
 

    Hejmar  (103 )                       Rûpel ( 4)                 Hizîran                      2012 z    2624k         

 SFPZK civînek fereh li bajarê Efrînê li 
darxist 
Li roja 18.5.2012, bi amadebûna dora 25
nûnerên komîteyên mamosteyên zimanê 
Kurdî li deverên Çiyayê Kurmênc/Efrînê, ku 
di çarçewa ''Saziya fêrkirin û parastina 
zimanê Kurdî li Sûriyê (SFPZK)'' de 
dixebitin, civînek fereh li bajarê Efrînê hat li 
darxistin. 
Civînê bi bêhnikek bêdeng ji bo rûmetkirina 
xwîna qurbaniyên azadiyê dest pê bû. 
Pişt re, rewşa tevahî ya karê saziyê ji hêla 
berpirsyarê saziyê û komîta navçê û nûnerên 
mamosteyan de hat nasandin û nirxandin . 
Hat nasîn, ku li dîroka roja civînê, dora 20
komikên fêrkirinê li dar in, û 119 şagirt tê de 
dixwînin, û di paşerojê de dê gelek komik û 
korsên din jî werin vekirin. 
Tiştê balkêş ew bû, ku hejmareke baş ji 
keçikên mamoste li civînê amade bûn, û cihê 
xwe di komîta nû ya navçê de jî girtin. Nêrîn 
û pêşniyar ew bû, ku li paşerojê, jin û keçik 
serkêşiya karê fêrkirin û parastina zimanê 
xwe bikin û her kesk ji hundur mala xwe de 
dest pê bike . 
Mamosteyan li xwe girtin ku bareyek ji bo 
fêrkirina zimên bi navê ((Hawara Zimanê 
Kurdî)) di navbera serê meha Tîrmehê û 
dawiya Tebaxê de were destpêkirin. 
Biryar hat girtin jî ku komikên mamosteyan 
li her deverkê û gundekî werin avakirin. 
Dirûşm wiha bû: '' li her gundekî mamostak, 
û li her gund û taxekê maleke zimên '' .  
Ji bo xercî û diraviyê jî mamosteyan tibabeke 
mehane ye biçûk li xwe girtin. 
Li dawiyê komîtek rêvebir ji mamosteyên 
keç û xort, ji bo lisazxistina karê saziyê li 
navça Ç. Kurmênc re hat vebjartin. 
Li dawiyê, civîn bi sozê xebata ji bo 
parastina zimanê Kurdî yê şêrîn û giranbiha 
bidawî bû. 
Sazkarê komîteya (SFPZK) li 
Ç.Kurmênc/Efrîn... 
Rozad Elî... 
Efrîn.. 20.5.2012 

Pîrozname 
Bi buneya serkeftina serokê Firansa, sekretêrê 
partiya P.Y.D.TS . Ev pîrozname rêkiribû: 
 Ji birêvebiriya Parta sosyalîst a 
Firansî re …… 

Silav û rêz ……. 
Serkeftina Parat we di helbijartinên 

serokatiya Firansî de , li ba heval û hogirên 
parta me li Sûriyê , ciyê şahiyeke balkêş bû , 
bi hêviya ku birêz Firansiwa Holand , partî û 
alîgirên wî di xizmet gelê Firansa û pirsa aştî , 
azadî û wekheviyê de , her û her serfiraz û li 
pêş bin . 

Em bi dilgermî gelê Firansî û serokê wî yê 
helbijartî Firansiwa Holand pîroz dikin û 
jiyaneke dirêj bona pirsa dostaniyê , mafên 
mirovan û gelan , ji we re dixwazin . 

Digel ciwantirîn silavan 
                Mihyedîn Şêx Allî 

Sekretêrê parta yekîtî ya demokrat a 
Kurd li Sûriyê

 
Bersiva wî jî ev bû:  
Nama Jean-Christophe Cambadélis ji bo 

Muhidîn Şêx Alî 
Muhidîn Şêx Alî 
Debîrê giştî yê 
Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê 
Parîs 23 Gulan 2012 
Debîrê Ewrupa û yê peywendiyên navnetewî  
Debîrê giştî yê berêz، Cenabê François 
Hollande pîroznama we derheqa hilbijartina 
wî ji bo Serokatiya Komarê girt. Bi navê wî û 
bi navê Partiya Sosiyalîst a Frensizî, ez ji bo 
wê nama dostaniyê, sipasdarê we me.  
Ez bawer im ku hilbijartina François Hollande 
guhartineka nû wê bide Fransa, di warên 
dozên giştî de, çi Ewrupî, û çi dewletên 
Rohilata Navîn.  
 Ez, di rêya vê namê re, dostaniya me ya kûr 
beramberî miletê Kurd nîşan didim; her wiha 
jî, em piştgir in ji kesên ku ji bo guhartineka 
demokratîk li Sûriyê re kar dikin. Germtirîn 
silavên me ji we re 
Jean-Christophe Cambadélis 
Debîrê netewî ji bo Ewrupa û peywendiyên 
navnetewî 


