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Dumahîk : Kî dixwaze.... 

de cî girtî,û ji berî hîngê pirojeya 
wê di gelek malperên kurdî û erebî de 
hatibû belavkirin, ciyê rêzgirtin û 
balkêşiyan bû. Hêja ye îro careke dî jî 
bête xwendin, li ser bête rawestin, 
têbîn û pêşinyar bi berpirsiyarî bêne 
amedekirin, bi hêviya ku ev 
bernameya siyasî bêtir li saz û kêrhatî 
be, xemlandî û zengîntir be, da ku 
baştir bête bikaranîn û cî bigire, ji 
gelê me yê Kurd li Sûriyê û tevgera 
demokrat re bibe nimûne. 

Sînorê yekta 
************************** 

Dumahîk : Xêzên Sor 
pêşîn ku, ji bo çi, “Partî” hatibû 

damezrandin û wilo karibin 
bernameyên xwe li gor dem û rewşa
cîhanê ya nuh bidin nivîsandin û 
birêvebirin. 

Ev gav dê bihêle ku, him miletê 
me, careke dîtir, li derdora partiyên 
xwe bicive û him jî partiyên me 
hevdu bipejirînin û li “seriyên” hevdu 
kombibin; ji ber ku heyama îro ji me 
tevan dixweze ku, em hevdu 
bipejirînin û ewê ku, bixweze 
cudatiyên xwe bi “ewê din” re ne di 
riya gotin û guftûgoyê re çareser 
bike; Dê têkeve nav rêza teroristan. 
Bi gotineke din; em dikarin bibêjin 
ku, ewê hîngê û bi rengekî dînemîkî 
emê bibînin ku, careke din, “Partî” 
têtin damezrandin û du-sê rewtek di 
hundirê tevgera Kurd de derdikevin û 
ne du-sêzde partiyên îro ku, em 
dibînin û hejmara wan hîne jî zêde 
dibe. Tevî ku li evan dawiyan du 
partiyên Kurd bûne yek jî û hinekî 
hêviya xelkê hate vejandin, lê ev gav 
divê bête berdewamkirin, da ku, weke 

me gotî: em du-sê rewteka; Partiyan 
di nav xwe da bibînin û ne sêzdeyan. 
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Dumahîk : Hevpeyvîn.... 
Bersiv : Ez gelkî bi pirsên we 
kêfxweş bûm, ji ber ev weşana yekem 
bû li welêt  berê xwe daye min û 
delîve da min ku derd û kulên xwe li 
ser rûpelê wê vala bikim . 
 - Gotina te ya dawî ? 
 Rêz û silavên min ji xwendevanên 
/ Newrozê /re , ez bi hêvî me ku em 
bi hevre filklor û kûltora kurdî 
pêşxin , û Sipas ji we hemiyan re.   
 
***************************     

Lêborîn 

Di hejmara Newroz ya borî (62) 
an de, rûpelê yekem, li şûna 62 
an û heyva Tebaxê, No : 60 û 
heyva Sibatê hatibû nivîsandin. 
Em ji xwendevanên Newrozê 
lêborînê dixwazin .  

************************** 
Dumahîk : E. Qasimlo 

Kurd, Ermen, Azirî, Tirk, Faris û 
Ewropî- hesrê lehengên Kurd, di 
goristana Komonta Parîsê de tên 
veşartin.   
13 ê Tîrmehê daxeke reşe
di enîya rijîma Îranê de 
ye  

 Jêder : E. Qasimlo 
mirovê dîlok û aştiyane.  

Wergêr ji Firansî ta Erebî . B. Êva. 
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