
 في ذمة اهللا المناضل صبغة اهللا سيدا
  

 ٢٠٠٨/  ١٢/  ١٣بتاريخ    
توفي الشخصية الوطنية المناضل 
 صبغة اهللا سيدا في مدينة عامودا
عن عمر ناهز الخامسة والستين 
عاماً، بعد معاناته من مرض 
 السرطان، وهو ينحدر من عائلة

وطنية معروفة بنضاالتها 
وخدماتها تجاه شعبها الكردي، 

المرحوم تعرض لالعتقال و
والمالحقات األمنية بسبب نضاله السياسي ودوره  والسجن

  .  المتميز بين أبناء شعبه الكردي
نتسب المرحوم إلى صفوف الحركة الكردية في سوريا في ا  

الكردي في سوريا،  يالستينات، وهو أحد مؤسسي حزب اليسار
ه دور سياسي وكان ملتزماً بقضايا شعبه القومية والوطنية، ول

واجتماعي وثقافي فاعل بين أبناء شعبه الكردي المحروم من 
أبسط حق من حقوقه القومية، وكان المرحوم مؤمناً بعدالة 
.  قضيته الكردية العادلة، وظل وفياً لها إلى أن وافته المنية

وشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه األخير بمقبرة عامودا بموكب 
األحزاب الكردية باإلضافة إلى حشد  جنائزي شارك فيه ممثلو

  .كبير من محبي وأصدقاء وذوي المرحوم
بهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي ألسرته وأهله وذويه، تغمد   

  .اهللا الفقيد بواسع رحمته وألهمهم الصبر والسلوان
  

  أمطار وثلوج لم تشهدها الجزيرة منذ سنوات
   
أرض الخير والعطاء تعتبر الجزيرة سلة الغذاء السورية و  

فيها، وأن هطول األمطار والثلوج في بداية هذا العام 
بشارة خير بموسم زراعي يعم كل أرجاء )   ٢٠٠٩عام(

 سوريا، حيث تعرضت محافظة الحسكة في المواسم الثالث
األخيرة لموجة جفاف حادة قضت على المحاصيل الزراعية 

ار زهيدة بسبب أغنامهم بأسع واضطر أغلب مربي الغنم إلى بيع
 انعدام المراعي كما هجر الفالحين أراضيهم وتقلصت نسب

   . األراضي المزروعة بعالً بشكل كبير وملحوظ
ويعتبر هطول األمطار والثلوج في هذه الفترة عامل مساعد   

نمو الزرع وتنشيط الحركة في  ومساهم باالستعجال في
ربية المحافظة كونها تعيش بشكل رئيسي على الزراعة وت

  .األغنام
  

  عامودا تتبرع للجزائر بجيٍل كامل

مما ال شك فيه أنه ال يختلف اثنان على منافع الصـمت  ( 
فنجد األنبياء والحكماء يوصون بالصمت ويؤكدون عليـه  
ألن اإلنسان قد يندم على كالم بدر منه لكنه لن يندم أبـداً  

  )على صمته
))  دريعـي حسن ((وتلك هي الكلمات التي بدأها الكاتب   

حيث أنه صمت حـد  )) عامودا تحترق((في مقدمة كتابه 
استطاعته وهو يعلم منافعه ولكنه عندما وجـد بأنهـا قـد    
أفرغت من منافعه الذهبية و عندما لم تعد أبلغ من الكـالم  
قرر اعتزال صمته فكتب ألن مأساته هي مأسـاة مدينـة   

عامـا   ٤٨أدمنت المآسي ومن هنا وعلى الرغم من مرور 
على تلك المحرقة ال بد لنا من أن ال نبخل علـى األرواح  
البريئة التي لم تعرف بعد قوانين وشرور هذه الدنيا التـي  

  أطفأت شمعات حياتهم وهم بعمر براعم الزهور
نبخل عليهم بمداد هذا الحبر بهذا القلم الذي يحطم  أن ال  

حاجز الصمت على ورقة بيضاء تحتاج إلى إصـغاء آذان  
نية لتستمع وأفئدة تفزع لهول تلـك الجـرائم التـي    اإلنسا

ترتكب في كل مكان وبقعة من هذا العـالم لكـي نكسـر    
  صمت خوفنا وجهلنا

في جوهر وحقيقة األمر يجب أن نسال أنفسـنا سـؤالين    
  :هامين هما 

هل يا ترى أجرم األكراد الفقراء في عامودا لوقفتهم إلـى   
ه ضد المسـتعمر  جانب الشعب الجزائري في محنته وثورت

 الفرنسي ؟
  هل يا ترى أجرمت اإلنسانية بحق هؤالء األطفال ؟ 
  

  م١٩٦٠تشرين الثاني عام  ١٣: الزمان  
  مدينة عامودا: المكان 
  )سينما شهرزاد: (الموقع 

  أسبوع التسلح لصالح الشعب الجزائري: المناسبة   
الذي أصبح بالفعل شـبحاً يرافـق   ) شبح نصف الليل(فيلم 
نا إلى اآلن وتستعصى على النسيان هذا الفيلم الـذي  مخيلت

كان من المقرر أن يذهب ريعه لصالح الشعب الجزائـري  
فهو أسبوع التسلح لصالح الشعب الجزائري هذا األسـبوع  
الذي كان الشغل الشاغل لكل سكان عامودا فقد كانت حالة 

ع رجـاالً ونسـاء و أطفـاالً    استنفار قصوى يعيشها الجمي
وكل شي يمكن أن يسـتفيد منـه   ) ثياب، بطانيات  ، نقود(

الثائر الجزائري ضد االحتالل الفرنسي في سـبيل حريـة   
  الشعب الجزائري

سينما الفاجعة هذه السينما التي لم تتوفر فـي بنائهـا أي     
شرط من الشروط الفنية المسموح بها والمعمول بها قانونيا 

  لتكون دار سينما
غايته وأسبابه وجذوره األولى بني ربما لهذا البناء الذي   

  ليكون إما إسطبال للخيل أو حظيرة لتربية األبقار
جهة مجرمة ما منحتهم ومنحت هـذا المكـان رخصـة      

سينما أو دار عرض سينمائية فالبنـاء كلـه مـن الطـين     
والخشب والقش والكراسي خشبية واألبواب والنوافذ خشبية 

هذه هي المكونات )٢م١٣٠(ال تتجاوز مساحة هذه الصالة 
هذه هي السينما الكارثية وهذه األطنان الرهيبة من الخشب 
والقش يمكن أن نطلق عليها بحـق وصـف المحرقـة أو    

  القنبلة الموقوتة
وقد كثرت الروايات واالتهامات حول السبب الرئيسـي    

في ذلك الحريق فبعضهم أرجعه إلى نوعية الفيلم والثـاني  
ا لثالث إلى مدير ناحية عامودا أمإلى عدد مرات التشغيل وا

المدارس ولكـن القـول    السبب الرابع فهو مدراء ومعلمو
والحكم الفصل يقول إن اآللـة والفـيلم أعطيـا طاقتهمـا     
القصوى أي إن االثنين استهلكا تمامـا إذاً القضـية فـي    
جوهرها جريمة مهما كانت  نيتنا حسنة وأذهاننا مرتاحـة  

يف يرفض مدير الناحية توسـالت  وقلوبنا مفتوحة وإال فك
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متوسلين له ؟ كيف يرفض إلغاء الحفلة ؟كيـف يـرفض   ال
سليمان رمضـان  ((تأجيلها ؟حيث إن مالكي السينما السيد 

ــار  ــة ))طي ــد توجهــوا إلــى مــدير الناحي ــره ق وغي
وطلبوا منه عدم مواصلة الحفلة )) مصطفى شعبان((واسمه

فالفيلم والماكينة ال يتحمالن وعرضوا عليه التعويض بحفلة 
أصر على االنتهاء من الحفالت المخصصة  يوم الغد ولكنه

) ١٨٤(لهذا التبرع فكانت المحرقة التي أودت إلى تفحـم  
طفال على األقل وتشويه العدد نفسه وما ينبغي ذكره أيضاً 
أن نسبة كبيرة من الذين حضروا موقع المحرقـة آثـروا   
البالدة والغباء ووقفوا جامدين وكأن األمر ال يعنيهم بشيء 

لو بادروا لكانوا قد قّللوا من حجم الفجيعة إلـى حـد    فيقيناً
كبير ونستثني منهم األبطال الشرفاء و الجنود المجهـولين  
الذين هرعوا إلى موقع المحرقة ملقين بأنفسهم إلـى هـذه   
المحرقة متحملين ألسنة اللهب ومدافعين بـأرواحهم فـي   
 سبيل إنقاذ األطفال الذين أبى شرفهم وغيرتهم أن يشاهدوا
أطفال عامودا يحترقون أمام أعيـنهم فهـاجموا النيـران    

محمد لطيف  األبطالمن هؤالء ،  وأنقذوا عدداً كبيرا منهم
  حاج عبدي شويش و محمد سعيد آغا الدقوري

  
  :الشهيد البطل محمد سعيد آغا الدقوري 

جاء في الريبورتـاج الصـحفي الـذي أجرتـه مجلـة        
  :المصرية ما يلي)المصور(
البطل محمد سعيد آغا الدقوري شاب ! له تمثاال اصنعوا   

من أبناء عامودا كان عمره حينها اثنـان وثالثـون سـنة    
والوحيد بين الضحايا الذي بلغ هذا العمر كان جالسا فـي  
المقهى عندما جاءه نبأ الحادث فهرع إلى مكان الحادث وقد 

فاقتحم النـار وقـال كلهـم     ------قالوا بأن ولدك نجا 
صبياً و أكلته النيران وهو يحمـل   أحد عشر أنقذأوالدي ف

  الصبي الثاني عشر على كتفه ملتصقا بصدره
وهكذا أسدل الستار على الكارثة حتى يومنا هذا حيـث    

  ----قيدت القضية ال قضية 
وقيدت الجريمة ال جريمة ولم تسجل حتى ضد مجهـول    

ليتمكن المتسببون في التخلص من هذه الجريمـة النكـراء   
ومن يقرأ عن عامودا المحترقة المفجوعة ليس كمن عاش 
هذا األتون وفقد فيه أحب الناس إلى قلبه ونفسـه أو لمـن   

  عاش نتائجه وإفرازاته ورعبه
عامودا تبرعت للجزائر بجيل كامل فتبرع الجزائـر لهـا   

  بتمثال من الحجر
أيها الوطنيون الجزائريون الشرفاء كم أبخستم إخـوانكم  

  ي الوفاءالكرد حقهم ف
  أنت خالدة في أسفار الكون إيه يا عامودا
  إيه يا عامودا

  يعتز  الواحد منا بانتمائه إليك
  إيه يا عامودا

نحس في أحايين كثيرة بأننا لسنا على مسـتوى  شـرف   
  هذا االنتماء

  ٢٠٠٨تشرين الثاني 
  منظمة دمشقفي  المكتب الطالبي

  )كيتيي( ا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوري

  من نشاطات طلبة حزبنا في جامعة دمشق

أقام المكتب الطالبي لمنظمة دمشـق لحـزب الوحـدة      
نـدوة ثقافيـة   )  ي يكيت( الديمقراطي الكردي في سوريا 

الموسـيقا الكرديـة   _ دور الموسـيقا  : موسيقية بعنوان
قدم فيها المحاضر نبذة مختصـرة عـن تـاريخ     أنموذجاً

الفنانين الكرد فيهـا وقـد تخللـت    الموسيقا الكردية ودور 
الندوة تقديم فقرات فنية ألحد الفنانين الكرد المخضـرمين  
كما شارك عدد من الطلبة في إغناء النـدوة بباقـة مـن    

  .يلةاألغنيات الجم
  

  ندوتان سياسيتان في ريف دمشق

أقامت منظمة دمشق لحزب الوحدة الديمقراطي الكـردي    
ندوتين سياسيتين فـي    في سوريا في شهر تشرين الثاني

ريف دمشق تناول فيها الرفيق المحاضر آخر المسـتجدات  
على الساحة الدولية والمحلية وقد حضر الندوة عـدد مـن   

  أصدقاء ومؤيدي الحزب
  

  أخبار األمسيات الكردية في دمشق
  

الكاتـب الصـحفي   أحيا   ٢٠٠٨تشرين األول  ٣١بتاريخ -
" حـول كلمـة   بحث قصير (أمسية بعنوان  صالح بـرواري 

 Kurte Vekolînek –" كرمانج  li ser Bingeha Peyva 
Kurmanc (    في البداية قام مقدم األمسـية األسـتاذ شـيخ ،

برمجة بتعريف المحاضر وإلقاء الضوء على بعض مساهماته 
ثم قام المحاضر بسرد بعـض المراجـع   . الكتابةفي مجال 

ذكـر هـذه   الفارسية والعربية والقليل من الكردية التي ورد 
الكلمة فيها ، ومن ثم بدأ بشرح معاني هـذه الكلمـة باللغـة    
الكردية ، حيث استطاع الكاتب أن يمتع الحضـور بشـرحه   
المستفيض وبأسلوبه الشيق،  ومن ثم فتح باب المناقشة ، وقد 

 .أغنى بعض المشاركين األمسية  بمداخالتهم وأسئلتهم
أمسـية   سوبار رالشاعأحيا   ٢٠٠٨ الثانيتشرين  ٢٨بتاريخ -

، فـي   شعرية من األمسيات الكردية التي تقام كل شـهر مـرة  
بتعريف المحاضـر   السيد بافي جومردالبداية قام مقدم األمسية 

ثـم قـام   . الشعروإلقاء الضوء على بعض مساهماته في مجال 
، ومن ثم بـدأ   بعض قصائده المكتوبة باللغة الكرديةالمحاضر 

لغة الكردية ، حيث استطاع الكاتـب  بشرح معاني هذه الكلمة بال
أن يمتع الحضور بأسلوبه الشيق،  ومن ثم فتح باب المناقشـة ،  

 .وقد أغنى بعض المشاركين األمسية  بمداخالتهم وأسئلتهم
  
 رامـاني كـرد  الكاتب أحيا   ٢٠٠٨ كانون األول ٢٦بتاريخ -

– صور المرأة في الغناء الكـردي من بعض ال (أمسية بعنوان 
Hin W.ney.n Pirek. Di Stirana kurd, de  ( في البداية ،

بتعريف المحاضر وإلقاء  )بافي جومرد(السيد قام مقدم األمسية 
ثم قام المحاضر . الكتابةالضوء على بعض مساهماته في مجال 

بعـض  ، ومن ثم بـدأ بشـرح    بإلقاء محاضرته باللغة الكردية
، حيـث  حضور المـرأة الكرديـة    الصور الغنائية التي تظهر

أن يلقي الضوء ولو بشكل موجز علـى مكانـة   استطاع الكاتب 
، ومن ثم فتح باب المناقشـة ،  المرأة الكردية في الغناء الكردي

  .وقد أغنى بعض المشاركين األمسية  بمداخالتهم وأسئلتهم
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