
  خديجة شيخ ابراهيم
  "رشيد حمو"حرم السياسي الكردي المعروف 
  ترحل إلى جوار ربها

أيار  ٧توفيت صباح يوم األربعاء   
 خديجةفي مدينة حلب السيدة  ٢٠٠٨

حرم شيخ ابراهيم بنت محو، 
رشيد السياسي الكردي المعروف 

عاماً أمضت  ٧٦عن عمر بلغ حمو 
جله في النضال إلى جانب زوجها 

تم نقل . عن قضية شعبها العادلة دفاعاً
 راجوقرب مركز  هوبكاجثمانها الطاهر من مدينة حلب إلى قرية 

حيث ووريت الثرى بحضور حشد كبير من أبناء  عفرينبمنطقة 
المنطقة وممثلي القوى واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، 

  :من أبرزها
-كمال عبدياذ أحد مؤسسي البارتي، األست-خليل عبداهللالدكتور 

سكرتير حزب  -محي الدين شيخ آليمن أوائل المناضلين، األستاذ 
، الشخصية الوطنية )يكيتي(الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

سكرتير الحزب  -طاهر صفوك، األستاذ طاهر ديكوالكردية 
  .الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا

بالعزاء " لوحــدةا"بهذه المناسبة األليمة، تتقدم هيئة تحرير  
وعائلته وإلى ذوي  رشيد حمووالمواساة إلى األستاذ المناضل 

  . الفقيدة، متمنية لها الرحمة والغفران، ولذويها الصبر والسلوان
  

  نشاطات منظمة دمشق
 في آذار شهر خالل سياسيتين ندوتين للحزب دمشق منظمة أقامت   - *

 هما أساسيين محورين عند مطوالً نوالمحاضر فيهما توقف ، دمشق ريف
 الكردية والمرجعية دمشق إعالن  السياسية األوضاع عن الحديث تم كما 
 خصوصاً وسوريا عموماً األوسط الشرق بمنطقة تعصف التي

 المرأة عيد احتفالية بمناسبة ندوات أربع للحزب المرأة منظمة أقامت - *
 من لعشراتا حضرتها وقد ، دمشق وريفها في آذار شهر خالل العالمي
المرأة  أوضاع أيضاً ونوقشت المرأة رسالة فيها وقد تليت الكرد النسوة
 على الرمزية ووزعت الهدايا ثقافية ومسابقات فنية فقرات وتخللتها الكردية
 الوطني لدورهن تقديراً الكرديات من نسائنا عدد تكريم تم كما الفائزات

 .الكردي في المجتمع واالجتماعي
 نيسان خالل شهر األكراد حي في للحزب المرأة ةمنظم أقامت - *  ندوة 

 تصيب التي الجنينية التشوهات المحاضرة عند الرفيقة فيها توقفت ثقافية
 عن تحدثت كما وبعدها والدته عند الطفل وترافق فترة الحمل في األجنّة
 .األطفال تصيب التي والعقلية النفسية اإلعاقات بعض

 األخيرة الفترة في ثقافية ـ اجتماعية ندوة حزبلل المرأة منظمة أقامت - *
 بعنوان محاضرة الرفيق المحاضر قدم حيث األكراد، حي في  مرحلة "

فيها  نوقشت وقد الكرد النسوة من العشرات حضرتها" ومشكالتها المراهقة
 معهم،وكانت في التعامل األهل ومعاناة المراهقة مرحلة في األبناء  أوضاع
  .والمداخالت ساؤالتبالت غنية الندوة

 سياسية اجتماعية واألخرى إحداها ندوتين للحزب دمشق منظمة قامت - *
 على المحاضرين الرفاق فيهما وقد ركز أيار، شهر خالل دمشق ريف في
 حزام في الكردية العوائل على تؤئر التي والسياسية األحداث االجتماعية أهم
  .ومداخالتهم بأسئلتهم ندوةالحضور ال أغنى وقد وريفها دمشق حول الفقر

 موسى شيخ حسن روزين الكردية الطالبة قدمت ١٢/٣/٢٠٠٨ بتاريخ- *
 عنوان تحت األربعاء يوم مساء من الخامسة الساعة تمام في ماجستير رسالة

 كلية في الخامس المدرج على وذلك " الهيغلية الفلسفة في الحق مشكلة "

 يوسف الدكتور األستاذ بإشراف ، دمشق بجامعة اآلداب
   . جداً جيد تقدير ، ونالتسالمة

  األمسيات أخبار
 دمشق في الكردية

 قاسم أمسية محمد الكاتب أحيا ٢٠٠٨ نيسان ٢٥ بتاريخ    
 بعنوان  ، في )Kurd / Misilman–واإلسالم الكرد(
 المحاضر وإلقاء بتعريف شيار أبو األمسية مقدم قام البداية
 قام ثم .الكتابة جالم في مساهماته بعض على الضوء

المحمود  الجدل من الفقرات بعض بسرد المحاضر
 الفقرات باللغة هذه بشرح بدأ ثم ومن القرآن، في والمذموم
 الحضور بشرحه يمتع أن الكاتب استطاع حيث ، الكردية

 ، باب المناقشة فتح ثم ومن  الشيق، وبأسلوبه المستفيض
 .وأسئلتهم تهماألمسية بمداخال المشاركين بعض أغنى وقد
  

  )حسن أبو دلو( وداعاً رفيق          
بدأ الراحل حياته بالمعاناة السياسية وأنهاها    

بمعاناة طويلة مع المرض، وحين لم يعد قادراً على 
القيام بمهامه التنظيمية، قرر رفاقه في منظمة 
عامودا إبقاءه عضواً في اللجنة المنطقية تكريماً 

امه ببرنامج حزبه ونظامه لنضاله وإخالصه والتز
الداخلي، لكن معركته المضنية مع مرضه كانت قد 
أنهكت جسده، ورغم الوهن والمرض لم تلن 
عزيمته، إذ بقي متابعاً هموم شعبه حتى آخر لحظة 

كان القدر أقوى، فنال منه  في حياته، لكن القدر
  ٦/٥/٢٠٠٨عنا في  ورحل

 عند سماع نبأ رحيله، غصت شوارع عامودا   
باآلالف من جماهيرها ومن جميع أطراف الحركة 
الوطنية، والتي جاءت مشاركة في وداع الرفيق 
حسن أبو دلو، كتعبير صادق لمشاعرهم تجاهه، 
وقد عبر الحشد الضخم عن أساه وحزنه الشديدين 

   .لفراق الرفيق أبو دلو
لم يقتصر الحزن على رفاق حسن أبو دلو، وإنما   

، فقد كان الراحل ومنذ أيام كل من عرفه حزن عليه
شبابه محبوباً بين جماهير شعبه، وظل مخلصاً 

 .لمبادئه وأفكاره ولحركته الوطنية
وفي هذه المناسبة األليمة ألقى رئيس حزبنا   

األستاذ إسماعيل عمر كلمة ارتجالية باللغة الكردية 
نقف اليوم )) :تطرق فيها إلى خصال الفقيد حيث قال

ب ملؤها الحزن واأللم لوداع ونجتمع هنا بقلو
كان حسن أبو دلو  ،حسن أبو دلوالرفيق واألخ 
وكان مناضالً يعمل في صفوف  ,رفيقاً لحزبنا

 عين عاما، بنىالحركة الكردية منذ أكثر من أرب
الرفيق حسن كان يدافع  ،وأسس عائلة وطنية كردية

كان الفقيد يترفع ، عن الكردايتي في صفوف حزبنا
والتحزب، وكان دائماً يضع  عن ضيق األفق

ألنه كان يرى بأن ،الكردايتي أمام التحزب واألنانية
الحزب وسيلة والكردايتي غاية، لذلك كان محبوباً 

وأن هذا الحضور ، بين الناس فبادلوه الحب بالحب
ووفاءكم لكل  ,المميز اليوم لهو دليل على حبكم له
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، ى وحدتكمودليل عل، مناضل يدافع عن حقوق شعبنا المضطهد
ولذلك فإن عزاء أمثال األخ حسن ليست بالدموع والبكاء وإنما 
بالنضال لتحقيق أماني وآمال الرفيق حسن وآمال شعبنا ومطالبه 

 ..))وأهدافه العادلة
كما ألقى الرفيق فهد كلمة باللغة العربية باسم الهيئة القيادية   

ناصعاً  الرفيق حسن أبو دلو كان مثاالً.((.للحزب جاءت فيها
، للنضال الوطني والقومي واالنتماء الحزبي والعالقات االجتماعية

إن الرفيق حسن عانى أسوة بأبناء وطنه من الغالء المتصاعد 
وفقدان الديمقراطية وسريان مفعول قانون الطوارئ واألحكام 

وعانى  أسوة بأبناء جلدته من إجراءات اإلنكار والتمييز  ,العرفية
تنتهجها السلطة االستبدادية بحق الشعب الكردي في الشوفينية التي 

في محاولة منها لطمس معالم  ,وقضيته القومية العادلة ،سوريا
كلمة أحزاب التحالف والجبهة  -- ...))الوجود الكردي في سوريا

وكان مثاالً للمناضل الذي ال ((.. :ولجنة التنسيق ألقاها الدكتور لقمان
مبادئه متفانياً ومناضالً وجندياً مجهوالً غيوراً على ،يستكين له عزيمة

في الحركة حيث تمتع المرحوم بسمعة طيبة وأخالق رفيعة وكان 
محب للناس ومؤدياً لواجباته االجتماعية على أكمل وجه حريصاً على 

 ..)ذلك حتى مراحل متقدمة من مرضه
سوريا ألقاها  ‐قصيدة شعرية وكلمة البارتي الديمقراطي الكردي   
والمكانة  ,حيث أوتي من النباهة والغيرة واليقظة ((.. :خ أبو كاسراأل

ما أهله الحترام أهله وذويه ورفاقه ، والرؤية الواسعة ,االجتماعية
ليؤكد من خالل سلوكه االجتماعي  ، وأصدقائه والمحيطين به

 ...)وترسيخها في حياته ,وسعى لتوطيدها، والنضالي قيماً آمن بها
فاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في كلمة لجان الد  

عانى في بداية حياته غربة .((..سوريا ألقاها األستاذ خضر عبد الكريم
في وطنه مثله مثل عشرات اآلالف من األكراد بسبب تجريدهم من 

كما عانى المرحوم في ، م1962جنسيتهم نتيجة اإلحصاء الجائر عام 
حدود الوطن لعدم تمكنه من السفر مرضه أيضاً سجناً قد أطبق عليه 

 ...))خارج الحدود للعالج
 :كلمة آل الفقيد التي ألقاها بالنيابةً عنهم الرفيق بهجت أبو شنو

حيث شكر فيها آل الفقيد حين اعتبروه كأحد أفراد عائلتهم .((..
وشكر بالنيابة عن آل الفقيد كل الحضور وخاصةً ممثلي ، الكريمة

ية والوطنية في عامودا وممثلي لجان حقوق منظمات األحزاب الكرد
واستعرض الرفيق أبو شنو مقتطفات ، اإلنسان والشخصيات الوطنية

من نضاله ودوره الفعال والمتميز في مدينته عامودا، وذكر بالعديد من 
يحمل مع بقية رفاقه هموم شعبه كان  :مناقب وصفات الفقيد حيث قال

ان رجالً واضحاً ومحبوباً ال ، كوناضل من أجل أن يكون شعبه حراً
 ..))يناله شك أو يتسرب لنفسه يأس أو قنوط

صديقي ورفيق .((..وألقى األستاذ إبراهيم عمو كلمة أصدقاء الفقيد   
الدرب الطويل برحيلك المبكر عنا تركت جرحاً واسعاً في حياتنا 
 ،وفراغاً كبيراً نحتاج إلى أكثر من صداقة وشخص لملئ هذا الفراغ

ثقتنا كبيرة في رفاق دربك بأنهم يستطيعون ملء الفراغ وإكمال  ولكن
المسيرة من أجل الحقوق واألهداف الكردية السامية التي ناضلت من 

 ..))أجلها
كلمة لجنة عامودا لوحدة الشيوعيين السوريين ألقاها األستاذ عبد   

  .التي عزت فيها أهل ورفاق وأصدقاء الفقيد  :الحليم قجو
نعم أخي حسن ليس الغريب أن  ((..كتب عنه الكاتب سلمان بارودو  

إنما الغريب الذي يعاني أقسى  !تترك وطنك وتستقر في بلد آخر؟
أنواع الغربة وهو في وطنه، وال يشعر باألمن واألمان، وال يستطيع 

حتى السفر بغرض المعالجة الصحية، نعم، أنها 
لدروس أصعب أنواع الغربة ألنك ال تملك سوى ا

والعبر، نعم، هذه هي الغربة الوجودية العميقة، ألنها 
نادراً ما تجد رجالً ...إحساس بالغبن واالضطهاد معاً
كانت أحالم هذا  ...من طينة الفقيد الراحل أبو دلو

نعم هذه هي  ...الرجل تتجاوز شساعة المحيطات
صفات أبو دلو لمن ال يعرفه، بل يعجز القلم  وتتكسر 

بعثر المعاني عن وصف خصاله وتجف األحرف وتت
الكلمات حينما تسرد سيرته، وتنحني الهامات تقديراً 

 ))...حينما تتحدث عن نضاله ومواقفه المشرفة
تحت  عبد الباسط سيداكما كتب عنه الدكتور    

 :طوبى لك أيها الشهم إعنوان  كان حسن مع ...))
لى العديد من الرفاق اآلخرين صّمام األمان بالنسبة إ

كان يدعو إلى الحوار والتواصل،  .منظمة عامودا
وأرسل إلّي  ...يمقت التطرف، والنزعات الصبيانية 

التقارير والصور الخاصة بمرضه، باإلضافة إلى 
إخراج قيده الخاص بالكرد المجردين من الجنسية 

الذي مازلت أحتفظ به للذكرى  "األجانب "السورية
الفور إلى المشفى توجهت على  .وذلك بناء على طلبه

الجامعي في ابساال، وشرحت للموظفة المسؤولة في 
قسم استقبال المرضى من خارج السويد عن طبيعة 
العالقة التي تربطني بالصديق حسن، ورغبتي في 
مجيئه إلى السويد إلتمام الفحوصات، والتأكد من 

 ...التشخيص، ومن ثم الحصول على العالج المناسب
بموجب ما  :الموظفة ذاتها، قائلة بعد أيام، اتصلت بي

توصل إليه األطباء هنا بصورة مبدئية ال تدعو حالته 
 .إلى القلق؛ ونحن في انتظار مجيئه إلجراء الالزم

واتصلت بحسن وأخبرته بنبأ الموافقة، لكنني كنت 
أدرك في قرارة نفسي بصعوبة حصوله عل جواز 
ي السفر الذي ال يعطي عادة للمواطنين الكرد الذ

 ١٩٦٢حرموا من الجنسية السورية نتيجة إحصاء  ‐
لم يحصل حسن  .وكان التوقع في محله ‐وحسن أحدهم

على جواز السفر، أو جواز المرور الذي يعطى في 
في حاالت  ‐حاالت محدودة للمجردين من الجنسية 

وتفاقم مرض حسن، نتيجة الحالة  ‐المرض والحج
وُأجريت  .سبالنفسية، وعدم حصوله على العالج المنا

له عملية أخرى؛ واتصلت مع مشفى ابساال من جديد 
لتحديد موعد آخر؛ وأخبرتهم بنبأ العملية الثانية؛ 

زودتهم برقم هاتفه،  .فطلبوا االتصال بطبيبه في دمشق
واتصلوا به، ثم قرروا دعوة حسن من جديد إلى 
المجيء؛ ولكن الجواز لم يأت، ولم يأت حسن، وكانت 

 .)).مأساويةالنهاية ال
كما وصلت العديد من برقيات التعزية ألهل   

   .وأصدقاء ورفاق الفقيد
  

  منظمة المرأة في القامشلي
  تحيي ذكرى ليلى قاسم

ليلى  الستشهادبمناسبة الذكرى الرابعة والثالثون   
قاسم، أحيت منظمة المرأة لحزب الوحدة الديمقراطي 
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- ١٣يوم الثالثاء في ، ي في مدينة قامشل) يكيتي(الكردي في سوريا 
ذكرى هذه الشهيدة البطلة ، بدأت مراسيم الذكرى ، م ٢٠٠٨-٥

بالوقوف دقيقة صمت على روح الشهيدة ليلى قاسم وعلى أرواح 
، ) أي رقيب(الشهداء في كل مكان على أنغام النشيد القومي الكردي 

ثم رحبت إحدى عضوات المنظمة بالضيوف الحاضرين وقدمت عدة 
  ثم تليت كلمة عن حياة ونضال الشهيدة ليلى ، عرية فقرات ش

تلت أحدى عضوات المنظمة كلمة أخرى باللغة ، بعد هذه الكلمة 
الكردية وبأسلوب شعري تروي فيها قصص وشواهد من حياة الشهيدة 

ثم قدمت باقة من األشعار باللغتين الكردية والعربية من عدد ، البطلة 
ديا (األغاني من بعض األطفال ومن من ثم مجموعة ، من الحاضرات 
وكان ، كانت تدور معظمها عن الشهيدة ليلى قاسم ، ) و بافي ريفان 

لبعض الحضور من الرجال مشاركاتهم في تلك المراسيم وذلك بعدة 
تحدث ) ليلى قاسم في ذكراها الرابعة والثالثون(أشعار وكلمة بعنوان 

ي الحركة التحررية فيها عن دورها في النضال القومي الكردي وف
تمت معظم ، الكردية في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني 

فقرات األمسية على األنغام الحزينة للطمبور الكردي والتقديم الجميل 
، كجمال الزي الكردي الفلكلوري التي تزينت بها معظم الحاضرات 

مسية هذا وقد تم تزيين الواجهة األمامية للمنزل الذي أحتضن هذه األ
، ) ديا كاوا (صور ولوحات فنية للشهيدة ليلى قاسم من رسم وتقديم ب

) يكيتي (وتم توزيع صورة لها مهداة من منظمة المرأة لحزب الوحدة 
 .    على الحضور

 الحسكة في حزبنا منظمة نشاطات من
  

تشجيعا لدور المرأة األساسي في بناء المجتمع قامت منظمة حزبنا 
بدعم  )منظمة المرأة(راطي الكردي في سوريا حزب الوحدة الديمق

ومساندة قيادة المنظمة بمدينة الحسكة حفال تكريمياً للسيدة الفاضلة 
أم جوان لدورها البارز في تربية الجيل الكردي الجديد بتوجيهيهم 
لالنخراط في صفوف الحركة الكردية ودعمها بالروح الشبابية 

وفي  .المتفشي في المجتمع  المتجددة وإبعادهم عن الفساد والخلل
نفس الحفل قامت المنظمة المذكورة بتكريم فتاة كردية بمناسبة 
تخرجها من الجامعة لتشجيعها بتزويد المجتمع الكردي وباألخص 

وتخللت الحفل كلمات تشجعيه  .المجتمع النسائي بالعلم والمعرفة 
تمع من الرفاق والرفيقات في المنظمة بدور المرأة في بناء المج

وفي نهاية الحفل تم توزيع الهداية الرمزية تشجيعا  .الكردي الجديد 
  لدورهن البارز في المجتمع

  طبية ندوة
تحت إشراف منظمة حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي    

 .بمدينة الحسكة  )يكيتي (في سوريا
االختصاصي بالجراحة العامة   دورسن اوسكانقام الدكتور   

 .ة طبية تحت عنوان سرطان الثدي الوقاية والعالج بإلقاء محاضر
أفاد الدكتور دورسن في بداية محاضرته عن خطورة هذه المرض 
الفتاك  وكيفية الوقاية منه بإجراء فحوصات دورية  للكشف المبكر 
عن السرطانات باألخص سرطان الثدي للحد من انتشاره وأشاد 

لهامة في الوقت الدكتور بالتدخالت الجراحية الضرورية و ا
المناسب الستئصاله ومدى دقة العمل الجراحي ونجاحه في القضاء 

وفي ختام المحاضرة  .على الورم الخبيث من جذوره وعدم انتكاسه 
 دورسنعبر الحضور عن امتنانه وشكره لمنظمة حزبنا  وللدكتور 

عن مدى أهمية المحاضرة على السالمة العامة وانتشار الوعي 
  مجتمع الصحي بين ال

  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

  
  .......لقاءات صحفية -@
مقابلة صحفية مع   روداوأجرت أسبوعية  - 

ممثل حزبنا حول المستجدات الحاصلة في 
وسوف ، التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا 

/ ٢٦/٥تنشر نص المقابلة يوم االثنين الواقع في 
محمود ل حزبنا الرفيق حيث أجاب  ممث  ٢٠٠٨
، على أسئلة مراسل األسبوعية  )أبو صابر( محمد

وأكد إن االختالفات هي بسبب آلية اتخاذ 
  .القرارات في التحالف 

اليومية الصادرة في  آسو أجرى مراسل جريدة - 
حول ، السليمانية  لقاءاً صحفيا مع ممثل حزبنا 

 للسالح الحي ضد أبناء، استخدام النظام السوري 
شية احتفاالت شعبنا بعيد شعبنا الكردي ع

العيد الذي يتم إحيائه وبأشكال متعددة ، النوروز
وأجاب ممثل حزبنا على أسئلة ، عاما  ٢٦٢٠منذ 

  .هوزان خليل عفرينيمراسل الجريدة الصحفي 
استقبال وفد الحزب الديمقراطي  -@

  .......إيران الشقيق - الكردستاني
، زب في إقليم كردستانفيق ممثل الحاستقبل الر  

وفداً من المكتب المركزي للعالقات الوطنية 
 - والكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني

  رستم جهانكيريإيران الشقيق برئاسة األخ 
عضو اللجنة المركزية مسؤول مكتب العالقات 

عبد واألخ  رسول محمد زادةوعضوية األخ 
وبعد ، عضوي مكتب العالقات  الرزاق مراد آزة

استعرض ممثل حزبنا ، الترحيب بالوفد الضيف 
في المنطقة ، األوضاع والمستجدات السياسية 

والوضع الكردي وباألخص منها وضع شعبنا 
رستم وبعدها تطرق األخ ،   الكردي في سوريا

إلى أوضاع الحركة الكردية في شرق  جهانكيري
كردستان  ومحاوالتهم من اجل  بناء جبهة 

ركة مع مكونات الشعوب اإليرانية معارضة مشت
وكذلك تطوير العالقات بين األحزاب ، األخرى 

وفي نهاية اللقاء ، الكردية  في كردستان الشرقية 
أكد الطرفان على تطوير العالقات بين الحزبين 
الشقيقين وودع الوفد الضيف بمثل ما استقبل به 

من قبل ممثل حزبنا وعدد . من حفاوة  وتكريم 
اق في فرع هولير لحزبنا حزب الوحدة من الرف

  ) .يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا
زار ممثل حزبنا مقرات األحزاب  -  @

، الكردستانية التي تربطنا وإياهم عالقات ثنائية 
وتبادل وجهات النظر حول األوضاع 
والمستجدات األخيرة على الساحتين الدولية 

  . والكردستانية 

 ٧      قضايا كردستانية        )        ١٧٨(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


