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Heval Ebdela Kolo(Bavê Mesûd) Ji nav me bar kir 
 
Şeva 
28/02/2007 an, 
ji nişka ve, dilê 
xebatkarê kurd 
heval Ebdela 
Kolo, piştî 
jiyaneke tev 
kar û xebat di  
ber doza gelê 
xwe de 
rawestiya . 
 Heval 
Ebdela, ji gundê Abu Ciradê, nêzîkî 
Derbêsiyê ye, sala 1952an  ew ji dayik 
bûye û sala 1995an ji bo kurdayetiyê, ew 
du salan  hatiye zindan kirin. 
 Roja Duşembê 09/04/2007an, rêxistina 
Derbêsiyê ya PYDKS, çilrojiya wî li dar 
xist, derdora 700 kes ji dost, heval û 
hogirên wî, digel nûnerên hin partî û 
komelên mafên mirovan beşdar bûn. Ev 
gotinên jêrîn hatin xwendin: 
1- Ismayîl Umer-Serokê PYDKS. 
2-EbdurehmanElî-Rêxistina Derbêsiyê. 
3-Siûd Kolo-Malbata Kolo. 
4-Mehmûd Mihemed-Rêxistina partiya 
Azadî ya kurd li Sûriyê. 
5-Ehmed Sîno-Rêxistina Partiya 
Demokrat a kurd li Sûriyê-Alpartî- 
Hevbendî. 
6-Elî Begarî- Rêxistina Partiya 
Demokrat a kurd li Sûriyê-Alpartî-Enî. 
7-Mihemed Dawûd-Rêxistina parta 
Komonist a Sûrî-Y.Feysel. 
8-Mesûd Kaso-Rêxistina Partiya Yekîtî ya 
kurd li Sûriyê. 
9-Ebdulezîz Dawûd. 
10-Bavê Dara-Birûska weşana 
NEWROZ. 
11-Bavê Helebçe-dostên E.Kolo. 
12-Dilêrê Kurd, Hozanê Girkundê, 
Bavê Haco- Helbest xwendin. 
13-Gotinek bi navê Koma RONAHÎ ya 
folklorê kurdî. 
 

Weşana NEWROZ, ev birûska jêrîn  
pêşkêşî malbata wî û beşdaran kir: 
Birûska weşana NEWROZ di çilrojiya 
heval Ebdela Kolo de 
Malbata heval Ebdela! 
Beşdarên bi rûmet … 

Ji piçûkaniya xwe ve, hevalê 
Ebdela Kolo bi sitem û zora li ser 
gelê kurd wê demê pêk dihat hest 
bûye, ew tevlî rêzên tevgera kurdî 
bûye û ji dil û can barê kurdayetiyê 
hilgirtiye ser milên xwe. Ji ber 
dilsoziya wî, hemî heval, dost û 
hogirên wî jê hez kirine, rêz û rûmeta 
wî bilind girtine, di ber bîrbawerî û 
çalakiyên xwe de, sala 1995an du 
salan ew hatiye zindankirin.  Lê 
girtina wî, çavên wî ne şikandiye, 
berevajî, bi dilekî germtir wî xebata 
xwe di rêzên partiya xwe de 
berdewam kirye.   
 Heval Bavê Mesûd, kar û xebateke 
îjdil ji bo kurdîtiyê dikir, ew dûrî 
nerînên partiyetî yên teng bû, her 
berjewendiya doza kurdî li pêş hemî 
tiştên din bû. Wî, ji hevalên xwe hez 
dikir, ji tevgera kurdî bi tevayî hez 
dikir, ji biratiya kurd , Ereb û 
Aşûriyan hez dikir, ji ber wilo jî, ew 
welatparêzekî hezkirî û bi rûmet bû. 
 Bera cihê te buhuşta rengîn be Bavê 
Mesûd, bera dilê te di cih de be ku 
hevalên te dê li ser riya kar û xebatê 
di ber doza gel de bi dilsozî 
berdewam bin.  Baweriya me ew e 
,ku paşeroj ji azadî, mirovatî û doza 
gelan re ye, ne ji şovenî û sitemkariyê 
re ye, wê rojek were ku gelê te bi 
azad û serbest bijî. 
Bera serê malbat, dost û havalên te 
sax be!.            Û sipas  

09/04/2007 
Weşana NEWROZ 
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