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صفحة ، مكتوب باألبجدية  ١٦٥ –كتاب من القطع الوسط   

، ممي آالنمراجعة  – مروان بركاتالكردية الالتينية ، للمؤلف 
) ٥٠٠٠(بـ  ٢٠٠٨صدرت الطبعة األولى في تشرين األول 

 –حلب  –سورية " (محمد عبد المنعم "نسخة عن دار نشر 
، بموجب موافقة رسمية )  ٢١١٤٥١٢، تلفاكس  ليشارع القوت

،  ٢٠/١٠/٢٠٠٨تاريخ  ٢٦٢٤من وزارة اإلعالم السورية رقم 
  .يباع في المكتبات 

  : الكتاب يتكون من ثالثة أقسام 
في األول ، ألف باء الكردية ، وشرح لألحرف األبجدية   - +

 .وكيفية نطقها بشكل سليم/ ٣١/الالتينية 
عد اللغة الكردية للمبتدئين ، شرح مبسط في الثاني ، قوا  - +

 .ومفهوم لها ، مع بيان شروط الكتابة الصحيحة
صغير ، يتضمن ) عربي  –كردي (في الثالث ، قاموس  - +

 .من المفردات الكردية األكثر تداوالً/ ٦٠٠٠/حوالي 
المَؤلَف ، غني باألمثلة والشواهد وبالصور التوضيحية ، كما 

العربية ، تسهل على قارئ العربية فهم  يتخلله شروحات باللغة
  .األحرف الكردية وكيفية نطقها وفهم قواعد اللغة

من األهمية أن يكون في كل بيت من بيوتنا نسخة من هكذا 
أحد عناصر وجودنا –كتاب ، لكي نحافظ على لغتنا الجميلة 

من االندثار ، حيث جاء في تقريرٍ لمنظمة  - القومي واإلنساني 
لغة تتكلم / ٦٠٠٠/لغة من أصل / ٢٥٠٠/مؤخراً بأن اليونيسكو 

  .بها البشرية مهددة باالنقراض 
إن هذا الكتاب يغني المكتبة الكردية وسيساهم بشكل فعال في 
تعليم اللغة الكردية ونقلها من جيل إلى آخر ، حيث بذل المؤلف 
جهوداً مضنية في التقديم والشرح والترتيب والتنضيد ، ومن 

  :يضاً مؤلفاته أ
  .م٢٠٠٢شعر  –شذا األيام 

  .م ٢٠٠٧شعر  –من ذاكرة القلب 
  .م ٢٠٠٦قصص  قصيرة  –همسات مملكة البراءة 

 ،بحث جيولوجي ، تاريخي  –جبل ليلون في مرآة التاريخ 
  .م٢٠٠٦أثري ، اجتماعي موثق 
بحث جيولوجي ، تاريخي ، جغرافي ،  – عفرين عبر العصور

  .م٢٠٠٨أثري موثق 
  

  فيق نظمي معمورحيل الر
    

إثر مرض عضال ألم به انتقل 
إلى  نظمي معمو بن شيخوالرفيق 

شباط الجاري ،  ٢٤رحمته يوم 
 –قرية كيال  ١٩٤٩فهو من مواليد 

تم طرده من المدرسة عفرين ، 
انتسب إلى صفوف وهو في الصف الثامن بقرار جائر، 

وناضل بإخالص في سبيل  أواخر الستيناتالحركة الكردية 
 لقضية الكردية ، تعرض للمضايقات والمالحقات األمنيةا

صيف أليام اعتقل بسبب نشاطه وحبه لقوميته ولغته األم ، 
التعذيب في فرع أمن الدولة  وتعرض لشتى أنواع ١٩٨٨
بين  االجتماعية، كان اليدخر جهداً في حل المشاكل بحلب

 .مناضالً إلى يوم وفاتهرفيقاً األصدقاء واألقارب ، بقي 
بحضور حاشد من األهالي  من مدينة عفرين شيع جثمانه

واألصدقاء والرفاق ، وبمراسم الئقة من الفرق الفلكلورية 

ووري الثرى في مقبرة زيارة  أكاليل الزهر ، اتتقدمه
تطرقت ...، وألقيت كلمة مقتضبة باسم حزب الوحدةحنان

تعلقه بمنطقته وقضية إلى مناقب الفقيد وشخصيته الوطنية و
، على أن نسير في الدرب الذي اختاره عبه الكرديش

  .المرحوم بتفاني وإخالص
فيه أنفسنا نتقدم بأحره إلى أسرة في الوقت الذي نعزي 

  . وذويه متمنين أن يتغمده المولى بفسيح جنانه الفقيد
  

  تكريم مناضلين كرديين
*********************  

ألحد قامت مجموعة من األصدقاء والرفاق يوم ا   
بتكريم المناضل الكردي  ٠٨/٠٢/٢٠٠٩الواقع في 
. )أبودلو(حسن اللوالمرحوم  )أبو شنو(بهجت بكي

عن إخالصهما ودورهما بعض األخوة المشاركين  تحدث
القضايا الوطنية والقومية، ومدى احترامهما  خدمةفي 

عن وبين جماهير منطقة عامودا وكل من عرفهما، 
وعن السنين الطويل التي أخالق وسجايا المكرمين 

أمضياها من عمرهما في العمل والنضال لرفع الغبن 
الالحق بشعبهما وأنهما لم ينحنيا في أشد الظروف قسوة، 
ظروف الفقر والحاجة واالعتقال، وأنهما ناضال بهمة 
ونشاط متبعين أسلوب النضال السلمي الديمقراطي 

لحقة حضاري حاملين شعار األخوة العربية الكردية ا
إلنعاش النضال الديمقراطي العام في سوريا عبر 
النضال المشترك مع كافة القوى والفصائل الوطنية 
السورية ومنظمات حقوق اإلنسان وهيئات المجتمع 
المدني وأصحاب الضمائر الحية واألقالم الحرة في 
البالد من أجل بناء وطن حر لكل السوريين بغض النظر 

الظلم  هنتفي فيوالدين، ي اللون والجنس واللغةعن 
واالستغالل والسياسات العنصرية بحق أي من مكونات 

  .المجتمع السوري المتعدد األلوان واألطياف
كلمة ختامية نيابة عنه  بهجت بكيثم ألقى المناضل  

، شكر فيها الحضور حسن الل وعن رفيق دربه الراحل
، وعبر عن سعادته لقيام األصدقاء والرفاق بتكريمهما

، وأنه يشعر حسن يستطيع نسيان رفيقه مشيراً إلى أنه ال
ه وترحاله، في نضاله وفي عمله بوجوده معه في حلّ
سوف يبقى وفياً لمبادئه وقيمه التي  اليومي، ووعد بأنه

وقد أكّد في كلمته . آمن بها وناضل من أجلها طيلة حياته
الختامية أنه لم يندم لحظة واحدة عن النضال في سبيل 

عبه الذي يستحق كل التضحية والفداء، وأن خير وفاء ش
لمناضلي الحركة الكردية هو لم الشمل وتوحيد 

موده وقوته ثم أردف قائالً بأنه استمد عوامل ص .الصفوف
من عدالة قضية شعبه ورفاقه وحركته الوطنية الكردية 
ومن حزبه الذي ينتهج سياسة موضوعية متوازنة، وأنه 
سوف يبقى سائراً على هذا الدرب حتى آخر لحظة من 

في الختام، ،عمره رغم كافة مصاعب ومعوقات الحياة
قامت مجموعة من المشاركين بتعليق صورة المناضل 

ضمن شعار الحزب في داره تعبيراً  رسومالمحسن الل 
  .لرفيقهم الراحل عن الوفاء واإلخالص
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 لقاء ودي

***********  
جرى لقاء ودي بين منظمة  ٢٠٠٩في أواخر شهر شباط   

حزبنا ومنظمة حزب الشيوعي السوري في الجزيرة 
خالل اللقاء الذي ساده جو  وجرى، " يوسف فيصل" فصيل

 ، استعراض آلخر التطوراتمن التفاهم األخوي الودي
والمواقف التي تهم بلدنا وحزبينا، وجرى التأكيد على 
 أهمية هكذا لقاءات، وذلك من أجل تطوير وتعزيز عرى
  .التعاون بين حزبينا في إطار احترام الرأي والرأي اآلخر

  
  دمشق منظمة

  تشارك في تشييع جثمان الشاب رضوان محمد ناحزبل
   
حزب شيعت منظمة دمشق ل  

الوحدة الديمقراطي الكردي في 
وبحضـور  ) يكيتـي  ( سوريا 

ــاق   ــن الرف ــر م ــدد كبي ع
واألصــدقاء جثمــان الرفيــق 

أبـو  (رضوان محمد محمـد  
وذلك في صباح يـوم  ) شيرو 

ــين  ــن  ٢٠٠٩-٢-٢٣االثن م
داره الكائنة في منطقة زورآفا 

في مقبرة نجها في في دمشق لتوارى روحه الطاهرة  الثرى 
   .السيدة زينب

ـل حاجـب        ١٩٦٦والفقيد الراحل من مواليد منطقة كوباني قرية ت
ـيروان   متزوج وله ستة أطفال ثالثة صبيان هم شيروان ، شيرزاد ، س

  وثالث بنات هن رانيا ، روضة ، راما
ـع     ناضل رفيقنا الراحل في صفوف حزبنا بكل إخالص وتفانٍ وداف

  ه وسمو أخالقهعن قضيته الكردية العادلة وعرف عنه حبه لرفاق
ـدة     أصيب الفقيد الراحل بمرض السرطان وعانى مرارة المرض م

  ٢٠٠٩ -  ٢- ٢٢ثالث سنوات حتى وافته المنية في يوم األحد 
) يكيتـي (منظمة دمشق لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا   

تتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في واجب التشييع والعزاء وتسأل 
  .الرحمة ولذويه ورفاقه الصبر والسلوان  اهللا للفقيد

  
  معرض في كبير جماهيري حضور
  دروست المتألق الفنان 

    
 الثقافي بالشأن والمهتمين الفنانين من كبير عدد بحضور 

 المعـرض  افتتـاح  آذار من األول األحد اليوم تم الفني
 ثمـان  ضم والذي دروست السوري الكردي للفنان الفني

 خاللهـا  مـن  دروسـت  األستاذ ستطاعا لوحة وأربعين
 المنطقة في اإلنسان يعيشها التي والمعاناة الواقع تصوير
 واألسـود  األحمـر  اللـونين  بطغيان اللوحات وتميزت
 لخصت والتي الوجوه المبهمة الشخصيات قامات وبطول
 افتـتح )  منسـية  ذاكـرة  من تعابير(  المعرض عنوان

 وتميز دمشق في الروسي الثقافي المركز مدير المعرض
ـاح  يوم في الزوار قبل من الكثيف باإلقبال المعرض ـم  االفتت  وت

 والمجالت الصحف من وعدد السورية الفضائية قبل من الحدث تغطية
  والكردية العربية اإللكترونية المواقع وبعض الشعب صوت وإذاعة الفنية
   ٢٠٠٩ -  ٣-  ١٤ لغاية المعرض ويستمر هذا
ـون   من موا دروستوالفنان    ـة الفن ليد مدينة القامشلي تخرج من كلي

النحت  - الكاريكاتير –يعمل في مجال الفن التشكيلي  ١٩٨٥الجميلة عام 
  الديكور والتصميم –
ـميم   ) كويفيا اإليطالية ( عمل في التدريس في مركز أوربا    فـي تص

  االبتكار لألزياء 
  ينشر له في عدة مجالت وصحف داخل سوريا وخارجها   
في عدة معارض جماعية وله معارض فردية للكاريكاتير كان  شارك  

  اإلنسان أوالً : آخرها بعنوان 
  

  المهندس الرفيق أربعينية
  )ريزان( أبو خليل عابدين

  
 أقامت ٤/٣/٢٠٠٩ بتاريخ   

 حلـب  فـي  حزبنـا  منظمة
 رفاقـه  من العشرات بحضور

 للمرحـوم  الئقاً تأبيناً ذويه و
 الزهـور  مـن  إكليالً فقدمت
 دقيقة وبالوقوف الحزب بإسم

 وقـراءة  روحـه  على صمت
 المسؤول الرفيق وألقى الفاتحة
 للحـزب  القيادية الهيئة عضو
 رحـل :  فقال الفقيد ومناقب صفات إلى فيها أشاد كلمة
 مـن  عامـاً /٣٥/منهـا  عاماً/٥٥/ناهز عمرٍ عن رفيقنا
 مجـداً  نشيطاً بل يمل أو يكُل لم صامداً الدؤوب النضال
 والثقـافي  االجتمـاعي  الـوعي  وتطوير سبل عن باحثاً

 لتحقيـق  مناضلة جماهيرية قاعدة إلى للوصول والقومي
 وكـان .  اإلنسان وحقوق الكردية وقضيته حزبه أهداف
 لألخـالق  مثاالً هوأصدقائ ذويه من اآلخرين مع تعامله
 لغته أحب فقد.  لهم واالستماع اإلنسان واحترام الحميدة
 تعليمهـا  علـى  وعمل بإتقان فتعلمها) الكردمانجية( األم

 فكـان  والشـجر  األرض وأحب. مدرساً فكان لآلخرين
. أرضـه  فـي  يعمل وهو قلبه توقف لذا زراعيا مهندسا
 بشهادة نظامياً و ومتقناً مثابراً الوظيفي   عمله فى وكان

 أباً فهو األجيال بناة من المرحوم فكان. وزمالئه رؤسائه
 دراسية شهادات على أوالده حاذ ذال جيداً ومربياً صالحاً
 وإال منـا  أفضل جيالً نُخَلفَ أن يجب بأننا مقتنعاً وكان
 واجبنـا  مـن  بأن المسؤول الرفيق وأكد.  فاشلون فنحن
 الفقيـد  هذا خصال ننسى ال أن ونضاله دربه رفاق نحن

  . دائماً إليه يسعى كان ما إلى وسنعمل
 وأن)ريزان أبو(خليل عابدين الفقيد لروح رحمة فألف  

  . جنانه فسيح اهللا يسكنه
ــرته ــه وألس ــه ورفاق ــبر ومحبي ــلوان و الص .الس
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