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Kurd û dadgeha ewlekariyê  
 Reşoyê Pîrê

 Di 23 ê Tebaxa 1962 an de, 
destlata Sûriyê, bi seroktiya Nazim 
Qudsî, zagona serjimara awerte – 
hejmar 93 - ya herî şoven û ne 
mirovane ji, bo Kurdên -parêzgeha 
Hesekê- derxist. Ev zagon’ di 05 ê 
Çirya Pêşîn 1962 an de, bi karhat. Ji 
encama wê, bêtirî Sed hezar Kurd’ li 
wê parêzgehê bê nasname kirin.Û ta 
nuha jî’ ew zagon berdewme. Hêjayî 
gotinê ye ku, Ev zaogna awerte, ne ya 
bi tek û tenê ye, belê pir zagonên 
awerte yên din jî li Sûriyê ta nuha 
berdewam in.

Tevgera Kurd li Sûriyê, bi her awî 
xebitî û dixebite – di riya gadgeh, 
perleman, wifdên gelêrî li ba 
barêzgehê Hesekê, berpirsiyarê şaxa 
partiya Be,s li Hesekê, şalyarê hudirî, 
qesra komarê û ....-  daku, encama vê 
zagona şoven rak e û mafên wan 
hemwelatiyan bi cî bibin. Lê, mixabin  
 

destlata Sûriyê tu carî derd, kul û êşa
wan nabîse û li serê xwe siwar bû ye , 
tu dibêjî qey ev zagon li ser hêvê bi 
kar hatiye?!..  
. Ji destpêka damezrandina P . D. K 
li Sûriyê, sala 1957 an ve, tu carî 
zîndanên welêt bê xebatkarên Kurd 
ne bûne. Bi Sedan zîndan dîtine. Lê, 
pir kêm ji wan pêşkêşî dadgehan 
kirine. Û yên pêşkêşî dadgehan jî, bi 
van gunehan tewanbar dibûn. 
1-Dijîtiya pêkanîna armancên 
şoreşê, li gorî mofirka ( H ) ji 
Elmersom Elteşrî,î hejmar - 6 - yê 
di 07/01/1965 an de derketiye. 

2-Li gorî xalên– 306 – 304 ji zagona 
 cezayê 

Endamtiya rêxistineke veşartî û 
hewladana birîna parçak ji 
zeviyên Sûriyê û girêdan wî bi 
dewleteke biyanî ve – li gorî xala 
267 ji zagona cezayê. D.R(11) 

 

Azadî ji girtiyên siyasî û xebatkarên gelê me 
yê Kurd re yên di girtîgehên Sûriyê de 


