
  رحيل المناضل حسين كورو
  
 ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٥بتاريخ   

شيعت جماهير غفيرة جاءت 
من كافة مناطق الجزيرة 

عن األحزاب  نوممثلو
والقوى والفعاليات الوطنية 
جثمان الرفيق المناضل 
حسين كورو وهو من مواليد 

وأب لخمسة أبناء،  ١٩٦٥
والذي وافته المنية بتاريخ 

في مدينة  ٢٠٠٩/  ٤/  ١٨
انوفر األلمانية، أثر نوبة ه

ونظراً لفاجعة قلبية حادة، 
االحتفال الذي كان ألغى الحزب كورو،  حسين مناضلرحيل ال

في مدينة هانوفر إحياء  ٢٠٠٩/  ٤/  ١٩مقرراً يوم األحد 
  .الحزبللذكرى السادسة عشرة لتأسيس 

دوار ( وعند وصول جثمان الفقيد مدخل منطقة القامشلي   
لق موكب التشييع باتجاه حي العنترية مروراً ، أنط)زوري 

من أمام منزل الفقيد بالحي المذكور إللقاء النظرة األخيرة 
على جثمانه الطاهر الذي وري الثرى في مقبرة قدور بك، 
وأثناء مراسم التشييع والدفن والذي كان يتقدمهم رئيس الحزب 

عبير للتاألستاذ إسماعيل عمر وعدد من قيادة وكوادر الحزب 
 اإلنسانعلى رحيل هذا  واألسىعن الوفاء والشعور بالحزن 

لم تنل من عزيمته  ،وفياً ومخلصاًورفيقا  مناضالًالذي كان 
   .الدنيامرارات الغربة و ال ملذات 

 محمود عمررحب المحامي  في بداية مراسيم التشييعو  
بالحضور على مشاركتهم  مراسيم التشييعمقدم صديق الفقيد و

إسماعيل المناضل حسين كورو، وبعدها ألقى األستاذ  جنازة
 أن: قال فيهارئيس حزب الوحدة كلمة باسم الحزب  عمر

انضم منذ ، واحد من شعبنا المكافح، رفيقنا هو واحد منكم
وبسبب نضاله ، إلى جانب رفاقه صباه إلى حزبنا وناضل بقوة

 عانى الرفيق حسين الكثير من الصعوبات وتعرض إلى السجن
وحمل ، شعبنا للهجرة إلى الخارج أبناءواضطر مثل آالف من 
ولكن ، حيا إليناوكنا نأمل ان يعود   معه قضيته إلى الخارج

وبموته ، نضاله الموت منع ذلك ولم يترك له المجال لمتابعة
كان  أمله، و لنا جميعا، حمل معه آالمه ولكن ترك آماله لكم

وان ال يكون ، شعوبوان يعيش مثل بقية ال، يتحرر شعبه ان
، أورباوبنات شعبنا إلى  أبناء هناك حاجة ليتوجه اآلالف من
ردية للتوجه الك آالف العوائل وان ال يكون هناك حاجة يضطر

وان ال ينتظر شعبنا ، الشام لتامين لقمة العيش إطرافإلى 
عائلة  أفرادنعزي ، نعزيكم جميعا. قدره في مناطقه الكردي

  .".الفقيد ودمتم جميعا
وبعدها ألقى المحامي محمود عمر كلمة أصدقاء الفقيد تميز   

أداءه بمشاعر صادقة وبكلمات مؤثرة خيم على األجواء 
الخشوع والحزن العميقين بأسلوب سلس، أشاد بمناقبه وصدقه 
وحبه لشعبه ولقضيته العادلة، مما أجهش الكثيرين في البكاء 

نة وجمل معبرة لما كان تنطوي هذه الكلمة من عبارات حزي
  .وصادقة

وفي الختام شكر السيد آزاد باسم عائلة الفقيد جميع الحضور   
وخاصة ممثلي القوى واألحزاب والمنظمات الحقوقية 

والفعاليات االجتماعية على مشاركتهم مراسيم الجنازة والدفن 
وكل اللذين أرسلوا وعبروا عن مشاعرهم النبيلة سواء عن 

يات، وكان ذلك صداً عميقاً في نفوسنا طريق الهاتف أو البرق
الحزينة فخفت من هول الفاجعة التي ألمت بنا وألهمتنا قوة 
  .الصبر واإلرادة القوية، ونتقدم بفائق االحترام والتقدير للجميع
  إنا هللا وإنا إليه راجعون

  
  في ديريك بين عائلتين مصالحة

  
 في منطقة ديريك بقرية ٢٠٠٩-٤-١٥بتاريخ    (zixatê) 

 وبحضور حشد جماهيري كبير جرت مصالحة بين عائلتي
أحمد يوسف و عمر حسن نتيجة الخالف التي نشب بينهما منذ 
عدة سنوات على خلفية مشاجرة أسفرت عن مقتل أربعة 

 وهذه المصالحة جرت نتيجة الجهود المبذولة من ،أشخاص
األستاذ و قبل الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي الحليف

الشخصيات الوطنية  يد درويش  وبحضور العديد منعبدالحم
متى روهم  نيافة المطران :ومنهم الكردية والعربية والسريانية

واالستاذ  و الشيخ حميدي الدهام والشيخ عبد الوهاب عيسى
 إضافة إلى ممثلي المنظمة اآلثورية اسماعيل عمر،

الديمقراطية و عدد من أعضاء المجلس العام للتحالف 
  .اطي الكردي في سورياالديمقر

  
  منع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية

  
عيد الصحافة الكردية والذي  منعت السلطات السورية احتفال  

نيسان من كل عام،والذي كان مقررا أن يقام هذا  ٢٢يصادف 
العام في قرية جولبستان الواقعة جنوب قرية الدرباسية بتاريخ 

يه حزب الوحدة الديمقراطي إل و الذي دعا ٢٠٠٩/  ٤/  ٢٤
السابقة، بشكل سلمي  مثل األعوام) يكيتي(الكردي في سوريا 

وحضاري، إال أن السلطات منعتهم وصادرت خيمة االحتفال 
منعوا من التجمع  التي كانت ستنصب لالستقبال الضيوف الذين

واعتقل ثالثة سائقين، وكان المئات من الصحفيين و المثقفين 
والعرب  تمة بالشأن العام من الكردوالشخصيات المه

قد توجهوا منذ الصباح الباكر نحو مكان االحتفال  والمسيحيين
منعتهم حتى من تجاوز الحواجز التي  إال أن السلطات، 

، مما خلق المكان على مفارق الطرقات المتجهة نحو اوضعته
في هذه نوعاً من االحتقان واالستنكار لدى جميع المدعوين 

  .المناسبة
مرور الذكرى المائة والحادية  ، مناسبةمناسبةهذه الإننا ، ب   

الكردية، ندين ونستنكر مثل هذه  عشر لعيد الصحافة
 جميع المواطنين عامةالممارسات التي باتت شبه يومية بحق 

وهو ما يعبر عن إصرار السلطة على   والكرد بشكل خاص،
الدولية األساسية التي تضمنها المواثيق  انتهاك الحريات

الرأي، والتي وقعت  المتعلقة بحقوق اإلنسان في التعبير عن
  . وصادقت عليها الحكومة السورية

  من نشاطات منظمة الحسكة
أقامت منظمة الحسكة أمسية غنائية بحضور عدد كبير من   

الفنانين والفنانات الكرد ، حيث تخلل الحفل الموسيقي وصالت 
يا على الحضور في نهاية وقد تم توزيع بعض الهدا  غنائية

األمسية وقد عبر الحضور عن سرورهم بهذا االهتمام من قبل 
   .الحزب بالفن والفنانين
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  )رأس العين (سري كانيه   منظمةنشاطات 
  
عن   أقامت منظمة المرأة في سري كانيه ندوة توجيهية  

أهمية بناء جيل من أبنائنا من أطفالنا على و  األطفال وتربيتهم
أسس التربية العلمية الصحيحة وبخاصة في ظل ظروف التي 

وقد  التقنيات الحديثة على األطفال   يمر بها المجتمع، وتأثير
عبرت الحاضرات وكالً عن تجربتهن الخاصة في تربية 

   .أطفالهن
  منظمة القامشلي

  لين القدامىلحزب الوحدة تكرم مجموعة من المناض
  
أقامت منظمة القامشلي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي   

 – ٣ – ٣٠(ليلة االثنين الموافقة لـ، ) يكيتي ( في سوريا 
أمسية احتفالية لتكريم مجموعة من المناضلين ) م ٢٠٠٩

وكان ، القدامى في صفوف منظمة القامشلي لحزب الوحدة 
ولكن ، الفرح والبهجة من المقرر أن تسود األمسية أجواء من 

بسبب وفاة أحد المكرمين في نفس اليوم سادت أجواء من 
الحزن على الفقيد وتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح 
شهداء آذار وشهداء شعبنا الكردي وعلى روح المناضل محمد 
فهيم أبو آزاد عضو اللجنة المنطقية لحزب الوحدة الذي أنتقل 

  .إلى جوار ربه
وقد ألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة التكريمية بدأها هذا   

رئيس حزب الوحدة األستاذ إسماعيل عمر ثم كلمة للجنة 
الدائرة بعدها ألقى كل الرفاق المكرمين كلمات شكروا فيها 
رفاقهم على هذه أللفتة التي تدل على مدى حبهم ووفائهم 

دوا على لرفاقهم القدامى وتقديرهم لتضحياتهم وعملهم الذي أك
أنه سيستمر ضمن صفوف الحزب حتى آخر لحظة في حياتهم 

وكان من بين المكرمين من تجاوز الخمسين سنة من ، 
  . النضال المتواصل في صفوف الحركة الكردية في سوريا

  أمسية بمناسبة عيد الصحافة

أحيت إحدى منظمات الحزب في حلب عيد الصحافة   
، ألقيت فيها كلمة باللغة  نيسان بأمسية رمزية ٢٢الكردية في 

تضمنت تاريخ  جريدة نـوروزالكردية باسم هيئة تحرير 
الصحافة الكردية بدءاً بجريدة كردستان التي أسسها األمير 

وانتهاء بالجرائد  ٤/١٨٩٨/ ٢٢في  مقداد مدحت بدرخان
والمجالت الناطقة باللغة الكردية التي تُواصل إصدارها اآلن ، 

سلطت  (Yekîtî)جريدة الوحـدة حرير وكلمة باسم هيئة ت
الضوء على تاريخ الصحافة في سوريا والواقع الذي تمّر بها 
اآلن في ظل القوانين المتعلقة بها وخاصةً الظروف القاسية 
المفروضة على الصحافة الكردية ، كما طُرحت العديد من 
األسئلة والمداخالت المفيدة من الحضور إسهاماً في استذكار 

في . عالم في تقدم الشعوب واآلمال المعقودة عليه دور اإل
الختام حيا الجميع روح األمير الخالد مقداد مدحت بدرخان ، 
وكل الذين ال يدخرون جهداً في سبيل حماية وتطوير وسائل 
اإلعالم المختلفة في وجه سياسات االستبداد وقمع الحريات 

  .واعتقال وسجن أصحاب الكلمة والرأي والموقف 

  لدكتور سربست نبيا
  في محاضرة له بمدينة حلب

بناء على دعوة لجنة األمسيات الثقافية بحلب أوائل شهر   
محاضرة فكرية  سربست نبينيسان الجاري ، ألقى الدكتور 

، بحضور لفيف من  الجدلية بين الثقافة والسياسة: بعنوان 
ة المثقفين الكرد ، شرح فيها بإسهاب رأيه حول مفهومي الثقاف

والسياسة وجدلية العالقة بينهما وسلط الضوء على آراء العديد 
من المفكرين الكبار عنها ، وقد أغنى الحضور األمسية 
بمناقشاتهم وأسئلتهم خلصت إلى تجدد األمل بالتطور اإليجابي 
في ميدان السياسة والثقافة وتكاملهما معاً خدمةً لمصالح 

يذكر أن الدكتور  .الشعوب وتطورها الديمقراطي والحضاري
، نال فيها الشهادة الثانوية ،  ١٩٦٨نبي من مواليد القامشلي 

وحاز على اإلجازة في الفلسفة ودبلوم دراسات عليا ودرجة 
الدكتوراه من جامعة دمشق بتفوق وامتياز ، وله العديد من 

مسألة الدين ، قضايا وحوارات في  –كارل ماركس (المؤلفات 
لمواطنة والسيادة ، قضايا اإلصالح الفكر العربي ، جدل ا

مشترك مع الدكتور نصر حامد  –الديني والتنوير في اإلسالم 
والعديد ) السيرة الفلسفية للمفهوم  –أبو زيد ، المجتمع المدني 

من المقاالت واألبحاث المنشورة في الدوريات والمجالت 
الكردية والعربية والعالمية ، دّرس في جامعة تشرين وفي 

  . عهد العالي للفنون المسرحيةالم

  ...ندوة حوارية

نظمت منظمة جامعة حلب لحزبنا أواسط نيسان ندوة اجتماعية   
، )إشكالية العالقة بين الطالبة والطالب الجامعي(حوارية بعنوان 

حضرها ما يقارب الثالثين طالباً وطالبة تبادلوا اآلراء والمواقف 
طريقهم في العالقة  حول المصاعب واإلشكاالت التي تعترض

بين الجنسين وما هي آفاق وسبل إيجاد الحلول وتذليل العقبات 
في نهاية الندوة تم تنظيم استبيان آراء حول .. بشفافية ووضوح

  .هذا الموضوع تضمن ثمانية أسئلة مختلفة

  في يوم الجالء زيارةٌ لنصب الجندي المجهول

ن القوى نيسان يوم عيد الجالء ، قام حشد م ١٧ظهيرة   
التجمع  –إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ( الوطنية 

 –الحزب االجتماعي القومي السوري  –الوطني الديمقراطي 
وبمشاركة وفد من حزب ) الحزب الشيوعي السوري 

في مدينة حلب بزيارة نصب الجندي المجهول .... الوحـدة 
هللا سعد ا: األبطال على أضرحة  الزهرووضعوا أكاليل 

، تخليداً لذكراهم ووفاء لتضحيات  الجابري وإبراهيم هنانو
الشعب السوري بكل أطيافه في الدفاع عن استقالل ووحدة 

نائب األمين العام  عبد المجيد منجونةالبلد ، وقد ألقى األستاذ 
كلمة ارتجالية لحزب اإلتحاد االشتراكي الديمقراطي العربي 

على قيم االستقالل ومهنًأ ، مؤكداً فيها  باسم المحتفلين
  . الحضور بهذه المناسبة الكبيرة 
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