Nameyên Sersaxiyê
Bi în û ê eke mezin me nûça koça dawî ya
xebatkar Ismaîl Umer serokê partiya yekîtî ya
Demoqrat a Kurd li Sûriyê( yekîtî) bihîst, di dema
ku em sersaxiya germ pê kê î hevalên partiya
yekîtî ya Demoqrat a Kurd li Sûriyê dikin, me di
rêxistina Elmaniya de ya Partiya Demoqrata
Pê verû ya Kurd li Sûriyê, biryar daye ku em wê
ahenga ji bo vejandina bîranîna bîst û e saliya
koça dawî ya helbestvanê mezin seydayê
Cegerxwîn -ya ku wê li bajarê Vechta li Elmanya
di 23.10.2010 an de bihate sazkirin- têkda bibin.
Herweha em jî bi hevalên Partiya Yekîtî ya
Demoqrat re vê înê di koça dawî ya mamoste
Ismaîl Umer de - yê ku pirê jiyana xwe di ber
bidestxistina pirsa miletê xwe de borandiye,
pevre dik înin.
Em sersaxiya hevalên Partiya yekîtî ya
Demoqrata Kurd li Sûriyê û ya hemû zarûzêçên
gelê Kurd bi vê koça dawî ya kurekî wanî
xebatkar, dikin.
Rêxistina Elmaniya ya Partiya Demoqrat a
Pê verû ya Kurd li Sûriyê
***********************************
BEHÎNAME
Bi navê Xwedayê pak ê dilovan .
Em ji Xwedê re ne û emê lê vegerin
Biraderên hêja : Di komîta sersaxiya nemir
BAVÊ 9IYAR û yên di partiya Yêkitî ( Elwehdê
) de , serê we sax be, Xwedê cezayê we xêr
binivîse , ji dêla îna we ahiyê vegerîne û Xwedê
li mamoste ISMA'ÎL UMER bibûre .
Dostên hêja : Li min biborin, min nikarî li
sersaxiyê amade bibim . Ji sedema rew a taybet
û kiryarên civakî yên bi min re derbasbûbûn. Ez
xemgînim û bi meraq bûm di wê behiyê de be dar
bibim, ji ber nirxê BAVÊ 9IYAR gelek li cem
min heye, nexasim min ew ji nêzîk ve naskiribû û
nayê ji bîrkirin wek kes yan endamek civakî yan
xwedî ramanek ronak û bizavek siyasî û bi
rûmet.
Koçbûna BAVÊ 9IYAR hestê netewî bi milet re
ge kirin û bû livandinek di derya karên siyasî ji
Kurdên Sûryê re û wê bibe egerekî herî xurt ji
partiya Yekîtî re, ku encamên serkeftî bi dest bixe
Hûn bimînin di xwe iyê de
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Nameyên Sersaxiyê
Rêxistina Elmaniya ya Partiya Demoqrat
a Pê verû ya Kurd li Sûriyê
Sersaxî
Endamên nivîsgeha navendî…
Heval û endamên Partiya Yekîtî ya Demoqrat a
Kurd li Sûriyê (Yekîtî),
Malbata Xwedê jê xwe Isma'îl Umer yên birêz.
Îroj bi nûçeya koça dawî ya mamoste û
xebatkarê Xwedê jê xwe Isma'îl Umer re em
pir xemgîn bûn, û bi vê koça wî, ziyanek pir
mezin gihi te Tevgera Kurd û ni timanî û
Danezana am di hindurê Sûriyê de. Ji ber ku
Xwedê jê xwe , roleke wî balkê di nav
pê vebirina çalakî û pêdanasîna pirsa miletê
Kurd de di hindurê Sûriyê de hebû.Herweha
keda wî bo bidesxistna mafên hemû gelê Sûriyê
di rêka avakirina sîstemeke demoqrat û pê ketî
de hebû.
Bi vê koçê, hemû endamên rêxistina partiya
me li Elmaniya, biraderek û dostekî xwe yî
xebatkar , hevkar û dilawer winda kir. Em
bawerin ku cihê wî vala namîne, û hevalên wî
dikarin wan doz , hêvî û daxwazên wî bighînin
serî.
Em sersaxiyê ji heval , hogir û malbata Xwedê
jê xwe re û aramî ji we re dixwazin. Xwedê
wî bi dilovaniya xwe a bike.
18.10.2010
Bi dilekî xemgîn me nûçeya koçkirina
mamoste Ismayîl Umer (Serokê Partiya Yekîtî
ya Demokrat a Kurd li Sûriyê) wergirt di
demekê de ku gelê Kurd li Sûriyê di zehmetrîn
qonaxên jiyana xwe de derbas dibe.
Mixabin ti t ji destê mirov dernakeve ji bilî ku
lavayan bike, ku giyanê wî di cihekî aram de
razana
xwe
ya
sermedî
bibîne.
Em sersaxiya malbat, dost , heval û hemû
miletê Kurd û hêviya hedanê di vê helkefta
xemgîn
de
ji
bo
wan
dikin.
Mistefa Mihemed “Bavê Kurd” – Endamê
berê yê Parlemana Sûriyê
Luqman Ehmed – Hunermendê êwekar
Mistefa Ibrahim – Çalakvan
Cîhad Salih – Rojnameva
Sîrwan Qiço – Rojnamevan
Majda Darî – Helbestvan

