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Nûçe û Çalakî

Giropa Girava Birçîbûnê
Em di giava birçîbûne de ne ta geşkirina
biryarên Desteya Kurd ya bilind li ser erdê.
Û banga wan ev bû :

Bang ji hemî berketiyên gelê Kurd re
Bi navê girûpa ku ketine girava birçîbûnê, ta
bicî anîna biryarên Desteya Kurd a Bilind,
Liser erdê em bang li hemî berketiyên gelê
Kurd dikin, û bi taybetî Encûmena gel a
Rojavayî Kurdistanê, Encûmena Nîştîmanî
ya Kurd li Sûriyê, Serok Mesûd kurê
Barzaniyê nemir, serok APO- yê ku ,
azadiya xwe ya kesane diyarî gelê xwe
kiriye, û rêvebiriya Qendîlê ya têkoşer , ku
hewildanên xwe bikin , ku bi hemî şêweyan
kanînên xwe di xizmet geşkirina D.K.B kin
,da ku biryarên ku li Erbîlê li ser li hev
kirine, li ser rûyê erdê bi cî werin, û gelê me
yê
Kurd
pê
Şa
bibe.
Ji ber ku, em bawerin, ku D.K.B tenê wê
gelê me bighîne delavê ,
Aştî, Azadî, Wekhevî û asayiyê.
Em bi hêvî û lavelavin, ku zû daxwaza me
pêk were , ji ber ku em ji jiyanê
hezdikin.
Dîrok:6.9.2012 Z - 2624 K Kat : 8 ê êvarî
Li 19-9-2012, li navenda E.N.K.S li bajarê Heleb
bi beşdariya hin Kurdhez û partîzanan , ew
girop ji girava xwe derket. Ji ber ku nameya
wan xwestibû gihaye milet û D.K.B ji berê bêtir
xwe daye pêkanîna biryarên xwe.
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Nûçe û Çalakî
Saziya Fêrkirin û Parastina Zimanê
Kurdî li Sûriyê , di derhênerkirina
korsên zimanê Kurdî de berdewam e.
* S .F . P . Z . K S, li bajarê Qamişlo (5)
korsên fêrkirina zimên bi dawî kir . Li 1 . 8
.2012 an û 14 . 8 . 2012 bi rêweresmên
ahengî , bi başdariya şanda kenalê " Gelê
Kurdistan " fêrname li (35) şagirtên serkeftî
belav kirin. Herdu aheng bi kêlîkek bêdeng li
ser giyanên Şehîdên azadî û rûmetê di gel
Sirûda " Ey Reqîb " dest pê bû û gotina
rêvabiriya rêxistina Qamişlo ya S .F . P . Z .
K.S û gotinên mamostên korsan hatin
pêşkêşkirin.
* Li 16 . 9 .2012an , li herêma Efrînê, li
gundê Şadêrê, Saziya Fêrkirin û Parastina
Zimanê Kurdî , bi başdariya girseyek gel û bi
dehan ji mamostên zimanê kurdî û
rewşenbîrên mîna Dr. Ebdilmecît Şêxo û Dr.
Mihemed Enwer, fêrname li (123) şagirtên
zimên ên serkeftî belav kirin.
Aheng li kat pênc piştî nîvro , bi kêlîkek
bêdeng li ser giyana herdu nemiran celadet
Bedirxan û Qanatê Kurdo dest pê bû . piştre
,du keçikên biçûk "Diljîn û Besmê"
helbestek bi navnîşana "zimanê min" pêşkêş
kirin . Dûre , nivîskar û helbestvan "Merwan
Berekat" gotina saziyê anî zimên . Di gotinê
de , li ser giringiya zimên di şaristanî û
jiyana miletan û parastina nasnama netewî de
rawestî . Paşê jî mamostê zimanê kurdî ,
endezyar "Mihemed Tobal" , gotina
mamostên zimanê kurdî li "herêma Robariya
û gundê Merestê" pêşkêş kir . Gotina mostên
zimên li gundên "Îska , Şadêr , Xezîwê û
Basûtê" , mamostê zimanê kurdî "Sedîqe
Îbo" xwend . Keça hêja "Efrînê" jî , helestek
ji helbestên helbestvanê mezin "Cegerxwîn"
pêşkêşî beşdaran kir. Gotina dawiyê ya
piştgiriyê ya "Partiya Yekîtî ya Demokrat a
Kurd" bû , birêz "Ednan Îbo" pêşkêş kir. Û
weha bi kêf û xweşî aheng hate
bidawîkirin .

