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din ne kêmtir e. Ji lewre jî, gerek  
e ew rojekê pêş ve xwe nas bike, 

doza mafê xwe bike û hilde ser milên 
xwe. Ji pêkanîna van tiştan re jî  
hebûna rêxistineke siyasî dibû wek 
erkeke bingehîn, da ku hemî 
kurdperwer kanibin bi hev re di bin 
sîwana wê de bicivin û xebateke bi 
rêkûpêk bikin.  
Çawa Partî cihê xwe di nav gel 

de girt? 
Gava ew çend camêrên têkoşer li 

roja 14 hezêrana sala 1957 an li hev 
civîn û daxuyaniya xwe belav kirin, 
belkî wan bi xwe jî bawer nedikir ku 
rojek dê were, civîna wan a biçûk, dê 
fereh bibe û hemî Kurd dê lê bicivin. 
Bi rastî jî, çend sal neçûn, navûdengê 
''Partî demoqratî Kurd'' gihîşte her 
Kurdekî li seranserê Sûriyê, kom û 
komikên wê li her gundekî û li her 
deverekê damezrîn. Pir bi lez û bi 
hêsanî lê bi xortî û bi coşeke mezin li 
seranserî herêmên Kurdan li Syriyê 
belav bû û bû partiya yekê. Ji lewre 
jî, ji destpêkê ve, dewletê hesabên 
mezin jê re kirin û herdem bi dehan 
endamên Partî di bin çavan de û di 
hepsan de bûn, rêberên wê jî yan di 
girtîgahan de bûn yan jî ji hêla 
polîsan ve dihatin şopandin. Lê li 
dirêjahiya pêncî salî, û digel hemî 
têdbîrên dewletê û zora xwe, ew bi 
ser neket, û tevgera me ya Kurdî, ma 
xort bû û her diçe xort dibe, Kurd jî 
her diçin şiyar û pêdar dibin û ji doza 
xwe venagerin.  
Partî û gel? 
Emê ji xwe bipirsin, eger têkoşerên 

destpêkê ên qehreman ''Partî'' çê ne 
kiribana, gelo! roja îro, rewşa gelê 
Kurd li Sûriyê dê çawa ba? Kes 
nikane nebêje, egre ku ne bi saya 
xebat û rêbertiya tevgera me ya siyasî 

ba, hişyariya gelê me yê Kurd li 
Sûriyê dê di deraqekî zor xirab de ba. 
Roja îro, lawên Kurd, ên ku bi şîrê 
tevgerê mezin bûne, serê xwe ji 
dijminan re danaxin, bi lehengî doza 
xwe ya netewî û azadîxwaz diparêzin 
û xirabiya dijminê hebûna Kurd li 
sîngê wî vedigerînin.  
Wekî ku roja îro em dibînin, raman 

û siyasetên dijminê gelê me, yên ku ji 
pêncî salî bi ser me de dajo, di 
ancamê de bi serneketine, wî nikanî 
rastiya hebûna gelê Kurd li ser axa 
welatê xwe veşarta. Lê mixabin, digel 
hemî guhertinên ku li dunayê dibin, 
dewletê siyaseta pişaftina gelê Kurd û 
jiholêrakirina ''Partî'' neguhert û hîn 
bê navber didomîne. Li bervajî wê, 
tevgera me siyasî, mezin û bi hêz 
bûye, bûye serê rumê di xebata 
demuqrat de, ne li herêmên Kurdan 
tenê, lê li seranserî Sûriyê jî. Belkî li 
Sûriyê, civaka ku herî bi siyasetê de 
mijûl dibe û dixebite civaka Kurd e. 
Li vê demê, xebatkarên me netenê 
barê doza xwe hilgirtine, ew 
germahiya didin derdora xwe jî, 
hêviyan diçînin û di paşroja gelê 
Sûriyê û azadiya wî de bi xortî mijûl 
dibin. Bêguman, ev jî hemî ji 
berhemên tevgera me ya siyasî ne.  
Gel li benda tevgerê ye! 
Ji bo milet û civateke mîna ya Kurd 

li Sûriyê, ku bi deh salan  ji her 
aliyekî ve tê êşandin û guvaştin, tenê 
mijûlbûna bi siyasetê ne bes e, zor 
pêwîst e tevger bi karûxemên civatê 
yên din de jî mijûl bibe. Xebateke 
xort di warên din de pir giring e. Ji 
ber ku, gel, mirov û civat, netenê bi 
zanyariya siyasî li ser xwe disekine û 
pêş de diçe; ew bi çand, aborî, ziman, 
civak û siyasetên rast û baş li ser xwe 
dimîne, pêş diçe û jîndar dibe.  


