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Careke din lome ji Tevgerê!!
Li Newroza îsal, li

şeva 20.3.2008an, dîsa
serê wan yê genî bêhin dan,
li
Qamîşloka
jiyandar
partiyên Tevgera Kurd li
hevbeş de, ji gelê Kurd li
ahengên cejna Newrozê
pakrewanan girêdin.
biryarê, ji bilî PKK/PYD,
Newrozê, li hemî navçeyên
amadekariyên
xwe
û şahî derbas bû.
Tevgerê ji hêla lawên gelê
têvel, gengeşe û lomeyên
tofên gelê me, ji şivan û
ba xwendevanan re derkeve,
geriyan û helwestên têvel

nijadperestan
qirêja
Li sereta, , bêguman
û xwîna merovên Kurd
xwîna ciwanemergên
rijandin.
Tevahiya
me, netenê ji ber
Sûryê di daxuyaniyeke
mafên gelê Kurd de tê
Sûryê xwastin, ku
lidar nexin û reşiya
rijandin.. na! Ew ji ber
hemî gelê Sûryê ve
Li ber roniya wê
komîteyên
çalakiyên
şehîd dikevin. Ew ji
Kurdî
li
Sûryê
ber serbestiya merovê
rawestandin û bê aheng
Kurd û Sûrî ve canê
Lê belê, ew biryara
xwe didin. Lê pirsa,
Kurd ve, bê helwestên
pirsa
qedandina
tûj jî derbas nebû. Hemî
bihaya ew xwîna pak
cotariyan de bigre û di
di ustûyê me hemiyan
di nav wan axaftinan de
de ye. Ji me tevan tê
xuyan kirin.
xwestin, ku ew xwîna
Pirs li her derekê
pak jibîr neb. Dênê wê mîna hev bûn, yên giringtir
jî ev bûn: Biryara
di ustûyê me de ye, ew Tevgerê rast bû lê şaş bû?
Gereke Newroz biba lê
na? Rêberên partiyan di
dên jî bi qedandina
standina biryarê de bi
kê şêwirîn? Ma kesî ji wan
azadiyê tê vedan. mekin!? Vehesa Kê ji
re negotibe Newrozê
Qelengê wê azadî û dewlet? Guman tuneye, ku
biryarê hat, milet lê
serfirazî
ye.
Bila wilo çepel bike û bi demê re
hersal dewlet karekî
xwîna ciwanemergan rake? Û H.W.D
Newroza me ji holê
di dilê me hemiyan jî jê dikşên û gotinên
Jixwe her pirsekê şax
hilde,
û
hêviya sedemên standina biryarê û
çepûrast li derbarê
jiyaneke
azad
û jî dibûn.
kesên li ser îmze kirine
civateke
dadmend mirov xwe hişmend û bêlan
Birastî jî, çiqasî
peyda bike û vejîne.
bike û xwe ji rêberên
partiyan re mirûd bibîne, ew
nikane xwe ji ber wan
pirsên mafdar û rewa bide
piraniya gelê me de hildida
alî. Ji ber ku ew di serê
Lewre ne gengaz e, ne
jî ji siyaset û hişmendiye
egerên rêberên partiyên
me guhdarî gelê xwe nekin
û xwe ji ber bersivan bidin alî. Emê di van çend rêzan de, li bersiva pirsek din jî
bigerin, ew jî ew e: Gerek ji ber çi sedeanm, em kanibin mehrecana Newrozê
rawestînin? Ez guman dikim, ku ev pirs dê ya herî bingehîn be û bersiva wê, dê
bersivên gelek pirsên din D.R(10)

