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Nûçe                 û            Kurte                   nûçe 
Dadgeha Ewlekariya bilind 
li Şamê 12 Kurand ceza dike 
 Di 4-2-2007 an de, dadgeha ewlekariyê 
ya bilind li Şamê, 12 girtiyên Kurd, di 
meşa mûman ya li helebê, di êvara 
Newroza 2006 an de, dadgekir.  
 Dadgeha ewlekariyê, hemî girtiyên 
Kurd  bi sedema derbasbûna nav 
Komeleyeke veşartî û armanca wê , 
qetandina parekre ji axa Sûriyê , li gorî 
xala 267 ya ji zagona cezayê tewanbar 
dike .  
 Cezayê 12 girtiyên wê êvarê weha 
hate birîn:  
 Ciwan Bekir, Ehmed Elî Rustem, 
Mihemed Elî mistefa, Mihemed Hesen û 
Luqman Mistefa  7 sal  û nîv  
 Ebdil-Qadir Şêxo, Enayet Elî Îbiş 4 sal .    
Şêrzak Bekir û Mihemed Mihemed Îbiş
3 sal . 
Hersê zarok,  Mistefa Hesen, Şêxmûs 
Qasim, Xebat Reşkêlo 2 sal û nîv. 
 Bêguman, ew ceza gelekî pir û pir e.                   
Ew girtî, ne diz, xwînmij, mêrkuj … in, 
guneha wan ev e: Şahiya wna bi boneya 
hatina cejna Newrozê, cejina netewî ya 
Kurd e.  
 Bi navê rêdeksiyona belavoka 
NEWROZ û hemî xendavaên wê, 
serbestkirina hemî girtiyên siyasî û 
nêrînê, di girtîgehên Sûriyê de dikin û 
doza rakirina zagonên awerte  taybet, 
serjimara awerte ya bi taybetmendiya 
Kurdên Hesekê, dadgeha ewlekariya 
bilind …… û H.W.D dikin . 

Kuştina Hrant dink 
nîşaneke  li dijî demoqrasiyê ye 

 Di 19-1-2007 an de, li bajarê Stenbulê, 
rojnemevanê Ermen yê bi nav û deng , 
berpirsiyarê rojnama ARGOS, ya bi 
zimanê Ermenî, Hrant Dink, bi destê 
nijadperestekê Tirk tê kuştin. Hrant, li 
Tirkiyê û derve, xwedî nêrînên lîbral , 

demoqrat û renegrî li rijîma Tirk tête 
nasîn. 
Rijîma Tirk, weke 
hemî rijîmên mafxar 
û nijadperest, nikare 
hebûna gelên di 
tirkiyê de , li ser axa 
xwe dijîn. Mina 
gelê KURD û 
ERMEN bipejrîne. Lewre, bi xinizî, 
ronakbîrên wan gelan dikuje û ji holê 
radike.     
**************************
Bavê Mesûd jî çav damrandin 
Roja 15-2-2007 an, dilê heval Elî kurê 
Hebeş. Ji gundê Çençeliya. Herêma 
Kurdaxê rawestî. Bi beşdariya gelek 
heval, kesên derdora wî û malbatê, di 
goristana gund de binax bû.Li ser gorna 
wû, gotina rêxistina Partiya Demoqrat a 
Kurd li Sûriyê( YEKÎTî ) ya Heleb 
pêşkêş bû . 
Heval Elî, di sala 1979 an de, derbasî 
nav refê tevgera Kurd dibe. Û ta roja 
çvdamrandinê , di kar û xebata xwe de 
berdewa bû.  
Bi navê rêxistina Heleb, em serê xwe , 
hemî heval û malbata wî saxdikin. 
********************************  
 Bi boneya hatina 8ê Avdarê, cejina 
jinên cîhanê, rêdrksiyona Newrozê, 
cejina hemî jinan û bi tybetî jina Kurd 
pîroz dike. 
 Bi boyeya salvegera bûyrên 12ê 
Avdarê, em esrê hemî malbatên 
şehîdan saxdikin û bila cihê wan 
bihuşt be.  
Bi boneya cejina netewî , cejina 
NEWROZê, cejina aştî û azadiyê, 
hêviya me ew e ku, gelê me yê Kurd li 
sernserî cîhanê, Newroza xwe bi 
şîwekî aştê û şahî bidomînin. Û agirê 
Newrozê her û her bilind bibe      

 


