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Civateke Taybet 
Li gorî rêbaza partiya me, di 

navîna Ç. Paşîn de, bi beşdariya hemî 
nûnerên herêma( Kobaniyê, Reqê, 
Heleb ,Kudax û endamên komîta 
têkliyan) , civata KADIR li darket. 
Mijara civatê li ser " rol û karê partiya 
me di nav tevgera Kurd e  bû. 

 Piştî sekretêrê partiêyê xêzên herî 
berçav û naskirî yên partiyê,di hemî 
waran de û bi taybetî ji bo lihevkirin 
û yekîtiya tevgera me ya Kurd dane 
xuyan. Civat bi hesteke berpirsiyar li 
ser wê mijarê rawestî û hemiyan 
nêrînên xwe pêşkêş kirin . Li dawiyê 
berhemên civatê ev bûn:  

hemî kar û bar ji girêdana 
kongirekî Kurd re li Sûriyê, bi 
beşdariya kesên serbixwe . 

Guhdan ji bo pêşxistina Hevbendî. 
Danûstandina bi tevgera me re, 

xalên lihevkirinê, bi nivîskî li hevalan 
bên belavkirin. 

Guhdana têklî bi gel û bi taybetî bi 
nivşên nû û warê ragihandinê re. 

Guhdana pêşxistina têkliyan bi 
hêzên ragihandina Şamê re. 
2-Bûyereke dilêş
Di riyên çûn û hatinê de, ji ber  

gelek sedaman mîna şaşiyên mirovan, 
neduristiya tirmbêlan û sir û seqayê, 
gelek bûyerên hatûçûnê(trafîkê) 
çêdibin, , di encam de, gelek ziyanên 
mezin derdikevin.  
 Lê ev bûyera ku em li ser daxivin 
gelek dijware, heft kes ji yek malbatê 
cangoriyên wê ne.                                                                                            

Di sibeha 8/12/2007an de,li ser riya 
Qamişlo – Hisiça, pasek ji kompaniya 
Qedmûs li vaneke girtî dixîne. Van,  
 

ya malbata Şêx Elî ji gundê 
mistefawiyê, devera Dêrikê ye. 
Mixabin di encama wê de, 7 kes ji 
yek malbatê jiyana xwe ji dest dane 
ew jî: Cemal Seyid Mehmûd û   
pîreka wî Gulçîn digel pênc zarokên 
wan bûn,  2 kes jî birîndar bûn .                                
Evê bûyerê, şîn û xemgîniyek mezin 
berda dilê hemî xelkên wê deverê . 
Bi navê weşana NEWROZ em 
sersaxiyê didin xelkên deverê û 
malbata wan. xwedayê dilovan 
aramekê bide wan û bila buhişt
cîwarê her heft kesan be, xwedayê  
dilovan, saxlemî û tunduristiyekê bide 
herdu birîndaran.                                                  
7/1/2008 
*-Li 3.1.2008z- 2619k ,li Cindirêsê 
, mamoste Memê Alan endamê 
saziya fêrkirin û parastina zimanê 
kurdî li Sûriyê , li ber roniya armanc 
û biryarên saziyê , şevek- li ser 
pêwîstiya bikaranîna zimanê kurdî  
di nav hemî beşên civaka kurdî de - 
li darxist . Herweha dora 25 xort û 
keçên nûgihayî bi beşdarbûn û 
pirsên xwe , ew şev bedew  û 
dewlemend kirin . 
 *- Li Efrînê , gundê Qermîliq , di 29 
. 12 . 2007 an de , Partiya Yekîtî ya 
Demoqrat a Kurd li Sûriyê , 
komcivînek rêzanî li ser giringiya 
têkelî û danûstandina Tevgera Kurd 
bi hêzên niştimanî yên rikber re ( wek 
mînak : Ragiyandina Şam) , û 
avakirina lêvegereke Kurd di riya 
kongireke kurdî re , li darxist . Dora 
çel kesî li komcivînê beşdar bû . Wan 
jî bi wê beşdarbûnê û pirsên xwe , kêr 
û sûdên wê komcivînê zêde kirin. 

 


