
Xebat ji bo : * Zordarî ji ser gelê me yê Kurd li Sûriyê rabe. 
 * Azadiya demokrat û rêzgirtina mafên mirovan. 
 * Mafên gelê Kurd yên netewî di çarçewa yekîtiya wel[êt de . 
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D a x u y a n î
Derdora demjêr 7ê êvarî 
20/12/2006an, mamostê Mihyedîn 
Şêx Alî- sekreterê 
partiya yekîtî ya 
demokrat a kurd li 
Sûriyê(YEKÎTÎ), ji 
çayxana NEXÎL ya 
nêzîkî taxa Mehta 
Bexdad, ji bal 
dezgeha ewlekariya 
leşkerî ve hate 
girtin û ew birin cihekî ne diyar, ta 
niha rewşa wî ne diyar e. 
 Em vî şêweyê girtina hovane 
protesto û şermezar dikin, daxwaza 
serbest berdana wî yekser dikin, 
herweha, em dixwazin ev girtinên 
tersî zagona Sûriyê û zagonên 
navnetewî bêne rawestan, ev girtinên 
ku mafên nerîn û derberînê tune 
dikin. 
Di nerîna me de, armanc û mebesta 
rijêma Sûriyê ji vê girtinê terorkirina 
 

xebatkarên gelê me yê kurd li Sûriyê  
ye, da ku wan ji vîn û xebata netewî 
dagerînin û çavên gelê me bişkînin, 
armancên gelê me di avakirina 
welatekî azad û serbest de ku cihê 
zordestî û cudahiya netewî têde tune 
be ji holê rakin. 
 Em bang li hemî alêgirên azadiyê 
û piştgirên doza gelan û mafên 
mirovan, hêzên demokrat û 
welatparêz dikin ku dengên xwe dij vî 
karê ne mirovane bilind bikin, kar û 
xebatê ji bo serbest berdana hevalê 
me Mihyedîn Şêx Alî bikin, aramiyê 
li dost, kes û hevalên wî vegerînin 
- Azadî ji heval Mihyedîn Şêx Alî 
re! 
- Azadî ji hemî girtiyên nerîn û 
derberînê di zindanên rijêma 
Sûriyê de re!
Komîta rêzanî ya 
Partiya yekîtî ya demokrat a kurd 
li Sûriyê 

20/12/2006 
 

Osman Sebrî 
1905 - 1993

Dr Nûredîn Zaza 
1919 - 1988
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Serokê Partiya me birêz Ismaîl Umer: 
"Girtina Şêx Alî nameyeke ji Tevgera Kurdî re 

Serokê Partiya Yekîtî ya 
Demoqrat a Kurd li Suriyê 
(Yekîtî) Ismaîl Umer ("Emo") 
girtina sekretêrê partiya xwe 
Mihyedîn Şêx Alî wekî 

"nameyeke ji Tevgera Kurdî 
re" bi nav dike. Umer ji 
Malpera Amûdê re diyar kir, 
ku rêjîma Suriyê bi vê girtinê 
Tevgera Kurdî li Suriyê 
"tehdîd dike, da karê 
peydakirina lêvegera kurdî û 
herweha xebata wê ya di 
oposîsyona surî de 
rawestîne". Wî herweha got 
ku rêjîma Suriyê ji rewşa ku 
tê de ye "ditirse". Wî 
berdewam kir û got: "Rêjîm ji 
xwe ditirse û dixwaze me jî 
bitirsîne, lê ewê bi ser 
nekeve." Partiya "Yekîtî" 
ragihand, ku sekretêrê wê  
 

Şêx Alî berî du rojan li Helebê 
ji aliyê hêzên ewlekariya 
siyasî ve hatiye girtin. 
Di hevpeyvînekê de li ser 
telefonê bi Malpera Amûdê re, 
siyasetvan Ismaîl Umer diyar 
kir, ku ta niha ew nizanin bê 
hevalê wan ê girtî li kû derê 
dimîne. Wî got ku kesê ku 
dikeve nav destên hêzên 
ewlekariyê, "dikeve tariyê". 
Serokê PYDKS bal kişand ser 
wê yekê ku girtina Mihyedîn 
Şêx Alî ne pirseke hizbî ye, "lê 
ew pirsa tevaya Tevgera 
Kurdî ye". Wî eşkere kir ku 
girtina sekretêrê partiya wî dê 
xebata partiyê qels neke. 
Ismaîl Umer got: "Hevalên 
me bi nêt in ku di dema bê de 
xebata xwe çalaktir bikin." Wî 
berdewam kir û got ku ger di 
rojên bê de Şêx Alî serbest 
neyê berdan, partiya wî dê li 
Surî û Ewropayê çalakiyên 
protestoyê li dar xîne. 
Ismaîl Umer li ser sekretêrê 
partiya xwe Mihyedîn Şêx Alî 
got: "Ev 25 sal in ku ew ji 
aliyê rêjîmê ve tê xweztin, lê 
wî tucarî daxwaza wan bi cî 
neaniye û mecbur bûye tim 
xwe bide alî." Serokê PYDKS 
diyar kir ku xebata partiya wî 
bi taybetî li Helebê û herêma 
wê "rêjîm aciz kiriye". 
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Piştvaniyeke hevaltî û dostane ji biraderê min, 

têkoşerê pîdar Mihemed Şêx Mus Alî re. 
Dr.Ebdilmecît Şêxo   23.12.2006

Sersala nû pir nîzîk bû, 
hemû gelên cîhanê 
dixwazin herdem bi 
geşbînî li pêşerojên 
xwe binêrin. Her kesek 
ji niha de xwe amede 
dike ku muman  di malên xwe de 
vêxîne, û derdorên xwe bi agirên wan 
ronak bikin.
Gelê Kurd jî mîna her miletekî bi 
hêviyek mezin dixwast pêşwaziya 
sersala nû bike, lê beriya ku miletê 
me mumên xwe vêxîne, rêjîma 
"Bes"dewsa ku girtiyênmiletê me ji 
zîndanên xwe serbest berde, ewa 
dixwaze bi awayeke ne sincî girtina 
têkoşerê pîdar, siyasetmedarê naskirî 
M.Ş.Alî mîna bahozeke hungirî bi ser 
ronahiya mumên sersala gelê Kurd li 
Kurdistana Sûriyê de berde…Lê em 
zanin gelê me tamarên berxwedanê bi 
qaserî çar hezar sal berdane nava 
welatê xwe,vîna Kurdperwerên gelê 
Kurdistanê ji bo azadiyê tucarî netê 
tewandin, û gevgurên dewleta Sûriyê 
hêviyên miletê Kurd naçelmisînin. 
Her girtiyeke Kurd bi hezaran 
têkoşeran diafirînin.

Hukumeta Sûriyê gelek berevajî li 
bayê dêmkoratiyê sîwar bûye, ewa 
setemkariyê ne tenê li xebatkarên 
Kurd dike, lê ewa dêmokratîxazên 
gelê xwe jî bindest dike .
Di nirîna hemû azadîxwaz û 
dêmokratîxwezan de ku divê 
guhertinek çaweyetî mezin di 
destlata Sûriyê de were kirin, û pêwîst 
e dêmokratîxwezên Ereb û Kurd 
Sûriyê bi şêweyekî hevbeşî birêv  
 

bibin. 
Girêdayî van bawerdanên jorîn û  
girtina berêz M.Ş.Alî de em dibînin 
ku gelek partiyên Kurdan li her çar 
beşên Kurdistanê û pir rêxstin û 
dezgeyên mafên mirovan yên erebî 
dengên xwe li dijî têrora dezgeyên 
destlata Sûriyê bilind dikin, eva bi 
xwe jî bersivek û nîşanek mezin ji 
dewletê ra ye û ewa dibe sernîşana 
asoyên geş, ango tevî ne lihevbûna 
tevgera kurdî û ne lihevbûna hêzên 
dêmokat yên gelê Ereb li Sûriyê, 
dîsan ewanan kanin bi yek deng li 
dijî  zordariya dewleta "Bes" 
rawestin. 
Di vê sebaretê de em jî dixwazin 
dengê xwe bi hemû hêzên azadîxwez 
re , ji bo serbestkirina têkoşer M.Ş.Alî 
û hemû girtiyên Kurd û 
dêmokratîxwazên Ereb bilind bikin, û 
em dibêjin careke din rûya destlata 
"Bes" reş be. 
 Her bijî dêmokratî û azadî 
Bimre rêjîmên zordar... 23.12.2006 

Pîrozbahî 
 Bi boneya sersala xiristiyan, 
Cejna Qorbanê ya Misilmanan û 
cejna rojîyê ya biraderên 
Zeredeştî, weşana we ya 
NEWROZ cejna hemiyan pîroz 
dike.

Lêborîn   
Di hejmara me ya borî (70) de ,
gotara bi serenav Pirsgirêkên Hişê
Erebî ya nivîkar Pîr Ristem bû, 
ne ya Dr. Rozad bû,vêca ev 
lêborîn pêwîst bû.  
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Piştevanî Bi Mihyedîn Şêx Alî re 
Apê Osnebir 

 Weke xwendevanên  Newroza 
me   berê xweş zanin , ku me ( Apê 
Osnebir ) ji mêj ve û ji ber hin 
sedemên  ne  pêwîste ku em nûha 
diyar bikin , me dest ji nivîsandinê 
berdaye.  Berê xwe daye rengine dî ji 
xebatê . Bêguman vaye derebasî 
heftsaliyê dibe , ku em  ji pir xwendin 
û hindik nivîsandinê bi dûr ketine. 
 Ji berî ku em dest  bi kurtegotara 
xwe dikin ,  hêja ye ku em  bi bîra 
xwe û xwendevanan  bînin û patekê ji 
mamostê hêja , D . Dilşad Sindî (D. 
Ebdilmecîd  Şêxo) re bidin , silavên 
germ lêbikin  û di guhên  her 
mamostekî  hêja de  bi dengekî bilind 
bêjin :  Her û herbijî  mamostê hêja! 
Yên weke  we(D. Ebdilmecîd jî yekek 
ji wan ) , em  û hevriyên me , di sih  û 
sira we de gelî mamostan  ! Hoyî tîp , 
xwendin  û rastnivîsandina bi zimanê 
Kurdî (Kurmancî) bûne . Niha  jî,  
serên me bi yên mîna we gelekî bilind 
e .

Dîsan û careke dî ,   berî  ku em 
dest  bi kurtemijara xwe dikin ;çênabe   
em diyar nekin  ku , hevriyên  me di 
sih û sira  rêvebirê hêja ,  Mihyedîn 
Şêx Alî  sekretêrê parta me ,Partiya 
Yekîtî ya demoqrat a Kurd li 
Sûriyê(YEKÎTÎ) de, em hînî hûnan  û 
vereşandina tîpên  rêzaniyê bûne û hê 
jî dibine. Em kumê xwe , ji yên  weke  
we re dihejînin û dibêjin : Roj Baş
hevalino  !.       
 Girtina Mihyedîn Şêx Alî:

Li katijmêr 19an, roja 
20/12/2006an ,  xebatarê  pîdar 

Mihyedîn  Şêx Alî, sekreterê partiya 
yekîtî ya demoqrat a Kurd li Sûriyê 
[YEKÎTÎ], li çayxana  NEXÎL li 
Helebê , ji hêla ewlekariya leşkerî ve 
hate girtin û ew bi cihekî ne naskirî 
ve birin , ta niha ew azad nebûye û ne 
jî pêşkêsî tu dadegehan bûye . 
 
Piştevanî Bi Şêx Alî re 

Evên jêrîn  hin  ji partî , rêxistin , 
dezgeh fereziyetên navdar …H.W.D, 
yên piştevanî bi birêz Mihyedîn Şêx  
Alî re kirine: 
 1-Komîta rêzanî Ya Partiya Yekîtî 
Ya Demoqrat a Kurd li Sûriyê 
(Daxuyanî). 
 2- Komîta rêvebir ya partiya yekîtî 
ya demoqrat a Kurd li Sûriyê 
(Daxuyanî). 
 3-Rêxistina Ewropa ya Partiya 
Yekîtî Ya Demoqrat a Kurd li 
Sûriyê(Daxuyanî) 
 4-Ji rêxistnên parta yekîtî ya 
demoqrat a Kurd li Suriyê-YEKÎTÎ-
(Daxuyanî): 
 - Rêxistina partiyê li Dêrîkê. 
 -Rêxistina partiyê li Remêlan. 
 - Rêxistina partiyê li Tirbe-
Sipiyê. 
 - Rêxistina partiyê li Qamişlo. 
 - Rêxistina partiyê li Amûdê. 
 - Rêxistina partiyê  li  Dirbêsiyê.  
 -Rêxistina partiyê  li Serê 
Kaniyê.  
 - Rêxistina partiyê li Husiça . 
 5- Rêxistinên Partiya Yekîtî Ya 
Demoqrat a Kurd li Sûriyê,li navça 
Efrînê –Çiyayê Kurmênc. 
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Dumahîk: Piştevanî 
6- Rêxistinên Partiyên Kurd li Şamê  
(Daxuyanî): 
 - Rêxistina Şamê ya Partiya 
Yekîtî Ya Demoqrat a Kurd li 
Sûriyê(Yekîtî). 
 -Rêxistina Şamê ya Rêkevtin a 
Demoqrat  a Kurd li Sûriyê. 
 -Rêxistina Şamê ya Partiya 
Demoqrat a Kurd li Suriyê (Partî)-
(Hevbendî). 
 - Rêxistina Şamê ya Partiya   
Demoqrat a Pêşverû ya Kurd li 
Sûriyê-(Enî). 
 - Rêxistina  Şamê ya Partiya Çep 
a Kurd li Sûriyê .  
 -Rêxstina Şamê ya Partiya 
Demoqrat a Pêşverû ya Kurd li 
Sûriyê–     (Hevbendî).                                                                                      
 - Rêxsitina Şamê   ya  Partiya  
Demoqrat a Kurd  a Sûrî. 
 - Rêxsitina Şamê ya Partîya 
Azadî Kurdî li Sûriyê.  
 - Rêxistina Şamê ya Teyar 
elmisteqbel a Kurd li Sûriyê .  
 - Rêxistina Şamê ya Partiya 
Demoqrat a Kurd li Sûriyê (Partî)-
[Enî].  
 7-Rêxistina Avokat ên Partiya 
Yekîtî a Demoqrat a Kurd li Sûriyê 
(Daxuyanî). 
 8-Komîta Partiyan :Azadî   Kurd li 
Sûriyê, Yekîtî ya Kurd li Sûriyê û 
Teyar elmosteqbel li Sûriyê 
(Daxuyanî). 
 9- Komîta Amedekirinê ji 
Ragihandina Şamê li Holende. 
 10-Komîta navendî ya Partiya 
Demoqrat a Kurdî Sûrî(Daxuyanî).  
 11- Komîta Karên Hevpar ya 
Rêxisitinên  Kurd –Elmaniya -. 
 12-Komela Mafên Mirovan li 
Sûriyê (Daxuyanî).  

 13- Encûmena kurdên Sûrî li 
Parîsê-(Daxuyanî).  
 14-Ji Bingeh û Rêxistinan, yên 
Teyar elmosteqbel a Kurd li Sûriyê-
(Daxuyanî). 
 15-Rêxistina Sûrî ya Mafên 
Mirovan –Wekhevî-(Daxuyanî). 
 16-Komîta Bilind a Eniya 
Demoqrat a Kurd li Sûriyê û 
Hevbenda Demoqrat     a Kurd li 
Sûriyê –( Daxuyanî).  
 17- Nivsgeha ragihandînî ya 
Ragihandina Şamê –(Daxuyanî) .  
 18- Rêxistinên Xwedekaran ên 
Partiya Yekîtî ya Demoqrat a Kurd li 
Sûriyê (Daxuyanî).  
 19- Ji Serokê Penaberên Kurd li 
Okraniya-(Daxuyanî).  
 20- Rêxistina Elmaniya ya Partriya 
Demoqrat a Kurd li Sûriyê –
(Daxuyanî). 
 21- Hevgirêdana Kurd li qerqîstan 
û hevgirêdana Kurd li Kazaxistan-
(Daxuyanî).  
 22- Komîta Siyasî ya Rêxistina 
Aşorên Demoqrat–Navça Holenda-
Daxuyanî-.  
 23-Komîta Erebî ya Mafên 
Mirovan (Daxuyanî).  
 24- Partiyên Kurd û Kurdistanî,li 
Hewlêrê(Daxuyanî): 
 1-Nûnertiya Parta Demoqrat a 
Pêşverû a Kurd li Sûriyê – li 
Kurdistan- 
 2- Rêxistina Parta Azadî a Kurd 
li Sûriyê – li Kurdistan- 
 3- Rêxistina Yekîtî a Kurd li 
Sûriyê – li Hewlêrê- 
4-Berpirsiyarê têkeliyan a Parta 
Demoqrat a kurd li Sûriyê [ elpartî] 
mamoste:Mistefa Îbrahîm
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Dumahîk: Piştevanî 

5- Navenda (chak) ya cinoseyd 
û enfela gelê Kurd li Kurdistan.  
 6- Yekîtiya Netewî ya 
Demoqrat a Kurdistan  
 7- Partiya Sosiyalîst a 
Kurdistan –Bakur- 
 8- Partiya Demoqrat a 
Kurdistan -  Îran – 
 9- Partiya Azadî ya Kurdistan . 
 10- Tevgera Islahî  ya Turkmaî.  
 11- partiya Kar a Serxabûna 
Kurdistan . 
 12- Rêxistina Partiya Yekîtî ya 
Demoqrat a Kurd li Sûriyê ( Yekîtî ). 
 25-Komîtên Bervedan ji ber 
Azadiyên Demoqrat  û Mafên 
Mirovan (Daxuyanî).  
 26-Komîtên Mafkar ên Kurd li 
Sûriyê (Daxuyanî): 
 1-Rêxistna Kurdî ya Mafên 
Mirovan \MAF\. 
 2- Yekîtiya Mafkarên Kurd li 
Sûriyê \YNK\. 
 3- Rêxistna Kurdî ya Bervedan 
ji Mafên Mirovan û Azadiyên 
bingehîn re  li Sûriyê /DAD/. 
 27- Rêkeftina ciwanên Kurd – 
Komîta ragihandinê – li Helebê . 
 28- Komela Kurdên Sûrî li Nemsa 
(Daxuyanî). 
 29- Çavdêra Sûrî ya mafên 
mirovan (Daxuyanî). 
 30- Komîta Hevkarî li Almaniya 
(Daxuyanî).  
 31-Komîta Cîhanî ya Bervedanî ji 
gelên li ser riya windakirinê 
(Daxuyanî). 
 32-Rêxistinên Hêz û Partiyên 
Kurdî li Helebê ( Daxuyaneke  
 

Hevpar) yên:       
 1- Parta Yekîtî Ya  Kurd li Sûriyê . 
 2- Parta Demoqrat A Kurd  li Sûriyê 
( Elpartî). 
 3-Parta Demoqrat A Kurdên Sûrî –
P.D.K.S. 
 4- Parta Azadî ya Kurd li Sûriyê –
P.A.K.S. 
 5-Teyar Elmosteqbel li Sûriyê . 
 6- Parta Demoqrat a Pêşverû li 
Sûriyê . 
 7- Rêkeftina Kurdên Sûrî . 
 8- Parta Niştiman ya Demoqrat a 
Kurd li Sûriyê . 
 9- Parta Yekîtî ya Demoqrat a Kurd 
li Sûriyê( Yekîtî). .  
……………………………………… 
 Hê jî , list û fîtika piştevaniyê dirêj 
û dirêj dibe,tev jî weke komît , 
rêxistin , komele û fereziyetên navdar 
dsthilata Sûrî bi ev ton girtinê ,ji 
rêvebirê navdar di ragihadina Şamê 
de , sekretêrê parta Yekîtî a Demoqrat 
a Kurd li Sûriyê ( Yekîtî) û têkoşerê 
pîdar  birêz Mihyedîn Şêx Alî, bavê 
Biriyar   rêjîma Sûrî  sûcdar dibînin .    
Ev reng girtin,  ne li gora tu yasa û 
zagonan e , cihê  pirotesto û 
şermezariya hemiyan  digirtin . 
 Diyar e û tev baş dizanin  , 
armanca rêjîma Sûrî ji van girtinên 
qeşmerkî re , ew e ku tevgera 
welatpaêrza Kurd çavtirsoyî bike  .   
Xebatkarên gelê me yê Kurd, bi van 
rengên zordariyê bicefilîne, da gelê 
me yê Kurd yê hê roj nedîtî bê hêvîtî 
bike da ku ew  ji ya xwe , ji  
daxwezên    rewa û zor dademend  
vekişe .www.a
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Banga Piştevaniyê 
 
Girtina   Şêx  Alî baweriya me bi  xabat û doza gelê me geştir dike   

Li 20-ê 12- 2006 –an katijmêr -7-
Êvarê, li bajarê Helebê li çayxana 
NEXÎl, hevalê me sekretêrê   parta 
Yekîtî ya demiqurat a kurd li sûriyê ( 
YekÎtÎ) ji hêla ewlekariya leşkerî   ve 
bi awakî remkî û ne mirovane , birêz 
Mihyedîn Şêx  Alî têye girtin û ta 
niha jî,rewşa wî ne diyar e. Bêguman 
ev ton sitîl û awekarên rêjimê û 
berdwamiya zagonên awarte dide 
nîşan ku,hêmenî û hevpîvan di hundir 
vê welatî de nine ;vêça jî, hemwelatî 
di heyameke biv û bi tirs de li ber 
xwe didin! Wisan jî,em weke 
rêxistina jina kurd ya parta yekît ya 
demokirat a kurd (Yekîtî)li bajarê 
helebê , bi navê xwe û hemû heval, 
dost û hogiran bang li hemû hêzên 
demoqirat,  komîteyên mafên 
mirovan  û raya giştî li der û hundir  
 
****************************** 

welêt  dikin ku, bi lez  pir çalakiyên 
rengane û  balkêş li raberî reng û 
awên rêjîmê yên  nepaqij û tund ku ,  
evqas sal li ser singê hemwelatên me 
û nemaze li yê gelê me   palvedaye 
bikin  . Daku  rewşa hevalê me yê 
gewire were naskirin û bi lez  jî were 
berdan ,  li hembêza xwedî , heval , 
jin û zarokê wî yê pêncmihekî, û 
hembêza gelê kurd li sûriyê rojekê 
pêş ve  vegere. 
- Azadî ji xelatkarê pîdar 

Mihyedîn Şêx  Alî re 
- Azadî  ji hemû girtiyên rêzanî 

yên  bîr û ramanê di girtîgehên 
sûriyê de.           

Rêxistina jnan li  Helebê ya 
PartaYekîtî  Ya Demoqrat a Kurd 
li Sûriyê ( Yekîtî)

30\12\2006an   
***************************

Dumahîk: Piştevanî 
Bi awakî dî , daxwaza avakirina 

welatekî demoqrat  tê de mafên 
mirovan , azadiyên bingehîn û mafên 
me yên netewî û rewa bêne parastin 
pûç û vala bike. 
 Em ji hêla xwe ve , di hundir 
weşana Nweroz de , bi navê xwe û 
hemû heval , dost , hogir û 
xwendevanên Nwerozê vê curekarê 
rêjîma Sûriyê şermezar dikin , bi 
dengekî bilind bang li hemû rêxistnên 
mafên mirov, layên siyasî –civakî  li 
der û hundir welêt dikin ; daku ew jî 

bi rola xwe rabibin,  hemû rengên 
pestê li Sûriyê bikin , ji bona  rojekê 
pêş ve heval bavê Biriyar  mihyedîn 
Şêx Alî û  hemû gitiyên bîr û 
ramanan serbest bibin .Da rêjîm rêz li 
mafên mirov û azadiyên gelamper û 
bingehîn bigire . Da Sûriya me , 
çareserkirina pirsa gelê me yê Kurd û 
demoqrasiya civak û dewletê 
bipejirîne .  
 
Azadî û serbestî ji hemû girtiyên 
bîr û baweriyan li her deveran .  
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Kampina piştgiriyê ji bo sekretêrê Partiya Yekîtî ya 
Demokrat a Kurd li Sûriyê – yekîtî - 

Wîdad Akrawî widad.akrawi@woea.dk-www.widad.org
Fax: + 963 11 332 3410 

Ta niha birêz Mihyedîn Şêx Alî, 
sekretêrê Partiya 
Yekîtî ya 
Demokrat a Kurd 
li Sûriyê ji /20/-î 
Berçile 2006-an 
de wenda ye, rewş
û çarenûsa wî ne 
diyar e. Ji ber ku, 
aliyek parastinî ji 
rijîma Sûriyê ew 
girt. Tirsek heye ku, bidin ber işkencê û 
danstandinek nemirovatî û nizim, an jî 
cezak hişk di dermafê wî de bê standin. 
Ev li pêşa birêz Mihyedîn Şêx Alî ye, bi 
ser ku, Sûriyê sala 2004-an tevlî 
peymana rikberiya işkencê (itîfaqiyit 
Munahedit elte,izîb) bû ye. 
Roja 25/12/2006, kebaniya birêz 
Mihyedîn Şêx Alî berê xwe da Şaxa 
parastinî ya leşkeriyê li bajarê Helebê, da 
ku, li rewş û nûsa wî bipirse, lê wan 
înkar kirin û li xwe nenan, û ji wê 
xwestin ku, li ciyekî din lê bigere, bêyî 
ku, jêre xuya bikin li kû û çawa. 
Ta niha ne diyar e gelo dadgehê ti sûc û 
gunehkarî raberî rêzdar Şêx Alî kiriye 
yan na, lê bi texmîna me, girtina wî yek 
ji van girtinên dawiyê ye. 
Çalakiya em pêşniyar dikin ewe ku 
nameyên piştgiriyê bi leztirîn dem ji 
berpirsên Sûriyê re bêne hinartin, di wan 
de bê xwestin yan birêz Mihyedîn Şêx 
Alî bispêrin dadgeheke xweser li gora 
pîymanên navdewletî û prensîpên 
"peymana navnetewî a parastina mafên 
sivîlî û siyasî" a ku dewleta Sûriyê yek ji 
endamên wê ye, yan jî, bê derengî ew  
 

serbest bête berdan. 
Hêvî ewe ku, Name çap bibin, imze û 
navnîşan li ser bên danîn, û paşê li ser 
navnîşan an Faksa pêre, bên şandin ji:  
1. Rêzdar Beşar Elesed – serokê 
komara erebî ya sûrî. 
2. Rêzdar şalyarê kar û barên derve. 
3. Rêzdar şalyarê dadmendê re, li ser 
navnîşanên jêrîn bişînin. 
Digel sipasî û rêzên Wîdad Akreyî 
****************************** 

Kovar û Malperên Kurd 
piştgirya birêz M.Şêx Alî dikin 
 Munteda Nûredîn Zaza  . Kovar Dicle 
ya  bi zimanê Kurdî û Erebî .                    
Kovara Hîwar ya bi zimanê Erebî .    
Saziya parastin û fêrkirina zimanê Kurdî 
li Sûriyê .  Kovara Pirs ya bi zimanê 
Kurdî . Rojnama Newroz ya bi zimanê 
Kurdî . Weşana siba ya bi zimanê Kurdî 
û Erebî. Kovara Perwan ya bi zimanê 
Kurdî û Erebî . Rojinama Wîfaq ya bi 
zimanê erebî.  Kovara Berbang ya bi 
zimanê Kurdî û Erebî. Rojinama Deng 
ya bi zimanê Kurdî û Erebî. Rojinama 
El-Wehdê (Yekîtî) ya zimanê erebî. 
Yekîtî ya Kurdistan a ragihandina 
iliktironî. Rojnama Kurdistan ya rojane. 
komîta çalakiyên kurdewarî. Kovara 
Alxetwa.            Malpera 
WWW.rojakurd.com . Rojnama Azadî – 
partiya Azadî a kurd li Sûriyê. Komîta 
Celadet ya fêrkirina zimanê kurdî – 
Amude .    Malpera Efrin-net. Al-
Hakikah Newspaper. Komîta rêvebir ya 
Alnidai ya bi zimanê erebî.   Malpera 
www.kurdax.net
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Bera doza gelê me 
 di nav destên me de sar nebe! 

Rêberê Silîvî 
 Dibêjin, li welatekî, du jin li ser 
mendalekî şîrmij ketin qirika hev û 
şer kirin, ev dibêje ev kurik yê min e, 
ya din dike hêle hêl û dibêje: " Na bi 
xwedê û pêximberan ew yê min e !!". 
Xelk li wan kom bûn, kesekî tiştek ji 
hev dernexist, rabûn herdu jin şandin 
ba aqilmendê bajêr. 
 Herdu jinan xwe weke dayika kurik 
ya resen ji aqilmend û civata wî re 
nîşan dan. Piştî kurte demekê, 
aqilmend ji herdu jinan re got: " Başe, 
yek ji we bi herdu destên kurik bigre 
û ya din bi herdu lingên wî. Kê ji we 
kurik ji destên ya din xelas kir, dê 
kurik jê re be!!..". Herdu jin rabûn ser 
xwe, yekê ji wan bi herdu destên wî û 
ya din bi herdu lingên wî girtin, ew 
kişandin, her yek dixwaze kurik ji 
destê ya din birevîne. Bû care-cara 
kurikê reben di nav destên wan de, 
dengê giriyê wî bilind bû. Aqilmendê 
me û civata wî li wan temaşe dikin. 
Dîtin ku yekê ji wan kurik bi dest ya 
din ve berda , di cihê xwe de rûnişt û
dest bi girîneke şewat kir, cote cot 
rondik barandin, ya din bi şanazî 
kurik da ber singa xwe û got: Min ji 
we re ne got ev kurê min e, ne yê wê 
jinê ye?!!". 
 Aqilmend biryara xwe da û got: " 
kurik bide diya wî, tu ne diya wî ye!". 
Kurik ji destê wê girtin û dane jinika 
din. Dema civatê ji aqilmend pirsî 
çawa wî diya wî nas kir, ewî weha 
got: " Dema herdu jinan kurik di nav 
lepên hev de kişandin, kurik dest bi 
girînê kir, kezeba diya wî ya resen  
 

şewitî, nikarîbû kurê xwe bi destên 
xwe bikuje!!. Wê kurê xwe bi dest 
jina din ve berda, rûnişt û wê jî dest 
bi girînê kir, ji ber vê min zanîbû 
kurik ne yê vê jinika bê dil bê û kezeb 
e!!". Diya kurik rahişte biçûkê xwe, 
rengê dêmên wê lê vegeriya, her kes 
bi riya xwe ve çû. 
 Îro, em bi çavên serê xwe dibînin, 
çawa gelê me yê kurd li Sûriyê li ser 
destê rijêma Be,s toşî siyasetên 
pişafitin û tunekirinê dibe, ji mafên 
jiyanê tê bêparkirin, rûmeta wî ya 
mirvane û netewî tê 
binpêkirin!!..Mixabin ku doza wî ya 
dadmend û rewa di nav destên hêz û 
partiyên wî de ketiye aloziyê, her kes 
wê bi ser xwe de dikşîne, xwe weke 
dayika wê ya resen nîşan dide. 
 Ez naxwazim bêjim hin xwediyên 
vê dozê ne û hin ne xwediyê wê ne, 
na, lê bera em ji bîr nekin ku ev doz 
ya me hemiyan e, doza gelê me ye û 
em hemî di ber de berpirs in. Di 
rewşeke mîna ya gelê me îro tê de 
dijî, ji me hemiyan tê xwestin, çi 
rewşenbîr, welatparêz , 
siyasetmedar...û hwd, ku em bi hev re 
nerm bin, dûrî serhişkî û mêraniya bê 
wate bibin ya ku, me ji hev dûr dixîne 
û birîna gelê me kûrtir dike. Mêraniya 
mezin ew e ku em karibin ji bo gelê 
xwe li hev bikin, rêz û hêzên xwe yek 
bikin, doza gelê xwe di çavên dost û 
neyaran de mezin bikin. Hêvî û omîd 
ew e ku, em doza xwe di nav destên 
xwe de sar û şerpeze nekin, çimku  bi 
rastî ev gunehkariyeke pir mezin e!!. 

11/12/2006z
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BANG
 
- PENa Navnetewî 
- PENa Kurd 
 - Navenda PENên Navnetewî 
 - Komîteya Nivîskarên di 
zîndanan de 
 - Komel û komîteyên mafên 
mirovan 
 - Hevbendên rojnamevan û 
nivîskaran 
 - Xwedanên hizr û peyva serbest 

Em,berpirsiyar û nivîskarên kom û 
kovarên Kurdî li Sûriyê,dijî 
zîndankirina rojnamevan birêz Şêrgo 
Cîhanî / Shirko Jihani / dengê xwe 
bilind dikin û doza rizgarkirina wî,ji 
zîndanên rejîma Îranê,dik in. 
 Kovara  Aso 
Weşana  Deng 

Kovara  Gelawêj 
Kovara   Hevind 
Kovara   Jîn 
Weşan   Newroz 
Kovara   Pirs 
Kovara Perwan 
Kovara   Roj 
Kovara   Vîn 
Komîta Çalakiyên  
Kurdewarî 
Komîta fêrbûna zimanê  Kurdî 
Qamişlo                                
22.12.200  
Şêrgo Cîhanî, ji kurdên kurdistana 
Îranê ye, li Mehabadê ji dayik bûye, 
temenê wî 30 sal e, bavê kurekî 7 salî 
ye. Bavê wî sala 1985-an li ser destê 
melayên xwînrij ên rijêma Îranê li 
Tehranê ji ber xebata wî a netewî  
hatiye kuştin.Şêrgo, rojnamevanekî 
kurd e, ji sal û nîvekê ve, ew bûye 
endamê Rêxistina Mafên Mirovên 
Kurdistanê(RMMK), neh caran berî 
niha ew hatiye zindankirin. Ji ber 
çalakiyên xwe sbaretî mafên mirovan 
ew hatiye girtin, kes û xelkên wî 
nikarin wî bibînin.

 

Dumahîk:  Ûsivê Hersan...  
geşbûna xebata netewî li kurdistana rojhilat û başûrê kurdistanê hate 

damezirandin,  Ûsivê Hersan dibe endamê partiyê û di ber doza gelê xwe de 
kar û xebatê berdewam dike. Di vê riya tev rêl û kelem de, gelek cefa û 
eşkenceyan dibîne... 

Hêvî û omîda me ewe ku xwedê temenê vî xebatkarê me yê hêja dirêj bike, 
zanyariya nifşê me yê nû bi ezmûn û şîretên wî dewlemend bike . 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Têbîn:
Min ev zanyariyên jorîn ji devê apê Ûsivê Hersan bi xwe girtine, eger şaşîtî di 
wan de hebe jî, ez lêbûrînê dixwazim, çimku ew vedigere sedema kalbûna wî. 
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Ûsivê Hersan 

Nivêsakarê HAWAR ê yê dawî ye 
Husên Ehmed 

Werger ji zimanê Erebî: NEWROZ 
Amûda bavê 

Mihemed,
Amûda ku bi 
agirê zikreş û
kîndaran di 
dîroka xwe ya 
nûjen de bêtirî 
carekê hatiye 

sot û wêrankirin, rojekê ji rojan, serê 
xwe ji dijminên rastiyê re ne 
tewnadiye, sitem û zordestî ne 
pejirandiye, her û her wê li ber xwe 
daye, herdem, beşdarî di xebata 
netewî, wêjeyî, çand û zimanê kurdî 
de kiriye. 

Amûdê, vî bajarokê bi gewd û 
qilafetê xwe biçûk, lê bi dan 
dahênanên xwe mezin. Amûda 
çavreş, gelek lehengên netewî 
afirandine ku, di warê xebata netewî 
de bûne stêrkine geş û bi ronak, bûne 
mûm û find, xwe şewitandine û riya 
gelê xwe ronî kirine. Yek ji wan 
lehengan, ÛSIVÊ HECÎ HERSAN e, 
yê ku 71 salî di ber doza gelê xwe ya 
dadmend û rewa de, kar û xebateke 
bê westan kiriye. 
 Li gundê Sêmitika Newaf, yê 
nêzîkî Amûdê, sala 1918-an ji dê û 
bavekî kurd ew ji dayik bûye. Dê û 
bavê wî, hêj berî danîna sînorên 
Sûriyê ji gundê Darê hatibûn gundê 
Sêmitik.

Ji biçûkaniya xwe ve, Ûsivê 
Hersan, bi derd û êşekên gelê xwe 
hest bû, bi lez û bez, barê 
kurdewariyê hildigre ser milên xwe û 
dest bi têkoşênê dike. Di rêxistina 
Xoybûnê de ya ku di 28/11/1927-an 

de hatibû damezirandin û Dr Ehmed 
Nafiz birayê Dr.Nûredîn Zaza 
rêvebirya şaxê Cizîrê dikir, dibe 
endamekî zîrek, milê xwe dide milên 
xebatkarên kurd ên navdar mîna 
Osman Sebrî, (Qedrî beg, Ekrem 
beg) lawên Cemîl Paşa yê 
Diyarbekirî, Hesenê Dêrikî, Reşîdê 
kurd, Cegerxwîn, Seydayê Tîrêj...û 
hwd,  dest bi karê rêzanî dike. 
 Sala 1935-an, li rex xebata xwe ya 
rêzanî, Ûsivê Hersan dest bi xebata 
çandî jî dike, gelek berhem û gotaran 
di kovara Hawar û Ronahî de ewên 
ku Mîr Celadet Bedirxan sala 1932-
an li Şamê çap dikirin, weşandine. 
 Di gotara xwe ya bi navnîşana " 
Gelo Izrayîl dijminê kurda ye?" li ser 
derd û tewanbariya li gelê kurd 
seranserî Kurdistanê dibû 
nivîsandiye. Herweha, wî bi navê xwe 
yê eşkere gelek gotarên rêzanî di 
kovara Stêr û Roja Nû de, yên Mîr 
Kamîran Bedirxan li Bîrûtê çap 
dikirin nivêsandine. 
 Ûsivê Hersan, li gel nivîskar û 
rêzanên kurdan yên mîna Mele 
Hesenê Hişyar, Qedrî Cemîl Paşa, 
Ebdurehmanê Eliyê Ûnis, Ekremê 
Cemîl Paşa, Dr.Ehmed Nafiz, Arif 
Abas beg, helbestvanê navdar yê ku " 
Agirê Sînema Amûdê" sala 1962-an 
nivîsandiye(Mele Ehmedê Namî), 
Cegerxwîn, Reşîdê kurd û Osman 
Sebrî...û hwd, ta sala 1940 î, xebata 
wêjeyî berdewam kiriye. 
 Piştî ku parta demokrat a Kurdistan 
li Sûriyê sala 1957-an di bin bandora 

D.R ( 10)
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Xebatkarê Kurd Mihemed Şêx Mus Alî

Azadî ji girtiyên siyasî û xebatkarên gelê  
me yê Kurd re yên di girtîgehên Sûriyê de 
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