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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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Nêrînek ji navça Helebê
" Ax bira…! Hin caran hestek bi min re
Çêdibe , ku ez tiştekî bi (………) rijîmê re
bikim , mîna ku bi me dikin…..lê ,dîsa ez vedigerim
diponijim …..,ku tucarî hemwelatiyê normal
nikare têgihe , çima em şoreşa xwe hildidin
Eger emkê bi kiryarên mîna yê rijîmê rabin."
Piştî borandina panzdeh heyvan di ser şoreşa Sûriyê ya pîroz
re, rijîmê ji bo çareseriya rewşa hundir sûriyê , şêweya tund û
tûjî û leşkerî daye ber xwe û her tê de rikdar û berdewam e .
Ew hemî cureyên çekên sivik û giran ên tarûmarkirinê li gund
û bajarên Sûriyê bi kar tine, ta ku li vê dawiyê , gihîşte lêdana
gelek deverên welêt bi tang û topên giran , li rex wê hewildide
ku welêt derbasî şerekî navxweyî kirêt û çepel bike, bi hêviya
bi wê temenê xwe dirêj bike.
Li rex vê giştî , rijîmê rewşek ji tirs, fewdelîzim û serberdan
a asayî afirand, wek belavbûna rûdawên gulebarandin û
avêtina qurşîn û fîşekan bi awakî tewşankî û bombekirina di
deverên xelk lê heyî de, li hemî ciyan û deman de, Herweha
kuştin û vedizîna mirovên sîvîl , dizîn û şelandin li nav û
derdora bajarê Heleb herdiçe pir dibe , û nûçeyên wan bûyerên
kambax aniye holê li bajarê heleb rojane ne.Ev ton rewşa ku
rijîma ewlekarî û zordariyê ,welat û hemwelatî derbasî
qonaxeke tirs , nevehesî û nehêminiyê
D.R.( 11)
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Pêşî, dest destan dişo
Paşê, ser çavan diş0
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Rêberê Silîvî

Sambola pêdarî
û rêzgariyê?
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Enehîte Murad

Gotina Komeka Rewşen

Bedirxan
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Bêrîvan Îbo

Gotina Encûmena
Niştîmanî ya Kurd
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