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Dumahîk : Kurd û ..... 
3- Belavkirina nûçeyên derewîn. 
 Gelo: Armanca şoreşa
Pêximberan, Îngilîz 1628, Emerîka 
1773, Firansa 1789, gelên Efrîqiya, 
Asiya, Emerîka Latîn û ya P. Be,s 
çiye?!.Ne ji bo rizgarkirina mirov ji 
zordarî û koletiyê ye?!. Daku, ew 
mirov azad , serbest û bi rûmeta xwe 
ya mirovane bijî ?!. Lê, armancên 
şoreşa P. Be,s ji yên tevan cuda ne?!. 
 Xala 306 an weha dibêje: 
Avakirina her komeleke ji bo 
guhartina laşê dewletê ya aborî an 
civakî an jî rewşên bingehîn yên 
civakê bi şêweyên di xala 304 an de . 
Ev komele tê pişaftin û endamên wê 
bi cezayê karên dijwar tê tewanbar 
kirin.  
 Xala 304 an  weha dibîje: Karên 
teror, hemî karên tirsê dixe nav milet, 
wek çekên Teqîn, şer, kîmawî, jehir, 
cersomî....?!. 
 Vêca gelo: Belavkirina daxuyaneke 
ji raya giştî re, bi şêwekî şaristanî û 
aştiyane, an sekandineke aştiyane , li 
Şamê , ji bo vegerandina nasnamê, bi 
rastî karine teror in?!. 
 Kîngê daxwaza vegerandina 
nasnama Sûriyê bûye, berçiqandina 
yekîtiya niştimanperwerî ?!. Û 
serjimara awerte li parêzgeha Hesekê 
nûçeyeke derwîne?!.  

 Û tevgera Kurd ji sala 1957 an ve, 
li Sûriyê ne aşkere û hevdîtinan bi 
partiyên rikber û Be,s li dar nexistine 
?!.  
**************************** 
Dumahîk : Li Şamê...  
xuyakirin û biryara tevlêbûnê dan . Ji 
nav wan ; parta biraderên misilman li 
sûriyê ( cema't el-îxwan el-mislimîn 
fî Sûriya ) , parta kar a komonîst li 
Sûriyê , Dr. Birhan Xelyon serokê 
navenda lêkolînên Erebî li Parîsê û 
Dr. Heysem Menna ji rêvebiriya 
Federalîzma navnetewî ya rêxistinên 
mafên mirovan ….Hwd.    

 Di dîroka Sûriyê de , eve cara 
yekemîn e ku evqas hêz dikarin li 
hvdu bikin û dest bi karekî giring 
bikin , di nav xelkê xwe de li 
beramber rêjîma Ba's , rêjîma tek-
partî ya sergerim , malxur û Şoven , 
civîn û semîneran li darxin , dûrî 
xwînrêtinê , bi şêweyên aştiyane doza 
guhartina demokratîk , wekhevî û 
mafên mirovan , çareserkirina pirsa 
kurd bikin . Loma jî , daxuyaniya 
Şamê li ba gelê me yê kurd li sûriyê 
ciyê rêzgirtin û piştgiriyê ye, parta me 
jî , bi dilsozî û bi her hawî lê xwedî 
derdikeve   û eger hinde têbînên 
rexneyî bona zengînkirin û 
xemlandina vê daxuyanê hebin jî , ew 
her dê ciyê rawestin û rêzgirtinê bin .

Sînorê Yekta 
 ******************************************************************* 

Karîketêr mijara  şevekê li Şamê bû 
 Duh li Şamê, li taxa Kurdan, li 
katjimêr 7:30 an, bi hebûna 
cimawerkî taybet ji rewşenbîr, 
nivîskar, helbestvan, zimanhez, şevek 
hunerî li darket. 
 Dora du katjimêran me, bi  
hunermendê Kurd Durust re borand, 
bê ku haya me ji demê hebe, çawa 

dem bi lez li me dibore , şevbuhêrik li 
ser banîkî bû, bayekî payîzî hênik 
berê xwe dabû me, lê germiya 
mijarên hunermend em germkirin, 
hêşt ko em li dem û sermê hay ne bin; 
me guhdaran nedixwest şev were kuta 
kirin, lê sîstema komîtê ko şev ji du 
katjmêran derbas ne be, şev kuta kir. 


