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Xebatkar Edîb Îbrahîm ji nav me bar kir
Ne tenê dilê me, belê dilê her 

dost û hevalên ku mamoste  nas dikir 
bi nûçeya koçbarkirina wî ya dawiyê 
xemgîn bû.∗Edîb Îbrahîm. 
Nemir Edîb Îbrahîm, ku hîn ji 
biçûktiya xwe de bi doza gelê xwe yê 
kurd, bi Kurdayetiyê mijûl bûbû û ta 
roja koçbarkirina xwe ya dawiyê 
hevalekî jîr û dilsoz ya tevger û 
partiya xwe ma bû, ne tenê hevalekî 
partiya me, Partiya Yekîtî ya 
Demokrat a Kurd li Sûriyê bû. Ew bi 
helwest û xebata xwe hevalê hemû 
partiyên kurd bû, hevalê tevgera kurd 
bû. Ew berî hertiştî kurdparêz bû –
kurdayetî li ba wî hertim di ser 
hertiştekî din re bû. Ev jî rastiyek e. 
Lewre tevî zor û dijwariyên 
nexweşiya xwe ya giran wî tu rojan 
sistî û lawazî ne xistibû kar û xebata 
xwe. Tersî wê ew hertim hevalkî jîr û 
çalak bû – çi li welêt û çi li biyaniyê. 
Di axaftinên xwe de, ne tenê bi 
hevalên xwe re, hertim babet û mijara 

wî derd, vîn, daxwaz û armancên gelê 
kurd bû; kurdayetî bû kurdayetî, ne ti 
tiştekî din. Lewma jî gava ew gelek 
nexweş ket û nema dikarî karê 
rêxistinî bike, hevalên wî di 
konfiransa 5-ê ya Rêxistina Ewropa 
de (04/2004) ew dîsan jî weke 
hevalekî Komîteya Serkirdayetiya 
Rêxistina Ewropa hilbijartin. Her 
weha ji ber pêgirî û dilsoziya wî bi 
bernema û tozika partiyê re û girtina 
berjewendiyên gelê kurd di ser 
hertiştekî din re konfiransa Rêxistina 
Ewropa (Gulana 2006-ê) biryara 
xelatkirina wî girt. Li ber ronahiya wê 
biryarê jî Komîteya Serkirdayetiya 
Rêxistina Ewropa xelata partiyê ya 
zêrîn pêşkêşî rehmetî kir. 
Xebatkarên ku partîtî li ba wan tenê 
alav û kurdayetî armanc be, helbet, kî 
dibin bila bibin, herdem di dilê gelê 
xwe de dimînin. Ew namirin. 
Xwedîderketina li wan hemûyan jî 
tenê bi riyekê dibe: bi kokirina 
partîtiyê û bilindkirina ala      D.R( 7 )

Osman Sebrî 
1905 - 1993

Dr Nûredîn Zaza 
1919 - 1988
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Kek Edîb ! Tu çûyî, bila em li xwe bigrîn
Sibeha vê rojê 19.08.
2007 ne mîna hemî 
sibehên me bû. Raste 
hemî roj û sibehên 
me li vî welatê 
biyanistanê rengên 
xwe wenda kirine,bê 
reng mane, tevlihev 

bûne, roj bi roj giyanê me dihêrin, û 
her rojê piçekî jê velû dikin kolanan. 
Lê sibeha vê rojê ne mîna hemiyên 
din bû. 
Tevî ku serpêhatiya havîbûnê gelekî 
giran û dil êş e, lê koçkirina te îro 
gelek tiştên din tîne bîra mirov….. 
Çare li mirinê nabe, mirin kirik e, ku 
rev jê nabe, her kesê zindî bendewarê 
wê ye, tevî vê rastiyê jî dilê mirov li 
hember koçkirina dostekî, merivekî 
xwe dilerize, û dêşê. Lê mirina li 
havîbûnê, dûrî dê, bav, xûşk, bira, 
dost û hogiran, dûrî welêt, bê 
xatirxwastina dawî, bê hevdîtina 
dawî, bê hevgotina dawî gelekî giran 
e, gelekî bi şewat e, gelekî dil êş e. 
 Îro destên te ji mal, zar û zêç, dost, 
heval û hogiran hatin birrîn, tu bêyî 
xatirxwastina dawî çûyî, tevî ku îro 
ewana hemî li derdora mala te 
civiyane, rastiya tehl û dijawar li pêş
hemiyan şilf û tazî diyar bûye, 
dengên wan di qirikên wan de ziwa 
bûne, fermêskên hinekan diherikin, 
hinek ji wan bîranînên berê tînin 
bîriya xwe, û zimanhalê her yekî ji 
wan dibêje : Vaye rastiya ku rev jê 
nabe. 
 Lê mixabin pêdiviyên, ku dikarin 
vê rastiyê hinekê ji hêz bikin, li pêş
me ne xuya ne, an jî pirrên me wan  
 

pêdiviyan bi paş piştên xwe de 
davêjin, bi bandûra behaneyên erzan 
ji hevdu bi dûr dikevin, mirovê ku di 
hundir kesan de heye, bi bandûra 
berjwendiyên erzan ji bîra dikin, û 
tenê roja mirinê hevdu bi bîr tînin. 
Kekê Edîb tû çûyî, bê veger tu çûyî, 
delamet û stubariyên xwe yên 
mirovane, rewşenbîrî, civakî û 
welaparêzî ta roja dawiyê te dest jê 
bernedan, tu her tim dilsozê wan 
bûyî.Lewre jî tuwê her tim di bîriya 
mirovhez, civakhez û welatparêzan 
de zindî bîmînî, lê em ; ev kesên 
zindî li pey te mane, bila em li xwe 
bigrîn, belkî em karibin rojekê li xwe 
vegerin, û mirovaniya xwe bipelînin.

Xwazî her kesek nameya, ku 
nivîsevanê Misirê yê navdar Tewfî 
El-Hekîm beriya 25 salan ji 
rojnamevanê Misirê yê navdar 
Mihemed Hesenên Heykel re verê 
kiribû, û bersiva Heykel bixwîne. 
(Name û bersiv di pirtûka : Xeyda 
payîzê-Xerîf El-xedeb, ya Heykel de 
ne). Ramana polîtîkî ya ewan her du 
rewşenbîrên navdar gelekî ji hevdu 
cudabûn, her yek ji wan mêldarê 
hêzeke polîtîkî bû, lê ev cudahiya 
ramanê nikarîbû hevrêzgirtina 
herduwan birîn, an jar bike. 
 Kek Edîb tû çûyî, bê veger tu çûyî, 
bila em li xwe bigrîn, belkî karibin 
piçên giyanê xwe yên li kolanên 
biyanistanê velûkirîn e, careke din 
bicivînin û bidin ser hev, bi hêviya 
ku mirovaniya xwe ya roj dû rojê 
lawaz dibe, wenda dibe, wergerînin.

19-08-2007
Heyder Omer
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Kek Edîb ! Silavên min ji hemû pakrewanan re hene! 

Cerkî ku fireşteyên 
pîroz giyanê hevalê min 
Edîb (bavê Pêşrew) bi 
fîstaneke sê rengî li 
baskên xwe sîwar kiri 
bûn, li ber roniya çavên 

Pêşrew, û Zerdeşt ji balefirgeha dilê 
xûşka me Leyle firyan û li nik 
nemirên mîna Osman Sebrî, Dr.Nore 
Dîn Zaza, Ebdilhemîd Zîbarî û 
Ebdilrehman Osman peya kirin, 
hestên min mîna pêlên çema Efrînê, 
mîna babelîskên sirtên "Gundê 
Mezin, mîna bêzariyên kolanên gundê 
"Maratê" li ser hev û li bin hev sîwar 
dibin, mîna karwaneke bê guneh, wek 
balindên qeşeng bi ezmên de difirin û 
dixwazin bi 55 çepkegulên nêrgizê li 
ber gorna nemir, birayê min Edîb 
pêşwaziya heval û hogiran bikin.
Hestên min dixwazin bi hestên 
Îbrahîm, Ehmed, Cemîl, 
Leman,Welîd û Adil re, bi hestên 
darên henarê û darên gozê re, bi 
hestên kaniya Maratê re siruda "Ey 
Reqib" li ber awaza çûkên hêrên 
zeytonê bixûnin.
Erê kolanên Efrînê ! Erê rêk û çatên 
gundên Çiyayê Kurmênc" ! Erê Kelha 
Horî! Erê gira Endarê ! Erê 
seyrangehên niştimana kek Edîb! Ez 
bi kelegirî û kovanên we re bi şevan û 
rojan dijîm, çavên stêrka ezmana dilê 
min jî bi firmêskên xwe xwenên min 
yên zarokane şil dikin. Erê dilberên 
min ! Çiqas min dixwast bi laşê xwe 
ve jî, bi we re di govenda şêniyê de, li 
gel hevalên xwe yên resen beşdar 
bûma, mistek ji axa pîroz û birîndar li 

ser gorna hevalê xwe belav bikira, me 
nazên hev bi zimanên geşbînî serast 
bikirina û bi hev re bi dengên bilind 
di rûyên dost û neyaran de bigota; 
hawar , hawar, birayê me Edîb nemir 
e û nemir e…..
Bajara min Efrînê !Ez zanim çiqas 
tuyê îro melul û xemgîn bî, ez zanim 
îro tuyê ji dengên nalîn, giriyên keç û 
lawên xwe nikani bî bi hêminî xewkî, 
ez zanim îro çiqas şagirtên nemirê 
me, dê reşiyê girêdin, ji hev re li ser 
rindî, sinca mamostê xwe û parêzerê 
te bi ser bilindî bipeyvin….Erê Efrîna 
min, lê tu ji min baştir lawê xwe Edîb 
nas dikî, tu pir rind zanî ku çiqas ewî 
rûmeta te bi aramî û mêrane 
parastiye….çiqas ewî berxwe dida ku 
birînên hêva te bi tîrêjên çavên xwe 
derman bike ….çiqas ewî li ber êş û
janên te ahengên têkoşînê girêdane, 
çiqas ewî li ber roniya te destana 
"Mem û Zînê"ji kevir û latên te re, ji 
xanî û avahiyên te re xwendîye, Erê 
dayê, erê Efrînê bese tu medîgrî !De 
kanî em bi hev re dîsan bikenin…em 
dîsan bi hev re zemawendên 
evîndaran çê kin, gul û nesrînan di 
gulistanên dilên şikestî de biçînin..De 
kanî em bi findên xwe yên bê guneh 
stêrên çavên hev paqij bikin û dîsan 
bi dengê bilind ji hev re bêjin, Edîb 
nemir e… Edîb pakrewan e …Edîb 
niha bi Osman Sebrî , Dr.Nore dîn 
Zaza û Ebilrehman Osman re di 
buheşta dilên rûmetdaran de dijî… 
Edîb zindî ye û her zindî ye …… 

. Almaniya
24.08.2007

Dr.Ebdilmecît Şêxo    
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Hevalê min Edîb Ciwanemergê çiyayê Kurmênc 

Tevî ku ez ne olbawer im yan 
mîna Kurd dibêjin xudan dest im, lê li 
mirov eyan dibe. 
 Şeva 18 tebaxê yanê berî hevalê min 
Edîb jiyana xwe ji dest bide bi şevekê, 
ez di xew de li nav bajarê Efrînê wî 
dibînim, em berve hev tên, silaveke 
germ didin hev. Ew bi tendurustiyeke 
baş bû û hîn di ciwaniya xwe de bû, 
wekî ku çawa min ew cara yekê di 
sala 1974an de di civîneke partî de 
wek berpirsyarê xwe nas kir, ew wilo 
bû. û wekî ku çawa em di civîna 
desteya rojnama Newrozê ya yekê û 
ya dawîn de jî bûn, berî biçe Eurupa, 
ew wilo bixwe bû. Ne ew helwest û 
bîranîn bi tenê, helwesteke wî ye din jî 
ji bîr nabe; Li demekê, asayişên 
destlatê rêk digirtin û li belavokên 
partiyên Kurdî digeriyan, heval Edîb jî 
berpirsyarê devera Reco bû, rojekê ez 
jê pirsîm, min gotê, hevalê Edîb tu 
çawa belavokan digihînî hevalên wê 
deverê, got, Pêşrewê min heye, ez 
zaroyê xwe Pêşrewê ku heft heşt salî 
bû, bi xwe re dibim, belavokan dixim 
çenteyê pirtûkên wî, li pişta wê dikim 
û em diçin gundan. Ew helwest, 
bawerî, mêranî û ew Pêşrew qet ji bîra 
min naçe. 
 Eger Kek Edîb ne wilo ba, minê 
çwawa ew di xew de bidîta. Bi sedan 
heval û dostên me hene, çi çûne derve 
û çi jî hîn li welêt in, digel ku 
rêzdariya me ji hemiyan re heye, lê 
çima helwest û pêdariya wî jî bîra me 
naçe ta radekê ku em xewnan pê 
bibînin.  
Hevalê Edîb xwedanê baweriyên 
netewî û pêşverû û azadane bû, bi 
hişkî li dijî zulmê û siyaseta dewletê 
di tenga Kurdan re disekinî. wê lomê  
 

jî, di gel ku dîploma dîroknasiyê pê re 
bû, lê ew ji hêla destlatê ve wek 
merovekî gunehkar dihat jimartin û 
wezîfe jê re qedex bûn. Ji ber wê jê, 
wî demek dirêj li bajarê Helebê, wek 
pasewanê karxanekê kar kir, di wê 
demê bi xwe, digel rewşa wî ya aborî 
ya tenik, û digel ew endamê komîta 
herêmî ya partiya Yekîtiya Demoqrat 
bû jî li bajarê Helebê, dîsa mala wî ji 
hemî hevaln re vekirî bû. 
 Birastî kek Edîb mîna dareke 
sindîganê bû, di dilê çiyayê Kurmênc 
de, di dilê Efrîna xopana de, tamarên 
bawerî û sinciya xwe kûr berda bûn û 
ji Kurdayetiya xwe hilnedibû, ji heval, 
dost û hevalên xwe re hîmekî 
merovatiyê yî pir buha bû, û di nav 
hevalên xwe de cihê rûmetê û pesnê 
bû. 
 Lê mala nexwaşiyê bişewite, berî vê 
bi nêzîka deh salan, ew neçar bû berê 
xwe bide welatê xerîbiyê û li Aleman 
bimîne. Lê mirin mirine, çi li vir û çi li 
wir, wê li dawiyê amanetê xwe ji nav 
me hemiyan bir. 
 Kek Edîb, tu di jiyana xwe de bi 
mêrantî bi erkên xwe rabûyî, te nama 
jiyana xwe bi serbilindî û ta dawiya 
jiyana xwe ajot, xwezî her merovek li 
dawiyê wek te bi dilekî geş, bi 
hêviyên bilind her ser dilovaniya xwe.
Em li welêt, li Efrîna xopan li benda 

te ne, emê hêstiran bibarînin, lê dê 
hêstirên serbilindiyê, baweriyan, 
merovatiyê û hevaltiya rastînkî bin. 
Heval û dostên te, şêniyê gundê 
maratê, belê hemî welatperwer û 
azadîxwaz li benda darebesta te ya 
pîroz in. 

21.8.2007
Dr.Rozad Elî   
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Koçberkirina hevalê hêja û giranbuha 

Mamoste Edîb Ibrahîm 
Memê Alan 

Piştî jiyaneke dirêj bi nexwaşiyek 
kambax û xedar ( nexwaşiya zeletanê ) 
re ,  piştî ku sê caran nexwaşiya 
xwînrawestanê li mamoste Edîb dixîn e 
, mamosteyê me yê mezin , li roja 
18.8.2007an êvarî , li Almaniya bajarê 
"Axin" li welatê biyaniyê dil radiweste 
, stêrka wî dirije û temenê xwe dide 
beşdaran . Dûv re nûçeya mirina 
mamoste belav dibe , meriv , heval, 
dost û hogirên wî ji hemî welatên 
Ewropa têne ba wî , ta ku silava dawiyê 
lê bikin û xatirxastinê jê bixwazin . Ew 
lê komdibin , tevle hevaljiyana wî diya 
Pêşrew û Zeredeşt cendek û canê wî yê 
paqij dişon û vedişon , cilên wî lêdikin 
, xelata zêrîn ya partiya wî Partiya 
Yekîtî Ya Demoqrat a Kurd li Sûriyê bi 
sîngdixin , di ala rengîn werdidin , û 
yek û yek enî û çavên wî radimûsin    
xatirê xwe jê dixwazin . Herweho 
hevalên wî li wir cîgeheke sersaxiyê 
jeer vedikin , da ku , xelkê me yê Kurd 
li derve , nas û xisimên wî , sere heval 
û xwediyên xebatkarê xwe yê gewre 
saxbikin . 
 Li roja 25.8.2007 an , heval û hogirên 
koçberê me , bi cendeka xebatkarê xwe 
re bi rêdikevin û li balefirê sîwar dikin 
ta ku , li gor daxwaza wî di axa welêt 
de , li ciyê jidayîkbûna wî bê veşartin . 
Wê rojê ji kat 7 ê êvarî de , bi sedan 
meriv , xisim , nas , hevalên partiyên 
kurd ên bira , heval û hogirên wî jin û 
mêr , xort û keç , li balefirgeha Helebê 
pêşwaziya mamoste Edîb û xanima wî 
dikin . Lê mixabin ji ber nerazîbûna 

şofênîzma rijîma Sûriya ji xebata 
mamoste , cendeka wî heya dû nîvê 
şevê bi derengî hîştin taku dan destên 
me . wê şevê bi xemgînî . karwanê 
otombîlan hêdî hêdî tabûta mamoste bi 
rêxistin û birin Efrîna li ber dilê wî 
delal , pişt re jî gundê Maratê , mala 
birê wî . Ez dixwazim gotinek mamoste 
di dermafê axa welêt de , li welatê 
biyaniyê , ji xwendevanan re bibêjim " 
Xwezî mistek ax ji Efrînê li virba û min 
ramûsanda " . 
Li roja dî 26.8.2007an , bi hezaran 
xelkê me yê Kurd , çi meriv , heval û 
hogirên nemir , nûnerên partiyên Kurd 
ji hemî deveran Kurdax , Heleb , 
Kobaniyê , Cezîr , Şam û Laziqiyê li 
gundê Maratê komdibin . Herweha li 
kat 10 ê sibê cendeka mamoste bavê 
Pêşrew ji mala birê wî bi lîliyan 
derdikeve , tîpên folklorî bi cilên Kurdî 
wêneyên zavê me di singê her yek ji 
wan de daliqandî û baxên gul û çîçekên 
rengarengî di destên wan de , li dû 
otombîla ku , mamoste hilgirtî 
dimeşiyan û dûvre jî cemawerê heyî bi 
rêdiket û berve goristan û mezela gund 
hildigirîn . Paşê jî li ser mêzel li ser tête 
nimêjkirin û bi vî awî gewda wî ya 
paqij di nav gornên herdu biran de li 
ser daxwaza wî binax dibe . Herweha 
piştî telqîna xocê gun ev gotin li ser 
têne xwendin . 
1- Gotina Hevbend û Eniya Kurd li 
Sûriyê . 
2- Gotina tevgera Elwîfaq El Kurdî li 
Sûriyê D .R( 11)
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Gotina 
Partiya Yekîtî ya demokrat a Kurd li 

Sûriyê
Xwîşk û birayên hêja 
 
Rêz û hurmet ji we hemiyan re, ji 
vê hazirbûna we ya giranbuha re, ji 
gundê Maratê re. Bila serê we 
hemiyan sax be.  
 Mamoste Edîb Ibrahîm ê ku, di 
nav hevalên xwe de, bi Edîbê 
Maratê dihate naskirin, netenê 
berketiyê Maratê û herêma Kurdaxê 
bû, lêbelê , berketiyê miletê xwe yê 
Kurd û welatê xwe Sûriyê bû, 
merovekî welatparêz, demokrat û 
mirovhez bû. Ew ji neçarî, ji ber 
nexweşiya xwe , berê xwe dabû 
xerîbiyê, lê hiş û dilê wî li cem we 
bû, bi axa welêt û xelkê xwe re bû. 
Daxwaz û hêviya wî, ew bû ku, di 
mezela gundê Maratê de were 
veşartin. 
 Rehmetî, hêja kek Edîb, di dilan 
de, cî girtibû, bi sedan, bi hezaran 
kes, ji Kurdaxê, Kobaniyê, Cizîrê û 
li Awropa  jê hezdikirin, ji ber ku, 
rehmetî, hevalekî dilsoz, rastgo û 
merd bû, bi dilûcan li zimanê dê, 
dibû xwedî û li dirêjahiya bêtirî 35 
salan, di kar û xebatê de, berdewam 
bû, xemxwarê milet û partiya xwe 
bû, hergav li dijî keysebazî û 
serberdayetiyê bû, loma jî, li ba 
heval û rêxistina  
 

xwe mabû  ciyê rêzgirtin û 
hezkirinê.  
 Ji berî barke û here Almaniya, li 
gelek gundên Kurdaxê mamostatî 
kiribû, têra xwe , xwe diwestand û 
bi herhawî dixwest ku, xwendevan 
haj xwendina xwe hebin, bixwînin, 
pêşkevin û wenda nebin. Hêja Edîb 
Îbrahîm hevalekî cefakêş û nefis 
biçûk bû, tim û tim, xwe dêndarê 
miletê xwe didît. Bi dilsozî siyaseta 
parta xwe diparast, biratiya Kurd û 
Ereb, parastin û pêşketina Sûriyê, 
lihevkirina hêzên welatparêz û 
demokrat, jê re doz û armanc bû, 
hevalekî têgihaştî û bîrewer bû 
,hevalê hevalê xwe bû .  
 Çûna kek Edîb netenê xisara 
malbata wî û gundê Maratê bû, lê 
belê xisara Kurd û Ereban, xisara 
Sûriyê û tevgera demokrat bû.  
* Bila serê xwîşk , bira û mervên 
Kek Edîb sax bin . 
* Dost , heval û hogirên partiya wî 
û tevgera Kurd xweş bin. 
* Herdu kurên rehmetî, Pêşrew , 
Zardeşt û diya wan xweş bin 
* Heval Edîb ji bîr nabe. 
* Hûn tev bijîn bona biratiyê, bona 
Aştî, Azadî û Wekheviyî. 

Û sipas ji guhdariya we re . 
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Gotina Hevbenda demoqrat a Kurd li Sûriyê û 
Eniya demoqrat a Kurd Li Sûriyê 

Xwîşk û birano ……… 
Îro em di hembêza Efrîna buha , li 
gundê Maratê yê xebatkar dighên 
hev ,ta ku em bi rêz û hurmet û 
bejintewandî li pêş koçberkirina 
mûmeke ji mûmên Efrîna sermedî 
bisekinin , û xatirê xwe ji mirovekî 
ji xelkê çiyayê kurmênc ve naskirî , 
nimûnak ji welatperweriya durist , û 
simbolek ji simbolên xebata 
niştimanî ya Kurd li Sûriyê 
bixwazin . Ew jî xebatkarê 
koçberkirî , mamoste Edîb Ibrahîm e 
. Wendayê me yê buha , 
perwerdeyê nifşan , xwedî sinciyê 
baş û bilind , evîndarê gelê xwe , û 
bi welatê xwe Sûriyê re dilsoz bû . 
Nemirê me di destpêka xortaniya 
xwe de , derbasî nav refên Tevgera 
niştimanî ya Kurd bû , ji ber 
baweriya wî bi dadmendiya doza 
gelê xwe yê Kurd li Sûriyê . Ew  
 

endamekî bi nav bû di rêbertiya 
Tevgera Kurd e , û nimûnak ji 
fedekariyê re , bi hertiştê buha , di 
ber doza gelê xwe de bû . Wî 
koçberî , di dema xebata xwe li 
welêt de , hemî rengên zorên derûnî 
û arziyê didîtin , ta ku sersedema ku 
, welat û gelê xwe berde û li welatê 
biyaniyê (Almaniya) bibe koçberekî 
siyasî , û li wir jî di ber doza gelê 
xwe de , ta mirinê berxwedanê bike . 
Bi navê Eniya Demoqrat a Kurd û 
Hevbenda Kurd li Sûriyê , em xwe , 
gelê xwe yê Kurd , xwediyên 
wendaker , hogir , û hevalên partiya 
wî ( Partiya Yekîti Ya Demoqrat a 
Kurd li Sûriyê ) sersax dikin û 
aramiyê ji wan re hêvî dikin .  
Û em ji xwedê lava û hêviyandikin 
da ku , di buhuştên xwe de bi cî bike 
. Û sipas . 

*********************************************************** 
Dumahîk : Xebatkar Edîb 
kurdayetiyê; bi xwedîderketina li 
vîn,armanc û daxwazên gel û girtina 
wan di ser hertiştekî din re. Em soz 
didin hevalê xwe ku dê partiya wî her 
li ser wê riya kurdayetiyê bimîne, riya 
girtina berjewendiyên gelê kurd di ser 
her tiştekî din re 
. Em, weke Rêxistina Ewropa ya 
Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li 
Sûriyê sersaxiyê ji malbata wî, 
hevalên wî, tevgera kurd û tevaya  
 

gelê kurd re hêvî dikin û dibêjin: Bila 
ciyê wî her Buhuşt be. Serkeftin jî 
helbet dûr an nêzîk ya doza gelê me 
ya netewî, demokrat, rewa û dadmend 
e. 
Bijî azadî, demokratî û wekhevî 
Duşem, 20.05.2007 
Komîteya Serkirdayetiya Rêxistina 
Ewropa ya 
Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li 
Sûriyê 
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Gotina rêxistina Kobaniyê ya Partiya Yekîtî ya demokrat a 

Kurd li Sûriyê  
Gelî camawerê hêja….! 
Dost û hevalên hêja ….! 
Em zor xemgîn û cav bi hêsirin bû 
kockirina lawê kurd , lawê gundê 
MARATA delal,nemir EDÎB ÎBRAHÎM  
(bavê pêşrew)  
Gelî guhdarên hêja….! 
De ka em ji xwe bipirsin çima em tev îro 
di nav goristana gundê  MARATÊ de li ser 
gora hevalê hêja EDÎB li hev dicivîn, ji ber 
ku xebatkar bû û hemî temenê xwe kiribû 
xizmetî  gelê kurd û ji roja rojê de bê 
dûdilî xebata xwe ya rojane li gor rêbaz û 
armancên partiya xwe li dijî pîlan û pirojên 
awarete yên ku rêjîma sûriyê di dermafên 
gelê kurd bi karanîn . 
Gelî beşdarên birêz ….! 
Dive em bawer bikin ku mirin her mirine 
lê ya mirovê xebtkar, rewşenbîr, dilhezê 
gel û welatê xwe ziyanek û valabûnek zor 
mezin bi kocbarkirina xwe re tînê holê , lê 
em Karin bêjin ku hevalê EDÎB (BAVÊ 
PÊŞREW) bi can û laşê xwe ji ber cavên 

me dice, lê kar û xebata hevêl ku li 
hemberî karbidestên sûriyê yê ku netewa 
kurdî ta roja îro ji hemî mafan bê parkirî di 
nav dost, heval û hogirên wî de jîndayî 
dimînin. 
Bi rastî em çiqas bipeyvin em nikarin di 
demek wiha de kiryarên baş û xweş yên 
hevalê EDÎB ji hev re bijmêrin ji ber ku 
her yek ji beşdaran hinek ji wan kiryaran li 
ba heye . 
Em soz didin bavê pêşrew ku dê partiya wî 
her li ser wê riya kurdayetiyê bimîne , û 
kesên wekî wî yên bimînin stirkin geş di 
asmanê kurdistanê de. 
Li dawiyê bi navê RÊXISTINA 
KOBANIYÊ YA PARTIYA YEKÎTÎ YA 
DEMOKRAT A KURD LI SÛRIYÊ  serê 
xwedî , heval, hogirên bavê Pêşrew saxbe 
û aram ji dayîka Pêşrew û herdu zarokên 
wê (pêşrew- zaredeşt) re  
Û sed hezar silav li giyanê wî be û ciyê wî 
bihuşt û gul û rihan be .  

Gotina Newrozê 
Xwîşk û birayê hêja û delal 
 Di 18 vê Tebaxê de, li dûriyê, 
Almaniya Kurdhezek, partîzinek û 
zimanhezekî Kurd, ji nav me barkir û 
çû ser dilovaniya xwe. Û îro, di 26 ê 
tebaxê de, li mezelê gundê Maratê , li 
bin dara reş tê veşartin. 
 Kurd dibêjin : Ga dimrê çerm 
dimînê, mirov dimrê nav dimênê 
 Çînî dibêjin : Mirinek heye bi 
giraniya perekî û mirinek heye bi 
giraniya çiyakî  . Di rûyê we tavan re 
xuyaye ku, barkirina kek Edîb çiqas  
 

girane. Ji ber ne ji xwe re bû, ji we re, ji 
gundê Maratê, gelê xwe  û ji welatê xwe 
Sûriyê re bû.  
 Baş li bîra mine ku, di sala 1972 an de, 
kek Edîb, hejmarên Gulustana Seydayê 
Cegerxwîn hepêzdikirin û ji dost û hogirên 
xwe re dixwandin û di dûrer bi elfebaya 
APo Osman Sebrî jî,  xwendekar hoyî 
zimanê dê dikirin. 
 Di sala 1995 an de, civatek li Helebê 
geriyabû , yek ji beşdaran kek Edîb bû, ji 
berhemên wê civatê, yekem rojname bi 
zimanê dê Newroz bû. Kek Edîb bi pênûsa 
xwe rûpelên Newrozê dixemlandin.   

Û sipas ji guhdariya we re. 
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Edîbê Maratê Herxweş û Sax e!
Apê Osnebiran

Roja me mirovekî mezin , mamoste 
Edîb Ibrahîm  birêkir, li goristan û 
mezelê gundê Maratê , herkes li wir 
têdigeha ku em çiyakî birêdikin . Bi 
rastî jî , bavê pêşrew (Edîbê Maratê ) 
li ba me tevan weha mezin bû . Min 
dil heye kû , rûpelek ji merem û 
kiriyarên  mezim  mamoste  Edîb , ji 
xwendevanên hêja re ronî bikim .  
 Li payîza sala 1991 an , xwe li D.r  
Ebdilmecîd Şêxo , yê paşê di bin 
navê D.r  Dilşad  Sindî  li ser rûpelên  
hejmarên pêşîn  ji Newrozê  ji 
xwendevanan re diyar dibû , digirt  û 
doza vekirina korseke zimanê Kurdî 
dikir .  Girseyê me Edîbê   Maratê , bi 
hesanî  ew kors ji van birêzan 
amededikir : 
1- Edîb Ibrahîm  .  2- Endeziyar 
memê Alan  . 3- Endeziyar  Çîwazê  
Şeman ( Apê  Osnebiran ) . 4- Reşîd 
Bakîr ( bavê  Bêrîvanê) . 5- X.S. bavê 
ferzend . 6- M.Y. bavê Rêdî ). 7- Piştî 
du rûniştinan  D.r : Rozad Elî  jî tevle 
wê xebatê dibû . 8- M.T Gerikanî ( 
Şekerof)  . 9- K.E. (Pertewê Şerqî ) . 
Ev herdu birêz , bi derengî û li ser 
daxwaza  mamoste D. r  Ebdilmeçîd 
Şêxo  têkelî  korsê dibûn. 

Li Nîsana 1995 an, çîvîna yekem  li 
Helebê  Siriyana Kevin  li maleke 
niştimanperwer nêzîkî dibistana 
sêwiyan , komîta Newrozê  civata 
pirawa , di rojeke  bi baran de hate 
geradin , têde biriyara weşandina  
rojnameke xawrû bi Kurdî , di bin 
navê Newrozê de  li Helebê wergitin 
. Komîta rêdeksiona rojnama 
Newroz  ji van xebatkaran pêkdihat :  
1- Rihmetî Edîbê Maratê . 2- Rûgeşê
Şeng ( Sinorê Yekta ) . 3-  Apê 

Osnebiran . 4- Memê Alan . 5- D.r 
Rozad Elî .  
 Li meha Gulanê , ya wê salê 
1995an Li Helebê  Eşrefiyê , li mala  
rihme li gornê  Edîbê  me , civîna 
yekemîn  ji derçûna  hejmara yekem  
a Newrozê hate girêdan , li wê 
civînnê weke şewêrmend û pispor  
Dir. Ebdilmecîd Şêxo hate pejirandin 
û lê beşdarbû .  
 Edîbê me , wî bi berdewamî  û ta 
roja ji welêt ber ve Almaniya 
kocdikir ; di rûpelên newrozê de 
xwedî  nivîser û berhem bû .  Wî 
gotara pêşî , di  hejmara pêşîn de bi 
navê ( E. Goranî) nivisîbû û rûpela  
dudiyê xenland . Kuştina hevalê min 
, bi navê ( M . Ararat ) mamoste 
Edîb  bavê Pêşrew , kurte çîrokek  di 
rûpela  -7-an  hejmar -4- de wşand . 
Eve deqa wê çîrokê:    

Kuştina Hevalê Min    
 Êvar bû , ji dûr ve , cira mala apê 
Ehmed dicirûsî . Wexta min deriyê 
hewşê vekir , kûcik bi min de rewî , 
apê Ehmed derket ber deriyê malê û 
pirskir :- Ew kî ye?. – Ez im apo , 
Mecîd e , Seyê we cî direwe , ne dihîşt
ku ez di  hewsê kevim . – Keremke 
Mcîd , were  îro çend rojine şivanê 
me çûye mala xwe û pez jî ,  çi dibe – 
çi nabe .. loma me seg girêdaye .  
 Em çûn hundir , min pêlawên xwe 
êxistin û derbasî odê bûm , meta 
Nêrgiz , pişta  xwe sipartibû stêr û di 
ber xwe  de , dipilpilî . Temenê wê  
beramberî çel salî bû , lê rûyê xwe , 
yê paqij , tijî  xem û kulên  giran bûn  
zêdetir nîşandikir . Çavên wê weke 
ewrekî reş tijî baran bûn , hêstir 
dibarand  , geh jî , ewna  bi   D.R(10) 
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Dumahîk:EdîbêMaratê
desmalê paqij dikir .  Met rabû  ser 
xwe ,  balgiyek danî ber pişta min  û 
çaydana çayê danî ser êgir . Mêrê  wê 
, apê Ehmed pêşberî min rûniştibû , 
por û simbêlên wî gewrbûbûn . Ji 
titûnê Mûşê çixarak dipêça û nefesên 
kûr jê dikşandin . Di gundê me de , ji 
aliyê cotarî û  kelenkûsiyê ve, di ser 
xortaniya apê Ehmed re tu  kes 
tunebû , lê wê êvarê  ew bê hêz û pir 
xemgîn dixuya . Meta Nirgiz,  çayê 
dida ber me  û dîsan  gilî gazinên xwe 
dikir.   – Ho Xwedêyo ! Wê çawa be  
halê me ?.  Min çi dikir , serwext 
nedibû . Metê min digot : Weha 
xeman neke ! Ka Xalis çi şaşî
kiriye!?. Yan dû namûsa hinekan 
geriyaye !?. Na , wisan nîne . Kurê te  
xwestiye ku , Kurd  hişyarbin    û ew 
doza  mafên xwe dikin , ew jî tiştekî 
xerap nîne ,  piçekê  sebirê  bi xwe de 
, metê ! .  Helbet , ji vî derdî re jî  
aveke zelal  wê hebe .  
 Bi van gotinên min re ,apê Ehmed 
nerme- nerm serê xwe dihejand  û 
dîsan cixarê dipêçe  û bi du nefeseên 
kûr    bi nîvî dikir  . Kat dereng dibû 
,ez radibûm ser xwe . – Ezbenî  êdî 
dereng e . Şeva we bimîne xweş! . Li 
mal .min serê xwe danîbû  ser balgiyê 
, lê xew nedihate çavên min ,  rojên 
borî  dihatin bîra min , Xalis hevalê 
min bû . Em pêkve diçûn  dibistanê , 
ew hevalekî qenc bû  û di dibistanê de 
pir jîr bû , mamostê me pir ji wî 
hezdikir . Piştî  kutabûna dibistanê , 
bavê min  ez kirim berxevan , lê 
daxaziya Xalis  xwendin bû , carina 
wî , ji min re digot: Ezê biçim bajêr û 
li xwendegeha mamostetiyê bixwînim 
û bibim mamosteyê dibistana gundê  
me . Lê çendekî berê , Xalis û gelek 

hevalên me  hatin girtin . Min ji dê û 
bavê re ev nûçe negot . Lê weke tê 
gotin  pir lêdanê .. ka dawî çawa  
dibe?.  
 Rojekê em li binê gund , ber wê 
germê  û zehmetiyê  bê hêz man .   
Pişt re, di bin dareke  tûyê de me dew 
vedixwar  û bêna xwe vedikir .. 
Palevanekî  digot : Eger  xwedê  hêl 
bide me ,karê vê zeviyê  şeş rojan  wê 
biqede . Palevanekî din digot : Wele 
kar  xelas nabe , mala te  û vê germê 
.. qet xebat dibe ?.  Ji nişka ve Azad 
rabû û got: Hevalino  werin  mêzekin 
! . Sîwarek  ji gund derket û weke 
teyrekî ber ve me tê , çi hebê !  Ew 
siwarê  hawarê  ye !! Em  rabûn û ber 
ve  sîwêr  çûn , wexta em nêzîk wî bûn 
, me pirskir : - Gelo , çi bûye ? . -  
Yosêf  xêr e ?.  – Wele , ne xêr e ! 
XAlis ,ji ber lêdanê hatiye kuştin  . Du 
cendirman  laşê wî anîn nav  gund . 
Ax ..Ax.. serê min gêj bû , bihna min 
teng bû  û çavên min reş bûn . Ew cî 
ecêb bû? Nizanim  çawa ew hatibûn  
nav  gund ! Şîneke giran  bû ,gundî 
dora cenazê  Xalis  kombûbûm  .  
Xemgîn, girî  qêrîna wan  digihîşte 
ezmanan .  
 Xunava bêmiraz , di nav kincên reş
de dixuya .Dengê giriyê meta Nêrgiz , 
dilên mirovan dişewitand .Apê Ehmed 
li pê sekinîbû û cixara xwe vêdixist , 
bi nefesên kûr ew bi nîvî  dikir . Laşê
Xêlis , pêş çavên min bû . Ew di nava 
xwînê de nedihat naskirin … 
 De here rêwiyo here ,  Edîbê mino 
here , mamoteyo here , bêguman  
weke xwendevanên me  berê  baş
zanin , te bavê Pêşrew û Zeredeşt , di 
dil û hişên me de cihekî bêlikirî 
girtiye.
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Heval bavê Pêşrew: Mirin 

giyanê germ sar nake 
Mixabin, roja rêwitiya bavê Pêşrew 

me xatir ji hev nexwestin li 
balefirgehê. Pişti bêtirî deh salan, 
felekê berê me da balefirgehê da ku 
em, xemgîn û dilşikestî, bendewarî 
bavê Pêşrew bin. Bendewarî laşê sar 
û bê liv bin. 
 Xwezî em bendewarî giyanê germ û 
devê bişrtî bana, xwezî tu vegeriya 
nav refên xwe, dîsa me civat û 
şevbuhêrk bi hevre bibûranda. 
 Rindiyên bavê Pêşrew pirbûn; lê ez 
dixwazin dudiwan bînim zimên: Ciyê 
kînê di dilê mamoste Edîb de tunebû; 
tu caran ewî kîn li ser kesekî ne 
digirt; ne jî tu caran nêrîn û helwestên 
xwe li ser kîndarîyê avadikirin. Bi 
rastî, tenê mirovê mezin dikare dilê  
 xwe ji kînê pak bike.Mamoste Edîb 
dildarê zimanê kurdî bû; bi şêweyek 
pir delal di xwend û dinvîsand. 
 Her dem wêneyê wî li ber çavên 
mine, roja ku yekemîn hejmara 
belavoka NEWROZ ê bixwe re anîbû; 
ewî, mîna mendalek bêpar ku 
diyariyek giranbuha wergire, belavok 
bi şadî û dilgermî li ber me vekir, û, 
tevlî êşa canê xwe, dikarîbû ji kêfa bi 
fire. 
 Heval bavê Pêşrew, laşê teyî sar dê 
di hembêza axa çiyayê kurmênc de 
germ bibe û giyanê teyî germ û bi hêz 
dê her dem haveynê şiyanê be di dil û 
giyanê hevalên te de derx û kat bide.
Hevalê te Kovan Omer 

 

Dumahîk : Koçberkirina hevalê 
hêja …. 
3- Gotina partiya mamoste , Partiya 
yekîtî Ya Demoqrat a Kurd Li Sûriyê 
.
4- Gotina rojnama ku , nemir 
demezrevanên wê " Newroz " . 
5- Gotina rêxistina kobaniyê ya 
P.Y.D.K.S . 
6- Gotina xwediyên nemir , zavê 
wî mamoste Selah Berwarî got . 
7- Du helbest bi zimanê Kurdî . 
8- Gotina birayê wî mamoste 
Ibrahîm . 
Di hemi gotinên hatine xwendin de , 
xebat , xeyset û sinciyên xebatkarê 
me diyar dibûn  û xebata herkesê di 
ber doza gelê xwe de bike , gel ji bîr 
nake . 
 Li dawiyê xelkê wir sersaxiya xwedî 
û hevalên xebatkarê jinavmebarkirî 
dikin û bi dilxemgîn , çavên ziwa û 
diltijî viyana xebatê dadikevin . 
Û dûv re bi şeş rojan berdewam, li 
binê sê konên sersaxiyê û li malên 
gelek gundiyên wî ku , malên xwe ji 
wê bûyerê re vekirine xelkê Kurd 
diçû û dihat sersaxî dixwastin û 
berketiyên xwe diyar dikirin .Em jî , 
komîta rêvebir ya rojnama Newrozê , 
serê xwe , Partiya wî û merivên wî 
saxdikin û soz didin ku , rêç û 
sinciyên wî bernadin 
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Azadî ji girtiyên siyasî û xebatkarên gelê  
me yê Kurd re yên di girtîgehên Sûriyê de
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