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Li panzdehê meha Adarê, salek di ser 
raperîna gelê Sûriyê re derbas dibe, ev jî 
demeke pir dirêj e ji raperînên gelêrî yên 
aştiyane re, û belkî ta roja îro, dîrokê ti 
şoreşên gelêrî yên aştiyane bi ev dema dirêj 
tomar ne kiriye. Ji ber ku, û li gor baweriya 
nêrevanên siyasî, di demeke wiha de, bi 
tevahî, yan rijêm têk diçe û gel bi ser 
dikeve, mîna nimûneyên Misir, Tûnisê di 
sala 2011an de, Îranê di sala 1979an de, û 
piraniya dewletên rojhilata Ewrupayê li 
destpêka salên nodî ji sedsala borî. Yan jî 
rijêm berxwe dide, û di demeke kin de 
serhildanê ditemrîne, mîna nimûneyên Çînê 
li destpêka salên nodî ji çerxa borî, raperîna 
rikberên Îranê berî du salan… û hwd. 

Lê belê! xuyaye ji her zagonekê re 
awarte hene, nemaze jî di warê siyasetê de, 
û bi taybetî jî di çarçewa guherîna destlat û 
sazûmanên rikêş û destgiran de, mîna 
sazûmana El Be's li Sûryê û li berî wê jî li 
Îraqê.  

Di rewşên wilo pir pengijî û qeyranbar 
de, û li dema ku sazûman diktetor be, hêz 
wê xort û li ser hev be, û biryar jî standibe 
ku destlatê bernede, û li aliyê din jî, dema 
ku rewşa gel pir kambax bibe, û wî jî 
biryara xwe bi berxwedanê, pêdariyê û bi 
rûxistina sazûmanê standibe, wê hîngê di 
ew pevçûna duqolî de, herdu alî, ango 
sazûman û gel, dikevin rewşa pevçûneke 
dijwar, germ û xwînî jî; ji ber ku ji aliyekî 
de, sazûmana diktetor û da ku kanibe bi 
şêweyekî ''zagonî û rewa!'' hêza xwe ya 
çekdar bi kar wîne, bi her hawakî pêkol 
dike, daku: Yan şoreşê bi darê zorê 
rawstîne, yan jî wê ji rewşa tevgera sivîl 
derxîne, û neçar bike ew bibe tevgereke 
çekdar, li aliyê din jî, gel jî neçar dibe: Yan 
serhildana xwe rawestîne, û yan jî 
bervaniya xwe bi hemî şêweyan û di nav 
şêweyê çakdar û tund jî bike, digel ku.. 
mixabin! ew herdu rê jî, ji aliyekî de zor

metirsîdar in, û ji aliyekî din de, ew 
dixwazên sazûmanê bi xwe û armanca wî 
pêk tên. 

Belê! Rewşa şoreşa gelê Sûryê, piştî deh 
mehan gihaye vê qonaqê; Ango: Baş diyar 
bûye ku sazûman bi tevahî û serokê wê bi 
taybetî, biryara xwe daye ku destlatê 
bernade, û bi îsrar e, ku hemî hêza bi kar 
wîne daku serhildana gel a ji bingeha xwe 
de sivîl û aştiyane ye rawestînin, yan neçar 
bike serhildêr jî berê xebata medenî û bêçek 
biguhêrin, û yan çekan hilgirin, yan jî 
alîkariya leşgerî ji derve bixwezin, temam 
wekî ku niha dibe, wê gavê, hemî rûpel bi 
nav hev dikevin, û paşroja şoreşê û Sûryê bi 
xwe jî dikeve bin mij û dûmaneke giran.  

Bi rastî jî, herkes kane bê erêna bêjin, ku 
mixabin! sazûmanê tevahiya rewşa Sûryê 
gihandiye ew dereceya zor xirab û paşeroja 
nediyar, û sûryayê, xak û mirov, wêran dike 
û kiriye gola xwînê. 

Tirba Şêx Seîd di bexçeyê  
Mala Leşkerîyê ya Amedê de ye 
 
Şêx Seîd’ê ku di sala 1925’ 
an de bi hinceta serhildanê  
ji alîyê dadgehên Îstîklalê  
vê hate darve kirin tirba wî  
ne diyar e. Ehlên Şêx Seîd  
bi rîya fermî serî li dewletê  
dan ku cihê tirba wî were dîyar 
 kirin.Heta niha tirba Şêx Seîd û 46 hevalên wî 
hate veşartin. Lê êdî nevîyên Şêx Seîd dixwazin 
gavên eşkere werin avêtin û di çarcovê de 
nevîyê Şêx Seîd parêzer Abdurrahim Firat bi 
fermî serî li dewletê da.Firat îdîa kir ku tirba 
Şêx Seîd di bexçeyê Mala Lêşkerî ya 
Diyarbekirê de ye.Firat xwest ku dewlet 
hestîyên Şêx Seîd û 46 hevalên wî bidine 
eqrebayên wan. Firat bal kişande ser kolanên 
kuştîyên ne diyar û got “ darvekirin ne kiryar 
nedîyar e,dewlet dizane bê tirba van kesan li 
kîderê ye.”  

  

 

Şoreşa gelê Sûryê.. 
Qeyran1 di qeyranê de!! 

Rozad Elî 


