا أال وهو المناضل كمال حنان (أبو شيار) ،هذا المناضل
الذي عرفناه إنسانا ً هادئا ً ومخلصا ً طيلة مسيرة عمله النضالية ،فهو
لم يعرف الحقد أو الكراهية سبيالً إلى قلبه ووجدانه ،كان المناضل
أبو شيار يعتز بهويته الوطنية السورية مثلما كان يعتز ويتفاخر
بقوميته الكردية.
ً
قناعة وممارسة ،عمل في إغناء
حمل راية العلم والمعرفة
وتطوير عدد من األدبيات الكردية كــ ( جريدة نوروز -مجلة
برس -جريدة الوحدة -مجلة الحوار ،)....كان المناضل كمال حنان،
وجها ً سياسيا ً واجتماعيا ً معروفا ً في منطقته وكان منفتحا ً على
الجميع بدون استثناء ،فإن رحيله شكل خسارة لحزبه ولشعبه
ولعموم الحركة الوطنية السورية .فألف رحمة على روح المناضل
والشهيد كمال حنان.
أما كلمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
 ,ألقاها عضو اللجنة السياسية للحزب األستاذ زردشت محمد
باللغة الكردية  ,وجاء فيها :
األخوة واألخوات الحضور ....
ممثلي األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية ,ممثلي التنسيقيات
والفعاليات الثقافية ......
نجتمع اليوم إلحياء الذكرى الثانية للثورة السورية ودخولها
العام الثالث ومن أجل أربعينية الرفيق كمال حنان (أبو شيار)،
شهيد حزبنا والحركة الكردية وشهيد الثورة السورية ،كنا في حزب
الوحدة نملك (أبو شيارين) ،فكما كان الراحل إسماعيل عمر أبو
شيار في الجزيرة إنسانا ً متواضعا ً وصاحب أخالق عالية ودور
فعال في منطقة الجزيرة  ،كان الراحل الشهيد كمال أبو شيار في
حلب يحمل نفس األخالق والمبادئ ،كان ينظر إليه من قبل كل
الرفاق كشخصية قيادية بامتياز وكانوا ينادونه ويلقبونه
بـ(خالو)....،
وفي هذا اليوم تمر الذكرى الثانية للثورة السورية ،ففي هذه
المناسبة نحيي أطفال درعا الذين أطلقوا شرارة الثورة السورية
بأناملهم الرقيقة والبريئة ،في هاتين السنتين من عمر الثورة
السورية تغيرت الكثير من المفاهيم لدى كل الشعب السوري ،نحن
ككرد انتفضنا عام 3114م ،ضد هذا النظام االستبدادي وكسر
شعبنا وشبابنا حاجز الخوف والذين (أي الشباب) ،كانوا شركاء في
هذه الثورة أيضا ً منذ يومها األول ،هذه الثورة التي باعتقادنا هي
من أعظم الثورات في التاريخ.
هذه الثورة التي عرفتنا بأسماء مدننا وقرانا وشوارعنا التي لم
نكن نعرفها سوى باسم حافظ األسد ،النظام يستمد قوته من القتل
والبطش والثورة تستمد قوتها من الحياة ،نحن مؤمنون بأن األيام
القادمة هي للحرية والديمقراطية ،سوريا لن تقاد منذ اآلن من قبل
حزب واحد ،بل سوريا ستكون قائمة على احترام حقوق اإلنسان
تضمن في دستورها حقوق كل أبنائها ،...،واآلن ال يوجد أي مبرر
لعدم انضمامنا إلى صفوف المعارضة الوطنية علينا أن نكون
شركاء في إسقاط النظام وفي بناء سوريا المستقبل ،لدينا الكثير من
المالحظات على قوى المعارضة التي تسعى بعضها لبناء تحالفات
مؤقتة معنا ،تحالفات فقط إلسقاط النظام ،ونحن نسعى لبناء تحالفات
إستراتيجية مع قوى المعارضة ،إلسقاط النظام ولبناء سوريا
المستقبلية.
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أحيي مرة أخرى شهداء الثورة السورية ،الرحمة
لشهدائنا ،الرحمة لرفيقنا الشهيد كمال أبو شيار ،عاشت
الثورة السورية والنصر لها .
بعدها وقبل الختام تحدث الكاتب كونى ره ش عن
الصحافة الكردية ودور الراحل الشهيد وغيره من
شهداء الصحافة واإلعالم الكردي في خدمة الثقافة
الكردية وخدمة الشعب الكردي عموما ً وأقترح أن تتفق
األحزاب والمجالس الكردية والمثقفين حول شهيد
للصحافة الكردية في سورية ،سوا ًء كان الشهيد كمال
حنان الذي قضى جل سنوات عمره في خدمة اللغة
والصحافة الكردية وتطويرها ،كما هناك مراسلة فضائية
روناهي (كلى) ،التي استشهدت أيضا ً في حلب وهي تنقل
الخبر والمعلومة ألبناء شعبنا الكردي ،واعتبار يوم
استشهادهم ذكرى لشهيد الصحافة الكردية في سورية
نحييها كل عام ،وباعتقادي أن الشهيد كمال حنان هو أول
شهيد للصحافة الكردية في سوريا والشهيدة (كلى) هي
أول امرأة تستشهد في سبيل الصحافة الكردية .....
وفي النهاية شكر (بافي هلبست) الحضور مرة
أخرى ،وودع الوفود والشخصيات المشاركة عضوي
اللجنة السياسية لحزب الوحدة وعدد من أعضاء لجنة
الدائرة وأعضاء اللجنة المنطقية وكوادر وشخصيات من
منظمة قامشلو لحزب الشهيد كمال حنان (أبو شيار).
وقد وردت الكثير من برقيات التعزية من األحزاب
والمنظمات والشخصيات نذكرها حسب تسلسل ورودها:
 -2األستاذ صالح كدو سكرتير حزب اليسار
الديمقراطي الكردي في سوريا  ,هذا نصها:
األخوة في قيادة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي –
الشقيق
تعازينا الحارة بمناسبة أربعينية الرفيق الشهيد -كمال
حنان -عضو الهيئة القيادية في حزبكم الشقيق نبعث إليكم
ومن خاللكم إلى كافة الرفاق في حزب الوحدة بتعازينا
القلبية ،لقد التحق الرفيق أبو شيار بقافلة ألوف الشهداء
من أبناء سوريا الذين قدموا دماءهم قربانا ً لقيم الحرية
والديمقراطية في سوريا .ولم يكن الرفيق أبو شيار
الشهيد الوحيد الذي قدمه حزبكم خالل الثورة السورية بل
سبقه عدد من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل
سوريا ديمقراطية برلمانية تعددية ومن أجل القضية
الكردية في سورية.
مرة أخرى تقبلوا تعازينا القلبية .
قامشلو 3171/1/79
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 -1منظمة إقليم كردستان لحزب الوحدة الديمقراطي
الكردي في سوريا (يكيتي).
 -3الرفيق محمود محمد (أبو صابر) عضو اللجنة السياسية
ممثل حزب الوحدة في إقليم كردستان .
 -4الكاتب والصحفي إبراهيم اليوسف .
 -5األستاذ صالح أبو ديسم من أزمير .
 -1االتحاد الليبرالي الكردستاني -سوريا .
 -7مؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية في سوريا (لجنة
نفل) في قامشلو .
 -8رابطة الحقوقيين الكرد في سوريا  ,وهذا نص
البرقية:
األخوة في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
(يكيتي)
بذكرى مرور أربعين يوما ً على استشهاد العضو القيادي في
حزبكم المناضل اإلعالمي كمال حنان "أبو شيار" نتوجه إليكم
باسم رابطة الحقوقيين الكرد في سوريا بأحر التعازي األخوية.
إن استشهاد المناضل كمال حنان شكل خسارة ليس فقط
لحزبكم بل لعموم القوى الوطنية السورية التي فقدت أحد أعمدة
الثقافة واإلعالم الكرديين وأحد المدافعين عن حقوق اإلنسان .إننا
في رابطة الحقوقيين الكرد في سوريا ندين كافة أعمال القتل بكل
أشكاله ،فلكل فرد الحق في الحياة والحرية والسالمة الشخصية
واألمان .كما كفلته كافة المواثيق والعهود الدولية  .مرة أخرى
نتقدم إليكم بأحر تعازينا األخوية راجين من هللا أن يلهمكم وذويه
الصبر والسلوان.
قامشلو 1123/3/25
المكتب التنفيذي
لرابطة الحقوقيين الكرد في سوريا
 -9برقية مشتركة لرابطة الكتاب والصحفيين الكرد في
سوريا واتحاد الكتاب الكرد في سوريا .
 -21عائلة بيجو .
 -22هيئة خويبون .
 -21الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا  ,وهذا نص
البرقية :
أيها الحضور الكريم ....
األخوة في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
(يكيتي) .
أيها الرفاق أيتها الرفيقات ...
لتلك المنابر التي نأمل أن تتسربل أعمالهم بجاللة القضية
وتتكلل بقدسية النضال والتضحيات فآالم الكورد ودماء الشهداء
لم تزل تطل من برزخ في علياء نكران الذات من أجلنا وهم
يؤمنون بالدعوة إلى كلمة سواء بيننا لتزدهر اآلمال ولتثمر
نضالنا ،ليزهو المشاعر والسمو فوق زبد ورخاء الخالفات .
بهذه الكلمات النيرة نبدأ لقائنا معكم بذكرى مرور سنتين على
الثورة السورية المباركة ،تزامنا ً مع أربعينية الشهيد أبو شيار
القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا الذي
أنضم إلى قافلة شهداء الثورة السورية .ومن هنا ومن خاللكم
نخاطب شبابنا الواعد ،بكم تشتد السواعد وتتعاضد األمنيات
وتترجم إلى قوة للحاضر لترسم خارطة المستقبل ونتذكر بامتثال
للمقولة :أنصر أخاك ظالما ً أو مظلوما ً  ،نصرة الظالم تكون برده
عن ظلمه .
1123/3/25
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 -23الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
األستاذ نصر الدين إبراهيم .
 -24األمانة العامة الئتالف شباب سوا .
 -25لجنة العالقات الدبلوماسية لحركة المجتمع
الديمقراطي  , TEV-DEMعاهدت فيها كل شهداء
الحرية ومنهم الشهيد كمال حنان على المضي والسير
قدما خلف راياتهم حتى تحقيق أهداف شعبنا .
 -21جمعية سوبارتو .
 -27اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
 ,وهذا نص البرقية :
بمناسبة أربعينية الشهيد كمال حنان العضو القيادي
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ،نتقدم
بتعازينا الحارة إلى قيادة الحزب وكوادره .لقد كان
استشهاد الرفيق كمال خسارة كبيرة للحركة السياسية
الكردية ككل لما كان يتخلى من روح التضحية والمحبة
كمناضل حقيقي لشعبنا الكردي طيلة فترة طويلة من عمره
الحزبي وقد ألتحق بكوكبة شهداء الثورة السورية على يد
عصابة النظام الدكتاتوري .ألف رحمة للشهيد كمال ،
الصبر والسلوان لرفاقه وأسرته.
1123/3/25
 -28حزب يكيتي الكردستاني -سوريا  ,وهذا نص
البرقية :
األخوة األعزاء في الهيئة القيادية لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
بمناسبة مرور أربعين يوما ً على استشهاد الرفيق كمال
حنان أبو شيار نتقدم إليكم ومن خاللكم إلى كافة رفاقكم
وأهل الفقيد وذويه بتعازينا القلبية ،بالحقيقة إن رحيل
المناضل أبو شيار في هذا الوقت الحساس والدقيق من
تاريخ شعبنا وبلدنا سوريا لخسارة كبيرة لنا جميعا ً
وللحركة الكردية والثورة السورية .
للفقيد الرحمة والخزي والعار للقتلة ولكم ولنا الصبر
والسلوان .
قامشلو 1123/3/25
 -29الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا ,
وفي مايلي نصها :
أيها السيدات والسادة ....
ً
بداية البد لنا
أعزائي في حزب الوحدة الديمقراطي :
أن نتذكر شهدائنا ،شهداء الثورة السورية وبهذه المناسبة
األليمة والمشرفة لكل السوريين أبرق إليكم ببرقية تعزية
وأقول فيها  :من هنا ومن هذه الزاوية ومن منبع الخبز
بأنني أقف بكل أدب واحترام إجالالً وإكباراً لهم
وألرواحهم الطاهرة وبأنني أفتخر بكم أيها البررة فأنتم
شهداء الحرية والكرامة ،وهنا نتذكر شهيدنا البطل الرفيق
كمال أبو شيار وأقول فيه أيها البطل نفتقدك حاضراً
ومستقبالً ولكنك ستبقى في قافلة الشهداء المخلدين دائما ً في
القلب والذاكرة  .أخواني وأخواتي في حزب الوحدة
الديمقراطي بمناسبة مرور أربعين يوما ً على استشهاد
رفيقكم الغالي أبو شيار أضم صوتي إلى صوتكم وأترحم
عليه وأعتبره شهيد الحركة الكردية كما أعزي ذوي الشهيد
وأهله وأرجو لهم الصبر والسلوان.
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 21آذار ذكرى الشهداء الـكـرد
يف سوريا

يوم األثنين  73آذار أحيا أبناء الشعب الكردي في سوريا
ذكرى شهداء آذار  3114الذين سقطوا في مسيرة الدفاع عن
كرامته إثر االنتفاضة الكردية التي اندلعت في عموم مناطق (
الجزيرة  ،كوباني  ،عفرين ) وفي حلب والرقة ودمشق رداً
على المجزرة التي ارتكبها قوات النظام في أحداث ملعب
كرة القدم بمدينة قامشلي  ،وذلك بالحداد على أرواح الشهداء
وزيارة أضرحتهم والخروج في تظاهرات وإقامة المهرجات
ً
ومطالبة بحقوق وكرامة الشعب
الخطابية  ،تنديداً بالجريمة ،
الكردي  ،وكانت الهيئة الكردية العليا قد أصدرت بيانا ً  ،جاء
فيه :
" بتاريخ 73آذار من عام  3114وفي مدينة قامشلو حدث
هجوم من قبل قوات النظام السوري على شعبنا األعزل في
الملعب البلدي للمدينة ،راح ضحية هذا الهجوم استشهاد عدد
من الشباب الكرد على يد قوات النظام البعثية الشوفينية.
حيث كان الهدف من هذا الهجوم ضرب إرادة الشعب
الكردي واستهداف مقوماته واستكمال سياسة التعريب التي
كان قد بدأها منذ عشرات السنين في المناطق الكردية ،كما
أنها كانت خطو ًة إلرضاء أنظمة دول الجوار المعادية للشعب
الكردي وعقد صفقات تجارية معهم على حساب دم الشعب
الكردي.
واالنتفاضة التي بدأت كردة فعل في مواجهة الهجوم
الوحشي من قبل قوات االمن تحولت إلى انتفاضة عارمة
عمت كافة أرجاء البالد ...
وبهذه المناسبة نستذكر الشهداء الذين سقطوا في ساحة
العراك في كافة المناطق والذين تجاوز عددهم الثالثة
والثالثين وننحني إجالالً على أرواحهم الطاهرة ،كما أننا
كهيئة كردية عليا نهنئ شعبنا الكردي على حرصه وتيقظه في
مواجهة المخاطر التي تعرض له ،ونثمن روح الوحدة
واالتفاق الذي ظهر بينه في تلك االنتفاضة".
ً
كما أصدر المجلس الوطني الكردي في سوريا بيانا  ،جاء
فيه :
" يا محبي الحرية والسالم ...
مع إطاللة هذه الذكرى يكون قد مر سنتان على ثورة
الشعب السوري التي اندلعت سلمية بهدف إسقاط النظام
المستبد بكل مرتكزاته لإلتيان بنظام ديمقراطي تعددي يؤمن
الحقوق والكرامة للمواطنين يمر سنتان وال تزال آلة قمع
النظام تشيع على طول وعرض مساحة الوطن الدمار والقتل
والتهجير حتى أصبحت أرقامها مروعة  ،كل ذلك على مرأى
ومسمع المجتمع الدولي وفي ظل إداناته التي ال تناسب وحجم
الكارثة الحقيقية.
يا أبناء الشعب الكردي ...
إن المجلس الوطني الكردي في سوريا وهو يحيى ذكرى
هذه االنتفاضة وذكرى شهدائها  ،يؤكد أن دماءهم لن تذهب
هدراً  ،وأن تلك العزيمة التي أظهرها أبناء الـكرد فيها الزالت
تتوقد اليوم وفي هذه الظروف العصيبة  ،وسيظلون جزءا
فاعالً في الثورة السورية إلى حين تحقيق أهدافها النبيلة " ....

شؤون المناطق

9

وسط اآلالم واألحزان ...
نـــــوروز هذا العام

في عامين متتالين جاءنا نــوروز – العيد القومي الكردي
وسط اآلالم واألحزان التي تعيشها سوريا إثر ارتكاب النظام
السوري الفظائع بحق شعبها  ،قتلى وجرحى ومعتقلين
ومعزبين ومشردين  ...الخ .
فقد أحيا الـكـرد في سوريا نـوروز هذا العام بإشعال النيران
ليلة  31آذار في قمم الجبال والتالل  ،رمز االنتصار على
الطغيان  ،وبالخروج إلى الساحات العامة والطبيعة الخالبة
صباح  37آذار في تجمعات كبيرة  ،ليرفعوا األعالم والرايات
ويهتفوا بالشعارات الوطنية والقومية والديمقراطية واإلنسانية ،
ويقيموا المهرجانات  ،على أنغام الموسيقا واألغاني المعبرة
عن روح االنتفاضة والثورة وعن رفض الظلم واإلهانة وعن
الشهداء والقيم النبيلة  .حيث دأبت أطراف الحركة الكردية على
تنظيم وإدارة عشرات المواقع بشكل حضاري الئق .
وجاء في رسالة نـــوروز التي أصدرتها األمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا :
" يا أبناء شعبنا الكردي العظيم ...
اليوم ونحن نحيي عيد نــوروز بمضامينها الثورية
واإلنسانية ،حيث يشارك شعبنا الكردي إلى جانب أشقائه
اآلخرين في الثورة السورية والتي انقضت عليها سنتان ،
مشاركة فاعلة وبمعظم فئاته وجماهيره وفي المقدمة منهم
الحراك الشبابي  ،وقدم العشرات من الشهداء والجرحى  ،ولم
يتوان النظام في ممارساته الدكتاتورية من اعتقاالت وفصل
للمئات من العاملين بالدولة .
إن المجلس الوطني الكردي الذي يمثل نسبة واسعة من
الشعب الكردي  ،يعتبر نفسه فصيالً من قوى المعارضة
الوطنية الديمقراطية ويقف في خندق الثورة السورية ويعمل
إلنجاح أهدافها في بناء دولة اتحادية ديمقراطية تعددية ،
متعددة القوميات  ،تحقق المساواة التامة لكافة مكوناتها من
عرب وكرد وكلدو اثور وسريان وغيرهم  ،وذلك عبر دستور
جديد للبالد يضمن حقوق كل المكونات  ،وهو يدعم حال
سياسيا عبر مرحلة انتقالية واضحة المعالم يطمئن فيها الجميع
على حقوقهم تفضي لبناء دولة الحق والقانون بعد إسقاطه
النظام االستبدادي بكافة رموزه ومرتكزاته اإليديولوجية
واألمنية .
أيها الشعب األبي ...
إن تطبيق اتفاقية هولير هو خيار استراتيجي بالنسبة لنا
وال غنى عنها من اجل وحدة الصف الكردي في سياق الثورة
السورية بغية ضمان حقوق شعبنا الكردي  ،والذي نعتقد انه
يجب أن يكون هدفا من أهدافها ،وبالتالي فان تفعيل بنودها
وترجمتها على ارض الواقع في هذه المرحلة الحاسمة من عمر
البالد هو واجب قومي ووطني لنتمكن من العمل على حماية
شعبنا وإدارة المناطق التي ينسحب منها النظام مع كل
المكونات األخرى ،ووضع حد لكل الممارسات التي تضر
بوحدة الصف الكردي والسلم األهلي  ،وكل ذلك عبر لغة
الحوار األخوي وتحريم االقتتال األخوي تحت أي مبرر
وذريعة" .
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لقاء بني املنظمة اآلثــورية الدميقــــراطية
وحزب الوحـــدة ...

في يوم الثالثاء الموافق في 3171/1/4م ،عقد لقاء جمع وفد من منظمة
قامشلو لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) ،ووفد من
المنظمة اآلثورية الديمقراطية في مقرها بمدينة قامشلو ،ضم وفد حزب
الوحدة مسؤول منظمة قامشلو وعدد من أعضاء المنظمة باإلضافة إلى عدد
من الرفيقات من منظمة المرأة ،في حين ضم وفد المنظمة اآلثورية عدد من
أعضائها وعدد من أعضاء المنظمة النسائية باإلضافة إلى األستاذ داؤود
داؤود واألستاذ برصوم يوسف أعضاء المكتب السياسي في المنظمة
اآلثورية الديمقراطية.
في البداية رحب األستاذ داؤود بوفد حزب الوحدة وبدء بالحديث عن
العالقات المتينة التي تجمع بين المنظمة اآلثورية وحزب الوحدة والدور
البارز لرئيس الحزب الراحل إسماعيل عمر في تقوية وتعميق هذه
العالقات ،ثم تطرق إلى دور الطرفين في العديد من القضايا الوطنية الهامة
كتأسيس إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ،ثم انتقل للحديث عن
أوضاع الثورة السورية وأكد على ضرورة التنسيق بين القوى الوطنية في
هذه المرحلة الحساسة وخاصة بين المنظمة اآلثورية وحزب الوحدة ،وأكد
األستاذ داؤود على أن سوريا الجديدة بعد نجاح الثورة يجب أن تحفظ فيها
الحقوق القومية لكافة مكونات الشعب السوري في دستور جديد وفي ظل
دولة ديمقراطية مدنية ،ويتمتع كل سوري بحقوقه المشروعة ،ثم شرح بنود
المبادرة الوطنية التي طرحتها المنظمة قبل عدة أشهر والتي تم توزيعها
ً
وخاصة في محافظة الحسكة .
على كل القوى
بعدها بدأ مسؤول منظمة قامشلو لحزب الوحدة بالحديث حيث ركز
أيضا ً على عمق العالقات بين الطرفين وضرورة التواصل المستمر بين كل
القوى في المحافظة لوأد المؤامرات والفتن التي يحيكها النظام وأعوانه
لتهديد السلم األهلي في هذه المحافظة ،وطرح عدة أسئلة للنقاش في الجلسة،
ثم تطرق إلى محاوالت النظام المحمومة لخلق فتنة أو اقتتال كردي-كردي
ً
وخاصة تركيا ،ولكن
ثم كردي عربي ومحاوالت استفزاز الجوار اإلقليمي
هذه المؤامرات لم تفلح حتى اآلن بسبب وعي وحرص كل القوى على
سلمية الحراك في هذه المناطق والتواصل المستمر بين مكونات وقوى
الشعب السوري وإدراك الجميع بأن هذه األمور هي من أالعيب النظام ،كما
ركز على ضرورة إنشاء لجان وهيئات مشتركة من قبل كل األطراف
إلدارة المنطقة ،كما ثمن إيجابيا ً االتفاقية األخيرة الموقعة بين الهيئة الكردية
العليا واالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سرى كانيه ،وأكد إنهم
في حزب الوحدة مع الحراك السلمي وأن تبقى هذه المناطق سلمية ومالذ
آمن لكل هارب من بطش النظام  ،وفي نهاية كلمته هنئ الرفيقات
الحاضرات بمناسبة يوم المرأة العالمي .
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بعدها بدأ أعضاء من الوفدين بطرح وجهات
نظرهم حول نقاط النقاش وحول التطورات
واألحداث الراهنة وتقديم العديد من األفكار
واالقتراحات لتطوير العالقات الثنائية بين
الطرفين والشعبين.
وبعد حوالي الساعة من اللقاء انضم األستاذ
كبرئيل موشي كورية مسؤول المكتب السياسي
في المنظمة اآلثورية الديمقراطية إليه  ،وبعد
انتهاء المداخالت ،بدأ األستاذ كبرئيل بالحديث
حيث رحب أيضا ً بوفد حزب الوحدة وشكرهم
على هذه المبادرة وأكد أن حزب الوحدة معروف
بمثل هذه المبادرات الطيبة وااليجابية ،بعدها قدم
شرح وتحليل سياسي معمق حول مجمل
األوضاع وتطورات الثورة السورية ومواقف
المنظمة اآلثورية منها ورؤيتهم للحل على
مستوى سوريا عموما ً وهذه المحافظة خصوصا ً
 ،وأضاف أنهم طرحوا قبل عدة أشهر مبادرة
وطنية على جميع القوى الوطنية وكان لديهم النية
لدعوتهم إلى جلسة حوار حول هذه المبادرة
ولكنهم تلقوا دعوة قبل أيام من الهيئة الكردية
العليا بنفس الخصوص وأنهم سيلبون الدعوة .
هذا وقد أكد الجانبان على تطابق وجهات
النظر في معظم المواضيع وأن أهداف الجانبان
على المستوى الوطني وفيما يخص مستقبل
سوريا وشكل النظام القادم وضرورة تأمين
الحقوق القومية لمكونات الشعب السوري
والتحديات الراهنة والمستقبلية كانت متطابقة إلى
ً
حد كبير  ،هذا وقد أكد الجانبان على ضرورة
التواصل في األيام القادمة للتباحث حول كل
التطورات واألحداث المتسارعة.

ختريج دورة لغة كردية يف الدرباسية
يوم  3آذار  ، 3171في مركز إسماعيل
عمر لحزب الوحـــدة الديمقراطي الكردي في
سوريا -بالدرباسية ،تم تخريج الدفعة األولى من
طالب وطالبات تعليم اللغة الكردية بحضور
رفاق من قيادة الحزبوالمنظمة  .وتم تهنئتهم
وتسليمهم شهادات التخرج تحت إشرافأستاذي
اللغة أكرم تعلو وخديجة عيسى  ،وتم تكريم
الطالب والطالبات األوائل .

نـدوة يف قرية عربا  -معبطلي

بمناسبة عيد المرأة العالمي  ،دعت منظمة
حزب الوحـدة في قرية عربا – معبطلي -
عفرين أكثر من ثمانين امرأة وشابة لحضور
نـدوة حول واقع المرأة والظروف الحالية التي
تعيشها  ،يوم األثنين  ، 3171/1/77حيث ألقت
ً
كلمة باسم منظمة المرأة
فيها الرفيقة ملك شيه
ً
مهنئة الحضور بالعيد ومؤكد ًة على
في الحزب ،
دور المرأة النضالي واالجتماعي الهام والكبير ،
وأجابت على أسئلة واستفسارات عديدة .
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لتبقى عـفرين منطقة سالم وأمان

إثر أحداث مؤسفة شهدتها منطقة عفرين ( كرداغ )  ،توقفت قيادة
منظمة حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا حيالها بمسؤولية
وأصدرت بيانا ً  ،جاء فيه :
ً
ً
" تشهد منطقة عفرين و منذ فترة جوا مشحونا بالتوترات السياسية و
االستفزازات الغير مبررة و ردود أفعال الغير مسؤولة  ،ناهيك عن تدني
مستوى المعيشة و االرتفاع الجنوني لألسعار و انتشار السالح ...
في الوقت الذي ندعو فيه أبناء الجماهير الكردية في منطقة عفرين (
كرداغ ) لمزيد من الحيطة والحذر ورص الصفوف لقطع الطريق على كل
من يسمح لنفسه العبث بالسلم األهلي واألمن ،وإفشال الفتن التي ترفع رأسها
من حين إلى آخر ،فإننا نحمل كل من ساهم ويساهم في خلق تلك األجواء
المشحونة وإيجاد تربة خصبة إلراقة الدماء  ،مسؤولية تاريخية  ،وندعوها
إلى تغليب مصلحة الشعب على كل المصالح الفئوية واألنانية الحزبية.
لذلك و من أجل إزالة أجواء االحتقان وإيجاد أرضية مناسبة للعمل
المشترك وعدم إعطاء الذرائع ألي كان ،ارتأينا نحن في منظمة حزب
الوحدة تأجيل جميع الندوات الجماهيرية التي كانت مقررة مسبقا خدمة لهذا
التوجه وتهدئة األوضاع والعمل :
 -2اعتبار حماية السلم األهلي واالقتتال الكردي – الكردي خطا ً
أحمر ،يجب عدم تجاوزها.
 -1االلتزام التام بقرارات المجلس الوطني الكردي والهيئة الكردية
العليا وعدم التأخير في تفعيل اللجان المشتركة.
 -3االحتكام إلى لغة الحوار بدال من السالح لحل المشاكل ،واالبتعاد
عن منطق االستئثار واإلقصاء لآلخر ،وتجنب خطاب التهييج والشحن
والتخوين.
 -4اإلقرار بان تبقى منطقة عفرين منطقة السالم واألمان ورفض
دخول الجماعات المسلحة إليها من غير أبناء المنطقة حفاظا ً على
خصوصيتها وأمن أبنائها والنازحين إليها من المدن والريف المجاور،
التزاما بمقررات الهيئة الكردية العليا.
 -5صب كل الجهود نحو خدمة أبناء المنطقة لتأمين مستلزمات الحياة
اليومية وحماية مصالح الجماهير المعيشية وصون الممتلكات العامة
والخاصة واالبتعاد عن المصالح اآلنية لهذا أو ذاك".

واجتماع موسع لدرء الفتنة

وعقب تلك األحداث  ،عُقد أيضا ً اجتماع موسع بتاريخ 3171/1/75
بين المجلسين ( المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان )
 /عفرين وحضور ممثلي وحداتYPGوالعديد من الشخصيات الوطنية
المستقلة وعضو الهيئة الكردية العليا السيدة سينم محمد  ،ليضع حداً
مقبوالًللكثير من التأويالت والمشاحنات والتصرفات الالمسؤولة  ،ويبعث
ً
،خاصة بعد قراءة
على االطمئنان في نفوس الجماهير ويعزز اللحمة بينها
الوثيقة التي صدرت عنه أمام تجمعات عيد نــوروز  ،والتي أكدت على
إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين  ،وااللتزام بقرارات الهيئة الكردية
العليا ولجانها المتخصصة ومرجعيتها السياسية  ،ووقف الحمالت اإلعالمية
 ،وصون حرية التظاهر  ...الخ .
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آذار شهر األمل واألمل الكردي

برعاية المجلس المحلي في دمشق وريفها
للمجلس الوطني الكردي وتحت شعار آذار (شهر
األمل واأللم الكردي )  ،أقام مكتب زورآفا حفال"
فنيا" حضره بعض أعضاء المجلس الوطني
الكردي وعدد من ممثلي األحزاب الكردية وحشد
كبير من الجماهير  .حيث بدأ الحفل بالترحيب
بالحضور والوقوف دقيقة صمت على أرواح
شهداء الكرد وشهداء الثورة السورية وعزف
النشيد الكردي ( أي رقيب ) .ثم ألقيت عدة
كلمات من ممثلي بعض األحزاب الكردية واتحاد
أطباء الكرد في دمشق ،واتحاد المحامين
والصحفيين،واتحاد نساء الكرد وكلمة باسم
المجلس الوطني الكردي  .حيث تطرقت معظم
الكلمات إلى أهم األحداث والمناسبات في تاريخ
الشعب الكردي والتي جرت في شهر آذار من
ميالد ورحيل القائد الخالد مال مصطفى البارزاني
واتفاقية الجزائر المشؤومة وعيد المرأة ورحيل
الفنان الملتزم محمد شيخو وانتفاضة قامشلو
ومجزرة حلبجة وعيد نوروز وإعدام القاضي
محمد رئيس أول جمهورية كوردية  ،وإلى العديد
من الثورات الكوردستانية  .وفي نهاية الحفل
قدمت بعض النسوة عدة أطباق فلكلورية كوردية.
المكتب اإلعالمي للمجلس المحلي في دمشق
وريفها

زيارة ضريح

الشهيد إبراهيم صربي حممد

بمناسبة ذكرى  73آذار قام وفد من منظمة
بعدينا – عفرين لحزب الوحدة الديمقراطي
الكردي في سوريا بزيارة ضريح الشهيد إبراهيم
صبري محمد في مقبرة البلدة  ،حيث وضع أكليل
من الزهور عليه  ،وقرأت الفاتحة على روحه مع
الوقوف دقيقة صمت احتراما ً وإجالالً له .
يذكر أن الشهيد إبراهيم سقط في حي
األشرفية بحلب على يد قوات النظام السوري
أثناء إندالع أحداث قامشلي المؤلمة في شهر آذار
 3114التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء
والجرحى الكرد وزج باآلالف في السجون
والمعتقالت .
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افتتاح مكتب حزب الوحــــدة
يف مدينة احلسكة

بمناسبة يوم المرأة العالمي  ، 3171-1-8وفي دار الشاعر
الكردي الكبير الراحل " سيدايي تيريژ " الكائن في حي الصالحية
 ،افتتحت منظمة حزبنا في الحسكة مقرّها  ،حيث قامت والدة
الشهيد إدريس رشو بافتتاح المكتب إكراما ً لروح الشهيد الذي كان
من مناصري حزبنا  ،هو وعائلته  ،كما ألقيت العديد من الكلمات
تهنئ المرأة بيومها العالمي وتركز على دور الكردية منها في
النضال وخدمة القضية الكردية  ،وهنأت كلمات أخرى الحزب
بافتتاح المق ّر معتبرين هذه الخطوة صحيحة وتصب في خدمة
الدور الكردي في المدينة ذات التنوع الوطني ،كما وأشاد
الحضور الذي بلغ أكثر من  7911شخص بدور الحزب في
توحيد الصف الكردي في المدينة  ،وأكد العديد من الوفود الزائرة
والضيوف أهمية البعد الثقافي في اختيار منزل الشاعر الكردي "
سيدايي تيريژ " كمكتب للحزب  ،حيث اختيرت إحدى غرفه باسم
الشاعر الراحل للنشاطات الثقافية وخصوصا ً تعليم اللغة الكردية
إلى جانب صالة باسم المناضل الكردي الكبير الراحل إسماعيل
عمر رئيس حزبنا .من جهة أخرى زار المكتب على مدى يومين
متتالين عشرات الوفود من األحزاب والشخصيات والفعاليات
المجتمعية المختلفة في مدينة الحسكة هنئوا الحزب والقائمين على
إدارة المكتب.
الكلمات التي ألقيت في افتتاح المكتب:
 كلمة المرأة لمنظمة الحسكة لحزب الوحدة الديمقراطيالكردي في سوريا  ،قرأت من قبل الرفيقة آهين أم هيال.
 كلمة المجلس المحلي في الحسكة للمجلس الوطني الكرديفي سوريا ألقاها األستاذ سليمان أوسو.
 كلمة الشاعر والرفيق المناضل بافي سربست. كلمة حزب االتحاد الديمقراطي  PYDألقاها األستاذشيخموس أحمد .
 كلمة لجنة تعلم اللغة الكردية KOMÎTA FÊRBÛNA ZIMANÊ KURDÎألقتها اآلنسة آهين بكر.
 كلمة مجلس أخوة الشعوب ألقاها األستاذ عبد الغنيالهاشمي.
 كلمة منظمة الحسكة لحزب الوحدة ألقاها األستاذ المهندسعز الدين خلف.
 رسالة من الرفاق القدامى لحزب الوحدة الديمقراطي الكرديفي سوريا ( يكيتي ).
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كما وصلت التهنئات من أطراف وشخصيات ووفود
عدة منها :
 حزب البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا "عبدالكريم سكو "  -المنظمة اآلثورية الديمقراطية -
الحزب اآلشوري الديمقراطي  -التجمع اآلشوري السوري
 االتحاد السياسي الكردي  -حركة اإلصالح الكردي فيسوريا  -المجلس المحلي في حي المشيرفة  -حزب اليسار
الديمقراطي في سوريا  -حزب االتحاد الديمقراطي PYD
 المعهد الوطني للتدريب بالحسكة KOMÎTA -XWEYBÛN
HEVGIRTINA
. /MAMOSTEYÊN KURD / HESEKÊ
ووفود :
 مجلس كنائس الحسكة  -المجلس المحلي للمجلسالوطني الكردي في سوريا " حي الكالسة " - .المجلس
المحلي للمجلس الوطني الكردي في سوريا " حي المفتي "
 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا  -منظمةقامشلو لحزب الوحدة  -منظمة عامودا لحزب الوحدة -
منظمة سري كانيه لحزب الوحدة  -جمعية الطلبة الكورد
 - KOMELA XWENDEVANÊN KURDشركة
هولير للنقل .
ومن الشخصيات - :السيدة الفاضلة بهية حمي " ام
جمال " حرم الشاعر الكردي الكبير الراحل " سيدايي
تيريژ "  -الدكتور آزاد علي  -الدكتور أكرم أيوب  -فواز
أبو حسن  -زعيم حاج أحمي  -جمال خلف برو – عز
الدين عبدي  -أبو آيدل  -أزهار النرجس.

حفل إحياء نـــوروز يف مدينة بون

ّ
نظم فرع وسط وجنوب ألمانيا لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سوريا  ،يوم األحد 3171/1/17
حفالً جماهيريا في مدينة بون األلمانية بمناسبة عيد
نــوروز.
بدأ الحفل بدقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد
وكردستان وشهداء ثورة الحرية والكرامة في سوريا
مرفقة بالنشيد الوطني الكردي (أي رقيب) ،تالها كلمة
ترحيبية بالحضور ألقاها عضو فرع الحزب دلشاد حبش.
ثم ألقى السيد محمد حبو عضو منظمة أوربا للحزب
كلمة سياسية تطرق فيها إلى آخر المستجدات على الساحة
السورية والكردية مؤكداً على ضرورة رحيل نظام الحزب
الواحد وبناء دولة ديمقراطية تعددية المركزية تحترم
مبادئ حقوق اإلنسان وتضمن حقوق الشعب الكردي
وكافه مكونات المجتمع السوري ،مشيرا في الوقت نفسه
إلى أن عيد نــوروز هو عيد وطني لكل السوريين.
هذا وقد أحيا الحفل نخبة من الفنانين الكرد وهم :الفنان
بنكين (حكمت جميل) ،عباس أحمد ،أفينا والت ،كريم
شيخو ،روجان دليار ،زبير صالح ،توي عفريني و شيخو
دلدار .حيث زينوا الحفل بأغانيهم الثورية والفلكلورية
الجميلة.وقرر فرع الحزب التبرع بكامل ريع الحفل إلى
المتضررين في الداخل جراء قصف قوات النظام السوري
لألبرياء والمناطق السكنية.
وفي الختام شكرت اللجنة المنظمة الفنانين الكرد
المشاركين في الحفل وكل من ساهم في إنجازه ونجاحه.
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أنشطة ملركز شييه ( شيخ احلديد )
حلزب الوحـدة
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حـلبجـة
ُ
يف ذاكرة كـرد سوريا
دأب الشعب الكردي في سوريا على استذكار شهداء حلبجة الجريحة
منذ أن تعرضت لمجزرة مروعة باألسلحة الكيمائية في أواسط آذار
 2988على يد قوات نظام صدام حسين المقبور  ,ففي  21آذار
الجاري خرجت عشرات اآلالف من أبنائه إلى الشوارع والساحات
العامة ووقفت حدادا على أرواح الشهداء  ,منددة بالجرائم النكراء التي
ترتكب بحق شعبنا الكردي ومؤكدة على المضي في العمل والنضال من
أجل حماية كرامته واستعادة حقوقه.

في يوم المرأة العالمي  8آذار وبالتعاون مع مؤسسة
تعليم وحماية اللغة الكردية  ،تم تكريم وتخريج الدورة
األولى من تعليم ألف باء اللغة الكردية – المرحلة األولى ،
وذلك في احتفا ٍء بهيج .
وبتاريخ  74آذار  ،تم تنظيم نـدوة سياسية في حي
شكاكا  ،حضرها حوالي ألف شخص من البلدة والقرى
المجاورة  ،أدارها األستاذ مصطفى كعلو  ،حيث بدأت
بالوقوف دقيقة صمت إجالالَ ألرواح شهداء الثورة السورية
والشعب الكردي وعزف خاللها النشيد القومي الكردي  ،ثم
ً
كلمة
ألقى عضو الهيئة القيادية األستاذ حسين طرموش
تناول فيها مواقف الحزب حول المستجدات على الساحة
السورية والمواقف اإلقليمية والدولية  ،وأكد على ثوابت
الحزب في الحفاظ على السلم األهلي واألهمية القصوى
لوحدة الصف الكردي من خالل الهيئة الكردية العليا
وضرورة تطبيق بنود اتفاقية هولير وتفعيل اللجان
المشتركة بين المجلسين (المجلس الوطني الكردي ومجلس
شعب غرب كردستان)  .وقُدمت مداخالت وأسئلة عديدة ،
أجاب وع ّقب عليها السيد طرموش بمشاركة أعضاء قيادة
منظمة كرداغ األساتذة (حسن جاويش– محمد سعدو – نبي
داوود )  .استمرت الندوة حوالي ثالث ساعات من الحوار
والتفاعل والنقاش المتبادل .

إحياء ذكرى رحيل رزو أوسي

في  4آذار بمبادرة من هيئة تحرير مجلة برس  PIRSالناطقة
بالكردية  ,تم إحياء ذكرى رحيل عضوها الكاتب رزو أوسي الذي توفي
في  , 1121/3/4بحضور مثقفين وأصدقاء للفقيد وذويه  ,قرب
ضريحه في قرية دكشورية  ,حيث وضعوا إكليال من الزهر  .بعد
الوقوف دقيقة صمت على روحه وأرواح الشهداء  ,حيا الشاعر عبد
الصمد محمود روح الفقيد باسم مجلة برس والحضور  ,ثم ألقى األستاذ
نواف عبد هللا كلمة باسم المجلة  ,تحدث فيها عن مناقب وحياة الراحل
كرسها في خدمة قضية شعبه ولغته وأدبه  ,وألقيت كلمات أخرى
الذي ّ
من قبل ( الكاتب كوني ره ش  ,الدكتور غربي أحمد  ,الكاتب سيامند
إبراهيم  ,السيد صالح جانكو ) ركزت على جوانب هامة من حياة
ومزايا الكاتب رزو  ,ويذكر أن الكاتب أحمد الحسيني أسس موقعا
إلكترونيا باسمه .
ومن جهتها قدّمت عائلة الفقيد الشكر لهيئة تحرير مجلة برس
وألصدقائه على زيارتهم .

نـــدوة سياسية يف تل خضر

بمناسبة أعياد وأحزان شهر آذار  ,أدارت منظمة تل أبيض – الرقة
لحزب الوحــدة ندوة سياسية في قرية تل أخضر  ,بحضور حش ٍد
جماهيري غفير من أبناء القرية والقرى المجاورة وبعض الشخصيات
من األخوة العرب  ,حاضر فيها األستاذ مسلم شيخ حسن عضو الهيئة
القيادية في الحزب  ,وتحدث بإسهاب عن مجمل األوضاع السياسية
وحال الثورة السورية وما يمارسه النظام األمني اإلستبدادي بحق
إحياء ذكرى الشهداء يف عفرين
الشعب من قمع وقتل ودمار  ,وعن حال المعارضة والحركة الكردية ,
تلبية لدعوة المجلس الوطني الكردي في سوريا  ،خرج كما أجاب على استفسارات وأسئلة الحضور .

اآلالف من أبناء شعبنا في مدينة عفرين عند تمام الساعة
الحادية عشر من ظهر يوم الثالثاء الواقع في 3171/1/73
للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انتفاضة آذار
المجيدة عام  ، 3114معبرين عن تنديدهم بالمجزرة
ومرتكبيها ومستذكرين شهداء انتفاضتهم السلمية  .وبعد
االنتهاء من الوقفة الصامتة وانطالقا ً من موقف الحزب
الثابت ونهجه السياسي قامت مجموعة من فرع الطالب في
منظمة عفرين لحزب الوحدة بتقديم عرض مسرحي
صامت تجسد مضمونه حول ضرورة أن تكون هذه
الذكرى األليمة نقطة لتعزيز وحدة الصف الكردي
وااللتفاف حول الهيئة الكردية العليا وضرورة تفعيلها
وتقويتها  ،باألخص بعد ما شهدته منطقة عفرين والقرى
المحيطة بها من حالة توتر التصب في خدمة قضية شعبنا
العادلة .

إحياء يوم املرأة العاملي

يف بلدة بعدينا – عفرين

بدعو ٍة من مركز بعدينا لحزب الوحـدة  ,حضر جم ٌع غفير من
النسوة والشابات  ,حفل إحياء يوم المرأة العالمي بعنوان  " :المرأة
الكردية تواصل نضالها نحو الحرية والكرامة "  ,وذلك ظهر يوم
الجمعة  , 1123/3/8تضمن إلقاء كلمات من اآلنسة فاطمة حبش
والسيدة ملك باسم منظمة المرأة لحزب الوحـدة في حلب ومن الكاتب
صالح علمداري ومن الشابة روزير آلي  ,وقراءة قصيدة من قيرين
عجو  ,وتكريم اثنتين من النسوة المجاهدات في الحياة اللواتي بذلن
جهودا مضنية في الوقوف إلى جانب المناضلين الكرد  ,هما  :السيدة
زينب زيبار ( أم عبدو ) و حميدة خوجة ( أم علي )  ,تقديرا لهما
واحتراما لدور المرأة بشكل عام  ,تخلله فقرات فنية ومسابقات قصيرة.
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املرأة كنز األفق  ،غزال اجلبل ...
 روزير يونس آلي *

في كل عام  ،هذا اليوم الثامن من آذار يصادف يوم
المرأة العالمي  ،الذي يحتفل به العالم أجمع لما يحمله
من معاني نبيلة وسامية  ،فحكاية المرأة حكاية التاريخ ،
ليس في سطوره فقط  ،بل في عنوانه أيضا ً  ،فهي قائدة
الموكب البشري وبوابة التاريخ وعالم يكاد يكون متكامالً
من خاللها  ،فهي التي بنت الكوخ األول وسهرت على
النار األولى ورسمت أولى الرسوم الفنية  ،غزلت
وحاكت وما تزال حتى اليوم تسهر على نار البيت  ،ولو
مشينا معها في رحلة العمل من الصباح حتى المساء
لكانت رحلة التاريخ  ،فالمرأة عانت ومازالت تعاني من
الذهنية الذكورية التي وضعتها في آخر النفق  ،وبالطبع
علينا أن نضع في المقدمة من وضعهم المجتمع في آخر
النفق  ،ومن الثابت قوله حين ال يكون العدل في الميزان
تكون المرأة هي الدريئة في كل خلل في معادلة الحياة
بسبب ازدحام األعباء والمسؤوليات التي تقع على عاتقها
 ،فضالً عما تواجهها من تحديات فرضتها عادات
المجتمع وتقاليده القديمة التي عطلت قدراتها وأقصتها
عن مواكبة حركة التطور ،وتظل تحاصرها سياسة
التمييز بين الذكر واألنثى  .وكما قيل :
إنما المرأة والمرء سواء في الجدارة
فالمرأة عنوان الحضارة

علموا المرأة ,

وال نستطيع هنا أن نتجاوز نضال المرأة الوطني في
ظل ظروفنا الراهنة وما قدمت وتقدم من تضحيات
وبطوالت  ،وما تعرضت العتقال أو اغتصاب أو تعذيب
 ،وكذلك النساء اللواتي ترملّن واألمهات الثكلى .
ومن آخر اإلحصاءات التي أجريت من قبل مركز
الدراسات الميدانية بقضايا حقوق المرأة تقول  :إن 39
مليون امرأة يتعرضن للضرب كل اثنتا عشر ثانية  ،و
 %19من ضحايا التجارة العالمية باألسلحة الذين
يالقون حتفهم كل عام معظمهم من النساء  ،و  41مليون
تعاني من أمراض اإلجهاد القسري .
والبد من التأكيد على عدم االكتفاء بالطرح النخبوي
لقضايا المرأة  ،وعلى تكثيف منتديات الحوار
والمحاضرات واللقاءات الجماعية وطرح مسائل تح ّرر
المرأة على الرأي العام وعلى قادة المجتمع المحلي وفي
األوساط االجتماعية التقليدية  ،وكذلك تنشيط الحركة
الثقافية في مختلف المستويات ألجل إيالء المرأة بعضا ً
من التقدير واالهتمام.
وهنا أختم هذا الحديث ببعض الكلمات التي أهديها
إلى جميع النساء في العالم :
المرأة كنز األفق  ,غزال الجبل  ,نجم الصباح
المتألق وتمثال الرخام على الالزورد  ,روح العاج
الكامل المملوء بالفتنة  ,هي المطر في الوقت الجيد
وأول ماء الزرع والمحصول الوفير وثمار الربيع
ومنتوج النيسان  ,ألن األنوثة أم الفتوحات  ,ألن في
عينها البداية وعلى شفتيها النهايات .
* الكلمة التي ألقيت في حفل إحياء عيد المرأة ببلدة
بعدينا – عفرين .
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جناح النموذج

الدميقراطي يف اجلزيرة
هو جناح له يف
عموم سوريا

 محاضرة سياسية لألستاذ كبرئيل موشي
استضافت قاعة إسماعيل عمر للثقافة والفن الكردي يوم السبت
الموافق في 1123/3/9م ,األستاذ كبرئيل موشي كورية مسؤول
المكتب السياسي للمنظمة اآلثورية الديمقراطية إللقاء محاضرة
سياسية عن األوضاع الراهنة وتطورات الثورة السورية والمبادرة
الوطنية للمنظمة اآلثورية ،بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت
على أرواح شهداء ثورة الحرية والكرامة في سوريا ،ثم قدم مقدم
األمسية نبذة مختصرة عن حياة المحاضر ،بعدها بدء األستاذ كبرئيل
محاضرته بشكر قيادة حزب الوحدة وأبدى سعادته لحلوله ضيفا ً على
قاعة تحمل اسم صديقه الراحل إسماعيل عمر ،الذي أشاد بدوره في
بناء عالقات قوية مع المنظمة اآلثورية ودوره الهام على صعيد
القضايا الوطنية ،ثم هنئ األخوات الحاضرات بمناسبة يوم المرأة
العالمي وقيم إيجابيا ً دورهن الفعال في الثورة السورية ،وأشار إلى
أن يوم الثامن من آذار باإلضافة إلى أنه يوم سعيد وعيد بالنسبة لنا
وللمرأة عموما ً ،إال أنه يتزامن مع ذكرى سيئة وسوداء أيضا ً أال
وهي انقالب حزب البعث وسيطرتهم على الحكم في سوريا وما جلبه
وأدخله هذا الحزب من أفكار وذهنية جديدة قائمة على فكر الحزب
الواحد والقائد األوحد والزعيم األبدي باإلضافة إلى حكم العائلة
الواحدة وفكر اإلقصاء واالستحواذ ،فمنذ عام 7511م غابت
الحريات ،وجلبت تلك العقلية الدمار ورأينا ذلك سابقا ً في العراق
واآلن في سوريا ،حيث ظهر ذلك جليا ً من خالل الشعارات التي
رفعها النظام كاألسد أو ال أحد أو األسد أو يخرب البلد ،هذه األسباب
وغيرها أدت النطالق الثورة السورية ،فمنذ 3171/1/79م والشعب
السوري يسطر أعظم أسطورة في البطولة والشجاعة ،حيث خرج
بصدور عارية في ثورة سلمية في البداية ثم تحولت بسبب إصرار
النظام على الحل األمني العسكري وإفراطه في استخدام العنف
والبطش والذي كان نتيجته ما يعانيه الشعب السوري من نفي وقتل
وتهجير ،حيث نتألم اليوم ونحن نرى أكثر من مليون مهاجر في
الداخل والخارج والجرحى والمعتقلين بمئات اآلالف.
كنا منذ البداية كمنظمة آثورية وكحركة كردية مصرين على
السلمية وكنا ندعو مع حزب الوحدة والقوى األخرى للحل السلمي,
ولكن إصرار النظام على الحسم العسكري والقوة أدى وكان من
الطبيعي أن يؤدي إلى نشوء ظاهرة العسكرة والتسلح وظهور الجيش
الحر ،ونجح النظام في العسكرة وفي استدراج الخارج للتدخل على
أساس أن يطرح نفسه بصورة أخرى جديدة كمكافح لإلرهاب.
هذا وأشار األستاذ كبرئيل أنه حتى اآلن كل آفاق الحلول
السلمية موصدة ,ألن النظام ليس لديه االستعداد لمثل هذه الحلول
وهو مدعوم ومغطى من حلفائه الدوليين واإلقليميين ولذلك نرى
حديثه عن المؤامرة ،التي هي على الشعب السوري أصالً ،فوقوف
المجتمع الدولي موقف المتفرج على شعب يذبح ويقصف

الوحـــــدة

YEKÎTÎ

ويقصف بالصواريخ وآخرها صواريخ
السكود وعدم تقديم أية مساعدة جدية,
واعتبار القضية السورية كقضية إنسانية أو
كقضية الجئين ,يشير إلى أن هذه المؤامرة
هي على الشعب السوري الذي يدفع الثمن
يوميا من دماء وعذابات أبنائه ,في حين أن
الحقيقة هي أن القضية السورية هي قضية
شعب ثار من أجل الحرية ومن أجل دولة
ديمقراطية مدنية تليق بالسوريين ,هذا من
جهة النظام  ,ولكن علينا أن النخفي
مسؤوليتنا أيضا عن زيادة معاناة شعبنا
السوري وذلك من خالل عدم القدرة على
التفاهم بيننا كقوى وطنية ومن خالل عدم
القدرة على طرح برنامج واضح يقنع
المترددين ,وأيضا عدم القدرة على طرح
البديل الذي يستطيع حماية مصالح الشعب
السوري ويحافظ على المؤسسات وكيان
الدولة ويحمي في الوقت نفسه مصالح
الالعبين الكبار اإلقليميين والدوليين وبالتالي
يقنع الخارج بالتحرك إلنهاء األزمة ,هذان
السببان يفسران عدم الضغط جديا على
النظام لالنتقال إلى سلطة أو حكومة انتقالية
وبديل منطقي وواقعي للنظام ,وما
المؤتمرات العديدة إال إثبات على عدم القدرة
على إيجاد الحلول.
وأضاف األستاذ كبرئيل ,إن المقاومة
السورية والجيش الحر بالسالح الموجود
لديه اليستطيع الحسم مع الحصار الموجود,
وتدفق السالح الذي هو بالقطارة وذلك
لضمان عدم انهزام المعارضة وعدم انتصار
النظام  ,كما أن طروحات تشكيل حكومة
مؤقتة أو غيرها ما هي إال بالونات اختبار
وكل هذه الطروحات ونجاحها مرهونة
بالتوافق األمريكي الروسي ,والذي حتى
اآلن لم يحدث أي زحزحة في الموقف,
فمازال األمريكان غير قادرين على تحقيق
رؤيتهم والروس مازالوا كحاضنة للنظام.
أما بالنسبة للقوميات المكونة للشعب
السوري أكد األستاذ كبرئيل أنها بدأت بداية
ناجحة وذلك عندما كنا جزء من الحراك على
مستوى سورية والمرحوم (أبو شيار) ,كان
له الدور الكبير في ذلك ,من خالل دفع
القوى الكردية وتشجيعها على االنخراط في
الحراك السوري العام ونجحنا في تأسيس
إعالن دمشق وأصبح هناك قبول وتحققت
اختراقات على مستوى تفهم الحقوق القومية
الكردية واآلشورية ,إلى إعالن المجلس
الوطني السوري ,الذي كنا نتمنى أن تشارك
فيه أحزاب كردية ألننا نعتقد أن القوميات
القليلة العدد من المهم أن يكون لها حاضنة
وطنية ,تخفف كثيرا االحتقانات ,وكنا
سعيدين بتأسيس المجلس الوطني الكردي
والهيئة الكردية العليا ونتمنى منها أن تكون
جزء من االئتالف الوطني لقوى الثورة
والمعارضة و جزء من أي حاضنة وطنية
أخرى ,ألن مشاركتنا كآشوريين سريان
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وككرد تعزز أي إطار وطني وتقرب المسافة
الفاصلة إلسقاط النظام ,كما أن وجودنا
يشكل حالة توازن في المعارضة الوطنية
والتي نحتاجها اليوم كثيرا في ظل رد الفعل
على عنف وبطش النظام من خالل شيوع
حاالت التطرف والتعصب في المجتمع
السوري والذي يسعى النظام جاهدا إلى
إبرازها وبالتالي إظهار المعارضين له
كمتطرفين ,ولذلك نتمنى أن تكون الحركة
الكردية جزء من المعارضة الوطنية  ,كما
نحض على تبني حقوقهم وحقوقنا
المشروعة والتي تؤكدها المعاهدات
والمواثيق الدولية ,وهي حقوق شعب يعيش
على أرضه التاريخية ويشكل جزء من
النسيج الوطني ولذلك البد لهذه الحقوق أن
تؤخذ بموافقة وتفهم الغالبية من األخوة
العرب شركاؤنا في الوطن.
بعد هذا السرد الشيق أنتقل األستاذ
كبرئيل للحديث عن أوضاع الجزيرة السورية
وأشاد بدور الحركة الكردية في المشاركة
في الحراك الثوري وأكد أن مشاركتهم كانت
مشاركة سياسية وهذه كانت رؤيتهم إلبراز
الحراك كحراك وطني ,وكل متابع لهذا
الحراك منذ البدايات في المنتديات إلى إعالن
دمشق إلى االئتالف الوطني يرى دائما
حضورا كبيرا للجزراويين فيه وهذا دليل
حيوية في هذا المجتمع .ولكن مع األسف
شهدنا والحظنا مرات عدة بوادر احتقانات
عربية -كردية أو مسيحية -إسالمية وعوامل
التوتر ازدادت كما غذت الكثير من األطراف
هذه االحتقانات وأولها النظام الذي هذه هي
لعبته التي أتقنها منذ أربعين عاما ودخلت
دول إقليمية أيضا على الخط ,باإلضافة إلى
ابتعادنا عن العقالنية والحكمة زادت من هذه
االحتقانات إلى أن تفجرت ورأينا ذلك في
رأس العين التي أخرجتنا كقوى سياسية من
حالة التفرج.
أكد األستاذ موشي أنهم كمنظمة حاولوا
منذ تموز الماضي بتقديم مبادرة لكل القوى
السياسية الموجودة في الجزيرة وهذه
المبادرة معنية بالجزيرة بشكل خاص
وأفكارها ليست وليدة من أفكارنا فقط بل كل
القوى الوطنية األخرى لها نفس األفكار,
ولكن بالرغم من التشجيع والدعم اللفظي
للمبادرة فإنها الزالت تراوح مكانها ,وقد
دعانا مكتب العالقات الوطنية في الهيئة
الكردية العليا ولكن مازلنا نراوح وندور
حول الكلمات ,والمبادرة باختصار جوهرها
يقوم على المشاركة بين أبناء الجزيرة
ونتوجه فيها فقط لألحزاب السياسية وقوى
الحراك الثوري والشخصيات التي انحازت
إلى الثورة في البدايات وللقوى التي تحرص
أن تبقى منطقة الجزيرة كمالذ آمن ,حيث
نسعى لتشكيل لجنة تحضيرية للدعوة
الجتماع تشاوري إلبراز التنوع والتعدد
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والغاية من هذا اللقاء الموسع تشكيل هيئة
وطنية سياسية تكون بمثابة المظلة لكل
القوى الوطنية التي تؤمن بالتغيير ,ولتكون
بذلك هذه الهيئة بمثابة رسالة آمان
واطمئنان وتكون نواة الئتالف وطني يقود
المرحلة االنتقالية ,حيث اآلن أكثر من
 /%71/من سوريا خارج سيطرة النظام
و /%81/من الجزيرة خارج سيطرة النظام
أيضا  ,فقط الحسكة والقامشلي بقي فيها
النظام وهو ال يقوم بأي دور أو وظيفة من
مهامه  ,وهو يعاني من ضعف وضمور
شديدين وهمه الوحيد هو حماية مقراته ,
وهناك إمكانية أن تتحرر المدينتان أيضا
سلميا ومتوقع أن ينهار فيهما النظام في أية
لحظة  ,كما أن شيوع مظاهر التسلح
ووقوعه في الكثير من الحاالت في أيادي
غير مسؤولة ,وشيوع مظاهر الجريمة
المنظمة والخطف والسرقات  ,ونحن حتى
اآلن كقوى سياسية لم نستطع تحقيق أي
إنجاز وبقينا متفرجين وجوهر مبادرتنا هي
الخروج من هذه الحالة السلبية وبتشكيل
هذه الهيئة الوطنية سنستطيع ملئ الفراغ
وقطع الطريق على الفوضى والفلتان وقطع
الطريق على تدخل خارجي  ,لذلك كلنا
مطالبين اليوم بالتخلي عن إيديولوجياتنا
وتخندقاتنا وأن نتخلى عن شعاراتنا الكبيرة
وأن نتواضع ,ألن الجزيرة هي صورة
مصغرة لسورية وتنطوي على كل
الحساسيات الموجودة في سوريا ,وبالتالي
نجاح النموذج الديمقراطي في الجزيرة هو
نجاح لهذا النموذج في عموم سوريا ,علينا
التفكير في تقديم الخدمات وأن ال نستنسخ
تجارب النظام ,ونتمنى أن ننتقل من دائرة
القول إلى دائرة العمل والحركة الكردية
تعتبر كرافعة  ,ومن الضروري تشكيل البديل
في الجزيرة  ,وأي صراع عربي كردي أو
مسيحي الكل خاسرين فيه ,وبتشكيل هذه
الهيئة سنقطع الطريق على ذلك وسنكون
كلنا رابحين ,نربح المستقبل واألجيال
القادمة ونربح الوطن نربح سوريا جديدة
تقوم على أساس الشراكة والعدالة.
بعدها بدأ الحضور بطرح أسئلته
الشفهية والخطية والتي كانت كثيرة ولكن
رغم ذلك أجاب عليها المحاضر بكل شفافية
ورحابة صدر ,أنهى مسؤول منظمة قامشلو
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
(يكيتي) الرفيق عبد القادر األمسية بمداخلة
شكر فيها الحضور واألستاذ كبرئيل واألخوة
في الوفد المرافق له وأشاد بالتحليل
السياسي الشيق والصائب لمسؤول المكتب
السياسي في المنظمة اآلثورية الديمقراطية,
هذا وجدير بالذكر إن القاعة امتألت بالكامل
وبقي الكثير من األخوة واقفين إلى نهاية
المحاضرة ,وحضرها مراسل فضائية
أورينت نيوز .
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َ
احلكم الكردية
كتاب جديد من ِ
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األخــــــيرة

وداع الشهيد

الرفيق مصطفى عيسو
إىل مثواه األخري

صدر للسياسي والمثقف الكردي المعروف
بالل حسن ( أبو هوزان  ) Çolbir -كتاب
جديد طبع في مدينة كولنيلي األلمانية عام
 3173باللغة الكردية،بعنوان""Pîr û Pend
 ،يحتوي  / 31133 /من ال ِح َكم الكردية و /48/
صفحة تحتوي شروحات لبعض المفردات ،
وذلك بعد عمل شاق دام ألكثر من أربعة أعوام
.وتقديم الكتاب بقلم الدكتور محمد زينو  ،ومقدمة
أخرى بقلم المؤلف  ،ورسومات للفنان
الكاريكتيري يحيى سلو  .ويعتبر هذا اإلصدار
إغناء للثقافة والمكتبة الكردية .
وألجل اقتناء نسخ من الكتاب يمكن االتصال
بالكاتب على الرقم 022448484968.:

شـيخ آلـي

يف حفل نــوروز ترنـده

ّ
نظم مجلس الشعب لغربي كردستان  /عفرين
حفل مركزي كبير في قرية ترنــده قرب مدينة
عفرين إحتفا ًء بعيد نــوروز القومي  ،حضرته
حشود جماهيرية غفيرة  ،كما حضره األستاذ
محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحـدة
الديمقراطي الكردي في سوريا ،وألقى خطابا ً هنأ
فيه الجماهير وعموم الشعب الكردي بعيدهم ،
مستذكراً بتضحيات الشهداء الكرد وشهداء
الثورة السورية  ،وحيا أيضا ً المناضلين
والمدافعين عن الشعب والقضية الكردية ،
مركزاً على وحدة الصف الكردي وممثله الهيئة
الكردية العليا وضرورة الحفاظ على السلم
األهلي .
راسلونا على العنوان التالي:
Yekiti990@hotmail.com

نعت منظمة حلب لحزب الوحـدة
الديمقراطي الكردي في سوريا في بيان لها
الرفيق مصطفى عيسو بن عبدو الذي قضى
شهيداً الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ  3171/1/71في مشفى الرازي  ،إثر
إصابته بجروح بليغة أثناء قصف قوات النظام السوري لحي الشيخ
مقصود الغربي  -مدينة حلب بتاريخ  3171/3/31واستشهاد خمسة
مواطنين وجرح عشرات حينه  ،وهو من مواليد قرية فقيرا عام 7513
– ناحية جنديرس– منطقة عفرين  ،وأب لخمسة أوالد  ،أمضى أكثر من
 39عاما ً في النضال والعمل ضمن صفوف الحزب .
وفي يوم الخميس  ، 3171/1/74وبعد إيصال جثمانه إلى منزله
الكائن في قرية فقيرا  ،حُمل نعشه على أكف ذويه ورفاقه وسط حش ٍد
كبير من محبيه  ،ومشاعر الحزن واألسى ورفع العلم الكردي وراية
الحزب  ،ليوارى الثرى في مقبرتها  ،بعد تلقين ديني إيزيدي من قبل
الشيخ حسين شيخ الطائفة  ،ثم رحّب وشكر السيد محمد عمر بالحضور
باسم الحزب ودعاهم إلى الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد مصطفى
وأرواح جميع الشهداء  ،تاله إلقاء كلمة من السيد نجيب عمر باسم منظمة
ً
كلمة باسم الحزب  ،قال فيها:
الحزب في " هشتيا "  ،وقدّم األستاذ قازقلي
" األخوات واألخوة األعزاء – الحضور الكريم ...
باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي– تحية
تقدير لكم جميعا........
اليوم  ،يوم رحيل مناضل ذو قدر كبير  ،شهيد الحرية والكرامة ،
شهيد حزب الوحـدة والحركة والشعب الكردي برمته  ،أال وهو الرفيق
مصطفى عيسو الذي ناضل من أجل قضيته الكردية العادلة والمشروعة
في سوريا  ،وألجل حب اإلنسان ألخيه اإلنسان ...
ناضل بصمت مثل جندي مجهول وبال تردد من أجل وحدة الشعب
الكردي وضد االقتتال األخوي واألنانية الشخصية والحزبية الضيقة
والحقد البغيض  ...عندما يروي هؤالء المناضلون الكبار بدمائهم شجرة
الحرية َيعلون من شأن قضايا شعوبهم  ،وتعالوا لنسير خلفهم ونستفيد من
قيمهم النضالية ونناضل معا ً ونقول ال لالقتتال األخوي  ،نعم للحرية
والسلم والمساواة  ...وفي هذه المرحلة الحساسة البد من أخذ الحيطة
والحذر على أن تكون قراراتنا وخياراتنا مستقلة وذاتية "...
وفي الختام قدّم شقيق الشهيد األستاذ عبدو حسو باسم عائلة الفقيد
الشكر واالمتنان للحضور ولكل من واساهم بغيابه .
وقد وردت برقيات عزاء من منظمة الحزب الديمقراطي التقدمي
الكردي في سوريا  ،ومن جمعية روشن بدرخان للمرأة الكردية  ،ومن
مؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية  ،ومن السيدة زلوخ جمو عضو
المجلس الوطني الكردي  /عفرين  ،ومن منظمات حزب الوحـدة ( حلب
– كرداغ ) .
بأحر وأخلص التعازي إلى أسرة
وباسم هيئة تحرير الوحـدة نتق ّدم
ّ
وذوي ورفاق الفقيد الشهيد الذي سيبقى نبراسا للشعب الكردي األبي .

احلــــريةللمعـتقـــلني السـياسيني وملناضـــلي شـــعبنا الكــردي فيســـجونالبـــالد

