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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 welêt de .
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İsmaîl BEŞİKÇÎ

Li

ser rewşa guhertinên ku li devera Rojhilata Navîn û
Sûriyê destpê kirine, kovara BÎR a bi zimanê Kurdî û Tirkî tê
weşandin,tê de çend pirs ji zanyar û civaknas ê Tirk ê navdar
Pro.Dr.Ismaîl Beşikçî kirine û li dawiya meha Avdarê di
malpera xwe de belavkiriye. Li jêr, em hin bersivên wî derbarê
pirsa Kurdî û ya Sûrî pêşkêşî xwendevanên NEWROZ ê dikin:
(NEWROZ).
Kovara BÎR: Di rewşa îroyîn a Rojhelatanavîn de, Rusya, Çîn,
Îran, Sûryê û girûp û rêxistinên bi wan ve girêdayî, armanc û
îdeolojiya wan çi dibe bila bibe, bûne parastvanên rejîmên
dîktator û statuqûyê. Gelo… ev xeta statukûparêz a berhemê
dema Şerê Sar, dikare çi tesîr li ser guhartinên
di Rojhelata Navîn de bike?.
B: Rûsiya, Çîn, Îran, Hizbulah, li Sûriyê
xebatên li dij guherînan dikin. Helwesteke
wan a bi biryar heye. Lê, hêzên Rojavayî yên
ku piştevaniya guherînê dikin û opozisyona
Sûriyê ne, xwedî raman û projeyên diyar in.
Wek mînak li hember Birayên Misulman yên ku piştevaniya
guherînê dikin û di nava opozîsyonê de cihekî girîng digrin,
helwesteke wan a diyar nîne. Bi tevî hemû kêmasiyan jî ez
bawer im, ku hêzên statuparêz dê nikaribin guherînê bidin
rawestandin. Di vê karnavê de, hewldanên
D.R.( 12
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Rêberê Silîvî

Bawer Mekin
Ew Mir?
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