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Birca Belek 
  Di 22 ê Sibatê de. di bernameya Bergeh a 
ASOsat TV de ya  bi birêvebiriya rojnamevan 
Cemal Batun û panelistên Bergehê-siyasetmedar 
Dara Bilek û nivîskar Keya Îzol bûyerên girîng ên 
hefteya derbasbûyî di derdora Pirsa Kurd li 
Tirkiyê rûdayî de girtin destan, herweha rewşa 
vegera Qesra  Birca Belek û derketina eskerên 
Tirkan ji Bircê nirxandin. Ji paytexta Kurdistana 
Federe - Hewlêrê, Mîra Kurd Sînem Bedirxan jî 
bi riya telefonê beşdarî bernameya Bergeh bû û li 
ser rewşa Bedirxaniyan di dîroka Kurd de, li ser 
rewşa Bedirxaniyan a îro, Qesra Birca Belek û 
herweha pirojeya Vebûna Kurd jî, dîtinên xwe 
anîn zimên. Sînem Bedirxan got ku: "Hêvîdar e 
jiyana wê dest bide ku azadiya beşê mezin a 
Kurdistan jî bibîne..." 
 Mîra Sînem Bedirxan diyarkir ku " Birca Belek 
cîgeha kultur, huner, edebiyat û çanda Kurd û 
Kurdistanê ye. Ew hêvîdar e, carek din dê bibe 
navenda huner, kultûr û çanda Kurd. Ji kûraniya 
dilê xwe dixwaze ku rojekê dê bikaribin termê 
Mîrê Kurd - Mîr Bedirxan jî bînin xaka welatê 
xwe, Birca xwe ya Belek. Birca Belek sembolek 
Kurdan girîng e û derkeftina eskeran ji Qesra 
Birca Belek tiştekî dîrokî ye!..." 
  Sînem Bedirxan diyar kir ku baweriya wê bi 
Tirkan nayê, welatê Kurd ê dagirkirî zordestiyên 
mezin ji vê dewletê dîtin e. Bedirxaniyan 
zehmetiyên mezin ji destê Tirkan dîtin e... 
Surgun, asîmîlasyon, derbederî, zordestî... û 
H.W.D . Bi ser vê yekê jî hêvîdar e ku pirojeya 
Vebûna Kurd bikeve rê de!... 

 
Dr. Nûrî Şitlo goçkir 

Li roja înê 26-02-2010  
Dr Nûrî hevnasê xebatkar 
 û gernasên mezin: Mîna  
 Mûsa Enter- Hemreş Reşo-  
 Dr.Nûrî Dêrsimî û Yaşar  
Kemal çav damrandin. Li roja dî şemî 27-02-
2010 li goristana gondê Coqê –Efrîn- bi 
beşdariyeke mezin ji xwedî , dost, hogir û 
cureyên civaka Sûrî bin ax bû . 
   Bila dost ,hogir û gel xweş û saxbin. 

Nûçe û Çalakî Nûçe û Çalakî 

Du Şevbiwêrkên Çandî 
Di pêvajoya çalakiyên xwe de yên mehane, 
girûpa Tirbesipiyê ya Çanda Kurdî / 2 / 
şevbiwêrkên çandî li dar xistin. Di ya pêşî 
de, û di bin sernava (Soparo Welatê 
Hûriyan), nivîskar li ser wateya (Soparo) û 
girêdanên vê têrmê bi dîrok û qadnîgarî 
(cugrafî ) yê ve û bûyerên di heman demê 
de, baş rawestiya.  Di şevbiwêrka dudiwan 
de nivîskar li ser Şoreşa Oktoberê baş 
sekinî, û bi ferehî li ser sedemên herifandina 
wê baş rawestiya. Di herdu şevbiwêrkan de 
kesên mêvan bi pirs û nêrînên xwe herdu 
babet têr û zengîn kirin.     
 
Rêkxistina Tendiristiyê li Cîhanê (WHO) 
raporeke balkêş di derbarê rewşa keçên di 
bin bivê de weşand.  
   Li gora wê raporê, bêhtirî 100 mîlyon keç 
li cîhanê di bin biva sinetkirinê de ne. Rapor 
diyar dike ku her sal zêdetirî 3 mîlyon 
keç, ji ber egerên olî têne sinetkirin. 
Piraniya wan keçan, li Efrîqa, Asya û 
Rojhilata navîn rastî wê êşkenceyê tên. 
(WHO) di rapora xwe de destnîşan dike ku , 
hejmara keçên di bin metrisiya sinetkirin û 
zilm, zor û êşkenceyê de xwe digihîne 140 
mîlyon keç. 
 

Heval Reşîd Ereb jî Barkir 
Heval Reşîd Qasim Ereb  
sala 1939, gundê Dîmedaşî  
ji dayîk bû ye. ji sala 1963  
an ve , ta dawiya jiyana 
 xwe di nav refê tevgera  
Kurde dixebitî. Di  
07-03-2010 çavîn xwe damrandin , roja dî bi 
beşdariya xwedî dost û hevalan li gorstana 
ziyareta Henên bin ax dibe . li ser gornê 
gotinek bi navê partiya  wî –  P  .Y . D . K .( 
Yekîtî) tê xwendin.  
 Bila sere xwedî, hogir û hevalan saxbe.  


