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Hevgirtina Rewşenbîrên 
Kurdên Rojava li Derve 

 e-mail:hevgirtin@rojava.net
Ji kovara Pirs û rojnama 

Newroz re.
Wê ji 28-30.04.2007 
Kongireya sêyemîn a 
Hevgirtina 
Rewşenbîrên Kurdên 
Rojava li Derve li 
bajarê Göteborg- 
Swêd lidar keve. 

Emê pir kêfxweş
bin ku em têbînî, pêşniyar û birûskên we 
di dema pêş de werbigrin. 

************************  
Bersiva Newroz û Pirsê 

Komîteya Ragehandinê ya Hevgirtina 
Rew§enbîrên Kurdên Rojava li Derve.. 

Hevalên berêz.. Dema we hemiyan 
xweş be.  

Em kongira we ya sisiyê pîroz dikin 
û ji we re serkeftin û bextewariyê 
dixwazin. 

Hevkarên hêja.. Gelek rew§enbîrên 
me hema dema ku bask pê dikevin, 
difirin diçin li (xakbuhi§ta) Ewropa 
dijîn, ev jî ziyaneke giran digihîne civaka 
me li welêt. Ji ber ku damezrandina 
civateke hevgirtî, berhemdar, pêshketî û 
azad, ber gi§an bi raman û keda 
rewshenbîran pêk tê.  

Du hêviyên me ji kongira we hene:  
Yek: Deng û berhemên we bigihên 

mirovên me li welêt.  
Didu: Bi pênûs û ramanên xwe 

alikariya weshanên ku bi Kurdî li welêt 
derdikevin bikin. 

We hemiyan silav dikin  
Serkeftinê ji kongira we re 
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Silavên germ 
Em bi navê hemî komîteyên 

HRKRD-yê û bi navê endamên xwe û   
beshdarên 

kongireya sêyemîn a Hevgirtina 
Rewshenbîrên Kurdên rojava li  

derve، spasiyên xwe yên germ û 
dilsojane aresteyî we dikin. 

Pishtgirî û helwesta we ji boyî me 
cihên serbilindî û shahnaziyê ne. 
 Li gel rêz û silavan 
 Komîteya amadekirina kongireya 
sêyemîn a 

Hevgirtina Rew enbîrên Kurdên 
Rojava li Derve 

Kurdosman çû ser 
dilovaniya xwedê 
Li  gundê Şêx Bila, herêma Kurdaxê, di 
sala 1929 an de, Osman kurê Mihemed ji 
dayîk dibe. Ji 
destpêka jiyana 
xwe ve, di rojên 
dijwar û tarî de, 
piştgiriya partiya 
Komonîst dikir. Di 
destpêka salên 70î 
de, derbasî nav 
refên tevgera Kurd dibe.Bi dil û can, di 
nav gelê xwe de, dixebitî. Lewre jî, bi 
navê Kurdosam dihate nasîn.  
 Di 7ê Avdarê de, dil rawestî , li 8ê 
Avdarê bi beşdariya  heval, hogir û 
berketiyên wî, di goristana gund e tê 
veşartin. Li ser gornê, dostê wî, birêz 
Tahir Dîko, , bi dev sincên wî, ji 
beşdaran re xuyakir.  
 Bi navê destlata weşna Newroz û 
xewndevanê wê , em serê heval û 
malbata wî saxdikin .


