
  االحتفال برأس السنة اإليزيدية في أحضان الطبيعة
  

خرج أبناء الطائفة اإليزيدية الكردية في منطقة عفرين في 
يوم األربعاء األول من شهر نيسان الشرقي الجاري إلى 

قرية قسطل جندو (أحضان الطبيعة الخالبة في ثالث مواقع 
، لالحتفال ) حرش طريق عفرين عيندارا –قرية قيبار  –
، مهنئين بعضهم ) األربعاء األحمر –سرسال (أس السنة بر

بقدوم العام الجديد ، وقد تجمهروا حول الدبكات الفلكلورية 
على إيقاع الطبل والزرنا ، وشاركت فيها الفرق الشعبية 
ومجموعة من الفنانين المبدعين ، وحضرت إلى تلك 
 المراكز شيوخ وأعيان الطائفة وممثلي األحزاب الكردية في

  .المنطقة ليقدموا لهم أحر وأجمل التبريكات
  .فكل عام واإلخوة اإليزيديون بألف خير

  
  رحلة طالبية كبيرة قرب قرية جلمة

  
قامت منظمة جامعة حلب لحزب  ٢٠٠٨\٤\١١ بتاريخ

الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، بتنظيم رحلة 
) عفرين(جنديرس  –طالبية كبيرة الى سهل قرية جلمة 

بحضور ما ، عروف بطبيعته الخالبة وينبوعه العذب الم
يقارب ألفي طالب وثالثة أالف من جماهير المنطقة ، وقد 

جان بورو ( بدأ الحفل بكلمة ترحيبية وأحياه كل من الفنانين 
فرقة  –نوروز  –جيهان  –زكريا دلجان  –أوسمان جان  –

  ).الدبكة الكرمانجية –فرقة زانين  –فرقة جوميه  –كرداغ 
وكان من المقرر ان يتم انطالق وسائط النقل في الساعة 
السادسة صباحا إال أن تدخل األجهزة األمنية كالعادة و 
حجزها ألوراق أغلبية وسائط النقل وممارسة الضغط 
والتهديد على السائقين عرقلت األمور ألكثر من ساعتين 
ولكن تصميم الرفاق على انجاز الرحلة تغلب على إرادة 

جهزة األمنية و تمكنوا من إيصال جميع الطلبة بنجاح األ
  .إلى الموقع المذكور

واختتم برنامج الحفل في الساعة الرابعة لتبدأ مسيرة العودة 
حيث قدم أهالي قرية جلمة ، بسالم و دون أي حادث يذكر

ومنظمات الحزب في جنديرس عفرين كل المساعدة الممكنة 
  .في سبيل إنجاح الرحلة

  
  ...بعيد الجالء احتفاًء

  زيارة لضريح إبراهيم هنانو بحلب
ذكرى االستقالل  ٢٠٠٨ظهر يوم السابع عشر من نيسان 

، قامت بعض قيادات أحزاب المعارضة السورية  ١٩٤٦
حزب الشعب ( في مدينة حلب من قوى إعالن دمشق 

حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي  –الديمقراطي السوري 
د االشتراكي الديمقراطي العربي حزب اإلتحا –في سوريا 

وبعض أعضاء ) في سورية الذي جمد عضويته مؤخراً
 عمر قشاشاألساتذة : المجلس الوطني لإلعالن ، من بينهم

 ومحي الدين شيخ آلي وسمير نشار وعبد المجيد منجونة
إلى جانب الشخصية الوطنية مصطفى الجابري ، بزيارة 

هيم هنانو وسعد اهللا إبراضريح أبطال االستقالل الوطني 
وضريح الجندي المجهول في محلة هنانو بحلب ،  الجابري

وقد وضعت باقات الزهر باسم العديد من الجهات الوطنية 
وفاء لنضاالتهم من أجل نيل االستقالل وجالء المستعمر ، 
وفي البداية ردد الحضور النشيد الوطني السوري ثم ألقى 

كلمة ارتجالية مقتضبة  منجونةعبد المجيد المحامي األستاذ 
أثنى فيها على الدور الكبير الذي لعبه هؤالء األبطال وأكد 
بأنه من حق الجميع الدفاع عن الوطن والمشاركة في تقدمه 
وازدهاره دون إقصاء ، وختمت الزيارة بالوقوف دقيقة 

  .صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الوطنيين الغالية
الموقع أي حضور رسمي أو أي  يذكر انه لم يكن هناك في

احتفاء من جانب السلطات المحلية في هذا اليوم الوطني ، 
سوى بعض العناصر األمنية المتخفية المكلفة بمراقبة 

  . تحركات الحضور
١٧/٤/٢٠٠٨ 

  السورية األمنقوات 
  تمنع فرقة كردية االحتفال

 الكردية وعيد العمال الصحافة بعيد
) كوباني(متي عين العرب قامت منظ ٢٠٠٨\٥\٢بتاريخ 

 -الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  والرقة لحزب
بمناسبة عيد  جعبر بتنظيم رحلتها السنوية الى قلعة -يكيتي

وصول  وكان من المقرر، الصحافة الكردية وعيد العمال 
الساعة السابعة صباحا اال ان تدخل  وسائط النقل في

النقل  وسائط ألغلبيةكالعادة و حجزها  األمنيةاألجهزة 
حواجز الترابية الممارسة الضغط و التهديد على السائقين وو

الى المكان  أخر الوصول الجماهير على الطرق والمنافذ
 المقرر ألكثر من ساعتين وبعض منهم عادوا الى بيوتهم

تدخل السافر من قبل األجهزة األمنية المل ورغم خائبي األ
ة وصل عدد كبير الى مكان الرق وقائد الشرطة في محافظة

 الحفل، ومع ذلك منعوا تشغيل األجهزةومكبرات الصوت
 koma‐كوما بهار(عروض الفلكلورية للفرق الفنية الو

buhar) سليمان من  عبد القادر(فقرات الغنائية للفنانين الو
الرحلة في الساعة  تو أختتم ( رشو من تل ابيض-قامشلو 

و ، دون أي حادث يذكر الم والرابعة لتبدأ مسيرة العودة بس
 ٣٠٠٠حسب التقديرات وصل عدد الحضور إلى حوالي 

  . األمنية شخص رغم الضغوطات
 

  )كوباني( معيد في ثانويات عين العرب 
أبدعت مديرية التربية في محافظة حلب وخاصةً في منطقة 

طالبات الذين الطالب والوظيفة جديدة بإعادة  عين العرب
عالمات تخولهم  ضي ولم يحصلوا علىفشلوا في العام الما

لدخول الجامعات وحتى المعاهد ،واآلن يتم توظيفهم في 
بتدريسهم لطالب المرحلة الثانوية للمواد  ثانويات كوباني

الطالب الذي  سؤال هنا هل يستطيعالو. العلمية واألدبية 
تخرج من المرحلة الثانوية أن يكون مدرساً لنفس المرحلة 

غيره هو أصالً فاقده،وكيف سيتمكن ل وأن يعطي شيء
إذا  دخول إلى الجامعات والمعاهدمن الالطالب أوالطالبة 

 أنكان معلميهم من نفس الدرجة من العلم والمعرفة علماً 
الجامعات عاطلين عن العمل  هناك عدد كبير من خريجي

  .في المنطقة

 ٦       شؤون المناطق      )          ١٧٧(العدد              YEKÎTÎ  الوحـــدة 



 )رأس العين ( ه سري كانيحزبنا في  من نشاطات منظمة
على  ٢٠٠٨/  ٣/  ٧بعيدها في  لحزبنا لت منظمة المرأةاحتف -#

وقد  ،حشد جماهيري كبيرهذا الحفل  ضفاف الخابور وقد حضر
وخضر  -حمي بافي زيدو ( :أحيا الحفل مجموعة من الفنانين

حيث عقدت حلقات الدبكة ) سربست  - محمد مجيد  -سليمان 
  .بهاالكردية واستمتع الحضور 

أقامت المنظمة ندوة ثقافية وسياسية مفتوحة عن أهم األحداث  -# 
والدروس المستقاة منها وبخاصة أحداث  آذارالتي وقعت في شهر 

حيث تم ، ٢٠٠٨والحدث العظيم في ليلة عيد نيروز  ٢٠٠٤ آذار
موقف إلغاء  وأسباب اتخاذ الحركة الكردية، التركيز عليهما

  .االحتفال بالعيد لهذا العام
أقامت المنظمة ندوة جماهيرية واسعة للفعاليات الثقافية  -#

وقد حاضر فيها  هواالقتصادية الكردية في سري كاني واالجتماعية
ووقف من خاللها على رئيس الحزب، األستاذ إسماعيل عمر 

العالقات العربية الكردية وضرورة الحفاظ على السلم األهلي 
ووقف  لقضية الكردية،وضرورة أن يتفهم األخوة العرب لعدالة ا

أيضاً على أهم المعوقات التي تعترض سبيل قيام المرجعية 
تعرض له إعالن دمشق من صعوبات ي ماوتطرق إلى الكردية، 

  .خاصة بعد اعتقال الكثير من قياداتهو
ديمقراطي  مة بارتيظمنحزبنا ومنظمة كل من قامت   -# 

طقة المغلوجة األول من نيسان إلى منفي الكردي برحلة ترفيهية 
ليلوز (ن يكل من الفنان هذه الرحلة اوقد أحي ،غربي مدينة الحسكة

محمد  -سربست  -حمي بافي زيدو - خضر سليمان  -أم آياز  -
مجيد باالضافة إلى الشاعر هوزان كوركوندي وبعض القصائد 

  .)العربية التي ألقاها عثمان مجيد
بعد  ةالعاشرردية الكفي إطار احتفاالت الحزب بعيد الصحافة   -#

 المئة أقامت المنظمة أسبوعاً ثقافياً بهذه المناسبة فكانت محاضرة
وقبول اآلخر ثقافة التسامح  : (بعنوان وسلمان بارود للكاتب
، حضرها لفيف من المهتمين والمثقفين في هذا الشأن، ) المختلف

حيث كان التفاعل واضحاً بين المحاضر والحضور، وذلك من 
خالت واالستفسارات واألسئلة التي تمت في المحاضرة خالل المدا

أكد في وإلجابة عليها من قبل المحاضر بكل شفافية ووضوح، او
ضرورة فهم هذه الحالة واعتمادها لغة نهاية محاضرته على 

  .بين مكونات المجتمع والعيش المشتركوالتواصل للتفاهم 
ة الكردية منذ حول تاريخ الصحافمحاضرة ألستاذ حسن برو ا ألقى -#

إلى أهم المصطلحات اللغوية التي يعتمدها  باإلضافة ،اآلن وحتى نشأتها
  .عبدالحليملألستاذ ) اللغة الصحفية (الصحفي في أيامنا هذه 

المجلة الشهرية ) المحور ( صدور العدد الثاني من مجلة  -#
لمنظمتنا وكان محور هذا العدد حول الصحافة الكردية، حيث 

  .األول حول اآلراء العربية في الحدث اآلذاري محور العدد
  من نشاطات منظمة المرأة لحزبنا في الحسكة

الشاعرة واستضافت  منظمة المرأة لحزبنا في مدينة الحسكة  الكاتبة 
محاضرة حول احد أهم الظواهر ، نارين عمر القادمة من ديركا حمكو

  .)العنوسة( هرة ظا أال وهي، السلبية  في المجتمعات في العصر الحديث
بدأت الكاتبة  بمقدمة وتعريف عن العنوسة والتي تعني لغويا طول فترة 

ووقفت على أهم األسباب التي ، مكوث الفتاة الغير متزوجة عند أهلها
تؤدي إلى العنوسة منها االقتصادية واالجتماعية والدينية والطبقية  

استبيانات ثم استعرضت نتائج ، والوجدانية، ووقفت مطوال عليها
ومقابالت قامت بها في هذا المجال وقدمت في النهاية حلوال لهذه  

  . الظاهرة

  احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية
  ) جولبستان( في قرية 

احتفاالً بالذكرى العاشرة بعد المئة لصدور أول   
على يد أمير ) كردستان ( صحيفة كردية باسم 
في  خانمقداد مدحت بدرالصحافة الكردية 

  .م١٨٩٨ عام نيسان ٢٢في القاهرة، 
ولجنة للفلكلور الكردي  روناهيفرقة أقامت   

حزب حزبنا  النشاطات الثقافية الكردية وبرعاية
 ،)يكيتي(الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

جولبستان التابعة لمدينة  في قرية رحلة ترفيهية
   . ٢٠٠٨/  ٤/  ١٨الدرباسية بتاريخ 

جنة النشاطات الثقافية لعت دلمناسبة وبهذه ا  
للفلكلور ) درباسية ( الكردية وفرقة روناهي 

والسياسيين الكتاب والصحفيين عدداً من  ،الكردي
والفنانين والجمعيات الحقوقية والمهتمين من جميع 

من عرب  أطياف ومكونات المجتمع السوري
 هذا المهرجان الفنيإلى وكرد وآشوريين وغيرهم 

جولبستان، حيث تم  ء الطبيعة في قريةفي أجوا
نصب خيمتين للضيوف وتقديم واجب الضيافة لهم 

  .على أكمل وجه
تليت عدد من الكلمات منها وفي هذه المناسبة   

وكلمة  – الكرديةالثقافية لجنة النشاطات (كلمة 
وبعض  -وكلمة اإلصدارات الكردية   –المثقفين 

المناسبة  ، ووردت في هذه)...الشعراء والكتاب
أيضا الكثير من البرقيات من المنظمات المجتمعية 
والشخصيات المعروفة والمواقع االنترنيتية وبعض 

  .الفعاليات الثقافية
وشاركت هذا االحتفال مجموعة من الفنانين  

حمي (  : وقدمت باقة من أغانيهم الجميلة وهم
ديا  - محمد مجيد -ليلوز -اعتدال  - بافي زيدو 

   ...).ام عباسعص -آياز 
بعض مراسلي المواقع االلكترونية عدد وقد أجرى 

 سريعة مع عدد من الكتابال تاللقاءا من
تمحورت والمهتمين بهذا الشأن والسياسيين 

 واآلفاق، حول واقع الصحافة الكرديةجميعها 
رقصات ليختتم المهرجان بعقد  ، المستقبلية لها

على و شعبية وبمشاركة واسعة من قبل الجمهور
  .أنغام الموسيقى الكردية

 إسماعيل عمروفي نهاية االحتفال شكر األستاذ   
الضيوف على تلبيتهم لهذه الدعوة ومشاركتهم بهذه 
المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأكد لهم أن دعوتكم 
إلى هذا االحتفال تعبير عن وفاء حزبنا ورفاقنا 

م له لهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، متمنياً
وفي معرض السعادة والموفقية والعودة بالسالمة، 

ء دولة ديمقراطية تحترم فيها دعا إلى بنا حديثه
يتساوى  التيدولة الحق والقانون  ،رادة الشعبإ

 . الجميع بدون استثناءفيها 

   ٧       شؤون المناطق       )          ١٧٧(العدد             YEKÎTÎ  الوحـــدة 


