
  
  الرفيق وقفي إيبش يرحل عنا

  
 بقلوب حزينة ، ودعبحسرة و   

 عفرين –أهالي قرية كيال 
وجوارها واألصدقاء والرفاق 

وقفي إيبش بن محمد  درسالم
الذي وافته المنية صباح يوم 

بمستشفى ابن رشد  ٢٠٠٨تشرين األول  ٢٠ االثنين
  .بحلب إثر مرض عضال ألم به لفترة طويلة

ئق انتقل من حلب إلى كيال عبر بموكب جنائزي ال
سهول وتالل وجبال منطقة عفرين وفي يومٍ خريفي 

وبحضور حشد من المحبين دفن جثمان الفقيد في  هادئ
مقبرة القرية مسقط رأسه وبعد انتهاء المراسم الدينية 
ألقيت كلمة باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 

لهموم  سوريا ركزت على مناقب الراحل من حامٍل
وأن غيابه يشكل شعبه الكردي ومحبٍ للعلم والمعرفة 

خسارةً ألسرته وأهله وللحركة الكردية والديمقراطية 
  .الوطنية

له طفالن  ١٩٧٠الرفيق وقفي من مواليد كيال عام   
جامعة  –) رياضيات(خريج كلية العلوم ) رويار ومايا(

، كان  ١٩٨٦حلب انتسب إلى صفوف حزبنا عام 
ي أوساط الطلبة مدافعاً أيام الدراسة الجامعية فنشيطاً 

شعب الكردي المضطهد ، الوعن قضية  عن حقوقهم
  .عمل مدرساً في منطقة منبج ومدينة حلب

أنفسنا ، نتقدم بأحرها إلى في الوقت الذي نعزي فيه   
  .وطفليه وأهله وأصدقائه أرملة الفقيد

  
محمد إبراهيم بن عبد المنان 

  وداعاً
  

 إبراهيم بن عبد المنان محمد   
قرية  - منطقة عفرين من مواليد 

دخل ، له طفالن  ١٩٦٨كوتانلي 
كلية االقتصاد والتجارة بجامعة 

عمل ، خاصة  لظروفحلب ولم يستطع التخرج منها 
، تميز بنشاطه وناضل في موظفاً في بلدية حلب 

وظل ،  ١٩٨٧ابتداء من صفوف حزبنا لعدة أعوام 
خر أيامه ، بعد آالمٍ مريرة لفترة طويلة صديقاً مؤازراً آل

أيلول  ٢٣ض عيناه راحالً في أغم، مرض ال مع
، وبحضور حشد من األهالي واألصدقاء والرفاق ٢٠٠٨

ووري الثرى في مقبرة القرية مودعين الفقيد بحزن 
  .عميق

نتقدم إلى ذويه وأصدقائه بأحر التعازي ونسأل اهللا أن   
  .يتغمده بفسيح جنانه

  

  
  الرفيق قدور في ذمة اهللا

ودعت  ١٣/١٠/٢٠٠٨بتاريخ   
الرفيق ) عين العرب(منظمة كوباني 
اثر مرض  رعبد القادقدور مسلم بن 

، وقد  مفاجئ وهو في ريعان شبابه
شيع جثمانه الطاهر إلى مثواه األخير 

أهل غفير من  بحضور جمعٍ) خراب خله(في قريته  
، وكان الرفيق قدور الئقةسم رفاق وأصدقاء الفقيد في مراو

ملتزماً بقضاياه ومعروفاً بأخالقه الحميدة وسيرته الحسنة 
   .بالقومية والوطنية رغم ظروف عمله الشاق والمتع

من هو م و٢٠٠٢انتسب إلى صفوف حزب الوحدة عام 
ومتزوج له طفالن ليلى و ١٩٧٨مواليد قرية تحتك فوقاني 

  .ديالى
التعازي القلبية إلى ذوي  قدم بأحربهذه المناسبة األليمة نت  

  .الصبر والسلوان همسائلين اهللا القدير أن يلهم ورفاقهالفقيد 
  

  ندوة في ريف كوباني
  
تشرين األول  أواسطكوباني الحزب في أقامت منظمة   

المنصرم ندوة سياسية في ريف كوباني تحدث فيها الرفيق 
المحاضر عن الوضع السياسي في سورية وآخر 

دمشق  إعالنع اوضأتجدات على الساحة الوطنية والمس
  .ضمنهاحول دور حزبنا ، ووالحركة الكردية في سوريا 

 هاومؤيدي حزبنا أغنو ءوقد حضر الندوة عدد من أصدقا
  .بتساؤالتهم ومالحظاتهم القيمة

  
  تكريم للرفاق القدامى

الرقة حفالً تكريمياً  –أقامت منظمة حزبنا في تل أبيض   
ن رفاقنا القدامى ممن تجاوز عمرهم النضالي لخمسة م

عاماً تقديراً لجهودهم المخلصة في الدفاع عن قضية / ٢٥/
الشعب الكردي في سوريا ودورهم االجتماعي المميز 
وتحملهم للمشقات والمتاعب في النضال داخل صفوف 
الحزب، وبحضور ما يقارب الخمسين من الرفاق 

يقة صمت على أرواح واألصدقاء بدأ الحفل بالوقوف دق
شهداء الحركة الكردية وقضية الحرية وبعدها ألقى مسؤول 

المستجدات الدولية  فيهاالمنظمة كلمة سياسية تناول 
السياسية في  مواإلقليمية والداخلية وأوضاع الكرد وحركته

يل من الزهر إلى الرفاق لتقديم أكا من ثم تمسوريا ، و
المحبة واأللفة وبروح المكرمين ، واختتم الحفل بجو من 

  .من المسؤوليةعاٍل 
  نشاطات

 منظمة حزبنا في دمشق
بالتعاون والتنسيق مع  دمشقحزبنا في  منظمة قامت  

بتكريم ) الكوملة ( تجمع الشباب الديمقراطي الكردي 
الطالب الناجحين في المرحلتين اإلعدادية والثانوية ، وذلك 

رمزية لهم ، بزيارة أهاليهم وتقديم بعض الهدايا ال
 .وتشجيعهم على االهتمام بالدراسة والتحصيل العلمي 

 ٦   شؤون المناطق      )             ١٨٣(العدد            YEKÎTÎ  الوحـــدة 

 



  ثالثة شبان يلقون حتفهم في حادث سير مروع
  
اصطدام بين سيارة بيك  إثر وقوع  

آب ودراجة نارية على الطريق 
الواصل بين قرية أرندة ومركز 

) منطقة عفرين(ناحية شيخ الحديد 
صبيحة أول أيام عيد الفطر 

  :توفي ثالثة شبان هم  ١/١٠/٢٠٠٨
شيخو علوش بن محمد ،  -١

، وهو ١٩٩٠من مواليد شيخ الحديد 
 .من رفاق حزبنا

عبد العزيز يوسف بن  -٢
محمد ، من مواليد شيخ الحديد 

 .يدرس الصف الثالث الثانوي ١٩٩١
أحمد علوش بن عابدين من  -٣

 .١٩٨٥مواليد أرندة 
لقد خيم الحزن على وجوه أهالي تلك 

على رحيل أناس في  سفينآ،  الناحية
ففي اليوم األول من ، ريعان شبابهم 
أفراحه إلى أحزان  تالعيد الذي تحول

وبحضور جمعٍ غفير تم دفن ومآسي 
جثمان الرفيق شيخو في مقبرة شيخ 
الحديد وألقيت كلمة مؤثرة على 
رحيله أما جثامين الشابين اآلخرين 
فقد تم دفنهما في اليوم الثاني بمقبرتي 

  .قريتهما
ذكر أن حوادث كثيرة تقع من انتشار الدراجات النارية ي   

الخفيفة واستخدامها األهوج بسرعات عالية في طرق 
ؤدي إلى وقوع ضحايا وموت أبرياء يالريف السيئة ، مما 
  .يؤسف على رحيلهم

في الوقت الذي نذكر فيه األهالي بضرورة توجيه    
، نتقدم ات والحذر في قيادة الدراجأبنائهم بسلوك سليم 
الراحلين ونسأل اهللا أن يلهمهم ومحبي بالتعازي إلى ذوي 
  .بالصبر والسلوان

  
  واقع التعليم في كوباني

    
بعد مرور أكثر من شهرين على افتتاح المدارس ال   
أبواب العديد من مدارس قرى كوباني مغلقة ، لعدم  تزال

ناء تكليف معلمين بالتدريس فيها ، رغم وجود الكثير من أب
المنطقة ممن يحملون شهادات تأهيلية وتربوية وتقدموا 
بأوراقهم إلى مديرية التربية بحلب ، ولكن لألسف برهنت 
السلطات السورية وأجهزتها األمنية مرة أخرى على مدى 

معلم بحجج  ٦٠أكثر من  تعيينشوفينيتها ، حيث منعت 
د واهية من قبيل خطر على أمن الدولة ، علماً أن أغلبهم ق

  .سنوات  ١٠أكثر من  سابقاً التعليمسلك أمضى في 
من جهة أخرى ال توجد رقابة صارمة من قبل الجهات 
التربوية والمعنيين في المنطقة ، على أداء إدارات 

المدارس وداوم المعلمين ومدى جديتهم فتراهم يداومون 
أسبوعاً ويعطلون آخر ، كم أن حال بناء وأثاث معظم 

مزري وقديم وال تتسع ألعداد التالميذ المدارس في وضع 
  .والطالب المتزايدة في بداية كل عام دراسي

يطالبون السلطات ) عين العرب(أهالي منطقة كوباني   
بضرورة تطوير ودعم المدارس وتشييد أبنية جديدة مع 
رفدها بكادر تدريسي كاف وبالخصوص من أبناء المنطقة 

ن ليقوموا بواجبهم على دون تمييز ، والتشديد على المعلمي
  .أكمل وجه ، لكي يبنوا اإلنسان عماد المجتمع والحضارة

  
  بأحسن حال تالطرق ومياه الشرب ليس

عانت مدينة كوباني األمرين من شح مياه الشرب إلى أن   
استبشروا خيراً باستجراره من نهر الفرات عبر خط يصل 

كم ، لكن يبدو أن الكميات الزالت غير  ٢٨طوله إلى 
كافية فتقوم الشركة بتخصيص أوقات معينة لمد السكان 

التي التصل إلى األماكن العالية نسبياً نظراً وبالمياه 
وخاصة أثناء فصل الصيف ، كما أن  اضغطهلضعف 

حيث العديد من قرى كوباني تفتقر إلى أبسط الخدمات 
على  ايعتمد األهالي في تأمينهإذ أحوجها مياه الشرب ، 

اآلبار االرتوازية التي انخفض مخزون غالبيتها بسبب قلة 
األمطار مما يدفعهم إلتباع طرق مكلفة في جلب حاجياتهم 

  .من الماء
ا المطبات والحفر في طرق مدينة كوباني والمؤدية أم  

إلى القرى التابعة لها فحدث وال حرج حتى باتت وكأنها 
عاماً ، / ٢٠/عود إلى يطبيعية حيث تاريخ تعبيد معظمها 

والصيانات التي تجرى لها عبارة عن ترقيعات وترميمات 
عشوائية تُخرب في فترة قصيرة ، فضالً عن أن الكثير من 

الزالت ترابية وعرة يصعب حتى على الحيوانات  الطرق
السير فيها شتاء ، علماً أن كوباني وقراها تقع في منطقة 
االستقرار األولى وتحتاج إلى طرق ومواصالت جيدة 
داخلها ومع محيطها ألجل إنجاح العمليات الزراعية ورفد 

  .االقتصاد الوطني بإنتاجها الوفير
جه السلطات لإلسراع في أبناء كوباني يصرخون في و   

  .تأمين خدمات عامة ضرورية وعاجلة
  
  

  من نشاطات منظمة حزبنا في مدينة الحسكة
  

عدة حفالت  تكريمية للطلبة األوائل المنظمة أقامت  - #
في الشهادتين اإلعدادية والثانوية، وذلك من أجل تشجيع 
ورفع معنويات الطلبة لنيل درجات متقدمة في تحصيلهم 

ي المستقبل، وقد تليت في هذه الحفالت كلمة العلمي ف
مقتضبة من قبل أحد الرفاق مبيناً فيها دور العلم والمعرفة 

  .في حياة الشعوب والمجتمعات
توزيع الهدايا التشجيعية على كافة  وجدير ذكره، تم  

المتفوقين  واالمتفوقين عربوناً لنشاطهم وتفوقهم، وأبد
تنا وأعربوا عن شكرهم من منظم وذويهم ارتياحاً كامالً

   .وامتنانهم على هذا النشاط واالهتمام الالفت بالجيل النشئ

 
العزيز يوسف عبد

 
  شيخو علوش

 أحمد علوش
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 زردشت محمدندوة جماهيرية حاضرها الرفيق  -# 
/  ٤٩/ المرسوم "عضو اللجنة السياسية للحزب بعنوان 

حضرها مجموعة من  "وتعارضه مع الدستور السوري
  .المهتمين بالشأن السياسي والقانوني

لهذا السلبي  تأثيرالالرفيق المحاضر عن مدى وأعرب   
على الحياة االجتماعية واالقتصادية وحتى المرسوم 

السياسية ومدى الضرر الذي سوف يالحق المجتمع 
السوري بكافة مكوناته وفعالياته المختلفة، وخاصة المجتمع 
الكردي الذي سوف يالحقه أكبر األضرار من جراء 

  .تطبيقه على أرض الواقع
أن هذا المرسوم أكثر ضررا من : وتابع الرفيق قائالً  

اإلحصاء العنصري السيئ الصيت بالنسبة لشعبنا الكردي، 
وأعرب عن استغرابه في تضارب هذا المرسوم وتعارضه 

  .مع الدستور السوري نفسه
حيث الحقوقيين، ندوة جماهيرية أدارها أحد الرفاق  - # 

عن سلبيات  وقانونياً الرفيق المحاضر شرحا تفصيلياً  قدم
في حال  ٢٠٠٨لعام /  ٤٩/ ومساوئ المرسوم التشريعي 

  .تطبيقه والعمل به
  

  وحلالصائغ شارلي م بحقجريمة نكراء 
  
جثة الصائغ شارلي ملوح في مدينة حلب بعد  تشوهد  

اختفائه لمدة يومين من قبل ذويه وهو مقتول ومحروق 
يمة النكراء بشكل بربري وذلك من أجل إخفاء آثار الجر

قشعر لها األبدان، وهو كان يتردد على حلب بحكم تالتي 
قبل شقيقه عبداألحد عمله التجاري، سبق وان تعرض 

لية نهب من قبل عصابة، حيث تم سرقة محوالي سنة لع
   .منه مليون ليرة سورية/ ١٢/ مبلغ 

والمرارة طالب العديد من  وفي جو مشحون بالغضب  
ملَّوح بفتح تحقيق في هذه الجريمة أقارب المغدور شارلي 

التي   التعتيم البشعة، كما عبروا عن استيائهم من عملية
  .تتبعها الجهات الرسمية للكشف عن الجناة المجرمين

  
  الرفيق رضوان في ذمة اهللا

في يوم االثنين     
انتقل إلى  ٢٠/١٠/٢٠٠٨
الرفيق رضوان تعالى  تهرحم

رمضان إثر نوبة دماغية في 
ة دمشق بينما كان هو العاصم

مرافقاً ألخيه المريض والذي 
عالج هناك منذ فترة وجيزة يكان 

  . نتيجة لمرض عضال ألم به 
    
قرية بابا محمود  ١٩٧٤الرفيق رضوان هو من مواليد   

التابعة لمدينة الدرباسية ، انتسب إلى صفوف الحزب في 
لحسنة وكان مثاالً لألخالق الحميدة والسيرة ا/ ٢٠٠٠/عام 

ملتزماً بقضايا شعبه القومية ، بين رفاقه وأصدقائه
قل جثمانه في موكب كبير إلى مثواه نوقد . والوطنية

األخير في قريته وبحضور جمع غفير من رفاقه وأصدقائه 
ع جثمانه ووري الثرى في نفس اليوم حيث شيومحبيه، 

  . بمقبرة قريته
  .ان للفقيد الرحمة وألهله ورفاقه الصبر والسلو  
  إنا هللا وإنا إليه راجعون  

  
  وداعاً للرفيق المناضل منان مصطفى محمد

  
عن عمرٍ ناهز الثماني وستون   

عاماً توفي الشخصية االجتماعية 
منان مصطفى الوطنية المناضل 

 ٢٠٠٨تشرين األول  ٢٩محمد في 
بمدينة عفرين ، وهو من مواليد 
قرية كيال الجبلية ، نما في وجدانه 

القومية والنضالية باكراً الروح 
فانتسب إلى الحزب الديمقراطي 

وظل مكافحاً  ١٩٦٠عام " البارتي"الكردي في سوريا 
صبوراً في صفوف حزبنا إلى يوم رحيله ولم ينقطع عن 

الرفيق منان . أداء واجبه النضالي طوال المدة الماضية 
 كان مثاالً لألخالق الحميدة والعالقة الحسنة مع بافي لقمان

  .الجوار ومحباً للعلم والمعرفة
بمراسم دينية معتادة وبحضور حشد غفير من أهالي   

عفرين وقراها ومن األصدقاء والرفاق تم دفن جثمان الفقيد 
عفرين ،  –على طريق كفرجنة " زيارة حنان"في مقبرة 

وألقيت كلمة باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
يله ومستذكرةً بخصاله من سوريا ابتدأت بالحزن على رح

حب للعلم واللغة الكردية ولشجرة الزيتون ، ومن إخالص 
لبلده سوريا ، وانتهت بتقديم التعازي إلى الحضور ورفاقه 

  .وعائلته
لى أسرته وأهله وإلى جميع نتقدم بالتعازي الحارة إ  

  .، متمنين أن يتغمد اهللا الفقيد بفسيح جنانهالرفاق
  

  لف في ذمة اهللامحمود محمد علي خ
    

 ٢٠٠٨/  ١٠/  ١٤توفي بتاريخ   
الشخصية الوطنية محمود محمد 

محمود (علي خلف المعروف ب 
أثر مرض عضال ألم ) الحالق 

قرية  ١٩٣٣به، وهو من مواليد 
سيمتك فوقاني التابعة لناحية 
عامودا، ، حيث أختار طريق النضال المشرف في سبيل 

إلى  تسب المرحومأنقضية شعبه الكردي المضطهد، 
الحركة الكردية منذ أوائل السبعينات، وكان مؤمناً صفوف 

وظل وفياً لها إلى أن وافته بعدالة قضيته الكردية العادلة، 
  .المنية

ذويه، وأهله و تهتقدم بأحر التعازي ألسرنبهذه المناسبة    
  .الصبر والسلوان همتغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وألهم

 
  

 ٨   شؤون المناطق      )             ١٨٣(العدد             YEKÎTÎ  الوحـــدة 


