
  )رأس العين( هنشاطات منظمة سري كانيمن 
 

رأس ( هسري كاني لحزبنا فيأقامت منظمة المرأة  -#
ثالث ندوات بمناسبة عيد المرأة العالمي  حيث ) العين

تم و ،حضر عدد كبير من النساء الكرديات هذه الندوات
الحياة  في دور المرأةأهمية  علىالتركيز في هذه الندوات 

  .العامة
ندوتين سياسيتين لحزبنا  هامت منظمة سري كانيأقكما  -#

لمجلس العام للتحالف الديمقراطي باسم ا :األولى
وقد حضر  ،وباالشتراك مع الحزب الديمقراطي التقدمي

. والسياسية هذه الندوةعدد كبير من الفعاليات االجتماعية 
األحداث والتطورات على : أما الندوة الثانية فهي عن

 حيث حاضر في.والكردية بشكل عام الساحتين الوطنية
حمد عضو الهيئة القيادية هاتين الندوتين الرفيق زردشت م

  .لحزبنا
  حوادث نوروز في سري كانيه بعض

وحفظ األمن السياسي (قامت دوريات مشتركة من  -#
باقتحام بعض المنازل   هفي سري كاني) والشرطة  النظام

شرفات  ألضواء الملونة منفي ليلة نوروز وإزالة ا
) newroz(وخاصة المكتوبة على شكل  ،المنازل

ذا تكرر رفعها لمرة تهديد األهالي بالسجن إو، ومصادرتها
كان يطلقها هانات التي إلوا شتائمال أخرى، وإطالق بعض

معاون مدير المنطقة على المحتفلين بليلة نوروز مما خلق 
  . من االحتقان بين أبناء شعبنا الكردي في المدينة اًنوع

قامت فرقة ميتان للفلكلور  ٢١/٣/٢٠٠٩ وفي يوم -#
الكردي بتقديم برامجها الفنية والغنائية على مسرح مشترك 

حيث تجمع اآلالف من  ،لكوريةوالف همع فرق سري كاني
الكردي وبعض األخوة من الضيوف العرب  شعبناأبناء 

ممارسات ومضايقات السلطات  رغم ،هذه االحتفاالت
لي، إال أن جماهير شعبنا الكردي توافدت منذ المحلية لألها

الصباح الباكر صوب المكان المخصص لهذا اليوم 
هو هذا العيد لتثبت بأن نوروز بعيدها القومي  لالحتفال

  .والتآخي بين الشعوبرمز السالم 
  

  نشاطات منظمة الدرباسية
تركة باسم ندوة مشلحزبنا أقامت منظمة الدرباسية  -#

وقد حاضر فيها الرفيق زردشت تحالف المجلس العام لل
الفعاليات العديد من هذه الندوة حضر و ،محمد

وتم  الوطنية، وبعض من ممثلي األحزاب،الشخصيات و
 :في مسائل عدة أهمهاشرح وجهة نظر المجلس العام 

 ،، والمؤتمر الوطني الكرديتأطير الحركة الكردية حول(
األخيرة  اآلونةالتي حصلت في والمواقف المتضاربة 

  ) ...وغيرها ذارآوخاصة بشأن بيانات شهر 
في الفلكلورية ومن جهة أخرى قامت فرقة روناهي  -#

بتقديم عروضها على مسرحها الخاص في عيد نوروز 
حول من المواطنين ان حيث تجمع اآلالف تموقع جولبس

باالحتفال في أجواء ربيعية جميلة  مفرحينمسرحها 
  .الجميلالكردي الفلكلوري  زيبالان تمزينين تالل جولبس

  نشاطات منظمة الحسكة
   
يوم نوروز بالخروج إلى  حزبنا في الحسكةقامت منظمة   

سد الخابور شمال غرب المدينة حيث المكان المتفق عليه 
 من قبل كافة التنظيمات الكردية المتواجدة هناك، وقدمت 

ت الفلكلورية عروضها وبرامجها الفنية، وقامفرقة حلبجة 
، وفي الختام عدد من الفنانين الكرد على مسرحها باستقبال

  .حيى الحفل عدد من الفنانين الكردأ
  

  األمسيات الكردية في دمشق
أمسية  الشاعر أوفالز اأحي  ٢٠٠٩شباط  ٢٧بتاريخ = 

 األستاذ شيخ برمجة ، في البداية قام مقدم األمسيةشعرية 
هماته في وإلقاء الضوء على بعض مسا الشاعربتعريف 

بإلقاء قصيدته باللغة الكردية ،  شاعرثم قام ال. الشعرمجال 
بأسلوب شيق وممتع ، علماً أن القصيدة مترجمة عن 

 " بلقيس" والتي عنوانها نزار قباني العربية للشاعر الكبير 
، وتطرق إلى شرح معاني بعض الكلمات الكردية األصيلة

الية التي بعض الصور الفنية والجمومن ثم بدأ بشرح 
أن يلقي  الشاعر، حيث استطاع تظهر غنى اللغة الكردية 

، ومن ثم فتح الضوء ولو بشكل موجز على مكانة الشعر
وكانت األمسية مميزة من حيث عدد باب المناقشة ، 

 الحضور ، وطبيعة المداخالت واألسئلة التي أغنت
   .األمسية

 الكاتب مصطفى حنان اأحي  ٢٠٠٩آذار  ٢٧بتاريخ = 
 –ما نتيجة ضياع لغة ( شعرية تحت عنوان أمسية 

Wende B/na Zimanek, Encam ~iye 
بتعريف  السيد أبو جومرد ، في البداية قام مقدم األمسية)

المحاضر وإلقاء الضوء على بعض مساهماته في مجال 
بقراءة مادته باللغة ثم قام المحاضر . الكتابة باللغة الكردية

ممتع ، حيث كانت الجمل الكردية ، بأسلوب شيق و
المحاضر أن ينال استطاع كما ، والكلمات المستخدمة متقنة

، ومن ثم فتح إعجاب الحضور بساللته وقراءته البارعة
وكانت األمسية مميزة من حيث عدد باب المناقشة ، 

الحضور بالرغم من ضيق المكان ، وقد أغنت األمسية 
 .مدخالت وأسئلة الحضور

  
  قنشاطات منظمة دمش

  
  احتفاالت بمناسبة عيد المرأة العالمي

  
أقامت منظمة المرأة في دائرة دمشق لحزبنا احتفاالً فنياً   

مميزاً حضره أكثر من خمسة وسبعين شخصاً وتلي في 
الحفل رسالة المرأة وعدد من المقاالت التي تتحدث عن 
التاريخ النضالي للمرأة الكردية وعن بعض الشخصيات 

ة في التاريخ الكردي القديم والمعاصر النسائية البارز
وشارك في الحفل مجموعة من الفنانين والفنانات والذين 
أغنوا الحفل بمجموعة من األغاني الجميلة وتخلل الحفل 
تقديم بعض الفقرات الفنية األخرى وشارك الحضور في 
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اإلجابة عن األسئلة الثقافية من خالل المسابقة التي أجريت 
كما تم إحياء احتفاالت .ايا الرمزية للفائزينوتم تقديم الهد

مماثلة في ريف دمشق شاركت فيها مجموعة كبيرة من 
نسائنا الكرد واللواتي تحدثن عن دور المرأة الهام في بناء 

  .مجتمع سليم ومعافى
  ندوات سياسية

  بمناسبة انعقاد مؤتمر الحزب ومناسبة عيد النوروز
  
ندوات سياسية في كلٍّ  أقامت دائرة دمشق لحزبنا ثماني  

من دمشق وريفها تحدث فيها الرفاق المحاضرون عن 
المقررات والنتائج التي خلص إليها حزبنا في مؤتمره 
السادس كما تطرقوا إلى آخر المستجدات على الساحة 
  .الوطنية السورية وعلى صعيد الحركة الكردية في سوريا

  
  إجماع كردي في دمشق

مثلين عن أحد عشر منظمة تّم في دمشق وبحضور م  
ألحزاب وفصائل الحركة الكردية في سورية التوقيع على 
االحتفال بالعيد القومي للشعب الكردي في مكان واحد 
وعلى خشبة مسرح واحدة وتحت خيمة واحدة تمثل 
منظمات الحركة الكردية في دمشق وقد القى هذا اإلجماع 

شق و باقي قبوالً وتأييداً من جماهيرنا الكردية في دم
  .المناطق

  بيان
العيد القومي للشعب ، احتفاالً بعيد النوروز المجيد  

والعشرين من شهر آذار من  الكردي الذي يصادف الواحد
، قامت جموع جماهير شعبنا الكردي مع الفرق كل عام
" الديماس"بالتوجه إلى مكان االحتفال في منطقة  الفنية

عمدت األجهزة  كرومنذ الصباح البا، غربي مدينة دمشق
األمنية إلى منع وصول المنصات وأجهزة الصوت إلى 

أصحاب األجهزة والمنصة  مكان االحتفال وتهديد
تهم إال أن هذا ابمصادرتها وتكسيرها وحجز رخصهم وهوي

شعبنا الكردي في ممارسة احتفالهم    يثني إرادة المنع لم
د ممارسة طقوس العي بهذا العيد بل زاد من إصراره على

بما أوتي من الوسائل البسيطة للتعبير عن ممارسة حقه 
 . القومي الذي يرمز إلى الحرية والسالم والتآخي بهذا العيد

إن سلوك السلطة هذا يأتي ضمن سلسلة متصاعدة من 
شعبنا الكردي والذي هو جزء  ممارسات قمعية بحق

 .أساسي من النسيج الوطني العام في سوريا
حزاب الكردية بدمشق ندين بشدة مثل منظمات األ إننا في  

االستثنائية بحق  هذه الممارسات القمعية و اإلجراءات
شعبنا الكردي على ممارسة حقوقه القومية بل تزيدنا 

النضال الوطني الديمقراطي السلمي بكافة  تصميماً على
الشعب الكردي  أشكاله حتى يتم اإلقرار الدستوري بوجود

ريخية ويشكل ثاني أكبر كشعب يعيش على أرضه التا
 . قومية في البالد

  عاش نوروز رمز الحرية والسالم
    البالد الحرية لمعتقلي نوروز وكافة معتقلي الرأي في

22/3/2009    
  منظمات األحزاب الكردية في دمشق

  .....نشاطـات ووقائـع آذاريـة
 :في مدينة الرقة •

حفل  بموجب موافقة رسمية من السلطات المحلية ، أقيم
آذار احتفاًء بقدوم عيد نوروز ،  ١٩فني ساهر مساء 

شخص من نخبة المجتمع / ٤٥٠/بحضور ما يقارب 
 –خبات طيفور (الكردي في مدينة الرقة ، أحياه الفنانون 

مع الفرقة الموسيقية التي قدمت معزوفات ) عثمان جان 
ممتعة ، بتقديم األستاذ بريشان بأشعار جميلة وأسلوب 

  .رقيق
آذار ، تم إحياء حفل مركزي بحضور  ٢١يوم  وفي

اآلالف في أحضان الطبيعة وتبادل الناس التبريكات 
  .ما لديهم من أغاني وموسيقا جميلةوالتهاني وقدم الفنانون 

 :في مدينة حلب  •
  :أقامت منظمة جامعة حلب للحزب  
  bavê azadأمسية شعرية موسيقية ، شارك فيها كل من -١
، وتمتع الحضور بأغانٍ قامت   rojînقة يوالرف  reşîd و

بأدائها صاحبة الحنجرة الذهبية نسرين ، واختتمت برقصات 
جميلة من المشاركين فيها على نغمات البزق مع العازف 

  .diyar janالشاب 
ندوة ثقافية ، شارك فيها ما يقارب األربعون طالبا  -٢

لغة وطالبة ، وألقى فيها األستاذ أبو جوان محاضرته بال
الكردية ، تطرقت لمكانة اللغة الكردية بين لغات العالم ومدى 
أهمية حمايتها وتطويرها من خالل تعلمها والتحدث بها 
وتناولها قراءة وكتابة ألن اندثار اللغة يعني ضياع األمة وما 
يدل على ذلك هو محاوالت أعداء الكرد الدائمة بمحاربة 

وه المحاضر إلى أهمية لغتهم وتشتيت ثقافتهم وإنكارها ، ون
الذي "   Gulîstana Zimên...الكتاب الجديد حديقة اللغة

ألفه الكاتب مروان بركات، وأغنى الحضور الندوة بأسئلتهم 
  .مداخالتهم وتشوقهم لالهتمام باللغة الكردية 

ندوة سياسية باسم حزب الوحدة حول مجمل األوضاع  -٣
سوريا وما تعانيه الراهنة وما يتعرض له الشعب الكردي في 

الحركة الوطنية المعارضة بما فيها الحركة الكردية من 
إرهاصات ومشاكل وما هو مطلوب منها ، حيث كان الحوار 

  .فعاالً وتميز بالوضوح والشفافية 
آذار أقامت تنظيمات  ٨وإحياًء ليوم المرأة العالمي في  

ف ندوة وأمسية ، تم فيها الوقو/ ١٣/الحزب في مدينة حلب 
على معاناة المرأة وجوانب االضطهاد التي تتعرض لها في 
مجتمع الزالت تحكمه الكثير من المفاهيم والعادات المتخلفة 

، ية وجائرة تطبق بحق الشعب الكرديوفي ظل قوانين استثنائ
حيث تم تكريم العديد من النسوة بلوحات تذكارية تتضمن 

الت المرأة تعبر عن نضا) ليلى زانا و ليلى قاسم(صورتي 
في جو من ... الكردية في الدفاع عن قضيتها العادلة ،

 .الفرحة واألمل بمستقبل زاهر تنعم فيه المرأة بكامل حريتها
وتلبية لدعوة الحركة الكردية في سوريا وإحياًء لذكرى  

وقفت الجماهير ، الشهداء وفي ظل تواجد أمني مكثف 
ففي ساحة جامعة  الكردية خمس دقائق حداداً على أرواحهم ،

حلب منعت األجهزة األمنية وعناصر حزب البعث جموع 
الطالب الكرد من الوقوف ولجأت إلى إبعادهم وتفريقهم قسراً 
بالضرب واإلهانة واعتقال البعض منهم، وفي النتيجة تم 

  ٦   شؤون المناطق        )          ١٨٨(العدد              YEKÎTÎ  لوحـــدةا 



إلى  إحالة التالية أسمائهم من قبل جهاز األمن العسكري
إثارة (إليهم تهم  النيابة العامة العسكرية بحلب ووجهت

) الفوضى وإثارة النعرات الطائفية الشغب والتحريض على
  : وتم إيداعهم في سجن المسلمية المركزي ، وهم

البئرين  ١٩٨٨تولد  –كاوا ديكو بن بطال وأمينة  -١
 .سنة أولى معهد متوسط زراعي -) عفرين –راجو (
 ١٩٨٦تولد  –آالن حسيني بن محمد خير وخولة  -٢
 .سنة ثالثة اقتصاد –) الحسكة –عامودا (
 ١٩٨٣تولد  –محمد فتاح بن شيخموس ونافعة  -٣
 .سنة ثالثة فلسفة –) الحسكة  –درباسية  –عامورية (
 ١٩٧٤تولد  –بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة  -٤
 .سنة رابعة حقوق  –) عين العرب –شيوخ  –قوقلق (
 ١٩٨٤تولد  –عبدي رمي بن عبد الباقي وترفة  -٥
 .سنة رابعة تربية –) الحسكة –درباسية  –ة غنامي(
شنكل  ١٩٨٥تولد  –علي محمود بن خليل وخديجة  -٦
 ) . عفرين(

من مدير المدينة  -أعلن رسمياً  –كما صدر قرار 
من ) عبدي رمي –آالن حسيني (الجامعية بإخراج الطالبين 

السكن الجامعي لفصلهم فصالً نهائياً من الجامعة بناًء على 
تاريخ / ٢٠/ة لجنة االنضباط رقم توصية جلس

، حيث لم يعلن بعد قرار الفصل من الجامعة ١٢/٣/٢٠٠٩
  .بشكل رسمي 

  
وفي نـداء لها دعت منظمة حلب لحزبنا الجماهير  

الكردية لإلحتفال بعيد نـوروز بشكل حضاري الئق بعيداً 
عن حاالت الفوضى ورفع الشعارات الالمسؤولة ، حيث 

آذار  ٢٠وع واألضواء الملونة مساء زينت الشرفات بالشم
وسط أصوات األغاني والموسيقا ، إال أن الحضور األمني 
المكثف االستفزازي في الشوارع خلق حالة من التشنج 
واالحتقان وردات الفعل السلبية لدى قيام عناصر السلطة بمنع 
الناس من السير في الشوارع وضرب البعض وتوجيه الشتائم 

عتقال العشرات من العامة لفترات مختلفة إليهم، حيث تم ا
والزال مصير البعض منهم مجهوالً، لكن الكرد توجهوا 

آذار وأحيوا عيدهم  ٢١باآلالف إلى المركز االحتفالي صباح 
القومي نوروز بفرح وسرور وسط األنشطة التي قدمتها 

  .الفرق الفنية
وفي مطعم باتيل بحلب وبموجب موافقة رسمية أقامت   
آذار  ٢٠مساء  اساهر افني وعة من المحامين الكرد حفالمجم

شخص ، بتقديم األساتذة بريشان / ٥٠٠/بحضور ما يقارب 
 – شيرو منانالموسيقار المعروف (ونوري كورنعسان، وإحياء

الفنية بقيادة هيثم برج مع عازف البزق محمود  رامانفرقة 
 – دوسكينالفنانة  –للرقص الشعبي  نوروزفرقة  –عثمان 
 – خبات طيفورالفنان  –مع عازف الطنبور جمعة  خنافالفنانة 
، استهله المحامي حسين نعسو بكلمة مقتضبة ) جان بوروالفنان 

باللغتين الكردية والعربية رحب فيها بالضيوف الكرام وركز 
على مدى أهمية هكذا حفل حضاري الئق بمناسبة عيد نـوروز 

الشراكة الوطنية دون رمز الحرية والسالم وضرورة تحقيق 
حديقة "إقصاء أحد، وتم توزيع عشرة نسخ من كتاب 

لمؤلفه مروان بركات المطبوع "  Gulîstana Zimên...اللغة
بموافقة رسمية من وزارة اإلعالم السورية ، كهدايا على 

  .الحضور

  :في منطقة عفرين  •
آذار بشكل سلمي وهادئ ، وتمت  ١٢جرى إحياء ذكرى   

قورتقالق  –" الشهيد حسين"زيارة حنان (لشهداء زيارة قبور ا
الشهيدة "مسكة  –" الشهيد غيفارا"حسن ديرا  –" أوريا"الشهيد "

ووضع أكاليل الزهر باسم منظمات األحزاب الكردية " ) فريدة
في عفرين عليها ، إال أن األجهزة األمنية منعت زيارة قبري 

  ).في قرية بينيه جالل(و ) إبراهيم في قرية بعدنلي (الشهيدين 
وفي أيام عيد نـوروز انتشرت العناصر األمنية بكثافة في 

 ٢٠أرجاء منطقة عفرين ولم يرق لها الرقص والغناء مساء 
آذار فرحاً بقدوم العيد، فقامت بمصادرة أخشاب المسرح 

 –إسكان (والمشعل في قرية بعدنلي ومنعت االحتفاالت في قرى 
، لكن في اليوم ...) ج خليل ح –باسوطة  –معمال  –غزاوية 

التالي توجهت الجماهير الكردية باآلالف إلى مراكز االحتفاالت 
التي ) تل جلمة –تل جرناس  –كلي تيرا  –ميدانكي  –عيندارا (

أشرفت عليها منظمات األحزاب الكردية في عفرين بشكل 
مشترك ، وفي جو ربيعي جميل قدمت الفرق الفلكلورية 

  .ت االحتفاالت دون وقوع أحداث مؤسفة تذكرنشاطاتها ، وانته

 :في منطقة كوباني •
آذار ، وقفت الجماهير في مدينة كوباني  ١٢في ذكرى أحداث   

وقراها خمس دقائق حداداً على أرواح الشهداء بمشاعر الحزن 
آذار بإشعال النيران  ٢١واألسى ، واحتفلت بقدوم عيد نـوروز 

شعال الشموع ، كما تجمعت في قمم التالل وإضاءة الشوارع وإ
باآلالف في المراكز االحتفالية التي أقامتها منظمات األحزاب 

) كاشيه مشته نورية –دفه مغار  –حمامك  –جلبية (الكردية في 
بمشاركة الفرق الفلكلورية ، وانتهت هذه المناسبات دون وقوع 

  .أحداث مؤسفة
السلطات جدير بالمالحظة أنه في عموم محافظة حلب تعاملت   

مع مناسبات شهر آذار بمفهوم أمني بحت من استدعاءات 
، قاسية واعتقاالت كيفية وعشوائية واستجوابات وتهديدات بلهجة

وانتشار مكثف لعناصرها دون أية مراعاة لمشاعر المواطنين 
وبانتهاك فظ ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان ، هذه األساليب التي 

الحفاظ على األمن بل إنها تخلق أثبت التاريخ عقمها لن تنفع في 
حاالت الفوضى واالصطدام التي تضّر بالمصلحة الوطنية ، 

  .وتبقى السلطات هي المسؤولة بالدرجة األولى 
  

  رحل الرفيق نيازي علوش باكراً
آذار وفي  ٢٦صبيحة يوم الخميس   

حادث اصطدام بين سيارته وأخرى 
الواقع بين (قرب موقع قبطان الجبل 

، فارق الحياة ) عة سمعانحلب وقل
علوش بن ) نيازي(الرفيق منان يازي 

قرية  ١٥/١/١٩٧١مواليد  –رشيد 
جنديرس وهو أب  –آشكان غربي 

لستة أوالد ، عرف الفقيد بإخالصه 
وإقدامه للدفاع عن قضية شعبه 
العادلة ، وناضل في صفوف حزبنا 

  .منذ ما يقارب سبعة أعوام
اء واألهالي ووري الثرى بحضور جمع من الرفاق واألصدق 

في مقبرة قريته وسط مشاعر الحزن واألسف على شبابه 
  .ورحيله المبكر

نتقدم بأحر التعازي إلى الرفاق وإلى أسرته ، ونسأل اهللا أن 
  .يتغمد الفقيد بواسع رحمته
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  الرفيق محمد فهيم أبو آزاد 
  هـــــة اللــــفي ذم 

    
/  ٣/  ٣٠بتاريخ  

انتقل إلى   ٢٠٠٩
فيق حمته تعالى الرر

محمد فهيم مال 
أبو (حسن الخالدي 

 الذي منح  )آزاد
شرف العضوية في 
اللجنة المنطقية 
لحزبنا، وهو من 
أهالي قرية جمعاية 

به  قرية تل معروف، إثر مرض عضال ألّم ١٩٤١تولد 
 خزنة يرة، ووري الثرى في مقبرة قريةمنذ فترة قص

كبير من رفاقه  التابعة لمنطقة القامشلي، وبحضور حشد
  .وبمشاركة واسعة من محبيه وأصدقائه وأهله ،الحزبيين

انتسب المرحوم إلى صفوف الحركة الكردية منذ عام   
، وكان المرحوم من المدعويين إلى المؤتمر ١٩٦١

، ١٩٧٠الوطني الكردي في كردستان العراق عام 
وناضل في سبيل قضية شعبه ونصرتها في مختلف 

لقاسية من معيشية وأمنية وغيرها، الظروف الصعبة وا
وتعرض خالل مسيرته النضالية لشتى أنواع المضايقات 

 ٢٠٠٤/  ٣/  ٨واالعتقاالت وكان آخرها في يوم 
 ..جمعايةبمناسبة االحتفال بعيد المرأة العالمي في قرية 

مؤمناً بعدالة قضيته  ،كان وفياً في سلوكه النضالي
تذى به في الوطنية كان المرحوم مثاالً يحالكردية، و

وظل يحمل شرف العضوية إلى أن والصدق والمثابرة، 
وطنية معروفة  وهو ينحدر من عائلة ..وافته المنية

بهذه  ،المضطهد بنضاالتها وخدماتها تجاه شعبها الكردي
إسماعيل األستاذ  حزبالألقى رئيس  المناسبة األليمة

لى كلمة ارتجالية باللغة الكردية، تطرق فيها إ عمر
وتفانيه من أجل  ،ومدى حبه لشعبه ،خصال المغفور له

الحركة الكردية والحركة الوطنية السورية عموماً، حيث 
وإنما  ،الفقيد ليس خسارة لحزبه فقطأشاد في كلمته بأن 

ع عن ضيق كان المرحوم يترفّولعموم الحركة الوطنية، 
ز وأن هذا الحضور الممّي ،ب وغير ذلكاألفق والتحّز

ووفاءكم لكل مناضل يدافع ، لهو دليل على حبكم له اليوم
ووفائكم  ودليل على وحدتكم، عن حقوق شعبنا المضطهد

كما ألقى أحد ، للمناضلين والمدافعين عن قضايا الشعوب
الرفاق كلمة مرتجلة باللغة العربية باسم منظمة القامشلي 

وخصاله  زادأبو آأشاد فيها بمناقب الرفيق  للحزب
  .حميدةالوطنية ال

إلى ذوي القلبية تتقدم هيئة التحرير بأحر التعازي   
إلى كل من تكلف مشقة وأصدقائه وورفاقه  المرحوم

  .  المشاركة في مراسيم التشييع
  إنا هللا وإنا إليه راجعون

  آذار ١٢ء االذكرى الخامسة لشهد إحياء
آذار، أقامت منظمة  ١٢ ألحداثللذكرى الخامسة  أحياءاً  

 ت، بدأاحتفالية بهذه المناسبةالقامشلي ندوة حزبنا في 
، ثم تم البررة بالوقوف دقيقة صمت إجالال ألرواح شهدائنا

، إلقاء كلمة ارتجالية من أحد أعضاء الهيئة القيادية لحزبنا
أشاد فيها بتضحيات شهدائنا وببسالة شعبنا في التصدي 

ك ضده، كما ألقى أحد أعضاء لجنة اللمؤامرات التي تح
ائرة كلمة باسم اللجنة أشار إلى أهمية إحياء هذه الد

الذكرى، مؤكداً على ضرورة النضال من أجل تحقيق 
ها كلمة تطموحات وأماني شعبنا الكردي في سوريا، ثم تل

لقاء باقة من إ، وتم بهذه المناسبة منظمة حزبنا في القامشلي
وفي الختام . القصائد الشعرية من قبل بعض الحضور

  .معبرة بهذه المناسبةجميلة أغنية  ياراة قدمت الطفل
  آذار ١٢المجد والخلود لشهداء 

  
  مئات اآلالف من الكرد

  يحتفلون بنوروز في دمشق 
منذ الصباح الباكر خرجت مئات اآلالف من شعبنا   

الكردي إلى موقع الصحارى القريب من دمشق لالحتفال 
ام بكثافة بعيدهم القومي نوروز، وقد تمّيز االحتفال هذا الع

أعداد الكرد في موقع االحتفال والذي دل على تزايد عدد 
المهاجرين الكرد من مناطقهم صوب العاصمة دمشق، كما 
تمّيز العيد بعدم سماح األجهزة األمنية للفرق الفنية 
الفولكلورية بتنصيب مسارحها، كما منعت وصول مكّبرات 

ض الصوت إلى مكان االحتفال في خطوة خلقت االمتعا
  .لدى جميع الكرد في دمشق 

وفي جو ربيعيٍ رائع احتفل الكرد بعيدهم مصممين على   
أن يبقى نوروز رمزاً لوجودهم، وإن التنازل عن هذا الحقّ 

  .ضرب من الخيال
  أحكام قاسية وجائرة

    
العليا بدمشق،   األحد  في  محكمة أمن الدولة أصدرت  
أعضاء من  أربعةأحكاماً قاسية بحق  ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٩

جناية ب اتهامهمعلى خلفية  حزب آزادي الكردي في سوريا 
االنتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع 

 إثارةلضمها لدولة أجنبية و جزء من األراضي السورية
 .لنعرات العنصريةا

 :وجاءت األحكام وفق ما يلي  
  سيدو وعبد القادر بن جهاد صالح عبدو : تجريم كل من  

 .باالعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات
وحسين بن حميد  صالح بن محمد عبدو :تجريم كل منو  

باالعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عمالً بالمادة  محمد 
مخففة للألسباب ا .العام من قانون العقوبات السوري ٢٦٧
أربع  تخفيض عقوبتهما إلى االعتقال المؤقت لمدة تم

من قانون العقوبات السوري  ٢٤٣ادة سنوات عمالً بالم
  .العام

إننا ندين هذه األحكام الجائرة،التي تأتي في إطار إرهاب   
  .شعبنا الكردي، وإيقاف مقاومته للسياسة الشوفينية
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