
  ةـــتعزي
  المكتب السياسي

  للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي الحليف
كان له وقع أليم لدى رفاقنا في  تمر مصطفىإن رحيل األخ    

فل بالنضال في حزبكم الحزب ، لما كان للفقيد من تاريخ حا
، ساهم خالله في تعريف أوساط واسعة من الرأي العام الشقيق

  .ردي، وشرعية حركته الوطنيةالوطني بعدالة قضية شعبنا الك
وبرحيله خسرت هذه الحركة أحد كوادرها القيادية الوفية، الذي   

اختطفه الموت قبل األوان، ولم يتح له متابعة المسيرة النضالية مع 
رفاق الدرب الطويل ، لكن عزاؤنا جميعا بأن رفاق الفقيد 

سبيلها،  سيواصلون النضال، وأن القضية التي أفنى الفقيد شبابه في
سوف تجد طريقها للحل، وان شعبنا الكردي سوف يحقق أهدافه 

  .مهما طال الزمن
 تمر مصطفىتعازينا الحارة لحزبكم الحليف ولجميع رفاق الفقيد   

ودمتم .   وأهله وذويه، متمنين لهم الصبر والسلوان وطول البقاء
  .للنضال

  اللجنة السياسية            ٢٠١٠|١|١٨في    
  )يكيتي(لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا             

...............................................................  
  ةــوتعزي

  األخوة في حركة االشتراكيين العرب
  ذوي الفقيد الكبير  
  الكبيرتلقينا نبأ وفاة المناضل الوطني   بحزن عميق وألم شديد    

كة االشتراكيين العرب األمين العام لحر ش ،عبد الغني عيا
، عضو القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي في )التجمع(

 ، عضو األمانة العامة إلعالن دمشق للتغيير الوطنياسوري
  . الديمقراطي

خسرنا  الوحدة الديمقراطي الكردي في سورياإننا في حزب    
من أجل  بناء  مناضالً صامداًو حليفاً وفياً  برحيل األخ أبو أياس

لكن عزاءنا هو أن . ال مكان فيه للظلم والتمييز بكل أشكاله وطن
القضية التي أفنى الفقيد الكبير شبابه من أجلها، سوف تجد طريقها 

  .للحل على أيادي السائرين على دربه
مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد ورفاقه وأنصار    

  .ودمتم للنضال. وق اإلنسان في سورياالديمقراطية وحق
  اللجنة السياسية             ٢٠١٠|١|٢٨في 

    )يكيتي(لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا           
                            

  

  الحكم باإلعدام شنقاً بحق علي الكيماوي
  

أصدرت المحكمة الجنائية العليا، اليوم األحد   
، أحكامها النهائية بحق المتهمين في قضية  ١٧/١

الشهيدة باألسلحة الكيماوية  حلبجةقصف مدينة 
وشارك وفد من اقليم كردستان في . ١٩٨٨ربيع 

جلسة الحكم النهائية برئاسة وزير شؤون الشهداء 
  .اإلقليموالمؤنفلين في حكومة 

سنوات بحق المدان  ١٠محكمة بالسجن وحكمت ال  
سنة بحق المدان  ١٥و، فرحان مطلك الجبوري

صابر سنة بحق المدان  ١٥و، سلطان هاشم
  .الدوري

وأخيراً أصدرت المحكمة حكماً باإلعدام شنقاً   
  ).علي الكيماوي(علي حسن المجيد بحق 

في تعرضت مدينة حلبجه الشهيدة المعروف أن و
باألسلحة الكيمياوية من إلى هجوم  ١٦/٣/١٩٨٨

ما أدى إلى استشهاد مقبل النظام الصدامي البائد، 
وجرح عشرة آالف   أكثر من خمسة آالف مواطن

  .آخرين، واعتبر قصفها جريمة إبادة جماعية
  

  محافظ دمشق يطلب من المركزي
  عدم صرف شيكات المازوت

  )أجانب الحسكة(لـ  
  ٢٠١٠-١-٢٦ -كلنا شركاء

ية المركزي تعميماً برقم أصدر مصرف سور  
وزع على كافة ١٩/١/٢٠١٠تاريخ ٢٣٣/١٠٠

فروعه العاملة في الجمهورية العربية السورية 
لما سماهم أجانب (بإيقاف صرف الشيكات

وحجزها وإعادتها إلى مصرف سورية ) الحسكة
  .المركزي وبيان المصروف منها

أعلمنا محافظ دمشق بكتابه : وجاء في التعميم  
) ٤٨(بأن المركز رقم ١٨/١/٢٠١٠ي المؤرخ ف

شيكاً على بعض المواطنين ٦٧قام بتوزيع 
مع أن التعليمات تفيد بعدم ) أجانب الحسكة(

  .منحهم الدعم إال في محافظة الحسكة حصراً
وأفاد أحد المواطنين المعنيين بالقرار المذكور   

اتصلت به هاتفياً  ٤٨بأن مديرية المركز رقم 
مبلغ وهو قيمة الشيك األول وطلبت منه إعادة ال

س وإذا لم .ل٥٠٠٠من دعم المازوت والبالغ 
تستجب سوف تعرض نفسك لخسارة المبلغ 

  .المتبقي والمسائلة القانونية
  
  
  
  
  
  

  :راسلونا على العنوان التالي
Yekiti993@hotmail.com  

 الدـالب جونس يفالسياسيني وملناضـلي شعبنا الكـردي  للمعـتقـلني ريةـاحل

 

 ردير وطـني كـد مؤمتل عقــكـل اجلهود من أجـ

  األخــــــــيرة               )      ١٩٨(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


