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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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Sazûmana Beşar ElEsed
Di navbera Guhertin û Ketinê de?
Li nîvê meha yekê ji sala nû 2012an, deh mehên bi
xwîn û kuştin di ser gavavêtina destpêkê ya serhildana
gelê Sûryê re derbas dibin.
Li destpêka raperînê, û li ber roniya serkeftina
serhildanên gelên Tûnisê û Misirê, hêvî li ba nofeke mezin
ji gel û hêzên siyasî yên Sûrî jî bilind bû, naveroka hêviyê
digot: Dê li Sûryê jî sînaryoyeke mîna ew herdu şoreşên
serkeftî li dar bikeve, û serok komar Beşar ElEsed yan dê
bi pişikdariya hemî hêzên siyasî yên azadîxwaz û
demokratîk, ligel nûnerên gel yên rastînkî, û li ser
daxwazên wî yên rewa, guhertineke demokratîk û îjdil di
bingeha sazûmana xwe de çêbike, yan jî dê di bin zixta
xwepêşandanên gelêrî yên sivîl de, mîna Z.Bin Elî li
Tûnisê û M.Ĥ.Mibarek li Misirê bike, ew jî postê
serokatiyê berde û bihêle gelê Sûrî yê mafdar qedera xwe
bi destê xwe bajo.
Gelek hêz, rêxistin û kesayetiyên rikber ên demokratîk û
nasraw di wê baweriyê de bûn, û helwestên xwe yên
destpêkê li ser bingeha wan nêrîn û hêviyan danîn. Ta
radekê, gelek alî û hêzên Sûrî yên girîng, helwestên xwe
di warê guhertinên siyasî û hêzên Sûrî yên
D.R.( 11 )
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