
  والتضحيات.. عيد األضحى المبارك
  هيئة تحرير النداء 

         
يمر عيد االضحى المبارك هذه األيـام علـى شـعبنا،       

لكـن  . وأبناؤه في السجون، يعانون البرد والحرمان والظلم
ذلك لن يمنعنا من التقدم إلى مواطنينا بالتهنئة، وخصوصاً 

ة األمـل ال  إلى أولئك الصامدين خلف القضبان، ألن شعل
 .تزال حية فيهم وفينا، وال يستطيع االستبداد أن يخمدها

في مثل هذا األسبوع من العام الماضي، ابتـدأت حملـة     
النظام األمني على إعالن دمشق، وقامت أجهزته بتوقيـف  
العشرات من أعضاء المجلس الوطني في التاسع من كانون 

عضـهم،  األول بعد انعقاده في األول منـه، واحتفظـت بب  
لتستكمل ذلك فيما بعد، وخصوصاً في اليـومين السـابقين   

فكأن السلطة مصرة على استباق العيد . على عيد األضحى
  .دوماً، ومصرة على محاولة إحباط األمل لدى شعبنا

وما زال النظام على عهده القديم ماضياً فـي سياسـاته     
خراً البالية، إذ قام بفبركة محاكمة قيادات إعالن دمشق، سا

بذلك من مفهوم استقالل القضاء، حصن الدولة والمجتمـع  
ثم صدرت األحكام الجائرة بسجن اإلثنـي عشـر   . األخير

مواطناً لمدة عامين ونصف، من دون أن يأبه حتـى اآلن  
  .بمطالبات العالم كلّه، مع ما يطلبه الحس السليم أيضاً

ئيـة  كما تدخّل بفظاظة في منع تنفيذ قرار الغرفـة الجنا   
لمحكمة النقض الذي قضى بفسخ قرار محكمة الجنايـات  
بعدم منح ميشيل كيلو ومحمود عيسى عفواً عن ربع مـدة  
الحكم السابق بحقهما، واستمر بحبسهما من دون أي غطاء 

فأثبـت  . قانوني، كان يتظاهر مؤخراً بحرصه على وجوده
بذلك أنه قادر على سلوك طريقين متناقضين في سياسـته،  

  .وقت نفسهفي ال
غير ذلك أيضاً، لم يعلن النظام حتى اآلن شيئاً عما حدث   

من مأساة في سجن صيدنايا، لينشر الذعر بذلك بين أهالي 
السجناء الذين وضع سداً سميكاً ومستمراً دون التواصـل  
والزيارة بينهم، وليبقي الناس نهباً للوساوس واإلشـاعات  

  .المخيفة
داً، وضحايا تتزايد لسياسات وسجناء آخرون الننساهم أب  

االستدعاء األمني والمنع من السفر والضـغوط المختلفـة   
وحجب المواقع اإللكترونية وتضييق الخناق أكثـر فـأكثر   

  .على حرية الرأي والتعبير
ذلك كلّه في أجواء اجتماعية اقتصادية خانقة، تتزايد فيها   

ة اٍألسعار وتتضاءل الدخول، ويخيم فـي األسـواق وحيـا   
الناس قلق وخوف من انعكاسات األزمـة العالميـة علـى    

     .اقتصاد ومجتمعٍ ودولة في أزمة مستمرة
لقد أثبت إخوتنا األسرى وراء القضبان حقيقـة انتمـائهم     

ووالئهم لوطنهم ووفائهم للقيم والمبادئ التي ينشـدون ينـاء   
  سورية الوطن على أساسها، ولن تذهب تضـحياتهم هبـاء .

هدهم على أننا سنظل نعمل مـن أجـل أن يعـيش    ونحن نعا
مستقالً جميالً تسوده العدالة  أبناؤنا في بلدهم سوريا وطنا حراً

  .الحرية والمساواةو
  .عيد األضحى يذكّر بالضحايا التي تُقّدم من أجل الخالص

  ..وتحية ألصدقائنا األحرار في السجون. فكّل عام وأنتم بخير
 .مواطنينوطناً و.. عاشت سوريا حرةو

  محافظة الحسكة حول زيارة اللجنة الوزارية إلى

زارت لجنة وزارية برئاسة وزير المالية الدكتور محمد     
حيث التقت   ١٢/١٠/٢٠٠٨الحسين محافظة الحسكة بتاريخ 

محافظة كان اللقاء األول في قاعة المركز الثقافي الجماهير 
 ،ينة الحسكةبالقامشلي والثاني في مبنى فرع حزب البعث بمد

واقع القطاع الزراعي وكان الهدف من الزيارة هو االطالع على 
والثروة الحيوانية والواقع التنموي والخدمي وتنفيذ المشاريع 
االستثمارية والبرامج التنموية واآلثار الناجمة عن موجة الجفاف 

وقد تم  تقديم العشرات الذي تعاني منه المحافظة بشكل خاص 
من  قبل الحضور وكان مضمون تلك المداخالت من المداخالت 

ما يعانيه أبناء المحافظة من أوضاع معيشية صعبة وافتقارها 
 اإلجراءاتوتنموية إلى جانب  اقتصاديةمشاريع ألبسط 

ظة وخاصة فوالقوانين االستثنائية التي تطبق في هذه المحا
الذي بدوره يشل الحركة االقتصادية ٢٠٠٨لعام / ٤٩/المرسوم 

  .هافي

  كي وفالحي قرية ديرونا آغيالبين م مصالحة

التابعة لمدينة ديريك كانت تعيش أوضاع  ديرونا آغيقرية   
/  ٥٦/ مشحونة نتيجة صدور مرسوم العالقات الزراعية رقم 

الحي واضعي اليد وبجهود الخيرين فبين المالكين و ٢٠٠٤لعام 
مستمر من أبناء شعبنا الكردي وتدخل رفاقنا بشكل ايجابي و

حال دون حدوث مشاكل بين الطرفين وتوصال إلى اتفاق على 
  .عليه سابقاً تاألمور إلى ما كان إعادةالمحاكم و إنهاءأساس أن 

لذلك، نشكر استجابة الطرفين لهذا االتفاق ونشكر أيضاً كل    
  . بين الطرفين نار الفتنة وإخماديه من ساهم في التوصل إل

  
 ذكرى فاجعة سينما عامودا

تجمعت منظمات الحركة الكردية في عامودا ومعها المئات   
 بعامودامن أبنائها أمام نصب الشهيد في حديقة الشهداء 

بمناسبة إحياء ذكرى شهداء سينما عامودا والتي تصادف في 
حوالي فيها ي استشهد توال ١٩٦٠تشرين الثاني لعام  ١٣
النصب على ، حيث تم وضع أكاليل الزهور طفل ٣٠٠
الشموع في الشوارع  إشعالتم في المساء وذكاري، الت

   .هاوشرفات المنازل تخليداً لذكرى شهداء
  

  كتاب جديد للكاتب خالد محمد
 خالد محمدصدر كتاب جديد للكاتب الكردي المعروف   
والذي يتناول ، )دراسة(وان من قضايا المعجمية الكردية بعن

ت التأليف وآليا، كمنهج بحثي علمي فيه معضلة المعجمية
بالتوافق مع  .في دائرة اللغة الكردية بكافة لهجاتها، المعجمي

، )كردستان(الكردية لغات الدول المسيطرة على المنطقة
ن برسمية هذه اللغة الغنية دون إذ، والفارسية التركية، العربية
 .والحية

 ومن جانب أخر تناول الكاتب القواميس المتداولة في اللغة  
بتحليل نقدي ممعن في عمقه ، مة منها والجديدةالكردية القدي

الكاتب في تقصيه عن التفاصيل  كما هو معروف عن، اللغوي
 .المتنو

يفك اسر األسلوبية الكتابية في الخطاب ، رانه كتاب قدي   
على استيعاب  قادر، ويرتقي به إلى عالم أرحب الكردي

 .سياسية الكرد كقضية لغوية كما هي كقضية

  ٥قضايا وطنية        )             ١٨٤(العدد         YEKÎTÎالوحـــدة      



  )بى بهار( المرض يلم بالشاعر يوسف برازي 

) بى بهار(  يوسف برازييعاني الشاعر الكردي الكبير    
 ،توازنه ىمن ورم دماغي في منطقة المخيخ مما أثر عل

رغم أن الورم الدماغي ورم سليم إال أن إمكانية إزالته و
ه  لعدم تحمل جسد بعملية جراحية صعب للغاية وذلك

يوسف ، فالشاعر الكردي لية جراحيةظروف إجراء أي عم
عدة عانى في السنوات األخيرة من ) بى بهار (  برازي

  .أمراض مزمنة من داء السكري والبروستات وضغط الدم

  الرفيق جوان إلى جوار به

 ٢٠٠٨/  ١١/  ٢١بتاريخ    
فجراً، وإثر حادث سير أليم على 

الحسكة وفي  –طريق درباسية 
عبة تجنيد الدوار الواقع بجانب ش

الدرباسية، فارق الرفيق جوان 
رفاق  –وهو في ريعان شبابه 

  . دربه وأهله إلى مثواه األخير
ولد الرفيق جوان عبد العزيز داود في قرية جرني رش   

  . التابعة لمدينة الدرباسية  ١٦/١١/١٩٩١بتاريخ 
وهو ينحدر من عائلة وطنية، انخرط في النضال من أجل 

  . بدايات امتالكه الشعور القومي  قضيته القومية منذ
  . وتميز بهدوئه ونبل أخالقه وحبه لزمالئه اآلخرين 

وبقي الرفيق جوان نشيطاً ومتميزاً في تعامله االجتماعي   
والسياسي حتى اللحظات األخيرة من حياته، كذلك اكتسب 
احترام وود اآلخرين وأضحى مثاالً يحتذى به بين رفاقه 

  .وأهله
ا المصاب الجلل نعزي أنفسنا وذوي الفقيد إننا بهذ   

وأهله، مبتهلين إلى اهللا عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه 
  .ويلهمهم الصبر والسلوان
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون

  
  رجل الدين الفاضل الشيخ حسين علي الرباني

  يرحل إلى جوار ربه
  

، انتقل الشيخ م٢٠٠١راع طويل مع المرض منذ عام بعد ص
حسين بن على بن محمد إلى رحمته تعالى مساء يوم  الجليل
  .، في منزله بمدينة عفرين  ٢٠٠٨تشرين الثاني  ١٧اثنين 

آم شمال غرب  ٣٠"ولد الشيخ في قرية آورآان فوقاني ( 
م ألسرة ١٩١٨حلب سنة  –جبل األآراد  –"مدينة عفرين

تنتمي إلى عشيرة شيخان الكردية ، تتلمذ على يدي الشيخ 
أحمد الالمع (من علماء أنطاآية ، والشيخ أحمد نامق آاظم 
، آان مأذونًا بالطريقة النقشبنديةم، الذي ١٩٣٣سنة ) الترآي

علمه مع أطفال القرية أحكام الطهارة والعبادات ومكارم 
م ٢٠٠٠وفي صيف سنة  .األخالق وآداب التصوف والطريقة

فبايعه  قام الشيخ ناظم بزيارة الشيخ حسين في بيته في عفرين
وأمر من معه أن يبايعوه في خالفته شيخًا للطريقة الصوفية 

 النقشبندية، 

آان الشيخ حسين رحمه اهللا 
أبعد ما يكون عن السياسة 
وأقرب ما يكون إلى التالحم 
ولم الشمل وأآثر الناس دعوة 
إلى مكارم األخالق ، آما يكره 
الشقاق والتفرق والتحزب ، 
وآان له دور مشهود في 

صالح االجتماعي في اإل
المنطقة، آان ينصح ويدعو إلى الدين بالطيب وبدون حدة أو 
عصبية ، والتقى بالكثير من مشايخ وعلماء سورية ولبنان 

  .)*وغيرهما
تشرين الثاني وبحضور اآلالف من محبيه  ١٨في يوم الثالثاء 

وأهالي منطقة آرداغ ومريديه وأتباعه من مختلف المحافظات 
عد أداء صالة الجنازة في أحضان الطبيعة وبين السورية ، وب

طاهر قرب حقول أشجار الزيتون المبارآة، دفن جثمانه ال
، وودعته الناس بأفئدة حزينة قريته آورآان مسقط رأسه

والدموع تنهمر من عيونهم ، وقد توافد إلى خيمة العزاء بمدينة 
عفرين المئات من الناس والعديد من الشخصيات السياسية 

  .الجتماعية والدينية المعروفةوا
الشيخ محمد علي (نتقدم إلى ذوي الشيخ الراحل وولديه 

وإلى مريديه وأتباعه ، بأحّر ) واألستاذ المحامي عبد اهللا
 . التعازي ، ونسأل اهللا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 –آتاب الطريقة النقشبندية الخالدية الداغستانية : المصدر* 
 .حمد علي علي االبن البكر للشيخ حسينلمؤلفه الشيخ م

  
  اإليزيدية واإليزيديون في شمال غرب سوريا

  آتاب جديد للدآتور محمد علي عبدو
جب موافقة وزارة ، بمو٢٠٠٨صدرت الطبعة األولى   

، )حلب  -سورية (ن دار عبد المنعم ، عاإلعالم السورية
  .صفحة من القطع الوسط / ١٥٤/في 
تاريخي أركولوجي معمق عن يتضمن الكتاب بحث   

الديانة اإليزيدية والطائفة اإليزيدية الكردية في شمال غرب 
  ).عفرين –منطقة كرداغ (سوريا 

في الفصل األول يتحدث الكاتب عن الجذور التاريخية   
للعقائد اإليزيدية وبداياتها ومالمحها ، وعن المعتقدات 

والتقاليد والعبادات ، واألعياد والمناسبات ، والعادات 
والمحرمات ، والسمات االجتماعية العامة ، والمراتب 

  .الدينية والعلماء والمزارات
في الفصل الثاني يتحدث عن تاريخ اإليزيدية   

الكرد من دالئل قديمة، وعدد .واإليزيديون في منطقة ج
  .اإليزيديين وأسباب تراجعه ، والنكبات التي الحقتهم

ردشت نبي التوحيد ، ز(في الفصل الثالث مالحق   
أقوال  –وخالصة تعريفية تاريخية عن الديانة الزردشتية 

  ).وأناشيد دينية من إلقاء شيخ حسين شيخ بريم
تجدون في ثنايا الكتاب أقوال وأدعية وأناشيد دينية    

باللغة الكردية وباألحرف الالتينية ، واليجد القارئ صعوبةً 
الطائفة اإليزيدية في إيجاد جواب ألي سؤال يراوده عن 

الكريمة والعريقة في منطقة جبل األكراد وديانتهم 
  .التوحيدية

 ٦   شؤون المناطق      )              ١٨٤(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


