
  األستاذ محمد نذير مصطفى
  )البارتي(السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

  ينتقل إلى جوار ربه
  

، توقف قلب المناضل محمد ٢٢/١٢/٢٠٠٨صباح يوم اإلثنين المصادف    
نذير مصطفى عن الخفقان في إحدى مشافي العاصمة دمشق إثر صراع 

وفي صباح اليوم التالي، . ذ سنواتطويل مع مرض عضال كان قد ألم به من
، استقبلت مدينة القامشلي بحزن وأسى جثمان الراحل ٢٣/١٢/٢٠٠٨الثالثاء 

بباقات من الورود ونظرات الوداع األخيرة على الفقيد، ثم تم تشييعه إلى 
  .مثواه األخير في مقبرة قدور بك بالقامشلي

ركة الوطنية كانت قد حضرت مراسم التشييع وفود من أحزاب الح   
الكردية في سوريا ومن بعض األحزاب الوطنية السورية ولجان حقوق 

والثقافية اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية 
من مختلف أطياف المجتمع السوري، كما حضرتها بعض شيوخ العشائر 

فاضل من العربية من أمثال الشيخ عدي ميزر المدلول، ورجال الدين األ
 أمثال الشيخ الجليل عدنان حقي باإلضافة مجموعة من الكتاب والمثقفين

  .والناشطين العرب
تليت في مراسم التشييع العديد من الكلمات والبرقيات التي تناولت حياة   

وسجايا وخصال الراحل الذي خسرته الحركة الكردية والحركة الوطنية 
  .السورية بعمومها

الذي نعزي فيه أنفسنا وحركتنا الوطنية الكردية وشعبنا إننا في الوقت    
برحيل األستاذ المحامي محمد نذير مصطفى الذي لم يتردد يوماً في الدفاع 
عن قضية شعبه المظلوم ولم يبخل بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل 
نصرتها، وأمضى أكثر من ثماني سنوات من عمره في زنازين السلطات 

عن الشعب الكردي في وجه السياسات والمشاريع الظالمة  السورية دفاعاً
التي طالته واستهدفت وجوده، وعمل جاهداً طوال سنين نضاله من أجل 
رص صفوف الحركة الوطنية الكردية وتوحيد موقفها من القضايا األساسية 

بذل جهود  انطالقاً من إدراكه بأن قضية بمستوى قضية شعبنا تستدعي
ء شعبنا وتضافر نضاالتهم أحزاباً وفعاليات ثقافية وحقوقية وطاقات كافة أبنا

  .ومجتمعية وشخصيات وطنية ورجاالت دين
حزب الشقيق، الحزب الديمقراطي الكردي نتقدم بأحر التعازي إلى قيادة ال   

، وإلى أهله وذويه متمنين لهم الصبر والسلوان، وللفقيد )البارتي(في سوريا
  .الرحمة والغفران، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفيما يلي الترجمة العربية لكلمة حزبنا 
 – إسماعيل عمرالتي ألقاها األستاذ 

  :رئيس الحزب
  
  يها األخوة واألصدقاء أ  
الموت هو نهاية طبيعية لحياة أي   

لكنه بالنسبة للمناضلين أمثال ، إنسان
فاألستاذ ، األستاذ نذير هو حياة جديدة

نذير لم يمت  ألنه سيظل حياً في 
وهو لم يمت ، الذاكرة الوطنية الكردية

ألنه التحق بقافلة الخالدين ليخبرهم بأن 
يواصل  شعبنا ال يزال على عهده

نضاله العادل ومقاومته للسياسة 
وال يزال يتوحد خلف ، الشوفينية

المناضلين من أبنائه وخلف قضيته 
وهو ال يزال وفياً لهؤالء ، الكردية

المناضلين من أمثال الرفيق نذير الذي 
سنظل نتذكره كلما احتجنا إلى الجرأة 

وكلما احتجنا إلى صدر ، في المواجهة
ى نصير للوحدة وإل ،واسع وقت الضيق

وإلى بعد النظر في ، وقت التشتت
. إلى المصالحة وقت الخالف، الظالم

وسيظل شعبنا يتذكر الرفيق نذير طالما 
، بقي مئات اآلالف من أبنائه دون هوية

وبقي ، بموجب اإلحصاء الرجعي
عشرات اآلالف من فالحيه دون أرض 
بموجب الحزام العربي وسيبقى يتذكره 

نا تعاني من الظلم طالما بقيت بالد
وبقيت قضيتنا الكردية دون  ،والحرمان

  .حل
  
هم هو إن أمثال الرفيق نذير عزاؤ  

مواصلة النضال لتحقيق األهداف التي 
ناضلوا من أجلها لتحقيق أماني شعبنا 
في إيجاد مرجعية كردية وإحداث 

ر الديمقراطي السلمي وتأمين يالتغي
  .الحقوق القومية لشعبنا الكردي 

تعازينا لكم ولعائلة ، عازينا لشعبنات  
األستاذ نذير ولحزبه وإلى الحركة 

  .الكردية وشكراً لكم
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