
Roja Înê 26.11.2010an, nêzîkî 2000 kesî 
 ji dost, heval û hezkiriyên gorbuhuşt
mamoste Ismaîl Umer digel şandeyên 
 pariyên tevgera welatparêza Kurd û  
hêzên siyasî yên Ereb û Asûr,  
komîteyên mafên mirov û rêxistinên  
civaka sîvil, kesayetiyên serbixwe,  
nivîskar û hezkerên ziman û wêjeya  
Kurdî û hin serokên hoz û êlên Kurd û Ereban, li gundê 
Qereqoyê, bi rondikên xemgîniyê û baxên gul û çîçekan 
serdana gora mamoste Ismaîl Umer kirin. 
 Te çawa çavên xwe li derdora gora mamoste ya ku bi rengekî 
sipehî û bedew hatibû çêkirin û kiraskirin bigeranda, te dostên 
wî yên dilsoz ji mêr, jin û pîr û kalan, ji hemî netewe û olan, bi 
axîn, kul û keser rondikên xwe vedimaltin didîtin. Vêja te 
digot qey mamoste ji nû ve çavên xwe girtine û xatirê dawî 
xwestiye!.. Kat 11 û 15 xuleyan, helbestvan û nivîskarê Kurd 
Dilawerê Zengî, bi rawestana xuleyeke bê deng dest bi ahengê 
kir û ev gotinên li jêr hatin xwendin: 
1-Gotina Encûmena Siyasî ya Kurd li Sûriyê ji bal birêz Ismaîl 
Hemê ve hate xwendin. 
2-Gotina Rêxistina Asûrî ya Demokrat li Sûriyê ji bal birêz 
 Gebriyêl Mûşê ve hate xwendin.                             D.R.( 3 ) 

Osman Sebrî 
1905 - 1993 
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Kurtejiyana… 

Hesenê Cumî 
 

Email : Newroz 95 @ hotmail . com

Reşîd Hemo

Bilal Hesen 

Çiyayê Kurmênc
Reş girêda 

Tu Çiyakî mezin 

Diljar Emîn 
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Ji weşanên  Partiya Yekîtî ya Demokrat  a Kurd li Sûriyê - YEKÎTÎ 

Dr Nûredîn Zaza 
1919- 1988 
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Rêwresma çilrojiya serokê partiya me 
Nemir Ismaîl Umer li Qereqoyê

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



��������� �	
��������������������������������
���������������������������������������������������������������

Nivîskar Selah Berwarî koç barkir
Di 26ê Çirya Paşîn de,  
li dûriyê, bajarê Şamê, dilê nivîskar, wergêr û 
rojnemevan Selah Berwarî 
rawestî.  
 Kewranê termê wî ji Şamê, 
 berve çiyayê Kurmênc-  
herêma Efrîn, gundê Maratê- 
 bi rêket. Bi beşdariya dost, 
 berketî û xwediyên xanima  
 wî,di goristana gundê Maratê tê veşartin. Piştî 
veşartinê, endamek ji endamên şevbihêrkên Şamê 
çend peyvan li ser sinciyên birêz dike. 
 Birêz Selah Berwarî ji parêzgeha Dihokê, 
Kurdistana Îraqê ye, di sala 1957 an de ji dayîk 
dibe. Ji sala 1991 an ve, li paytexta Sûriyê- Şamê- 
berpirsiyarya ragihandina partiya Yekîtiya 
Niştîmanî a Kurdstanê dike. 
 Hêjayî gotinê ye ku, birêz xwedî pir berheman 
e, wek: Serhindana Agrî, Biranînên Îhsan Nûrî 
Paşa… ji bilî gotar û lêkolînan. 
 Bi navê komîta rêvebir ya weşana Newrozê, 
serê xanim, zarok , heval û dostên wî saxdikin. 
***********************************  

 
Siyasetvanê Kurd Reşîd 

Hemo koçbarkir 
Êvara roja Înê 17 ê  
Berçile 2010 an, li ser  
riya Heleb – Qamişlo ,  
bi bûyerek turimbîlê ,  
Siyasetvanê Kurd ê  
nasdar Reşîd Hemo  
bi temenê 85 salî  
koçbarkir û çû dilovaniya Xewdê,. 
Nemir ji gundê Hopika – Raco- Herêma Kurdaxê 
(Efrîn) – Parêzgeha Helebê – Sûriyê ye , yek ji 
kesên ku Partiya Kurd a yekem li Sûriyê di 
Havîna sala 1957 an de damezrandine ye . 
Herweha ew kesekî welatperwer û mirovhez bû , 
ji ber doza kurdî û zanînê de demek dirêj derbas 
kir û pir  xebitî . 

 

Di 20-11-2010 an de, sekretêrê El-
partî yê berê, Hec Dehamê Mîro, ji 
dinyayê barkir. Birêz Deham ji sala 1970î 
ve ta 1973an, serkretêrê El-partî bû û di 
Havîna 1973 an de, tê girtin û şeş sal û 
heyşt heyvan di zîndanê de dimîne . Bi vê 
boneyê, komîta weşana Newrozê birûska 
jêrîn rêkir. 

Birûsk 
Malbata Hac Dihamê Mîro…
Bi xemgînî, me  
nûçeya koçbarkirina 
 xebatkarê Kurd ê  
navdar Hac Dihamê  
Mîro bihîst û em xwe 
 hevparê şîn û behiya  
we dinasin. 
 Li ser riya azadiya gelê me, riya xebatê 
dij pirojeyên nijadperest û siyasetên 
pişaftina gel û zimanê me, Hac Dihamê 
Mîro, digel hin hevalên xwe, di rojên 
tirsê de, rojên dijwar û tariyê de, kar û 
barê kurdayetiyê hilgirt ser milên xwe û 
bi mêranî jê re xebat kir. Ji ber û bîr û 
baweriyên xwe yên kûr bi dadmendiya 
doza Kurd li Sûriyê, sala 1973an, ew û 
hin  hevalên xwe, ji ber belavkirina 
daxuyaniyekê bi navê Partî dij pirojeya 
kembera Erebî ya nijadperest hatin 
girtin û çend salan di zindanê de man. 
Bila cihê wî buhuşta rengîn be!. 
Bila serê we û Gelê Kurd sax be!.   

Komîta weşan NEWROZ 
04.11.2010Z-2622K 

***************************************** 
Cejna Êzdî li hemû Êzdiyan pîroz be 
Bi hatina cejna sersala rojiya Êzdî, Em 
hemî Kurdên Êzîdî pîroz dikin û em 
dixwain hemî roj û jiyana we cejin û şadî 
bin .

Nûçe û kurte nûçe Nûçe û kurte nûçe 
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Dumahîk : Rêwresma…. 
 3-Gotina Encûmena Giştî ya Hevbendiya 
Demokrat a Kurd li Sûriyê ji bal birêz 
Mihemed Ceza,a ve hate xwendin. 
4-Gotina Pilatforma Danezana Şamê ya 
parêzgeha Hesekê ji bal birêz Beşîr Al-
Se,dî ve hate xwendin. 
5-Gotina dostên mamoste ji bal birêz 
Zuhêr Al-Boş ve hate xwendin. 
6-Gotinek ji bal avokat Mumtaz Al-Hesen 
ve hate xwendin. 
7-Gotina rêxistina jinê li Cezîrê, ji bal birêz 
Diya Kawa ve hate xwendin. 
8-Gotina partiya me bi zimanê dê û bi 
zimanê Erebî ji bal Sekreterê Partiyê birêz 
Mihyedîn Şêx Alî ve hate xwendin. 
9-Gotina malbatê ji bal Bengîn Ismaîl 
Umer ve hate xwendin .  
 Bi vî awayî, ahenga çilrojiya 
mamosteyê nemir Ismaîl Umer bi dawî hat. 
 Li jêr, deqê gotina Komîta rêvebir ya 
bi zimanê Kurdî ye: 
 
Xwişk û birayên hêja… 
Dostino, hevalino… 
Beşdarên birêz…

Hûn tev bi xêr hatin û ti te,iliyan  
nebînin. 
 Ev e bîranîna çilrojiya serokê parta me 
heval Ismaîl Umer e, yê ku piraniya we ew 
nas kiribûn, ne ku serokê partiyekê bû û 
hew, lê belê, mirovhezekî bihinfereh, 
nefisbiçûk, cefakêş û hişmend bû, xwedî 
nirxên dostaniyê û rastgo bû. Lewre jî, 
berketiyên rehmetî gelek bûn û em karin 
bêjin bi deh hezaran bûn. 
 Ji bilî heval û hogirên rêxistinên parta wî 
li Sûriyê û li gelek welatên Awropî jî, bi 
hezaran ji biraderên Ereb, Siryan-kildo 
Aşûr, Çerkez, Ermen û Turkmen jî 
berketiyên mamoste Ismaîl bûn. 
 Birêketina bi hezaran xelk ji bajarê  
Qamişlo ta gundê Qereqoyê li pey cenaza 

rehmetî, name û birûskên sersaxiyê yên ku ji 
derve û hundir bi ser me de herikî bûn, serdan 
û beşdarbûna ewqas ciwanik û camêr li bin 
konên sersaxiyê û li encûmen  
û civatên sersaxiyê 
 yên ku li gelek welatên 
 derve hatibûn  
lidarxistin, bêguman 
 nîşana gelek 
 tiştên buha û bi wate  
bûn. 
 Di vê bîranînê de,  
hêjaye bête zanîn ku xebat û siyaseta Parta 
Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê, weke 
çawa hatibû naskirin, herweha jî, dê 
berdewam û li saz be.  
 Ew nirxên mirovane, nirxên xebata bona 
Aştî, Azadî û Wekheviyê, yên ku heval Ismaîl 
û gelek nemirên mîna wî pê dihatine nasîn, 
her dê berçav û li ber me bin û bi vî hawî emê 
jê re wefadar bin. 

Bi navê Komîta rêvebir ya Parta Yekîtî ya 
Demokrat a Kurd Li Sûriyê, em sipasiya we 
hemiyan dikin, rêz û hurmet ji beşdarbûna we 
re, ji nûnerên Encûmena Siyasî ya Kurd re, ji 
Rêxistina Asûr a Demokrat û Danezana Şamê 
re, ji Parta hevpişk( Parta Pêşverû), 
Encumena Giştî ya Hevbendiyê û kesayetiyên 
serbixwe re, ji nûnerên hemî rêxistin û 
partiyên Kurd, Ereb û yên Komonist re, ji 
rewşenbîr, zimanhez û komîteyên mafêm 
mirovan re, hûn bimînin di xweşiyê de û sipas 
ji guhdariya we re. 
 

Komîta rêvebir ya Partiya 
Yekîtî ya Demokrat a Kurd Li Sûriyê 

Qereqoyê : 26.11.2010Z 
 ************************************
Hêjayî gotinê ye ku gelek name, nivîs, 
helbest û birûsk ji hundir û derveyî welêt 
gihane destê komîta amadekar, ji wan: 
-Partiya Yekîtî ya Kurd Li Sûriyê 
-Mele Ehmedê Namî di helbista xwe de dibêje 
Sotaye dilê me dûriya te D.R ( 11 )  
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Helbestvan û zaniyarê Kurd Seyid  Eliyê  
Findikî dibêje:  

Di dinyayê heçî rabe                 feqîr 
û şêx û axa be  
 Ji ber mirinê xelas nabe               di 
şerq û hem di xerbê de. 
 Rast e, lê belê mirina kesina mîna ku pelek ji 
darekê biweşe û ya hinan jî,mîna herifandina 
çiyan e.  
 Çûna mamoste Bavê  Şiyar herifandina çiyayekî 
mezin e, ne li ser sînga zemînê bi tenê ye, lê belê 
ji ser sînga şovenîzmê ye jî, ji ber ku  destlata 
zordest û kotek ji kesên ku zirt û fortan dikin û yê 
pesindana wî dikin û xwe li dora wî hildidin 
natirse, lê belê ew ji wan kesên li dora xwe, yên 
bê deng û bi hûrbînîn lê dinêrin ditirse. 
 Vêca mamoste Bavê Şiyar ji wan kesên xwedî 
nêrînên hişmend bû, bi zaniyarî  li rewşa civaka 
sûriyê bi tevayî û ya Kurd bi taybetî, li kiryar û 
siyaseta destlatê dinêrî û dinirxand. 
 Ji ber vê yeka han jî, helwest û nerînên partiya 
wî li  cem her kesê xwedî bîr û bawerî,  
rewşenbîr, keseyetiyên welatparêz  ên serbixwe û 
dezgeh û partiyên opozisyona demoqrasî ya 
Sûriyê cihê rêzgirtinê bûn. . 
 Ev yeka jî, di roja rêwresma veşartina wî de, ji 
me tevan re diyar bû.  
 Mamoste bi alîkariya hevalên xwe dikarîbû 
gelek nerînên nû derbasî siyaset û rêbaza partiya 
xwe bike û xwebateke bê westan di ber wan de 
bike, ta ku, cihê xwe di nav milet de girtin , yek ji 
wan : Taybetmendiya pirsa kurdî li sûriyê , û 
giringiya xweseriya biriyara siyasî  bû. Ango, 
çareserkirina pirsa Kurd li Sûriyê li Şamê ye, 
nabe ku, tu kes berê miletê Kurd li Sûriyê bide 
parçeyên Kurdistanê yên dîtir, tevî pêdiviya , ku 
em hemî ji hev re palpişt û piştgir bin.  
 Ya din : Têkilî û peywndiyên kurdistanî li ser 
pirnesîpa rêzgirtinê bin û biryara tevgera her 
parçeyekî  li gora merc û rewşa wê be, ne di bin 
bandor û akama tu partiyên din de be. Ev yeka 
han jî di şerê  navbera  PDK û YNK  de hat 
xuyakirin , ku partiya nemir Bavê Şiyar dijî  

birakujiyê bû, û rexê partiyekê dijî ya din 
negirt.!   
 Pişkdariya kesên serbixwe di biryara siyasî 
de:Ji ber ku siyaset ne li ser navê partiyan bi 
tenê hatiye tapokirin. Ta ku em karibin siyasetê 
li civakê vegerînin, pêdivî ye ku hemî çîn û 
qatên civakê bi me re di biryara siyasî de, 
hevpar bin. Evê jî, nemaze di ezmûna 
Encûmena Giştî ya Hevbendiyê de baş ciyê 
xwe girtiye.  
Pirsa Kurdî li Sûriyê parçeke ji pirsa 
demqrasiyê ye: Çimkû, piştî peymana saykis – 
Bîko, çarenûsa gelê Kurd, bêyî vîna wî, bi ya 
Sûriyê ve hate girêdan, û gelê Kurd xwîn di ber 
xaka welatê xwe Sûriyê de rijandiye. Tevî ku 
destelatê bi hemî şêweyan hewl daye û hê jî 
dide ku vê rastiya han bincil û binpê bike. Lê 
pirsa Kurdî, pirseke niştmanî û demoqrasî ye, 
pêdivî ye ku hemî welatiyên Sûriyê pê mijûl 
bibin,û  piştgiriya wê bikin. Ji ber ku gelê Kurd 
jî xwedî û hevpişkê vî welatî ye, ne mîvane, 
wekî hin nezan û nêzbîn dibêjin. 
Platforma Danezana Şamê: Partiya mamoste,  
yek ji hîmdarên  Danazana Şamê bû, û 
mamoste, wek enadamekî çalak di 
serkirdayetiya wê de, xebateke bê hempa dikir, 
ta ku  gihiştine avakirina Encûmena Niştimanî 
ya Danazna Şamê. Lê mixabin, piştî wê girtina 
remkî ya hovane ji endamên encûmena 
danezanê re, hinek sistî kete karê wê, lê  
mamoste bi her hawî xebat û bizav dikir ku wê  
bi ser hev de bide,  karê wê careke din geş û gur 
bike.Lê sed mixabin, mirina reş rê neda ku ew 
armanc here serî û bi cih bibe. 
 Bê guman, xwediyê vê siyasetê, wê ciyê 
metirsiya destlata zordest be, û li hember 
pîlanên wê, çiyayekî mezin be. 
 Rast e, ew çiyak bû ji ser sînga şovenizmê 
rabû, lê belê, bîr û baweriyên wî,   dê bibin 
ristek  ji çiyan li hember siyaset û kiryarên wê û 
tîn germê bidin xebata niştimanî ya hevpişk li 
Sûriyê.  
Cihê te buhişt be ey mamosteyê mezin.  

 

Tu Çiyakî mezin, 
ji me re palpişt bû ey mamoste!

Diljar Emîn
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Îsmayîl Umer , li ber çavê Ebdirezaq ,diçû- 
 dihat û ji bîrê nediçû................. 
 Bavê Awaz , li kat 2;30ê berî berbanga Înê 
26ê Çirya paşîn ;hêrsê eşqa Mamoste dayê , 
û ji nişkave hilçenî, cilê xwe wergirtin,kurk 
bi serde , neh-deh pakêt çixare,û solên xwe 
kirin pê, derket û deriyê hewşê li pey xwe 
girt.... 

Amûda şewitî hîn di xew de bû..Berê 
xwe da riya Dirbêsiyê ,, gundê Qereqoyê,yê 
ku,tirba Pîroz lê ye. 
 Bavê Awaz –ew kalê pêncî salî- wê çel 
pênc an pêncî k/m ji Amûdê ta Qereqoyê 
bide bin lingan,        
 Kalê Amûdê,wê berbangê,bi sitêrkên 
ezmanê Cizîrê re , dimeşî û dipeyivî , sitêrka 
sibê şerm û fedî dikir, ji ber ku, sitêrka 
Qereqoyê jê geştir û rewşentir bû. 
 Bi melûnbûna çirayên Mêrdînê û 
hilavêtina tîrêjên roja Payîzê ser keleha wê 
re,lawê Birahîm nêzîkî Dirbêsiyê bûbû, û 
,heft newal û heşt gir dabûn pişt xwe. 
 Li nav bajarê Dirbêsiyê ,rêwî dimeşî, 
xuşxuşa pelên darên payîzê û kela dilê wî 
,simfûniya mirin û jiyanê li hev tanîn. 
 Rêwî, meşa xwe ta tirba pîroz 
berdewamkir, û kêla ber serê BAVÊ 
ŞIYAR hembêzkir û got: Eger min dengê te 
bibihîsta, ezê herroj ji Amûdê bi meş
bihatame ba te. 

 Qamişlo—27-11-2010 
Têbîn: Rêz û hurmet ji komîta NEWROZê 
re. Bi hêvî me , vê carê navê min 
(((CANŞÊRÊ SINCEQÊ))) rast bête nivîsîn. 
Dîsa nebe , Canşêrê cinciqî.  Ji ber ez pir  ji 
cinciqan heznakim…Spas.

Ebdlrezaqê Hec Qasim  digot: Gava min 
xebera BAVÊ ŞIYAR ,xebera reş bihîst 
,min behwer nekir lê mixabin ,ne derew bû. 
Wê gavê , weke benek li qirika min bête 
gerandin..Ba ji ser min qut bû , dinya li ber 
çavê min sor û reş bû... Bavê Şiyar , çawa te 
barkir ? Çire te barkir?. 
 Bavê Awaz berdewmkir: Bavê 
Şiyar,Mamostê me bû ,û bi taybet ,mamostê 
min bû û ji biçûkaniya xwe ve min 
nasdikir...Bersiva her pirsekê li ba wî hebû 
bihna wî teng nedibû, heskirinê ,tim û tim ,ji 
çavên wî yên dilovan bang mirov dikir û 
dengê wî yê nerm, bayekî hênik,bi ser sînga 
mirov de,berdida..Nemir, Dara vehesa me 
bû ,ji şewata kul û derdên vê jiyana bêbext , 
em dibezîn ber siha wê darê ,û ji teyrok û 
seqemê jî em diparastin. 
 Ji roja Duşemba reş 18-10-2010an ,ta 
Çil-rojiyê-roja Înê 26-11-2010an, Mamoste  
 

BI MEŞ JI AMÛDÊ 
TA QEREQOY 

Canşêrê Sinceqê
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Çiyayê Kurmênc Reş Girêda
Di 17ê Berçele de, li ser riya Heleb- 

Hesekê, di bûyerkê de, mamosteyê bi nav û 
deng: Reşîd Hemo jiyana xwe wendakir. 
 Roja 19ê Berçele, kewranê termê birêz, ji 
mizgefta Qasimo- Qamişlo berve Helebê 
birêket. Li dervayî Heleb, bi sedan heval, 
dost û berketiyên wî pêşewaziya termê 
siyasetvanê hêja kirin û tevle keranê wî 
bûn. Li ber bajarê Efrînê, dîsa girdek hogir 
û hevalên mamoste - bi rêbertiya Mamoste 
Hemîd Hec Derwêş, sekretêrê Partiya 
Pêşverû û mamoste Mihyedîn Şêx Alî 
sekretêrê Patiya Yekîtîli-li  benda termê wî 
bûn , tevle kewrên bûn û di nav bajarê 
Efrînê re, berê xwe dan gundê Hopka. 
 Li binê gund, termê bavê Qedrî yê bi ala 
wetêt pêçayê, li ser milan, di nav darên 
Zeytûnan û bi pêşwaziya Koma Folklorî,  
digihê hewşa malê û di rex xanma wî de-
diya Qedrî- tê veşartin. 
 Piştî veşartinê, pêşkêşvan Rustem 
Mehmûd, çend gotinan li ser jiyan û xebata 
birêz dide xuyan û rê dide Gotinan: 
* Gotina pêşî ya hevalê wî yê 
damezrandina yekemîn partiya Kurd li 
Sûriyê , mamoste Hemîd Hec Derwêş bi 
zimanê Erebî bû. 
* Gotina Encûmena Siyasî ya Kurd li 
Sûriyê, ji hêla mamoste Salih Sulêman 
Ebdo ve bi zimanê Erebî hate pêşkêşkirin . 
* Gotina Partiya Yekîtî ya demokrat a 
Kurd ( Yekîtî) ji hêla birêz Mihyedîn Şêx 
Alî ve bi zimanê dê hate pêşkêşkirin û ev e 
deqa wê: 
 Xwîşkino, birano….  
Nûnerên rêxistin û partiyên Kurd û  
Ereb…. 
Beşdarên hêja …. 
Rêz û hurmet ji we  
hemiyan re , ku we  
xwe gihandiye gundê  
Hopka – herêma  

 

Kurdaxê , da ku xatir ji mamoste Reşîd Hemo 
bixwazin, bila hûn xweşbin . 
 Li seranserî qeza Efrînê , bi her heft nahiye 
û çar sed gundên xwe ve , Reşîd Hemo dihate 
naskirin….Ji ber ku , di dema ku dibistan  û 
rê û kehrebe nebû, bi sedan xort û zaro li ber 
destên wî fêrî xwendin û nivîsandinê bûbûn . 
Lewre jî, her û her ciyê qedir û qîmetê bû; 
Ronakbîr, rewşenbîr, dilsoz û berketiyê 
miletê xwe bû. Li dirêjahiya bêtirî 70ê salî têr 
xwendin nedibû , tim û tim heyran û evîndarê 
zanîn û pirtûkan bû , û ji zimanê xwe yê dê 
pir hezdikir . 
 Reşîd Hemo ne yê rêxistin û partiyekê bû , 
ew dost û dilxwazê hemiyan bû , hevalê 
lihevkirina tevgera Kurd û xebata bi hev re bû 
. Ji roja roj ve , di wê baweriyê de bû ku, 
Kurd û Ereb ne dijiminê hev in, û ku Sûriyê 
bi xêr be, emê bi xêr bin . 
 Li Helebê, Hezêrana 1957-an , di wê civata 
dîrokî de , ya ku , li mala Mihemed Elî Xoce , 
bona damezrandin û aşkerekirina yekemîn 
partiyeke Kurd li Sûriyê , hatibû lidarxistin; 
Mamoste Reşîd Hemo xwedî roleke sereke bû 
. Ji ber ku hê ji berî hinge ve , ew digel 
camêrên weke Cemîl kinê , Osman efendî , 
Nûrî dêrsimî û Osman sebrî têkildar bû , ji 
bilî têkiliyên rehmetî bi parta komonîst û 
komela Aştîxwazan re (DEFGر اJKLأ) .

Reşîd hemo , ne tenê li Kurdax û parêzgeha 
Helebê , lê belê , li seranserî herêmên 
Kobaniyê , Qamişlo , gund û bajarokên Cizîrê 
xebitîbû , û li ser riya xebatê gelek êş û
dijwarî , geh li hepis û zîndanan , geh li çol û 
çiyan , her tim cefakêş , xwedî nêrîn û rol bû . 
Reşîd Hemo jiyana xwe serûber terxî miletê 
xwe kiribû , lê hertim dilgerm û xwedî 
hêviyên giranbuha bû . 
Mamoste Reşîd Hemo , weke siyasetvanekî 
mezin , kurdhez , mirovhez û welatparêzekî 
navdar ciyê xwe di dîrokê de digre .  D.R.(7) 
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Dumahîk: Çiyayê Kurmêc… 

Careke dî, bi navê parta Yekîtî ya 
Demokrat a Kurd li Sûriyê , em serê we 
hemiyan sax dikin . 
Bila heval , hogir û dostên mamoste Reşîd 
Hemo sax bin . 
Keç û law û mervên rehmetî xweş bin . 
Sipas ji guhdariya we re . 
Gundê Hopka – nahiya Reco 19 Berçile 
2010 an 
************************************* 
* Gotina sekretêrê partiya Niştîmanî ya 
Democrat a Kurd li Sûriyê, birêz Tahir 
Sifok, ji hêla Ebdil-baqî Mele Mihemed 
ve- bi zimanê Erebî- hat pêşkêşkirin. 
* Gotona hevalê bavê Qedrî yê 
damezrandina yekemîn partiya Kurd li 
Sûriyê, ji hêla birêz Dr. Xelîl Mihemed ve- 
bi zimanê dê tê pêşkêşkirin û ev e deqa wê: 
Hevalê berêz û bi rûmet Reşîd bavê Qedrî.. 
Ey hevalê riya dûr û 
 dijwar ,riya xebat,  
têkoşîn û zanayî û  
serbilindî, riya  
xizmeta gelê me û  
welatparastinê. Îro  
jiyana te gihîşte talî,  
lê jiyaneke serfiraz ,  
xurt û mêrxas bû û tijî kar , xebat û têkoşîn 
bû. Jiyaneke tê de pir bûn rojên reş û şevên 
tarî.  
 Belê ey hevalê hêja , berî şêst salî te 
ramanek (fikrek) avête meydanê, raman û 
fikra miletperwerî bû û xizmeta gel bû. Li 
dor wê ramanê û fikrê çend heval kom bûn, 
ewna li ser pêçiyên destekî dihatin jimartin, 
heval gelek hindik bûn, lê barê te û hevalên 
te pir giran bû. Belê hêdî hêdî heval pir bûn 
, civiyan û kewrank tê de çêbû û birêket. 
Kewranê hevalan bi riya rastriyê û 
 

mamosteyên gewre her çû mestir bû. 
 Belê heval, tevgera te û hevalên te pêşverû 
bû, ku jîna wê pêşve here, hinek li paş man û 
jê qetiyan, lê ji wan pirtir tevlî kerwanê bûn û 
her çûn pêşde çûn û kerwan her zêde û mestir 
bû. Tevgera gel her çû pêşve çû û gel li dorê 
kom bû û civiy, tevger tim li ser riya rast  
berve armanca gewre û mezin çû .  
 Birayê hêja, xebata te ne bes li ser mesele û 
qediya kurdî bû, mesela te di xizmetê welatê 
me Sûriyê de bû , di xizmet yekbûna welêt de 
bû, di xizmet dostayetî û biratiya Ereb û Kurd 
û hemû neteweyên din de bû, di xizmet aştiyê 
de bû  , demokratiyê de bû û heqiyê de bû . li 
ser te em çi denkin, heval Hemîd û yên din 
pir tiştên te yên baş hewaldan , ez nabînim 
carek din bêjim .

Hevalê têkoşîn û xebatê, em çiqas bipeyvin 
û biaxivin , em nikarin mafê xizmet û xebata 
te bidin, gelê me te baş nas dike, miletê me te 
baş dizane û bi çavekî bilind û qedrekî mezin 
li rol û tevgera te temaşe dike .  
 Bira û hevalê delal  
 Vaye tu gihîşte  
koça dawî , lê te gelek 
 ji jiyanê hez dikir 
, û te nedixwest  
 zûzû xatirê xwe ji 
 jiyanê bixwezî .  
Belam asayî û zafana 
 heyîn û aferînê ciyê 
 xwe girt …. 
Hevalê hêja, em çi 
 bêjin çi nebêjin êşa te di dilê me de ye û tu 
tim wê di bîra me de bî . Em hêvîdarin ku 
gorna te wê rind be û ciyê te li ser pel û herîr 
be. Çevên xwe di xaka welêt de, û di nav 
hevalan de xew ke . Îro cejne , û ne roja şîn û 
girî ye , îro hogirên te hatine xatirê xwe ji te 
bixwazin û te birêkin. Heval..! Ji me re 
D.R.( 8) 
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fexrek mezine ku dîsa tu bû sedema vê , 
cejnê . Îro girî ji me re nabe, em gereke şa
bin , hevalê me di rêkekê de çû , ji me giya 
re ew rêka fereh kir  ,  û em giş pêra çûn û 
meşiyan 
Herbijî heval … 
Her tu bijî li wa dunyê û tu tim di bîr û 
baweriya me de yî , û ciyê te tim di dilê me 
de ye  
Herbijî di xweşiyê de .   
*********************************** 
Li dawiyê, Kurê wî, Endezyar Xoşnaf, bi 
navê malbatê sipasiya hemî beşdar û 
berketiyên siyasetmedarê hêja kik. 
 
Hêjayî gotinê ye ku, pir nameyên sersaxiyê 
ji bal dost û berketiyên bavê Qedrî di 
malperan de weşîn. Emê ji xwendevanên 
Newrozê re, nama Îbrahîm GUÇLU (Selîm 
Keya) û Bawerê Omerî biweşînin: 
Xwişk û Birayên Delal،
Welatparêzên Kurdistanê 
 Dema ku min bihîst ku biramezin û 
siyasetvanê Kurd, xebatkarê doza miletê 
Kurd (Reşîd Hemo) çûye ser dilovaniya 
Xweda; Ez gelek xemgîn bûm. Ez baş
dizanim  ku gelê Kurd bi koçkirina wî 
gelek xemgîn in. Lewre gotar û nivîsarên ji 
bona wî hatine nivîsandin jî, vê yekê diyar 
dikin.  
 Min ew di sala 1979-an de li Qamişloyê 
naskir. Wê demê ew berpirsiyar û 
îdeyologê Partiya Demokrat a Pêşverû ya 
Kurdli Sûriyê bû. Ew xezna çand û dîroka 
Kurd bû. Her kurdperwerekî ji wî re rêz 
digirt. Ta roja ku çû ser dilovaniya xweda 
jî, ew xwediyê qedir û qiymeteke bilind bû. 

Ew ji bona Kurdên Bakurê Kurdistanê 
xwediyê taybetiyekê bû. Lewre di sala 
1965-an de ji bona ku Partiya Demokrat a 
Kurdistana Tirkiyê ava bibe, hatibû Bakurê 
Kurdistanê ,li ser navê hevalên xwe bibû 
alîkar.  
 

Bi koçkirina Birayê Mezin Reşîd Hemo 
miletê Kurd, siyasetvan û rerwşenbîrekî 
xwe yê delal û xebatkar wenda kir. Ewê di 
nav tevgera rojavayê Kurdistanê de 
valahiyeke mezin jî çê bike. Divê ji bona 
ev valahiya bê dagirtin, xortên Kurd 
xebateke bêhempa pêk bînin.  
Bila serê malbat, heval û gelê Kurd sax be . 
Bila ciyê wî bihuşt be . Oxir be birayê 
mezin.  
Îbrahîm GUÇLU (Selîm Keya)  
Bakurê Kurdistanê/Amed    
************************************ 
 

Sersaxî 
Vê nûçeya nexêre ez  
pir xemgîn kirim. Lê  
madem xwedê jê xweş
Reşîdê Hemo bi berhem 
 û ked û xebata xwe di 
 nav miletê xwe de deng  
daye, û bermayên pir  
dewlemend di dîroka  
miletê Kurd de hiştiye;  
Ew li cem min hîn jî zindî ye.  
 Ew gorbihiştê dilsoz ku, karîbû pirê jiyana 
xwe ji bo dozekê terxan bike, helbet nifşên bi 
dû wî re,wê ji behemên wî bêpar nemînin.  
 Ew hêza xebata kurdperwerî li cem wî 
bandora xwe ya kûr di nav dilê miletê Kurd 
de hiştiye. Wî bi mirovatî û dilawerî, xwe 
kiriye nîşana qubaniyê ji miletê xwe re, ew 
dibistana ku ew jê fêrî kurdperweriyê bûye, 
hîn jî dergehên wê vekirî ne, û ew rêka dijwar 
ya ku wî ji bo milet û welatê xwe helbijartibû, 
hîn em li ser  wê diçin.  
Sersaxî ji miletê Kurd re û Xwedê aramiyê 
bide malbata wî û cihê wî di bihişta nemiran 
de be.  
Bawerê Omerî 
18.12.2010     
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Bi dilê xemgîn û derûna 
 melûl, min nûçeya  
koçbûna dawî ya  
mamosteyê xwe,  
siyasetmedarê çalak û 
 zîrek, xemxwerê gelê  
Kurd Reşîd Hemo bihîst. 
Akama vê bûyerê ewqas li min giran e, ji 
ber ku bi hezaran kîlometran ez dûrî 
mamosteyê xwe bûme, û nikarim awira 
dawî lê binêrim. 
 Tiştê hinekî vê êşa min kêm dike ew e, ku 
mamoste Reşîd Hemo, tevî ku bi gewdeyê 
xwe ji nav me barkir, û çûyîna wî bê veger 
e, lê ez û her kesê Kurdê dilzos û wefadar 
dê di navbera şopên xebata wî, nerîn û 
boçûnên wî, raman û hizrên wî re , wî 
bibînin. Ji ber ku ew ne tenê kesekî Kurd 
bû û hew, belê ew dibistanek e berhemdar 
bû. 
 Îro ez bi bîra xwe tînim, çawa Reşîd Hemo 
di dawiya salên çelî û destpêka salên pêncî 
yên sedsala bîstem de, li Çiyayê Kurmênc; 
devera Efrînê, gund bi gund digeriya, û 
gelek xortên wê demê, ez jî di nav de, hînî 
xwedinê dikirin, û westanê û birçîbûnê û 
belengaziyê nikarîbûn riya wî bigirin, û wî 
ji hînkirina me xortên wê demê bi dûr de 
bixînin.

Ew xebata Reşîd Hemo ne ji xwe berê bû, 
û ne jî bê pilan û bê armanc bû, belê ez 
dikarim bibêjim, ewî bi dûrbîniya xwe 
nifşek ji bo armancine bilind amade dikir, 
vê lomê ewî ew xortan ne tenê hînî xwedin 
û nivisandinê dikirin, belê bi ser de jî 
ewana ji hêla ramanî û hişyariya netewî de 
jî hîn dikirin, û asowa raman û hizra wan 
fireh dikir. 
 Tevî ku ev pilan û mebesta wî, belkî di 
destpêkê de, ji gelek kesan û şagirtên wî ve ne 

diyar bû jî, lê gava gelek ji wan şagirtan tev li 
xebata rêzanî û ramyarî kurdî bûn, ew pilan û 
mebest sayî û zelal hatin xuyakirin. 
Reşîd Hemo bi wê gava giring û hukardar rê li 

pêş xebata rêzanî durist kir, û vê carê jî ji xebata 
hînkirina xwendin û nivisandinê derbas warê 
ramana civakî û netewî bû, û dîsan gund bi gund 
geriya û belengazên Kurdên xulmaş şiyar kirin, û 
kurdayetî bi wan da naskirin, û ta dawiya jiyana 
xwe dest ji vê xebatê berneda.
Ev dûrbîniya Reşîd Hemo ji hemî hevalên wî, 
damezrênerên yekemîn partiya Kurdî li Sûriyê 
sala 1957ê ve jî diyar bû. Çimkî gelekan ji wan di 
nivîs û axaftin û bîranînên xwe de çêra bandora 
wî li ser tozik û rêbaza wê partiyê kirine, û weha 
çûne, ku di roja damezrandinê de hinek xalên 
tozik û rêbaza partiyê, li gor pêşniyarên wî hatin 
guhertin. 
Reşîd Hemo, bi van çalakiyên xwe, û bi xebata, 
ku heya roja mirinê domandiye, dikare di dîroka 
kurdayetiyê de bibe simbolekî neyê jibîrkirin. 
************************************** 
Dermanê zivistanê; Pirteqal e

Ji ber ku Pirteqal madayek pir vîtamîn C 
dihewîne. Mehên zivistanê hêz û berxwedana 
beden li hember nexweşiyên ji sermayê tên û 
kelijînê diparêze. Taybetiya wê ya teb daxistinê 
heye. 

Hewceye berî mirov nexweş bibe pirteqalan 
bixwe. Piştî nexweşketinê, pirteqal beşek ji 
taybetiya xwe ya xweşkirinê winda dike. 
Di pirteqalê de ji ber ku pir vîtamin û fosfor heye, 
bêhalî û kêmhêziya rehan û hêrsbûnê radike. 
Pirteqal mîkrobên di nava dev de jî dikûje. Bê 
pirûzbûn û tazetiya çerm jî pêk tîne. 
 Bêxwîniya nexweş û zarowan diborîne. 
Madeyên xisardar yên di nava xwînê de paqij 
dike. Fêkiyek ji yên herî başe ku pêşiya penceşêrê 
digire. Heke pirteqal piştî xwarinê bê xwarin, 
avzêkên aşikê zêde dike. Givirandinê (hezmê) 
hêsan dike, ji bo daxistina şekirê nava xwînê dibe 
alîkar. Pirteqal ji bo nexweşên şekir hem wezîfa 
qût (xwarin û xida) hem jî ya dermanbûnê dike. 

Reşîd Hemo simbola neyê jibîrkirin e 
Bilal Hesen    
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Siyasetmedar û xebatkarê navdar, 
mamostayê hêja Reşîd Hemo ( Bavê Qedrî 
) di sala 1925 an de li gundê Hobka – Raco 
– herêma Efrînê ji dayik bûye. Di sala 1933 
an, li dibistana Reco ta rêza sisiyan xwendî 
ye. Ji ber rewşa aborî xwendina xwe bi serî 
nekirî ye. Li gundên Bilbilê zarokan bi 
xwendin daye. Li bajarê Efrînê bi alîkariya 
hin havalan dibistanekê vedike û di sala 
1951 an bi alîkariya Şewket Henan , Xelîl 
Mihemed û Îbrahîm Qadir re, komeleya 
çanda Kurdî dadimezrîne. Armanca wê 
komelê,belavkirina çand û hînbûna zimanê 
Kurdî bû, ji ber wê jî tê girtin. Piştî 
zîndanê, ji nû ve vedigere gund û dest bi 
hokirina zarokan dike. 

Li bajarê Heleb, di sala 1952 an de,bi 
riya dostê xwe Mihemed Salih Xano- ji 
Kobaniyê-derbasî nav refê partiya 
Komonîst dibe. Li Kurdaxê dibe kadirê 
komonîstan û di helbijartina perlemana  
sala 1954 an de, ji ber partiya xwe ve tê 
pêşkêşkirin. Di wê demê de, hukariya hestê 
netewî ,bi riya Komelên çandeyî- Cezîrê, 
Şam, Heleb, Kovarên Hawar û Ronahî û 
pitûkên li ser Kurdan di nav Kurdên 
Komonîst de, bilind dibû. Ji ber wê jî, 
berpirsiyarên Komonîst bi tirs bûn. Lewre, 
Reşîd Hemo rêdikin Munbic , Bab , Selqîn 
, Mi'erê , Harim û Idlibê . 

Di sala 1955 an de, nakokî di navbera 
partiya komonîst û hevalên Kurd , bi 
rêbertiya Reşîd Hemo derket hole.Sedema 
wê jî pirsa Kurdî bû. Di wê salê de, 
raporekê ji komîta navendî re rêdike û 
weha dinivîse  "gereke belevok û weşanên 
partiyê li herêmên kurdî, - Kurdax , Kobanî 
û Cizzîrê- bi zimanê kurdî bin, ji ber ku 
miletê me bi zimanê xwe çêtir têdighê''  
û pişt re dev ji partiya Komonîst 

berdide. Lê, dev ji kar û xebata ji ber 
miletê xwe ve bernade. 

Têklî hevdîtinên xwe bi Apê Osman Sebrî 
re berdewam dike û ji encama wan têkliyan , 
di 14ê Hizêrana 1957 an de, bi beşdariya" 
Apo, Reşîd Hemo, Şewket Henan, Xelîl 
Ebdela, Mihemed Elî Xoce, Hemîd Hec 
Derwêş û Hemze Niwêran" Yekemîn partiya 
Kurd li Sûriyî dadmezrînin.  

Xebata xwe ya siyasî di nav partiya xwe 
de,ta salal 1993 an berdewam dik. Û ji wê 
demê ve , li gundê Hopka dimîne û xwendin û 
nivîsandina xwe berdewam dikr. 

**************************** 

Dr. Efrasiyab Helîmî koça dawiyê kir 
Nivîskar û lêkolînerê Kurd Dr. Efrasiyab 
Helîmî, bi temenê 54 salî - ji Kurdistana 
Îranê- di 16ê -12—2010an de, li Rûsiya 
xwetir xwest û ji nav heval û hogirên xwe 
barkir.  
Efrasiyab Helîmî, di sala 1980î de, cî di nav 
refê Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê de 
digre. Piştî demekê, ji bo xwendinê,  diçe  
Yekitiya Soviyet. Li wir xebata xwe ya 
zanistî dixe rajaya gelê xwe. Ji berhemên Dr. 
Efrasiyab Helîmî " Kurd di erşîva Rûsiya û 
Sovyatê de"û " Rojhilata Kurdsitanê di 
serdemê şerê cîhanê yê duwem de'' belav 
dike. piraniya wan belge û dukomêntan 
peywendî bi Komara kurdistanê û Partiya 
Demokrat a Kurdistana   Iranê ve ye.  
 Bi navê komîta weşana Newrozê,bila serê 
xwedî, haval û hogirên wî sax bin. 

 
Pîroz be 

Bi hatina cejina birayên File û cejna 
sersala ji dayîkbûna Pêximber Îsa , em bi 
navê komîta Newrozê hêviya sal û 
jiyaneke bê  kul û derd ji wan re dixwazin.  

Kurtejiyana mamoste Reşîd Hemo 
Hesenê Cumî 
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Hevalê hevalên xwe be 
Nûşîn Bêcirmanî 

Ji kevin ve , di nav Kurdan de – nemaze li 
Kurdistana bakur - di her herêm û gundekî 
de, berê dubendî  hebû û ew bixwe jî  
hevrikî û dijminatî bû . Ez dixwazim 
serpêhatiyekê li ser dubendiyê weke min 
bihîstiye li ber we deynim. 
Li  Hêştirekê,  gudekî ji gundên Torê  ye, 
wekû hemî gundan dubendî tê de hebû, 
benda Dorikan (Hevêrkî bûn) û benda 
Etmanka, û herdû bend jî ji bav kalan de 
neyarê hev bûn ta radeya ku goristanên 
wan jî  ji hev cuda bûn. Mirad ji benda 
Dorika bû û jê re digotin( Kilot ). Carekê ji 
caran Kilot karwanek amade kir û ber bi 
bakur de çû. Êvar bi ser wan de hat, wan jî 
berê xwe dane gundekî nêzîk û di rê de ji 
hev re digotin em ê li oda axê razin. Kilot 
xwest ji wan re bidê xuyakirin ku axa bi 
xwe Etmankî  ye û ji ber vê yekê jî wî 
nedixwest herne odê  , lê ya Kilot û 
hevalên wî ne bû yek. Kilot sûnd xwar û 
got: Ez bi wî  Pîr Kurêş ê, ku heft bar di 
bin sêndera deriyê wî re derbas dibin, sûnd 
dixwim ta maleke hevêrkî li gund hebê ez 
li oda Etmanka ranazim. Ewan berê xwe 
dane odê lê Kilot çû li malên hevêrkan 
pirsî.  Mixabin tu malên hevêrka rê nedanê 
ku wê şevê li ba wan razê.  
Kilotê reben bê çare ma û bi dilekî şikestî  
berê xwe da odê . Li derbasbûnê silav li 
Axê û yên dora wî kir û bi melûlî li ber derî  
rûnişt. Hevalên wî di ber xwe de pê 
keniyan.  Axê dengê kenê wan kir  û ji wan 
pirsî : Ma çi heye win pê dikenin!? Di 
bersiva xwe de wan jî çîroka xwe û Kilot jê 
re gotin. Piştî Axê çîrok bihîst, Kilot di 
çavên wî de mezin bû û jê re got : Kilot 
cihê te ne li wir e! 
Tu were li rex min rûne. Ev jî weke 
xelatekê bû ji Kilot re ji bal axê ve. Axê 
berdewam kir : kesên wisa ne pêkenok in lê 

ew cihê serbilindiyê ne !! Axê şîv ji wan re 
xwest û li ber Kilot danî û ji hevalên wî xwest 
werin pê re bixwin. Di dawî de Axê da 
xuyakirin ku yê hevalê hevalên xwe be, her û 
her ew ciyê rêzgirtinê ye. 
************************************* 
Dumahîk : Rêwresma…. 

Derdê te jî ê mezin welat e 
Belê çûn û dûriya mamoste Smayîl Omer ji 

nêv refên heval, xebatker û welatperweran 
dilê her Kurdekî bi pêtên agirê wê dûriyê 
sotaye. 
 Lê ma em çi bikin li hember vê qedera 
rûreş? ku bi miletê me re bi kîn e, zû zû davik 
û çeperên xwe bi tundî li ber siyasetvan û 
rewşenbîran veda ye -ewên ku hîna pêwestiya 
welat û miletê me bi xebat û pênûsa wan 
heye- û wan ji wê xebata pîroz bê par dihêle. 
Bi helkeftina çilrojiya koça dawî ya mamoste 
Bavê Şiyar re, bi dilekî xemgîn dibêjim: Bere 
serê gelê Kurd, heval, malbat û hezkiriyên 
Bavê Şiyar sax be û bi hevalên doza xwe re di 
buhuştê de cîwar be. 
Samî Ehmed Namî 
Stockholm. 2010.11.26 
************************************* 

Bi derbasbûna çelrojiya Mamostayê nemir 
Ismaîl Umer Srokê Partiya yekîtî ya 
Demoqrat a Kurd li Sûriyê, ez bi navê 
malbata Cegerxwîn careke dî sersaxiya 
Partiya yekîtî ya Demoqrat a kurd li Sûriyê , 
malbata nemir , heval û dostên wî dikim û 
bila serê we hemiyan sax be û cihê wî bihişt
be. 

Mabata Cegerxwîn Kesra
Stockholm 25.11.2010                               

****************************** 
Lêborîn :  
Di hejmara 94 an Ya weşana NEWROZê de, 
gotina Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li 
Sûriyê ji hêla sekretêrê me, birêz Mihyedîn 
Şêx Alî ve hatibû pêşkêşkirin 
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Azadî  ji girtiyên  siyasî  û  xebatkarên  gelê 
me yê  Kurd  re , yên  di  girtîgehên   Sûriyê de 
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