
  من نشاطات
  منظمة المرأة في القامشلي

  
م أمسية ثقافية  ٢٠٠٩- ٣ – ٩أحيت منظمة المرأة لحزبنا في القامشلي في  -          

بدأت األمسية بالوقوف دقيقة صمت على ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، بمدينة ديريك 
لمجلس العام للتحالف ثم تليت رسالة ا، أرواح شهداء شعبنا الكردي وخاصةً شهداء آذار 

بعدها قدمت إحدى الرفيقات محاضرة حول بعض النسوة الكرديات ، في يوم المرأة العالمي 
بعدها أجريت مسابقة ثقافية تم في نهايتها توزيع ، المناضالت في سبيل القضية الكردية 

قات بشكل واختتمت األمسية بمقاطع غنائية وموسيقية أدتها عدة رفي، الهدايا على الفائزات 
  .رائع ومميز 

م وبمناسبة الذكرى الخامسة ألحداث القامشلي قام وفد ٢٠٠٩ – ٣ – ١١وفي  -        
تل ( من منظمة المرأة لحزبنا وللسنة الخامسة على التوالي بزيارة ضريح الشهيد زياد في 

هله ووضعت إكليالً من الزهور على ضريحه وقرأت الفاتحة وتم تقديم العزاء أل) معروف 
  .وإشعال الشموع على ضريحه

م وبمناسبة الذكرى األولى الستشهاد المحمدون الثالثة ٢٠٠٩ – ٣ – ١٩وفي  -       
رفيقة بزيارة عوائل الشهداء )  ٥٠( عشية نوروز العام الماضي قام وفد ضم حوالي الـ

ثة بمناسبة الثالثة لتقديم واجب العزاء ألسرهم وتقديم هدايا رمزية ألمهات الشهداء الثال
وبعد ذلك وبرفقة عوائل الشهداء وأقاربهم تم التوجه مشياً على األقدم إلى ، يومهن العالمي 

أضرحة الشهداء الثالثة في مقبرة الهاللية ووضعت عليها باقة من الزهور باسم منظمة 
  .   المرأة في القامشلي لحزبنا وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة

  
  عاماً على ١٦

  سجن الحسكة المركزي إحراق ريمةج
  

ينعمون  م، وبينما كان نزالء سجن الحسكة المركزي١٩٩٣آذار٢٤في ليلة األربعاء    
مهاجع البعض رهيبة في  اندلعت نيرانة، وعلى حين غر، بالهدوء والطمأنينة في مهاجعهم

  .بفعل فاعل
لسنة النيران الهائجة ال يستطيع إنسان الهروب من أو كانت األبواب محكمة اإلغالق 

التي  الرهيبة ر بمجزرة سينما عامودايذكّ ، مماالباحثة عن المزيد من األجساد اللتهامها
. في حالة مشابهةبعمر الزهور  التالميذ األكراد أرواح أكثر من مائتين من حينها حصدت

ة ما يقارب وإصابردياً أكثر من ستين إنساناً ك التهمت النيران أجسادكانت المحصلة، أن 
  .وتشوهات مستدامة بحروق بالغة ثالثين آخرين

ية والتكتم الشديدين، بالسر عةتلك الجريمة المروكعادتها، قابلت السلطة السورية     
وإعالن  وأسبابها الحقيقية اف في مالبساتهانزيه وشفّولم تقم بإجراء تحقيق عادل 

نات واالحتماالت لمختلف التكه مما تركت األبواب مفتوحة  لرأي العام،نتائجها ل
، خصوصاً وجدان جميع أبناء المحافظةو مشاعر تالتي هزبخصوص تلك الجريمة 

أقدمت بل ، من بينهم نشطاء سياسيون؛ وأن جميع الذين القوا حتفهم كانوا من األكراد
خمسة  لبعض المتهمين وتنفيذ حكم اإلعدام بحقّ مغلقةعلى إجراء محاكمات صورية 

  .عدم الوصول إلى الفاعلين الحقيقيينل شطب الملف غيةبمنهم 
١٦ حتى اآلن الكشف عن مرتكبيهات على هذه الجريمة المروعة التي لم يتم عاماً مر، 

وال تزال أرواحهم تتوق إلى معاقبة الفاعلين الحقيقيين الذين أصدروا أوامرهم بإحراق 
، نجدد الدعوة الذكرى األليمةوبمناسبة هذه  .البشر األحياء دون أي وازع من ضمير
وسلسلة الجرائم األخرى المرتكبة بحق أبناء إلجراء تحقيقات عادلة في هذه الجريمة 

آذار  ١٢جريمة إطالق النار بالذخيرة الحية المتفجرة على ضحايا فتنة: شعبنا منها
 ٢٠المحتفلين بعيد نيروز ليلةالشباب ، وجريمة إطالق الرصاص الحي على ٢٠٠٤
المجرمين  كشفَلحة الوطنية العليا للوطن تقتضي المص دين على أنمؤكّ، م٢٠٠٨آذار 

لنيل العقاب هم لمحاكم عادلة وتقديم ومسترخصي دمائهم المتالعبين بأرواح المواطنين
     ."غامضة"في ظروف  شعبناأبناء كي ال تتكرر مآسي القتل بحق المستحق، 

 تحية للشعب الكلداني
  اآلشوري السرياني

  في عيد
  س السنة اآلشوريةرأ
يحل عيد رأس السنة (  

) األكيتو(البابلية اآلشورية 
في األول من نيسان، 
حامال معه بشرى التجدد 

في . واالنبعاث في الطبيعة
دورة تستحث اإلنسان 
دوما على التكيف، وإعادة 
اختبار قدراته المتجددة 
على التموضع في الحياة 
والكون ودوره فيهما بعيدا 

. الرضوخ لألقدار عن
وتدفعه إلى نفض كل 
القيود التي تحد من حريته 
وإنسانيته في سعيه األبدي 
نحو الخلود، وهي ذات 
األسئلة الوجودية التي 
أثارها اإلنسان الرافدي 
منذ فجر التاريخ في بالد 
ما بين النهرين، في سومر 
وأكاد وبابل وآشور، وما 
زالت تتردد إلى يومنا 

  .هذا
نا الكلداني إن شعب   

السرياني اآلشوري الذي 
عانى من ضروب 
االضطهاد والتمييز 
والتهجير ألسباب قومية 
ودينية، لم يضعف اهتمامه 
بهذا العيد بل زاد، نظرا 
لتعلقه بالحياة والحرية، 

 أسطورةفنراه يحاكي 
تموز وعشتار بكل ما 
تنطوي عليه من رمزية 
وقيم، ويخرج اآلالف من 

طبيعة أبنائه لمالقاة ال
حيثما وجدوا تعبيرا عن 
انتمائهم القومي و تجسيدا 
لتعلقهم بالحياة وتأكيدا 
على استمرار وجودهم 

  ..).اإلنساني والحضاري
  

==============  
عن بيان المكتب السياسي 
  .للمنظمة اآلثورية الديمقراطية

  ٢٠٠٩-٣-٢٨في 

  ٩   شؤون المناطق          )        ١٨٨(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


