
  الرفيق عدنان خليل انتقل إلى رحمته
  

ألم به ألكثر مـن عـام    إثر مرضٍ
 عدنان خليـل ونيف غمض الرفيق 

عيناه مودعاً حياة الدنيا يوم الجمعة 
فتاة  له، متزوج و ١٢/٦/٢٠٠٩في 

وهو من مواليد قرية ) فيدان(اسمها 
، كـد   ١٩٦٢عفرين عـام   –قوتا 

بجهده لتأمين احتياجات الحياة ، إلى 
نب تعلقه بقضية شعبه الكردي ، جا

  . ١٩٨٨فانتسب إلى صفوف حزبنا عام 
ووري الثرى في مقبرة القرية بحضور األهالي واألصدقاء 

  .، وسط حزنٍ وأسف على رحيله المبكروالرفاق 
نتقدم بالتعازي إلى ذويه ورفاقـه ونسـأل اهللا أن يتغمـده    

  .بفسيح جنانه 
  الشاب أحمد محمد يفارق الحياة

  في مياه نهر عفرين غرقاً 
  
ذهب الشاب أحمد أحمد محمـد   ١٠/٧/٢٠٠٩الجمعة  يوم

ليسبح في مياه نهر عفـرين قـرب   
بلدة جنديرس ، لكنه تفاجأ بغـدرها  
وفارق الحياة غرقاً في األعمـاق ،  

ـ   و كعـب  فهو من مواليد قريـة أب
، ومن سكان جنديرس ٢٠/٩/١٩٨٦

ووري الثرى بحضور حشـد مـن   
  .لى شبابه المتأسفين عاألهالي 

يذكر أنه وقعت حوادث غرق أليمة 
وعديدة هذا الصيف في نهر عفرين والنهر األسود قـرب  
الحدود التركية ، أدت لوفاة البعض شملت أحياناً عدة أفراد 

ستهتار االوخفايا تلك األنهر  ، نظراً لجهلمن عائلة واحدة 
 ال يسعنا إال أن نتوجه إلى هنا...بالمخاطر التي قد تحدث ،

األخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحـذر وعـدم   
السباحة في األماكن المجهولة لدى التوجه إلـى ضـفاف   

نتجنب تحول الفرح والسعادة إلـى حـزن   لكي األنهار ، 
  .وبكاء

ندعو أخيراً نتقدم بالتعازي الحارة إلى والدي أحمد وأهله و
  .عند اهللا أن يكون مثواه الجنة 

  
  إحياء ليوم الطفل العالميأمسيتان ثقافيتان 

  
في شهر تموز الجاري أقامت لجنة األمسيات الثقافية بحلب 

العالمي ألقى فيهمـا المحـامي    أمسيتان إلحياء يوم الطفل
روني محاضرة حول مفهوم حقوق اإلنسان بشكل عام .ب

وحقوق الطفل بشكل خاص ، وما تتطلبه التربية السـليمة  
فُل الدولة بتأمين احتياجـات  من رعاية واهتمام األسرة وتَكَ

الطفل األساسية وتطبيق االتفاقيات الدولية المتضمنة لكامل 
حقوقه ، وقد تخللت األمسيتين حوارات جميلة مع األطفال 
الحاضرين وألقت إحداهم قصيدة شعرية معبـرة بعنـوان   

  :وهي" أهواك يا أمي"

  ....أهواك يا أمي
  لو كنت طائراً لغردت
  جناحكلعيونك ورفرفت ب
  وحلقت فوق سماؤك

  واستنشقت من عبق ريحانك
  وما غمضت عيناي لرؤياك

  أقول لك أهواك
  أهواك بعدد طيور السماء

  وبعدد نجوم السماء
  أقول لك أهواك يا أمي

  
  مدينة عامودا تعاني من مشاكل عديدة

 
 هتبدأ هذ، عامودا مدينةعاني منها تمشكالتٌ جمة    

من تعبيد ، لى الخدمات األساسيةالمشكالت بافتقار المدينة إ
سوء حال مداخل الطرق والكهرباء والماء، إضافة إلى 

، أكوام القمامة التي تكاد أن تتحول إلى جبال ثالمدينة، حي
عند شوارعها الضيقة وطرقها  هذه المشاكل  تنتهي وال

) والبلدية طريقا الدرباسية(الترابية، وحتى طرقها الرئيسية 
تكون شوارع رئيسية تصل بين مدن  غير المناسبة ألن

يضاف إلى .. ورأس العين والحسكة القامشلي والدرباسية
 طاقتها االستيعابيةضعف ذلك كله، قلة عدد المدارس، و

يتراوح عدد  ؛ حيثالتي ال تتناسب مع عدد الطالب
ناهيك  طالباً، ٥٥الى ٤٥الطالب في الشعبة الواحدة مابين 
ياء المدينة بشكل عادل عن سوء توزيع المداس على أح

مدرسة  ١٣حيث تتركز مدارس عامودا البالغ عددها ،
إضافة إلى الثانوية المهنية في المناطق الوسطى من 
المدينة، في حين تفتقر الحارات الشمالية والجنوبية إلى 
وجود المدارس، مما يضطر أبناء هذه الحارات إلى قطع 

فصل الشتاء مسافات طويلة من الطرق السيئة وخاصة في 
 كمدرسة نظام الدين داوود،، لكي يصلوا إلى مدارسهم

التي يسلكها الطلبة  ومدرسة سليم السيد؛ فالشوارع
تتحول في الشتاء إلى  طينية وترابية للوصول إليها 

  .. مستنقعات يصعب على الطالب المرور فيها بسهولة 
 أما بالنسبة إلى موضوع تجميع القمامة وترحيلها،    
ظ في بعض حارات المدينة بأن القمامة تبقى فيها لمدة نالح

أسبوع دون أن ترحل مما يؤدي إلى انتشار الروائح 
الكريهة وتتحول الحاويات المليئة بالزبالة إلى مرتع للكالب 

وهناك عدة .. والقطط كما تنتشر في محيطها الذباب
قلة : تتمثَّل في هذه المدينة و تعاني منهاأخرى مشكالت 

عدم وجود كراج حاويات القمامة وتوزيعها الخاطئ وعدد 
خاص بالمركبات والسرافيس للمدينة، ورداءة الخبز ونقص 

على   ةبصورة واضحالجفاف الذي أثّر  وزنه، إضافة إلى
إلى  كبير من أبنائها دهجرة عدما أدى إلى مالبلدة، 
نتيجة عدم توفر البطالة القاتلة هرباً من الداخلية  المناطق

حيوية تغطِّي  افتقار المدينة إلى مشاريعفرص العمل و
فهل .. التي تكبدتها في المواسم األخيرة  الخسائر الزراعية

تسمع بلدية عامودا صرخة أهاليها ،وهل ترى معاناتهم 
  !!.وتقوم بإنصافهم؟
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  منظمة عامودا لحزبنا تكرم الطلبة الكرد
  :المتفوقين في الشهادتين اإلعدادية والثانوية 

     
بزيارة الطلبة الكرد  -قام وفد من منظمة عامودا لحزبنا  

المتفوقين في الشهادتين اإلعدادية والثانوية في مدينة 
عامودا ،حيث نقل الوفد تحيات وتهاني قيادة الحزب إلى 
الطلبة الناجحين وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم 

تمرار في التفوق على بذل المزيد من الجهد من اجل االس
وأكد وفد الحزب للطلبة وذويهم على دور العلم والمعرفة 
في تقدم الشعوب وتطورها، وعبر الوفد عن فخره 
واعتزازه بالمتفوقين من الطلبة الكرد الذين حصلوا على 
درجات عالية في الشهادتين اإلعدادية والثانوية رغم ما 

وهذا إن يمر به أبناء شعبنا من ظروف اقتصادية صعبة 
دل على شيء فإنما يدل على قوة إرادة أبناء شعبنا 
وإصراره على التفوق والنجاح رغم كل الظروف القاسية 
التي يمر بها ، وفي النهاية قام الوفد بتقديم الهدايا إلى 
الطلبة المتفوقين الذين أبدوا فرحهم وسعادتهم بهذه البادرة 

  .الطيبة
  

  أمسيتان ثقافيتان في ريف دمشق
  

أقامت منظمة دمشق لحزبنا في ريف دمشق أمسيتين 
تحدث  )الحقوق الطبيعية لإلنسان( ثقافيتين األولى بعنوان

فيها الرفيق المحاضر عن ثقافة حقوق اإلنسان ودورها في 
خلق دولة عصرية وعالقات اجتماعية صحية وإنسان فعال 

 )تاريخ الحركة الكردية(وقادر على العطاء،والثانية بعنوان 
تحدثت فيها الرفيقة المحاضرة عن تاريخ تأسيس أول 

  تنظيم كردي في سوريا والظروف التي دعت لذلك 
ر األمسيتين بمالحظاتهم وآرائهم وحضال أغنى هذا وقد
  .القيمة

  
  برقية تعزية بمناسبة أربعينية 

  القائد الشيوعي الراحل إبراهيم بكري
  

  :السوري  الرفاق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
األسـتاذ إبـراهيم   بمناسبة أربعينية رحيل القائد الشيوعي 

، الذي اهتم منذ نعومة أظفاره بالشأن العام وبالوضع بكري
السياسي في سوريا ، من خالل نضاله الدؤوب في صفوف 
حزبكم ، نتقدم إليكم ومن خاللكـم إلـى كافـة أعضـاء     

  .ومناصري حزبكم وإلى ذويه بأحر التعازي القلبية 
إننا وباسم حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكـردي فـي   

في الوقت الذي نعزيكم فيـه نؤكـد علـى    ) يكيتي(سوريا 
أهمية النضال من أجل أن تكون سوريا دولة القـانون ، ال  
مكان فيها لالضطهاد واالستبداد ، دولة لكل مواطنيها عرباً 

كم لفقيـد .دون تمييز عرقي أو ديني.... وكرداً وآشوريين 
     .الرحمة ولكم الصبر والسلوان

            
  اللجنة السياسية

  )يكيتي(حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

  طالبة متميزة
استطاعت الطالبة الكردية شهرستان عبد الرحمن مصـطفى  
بإرادتها القوية وطموحها الكبير الحصول على شهادة التعليم 

ليم الثانوي بعد سنوات مـن  األساسي ومن ثم على شهادة التع
  انقطاعها عن المدرسة 

وبسبب عـدد مـن    ١٩٨٣شهرستان من مواليد عين ديوار 
الظروف التي حالت من متابعتها لدراستها استطاعت بعد أحد 
عشر عاماً من العودة لمتابعة دراستها فحصـلت فـي عـام    

وبمجموع قـدره  ) حر ( على شهادة التعليم األساسي  ٢٠٠٨
بعدها بعام واحد أي في هذه السنة حصلت على درجة و ٢٠٠

وبمجمـوع قـدره    -حر –الفرع األدبي  –شهادة البكالوريا 
  .وهي اآلن تطمح للدراسة في الجامعة ٢٠٣

استطاعت هذه الفتاة الطموحة تحقيق أمنيتها بالنجـاح بعـد   
 –التشجيع والمساعدة التي قدمها لها ذووها وخاصةً خالهـا  

  -أبو سوزدار
  وألف مبروك شهرستانا القلبية لتهانين

 
  الرفيق موسى محمد جديع 

  في ذمة اهللا
   

في التاسع عشر من الشهر الجاري 
تموز، أغمض الرفيق موسى محمد 
جديع عينيه لينتقل إلى جوار ربه عن 

عاماً إثر مرض  ٥٢عمر ناهز 
عضال ألم به، متوفياً في حي العنترية 

ستة بالقامشلي، مخلفاً وراءه أرملة  و
  ،إطفال

انتسب الفقيد إلى صفوف الحركة الوطنية الكردية منذ بداية 
الثمانينات من القرن المنصرم، فكان مثاالً لإلخالص والوفاء 
لقضية شعبه العادلة التي لم يتوان لحظة في الدفاع عنها، 
وكان الراحل موضع احترام وثقة رفاقه، الذين قدموا من 

  مختلف المناطق لوداعه
ا بهذه المناسبة األليمة نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الفقيد، إنن   

متمنين له الغفران وألهله الصبر والسلوان، وإنا هللا وإنا إليه 
  راجعون

********************************  
  منظمة المرأة في القامشلي

  تحيي ذكرى رحيل السيدة روشن بدرخان
  

ب ، أقامت منظمة المرأة لحز٣/٠٧/٢٠٠٩بتاريخ   
الوحـدة في القامشلي أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى رحيل 
روشن بدرخان تناولت حياتها األدبية والثقافية، ووقوفها 
إلى جانب زوجها العالمة جالدت بدرخان في نضاله 

وبهذه . السياسي والثقافي دفاعاً عن قضية شعبه العادلة
في المناسبة، تم تكريم عدد من النسوة الالتي ساهمن بجدية 

النضال الوطني الكردي السوري من خالل المساهمة في 
إعداد النشء الجديد المشبع بالروح الوطنية والقومية 
الكردية اإلنسانية، ودعم أزواجهن في مسيرة نضالهم 

  .السياسية والثقافية دون كلل أو ملل
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