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Divê ENKS  rola xwe li Efrîn û Serêkaniyê 
bibîne

Siyamend Mihemed

Desteya Serokatiya 
Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî 
li Sûriyê ENKSê 
li Stenbolê ligel 
Hevbendiya Hêzên 
Şoreş û Dijberiya 
Sûriyê civiya. 
Li gor hatiye 
belavkirin civîna 

herdu aliyan li ser 
hebûna Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî 
li Sûriyê ENKSê 
di nava Îtîlafê de, 
herwiha beşdarbûna 
endamên wê di 
civînên Îtîlafê de, û 
li ser rewşa Efrîn û 
Serêkaniyê û Girêsipî 

jî hate rawestandin 
û komîteyek ji 
bi şopandina 
binpêkirinên li wan 
deveran ji aliyê 
grûpên çekdar ve 
têne kirin hatiye 
avakirin.
Welatiyekî bajarê 
Serêkaniyê li ser vê 

mijarê dibêje, rast 
e bajarên wan bê 
jiyan mane, lê heger 
ENKSê bi cidî li ser 
vê mijarê kar bike 
û hebûna çekdarî di 
nava Serêkaniyê de 
nemîne, ew amade 
ye ligel malbata xwe 
vegere bajarê xwe, 

helbet bi gerantî. 
Divyabû ENKSê 
ev mijar piştguh 
nekiriba û li ser 
rawestiyaba û �işar li 
Îtîlafê kiriba.
Mihemed Henan jî 
wiha dibêje, Efrîn jî 
divê beşek be ji plana 
ENKSê û binpêkirinên 

rojane ku lê rû 
didin bişopîne, û 
helbet divê ENKSê 
bi praktîkî vî karî 
biken ne tenê li ser 
kaxezan, divê tîmên 
xwe biçîne wê deverê 
da ku biçekî êşa xelkê 
Efrînê û deverên din 
jî sivik bike.
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Daxuyaniya HSD derbarê girtiyan nayê qebûlkirin,  
û revandine ji berpirsyaretiyê

Kurdistan- Cîhad Ebdula

Serokê Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî li 
Sûriyê ENKSê berisva 
daxuyaniya HSDê dide 
û dibêje, ku Mezlûm 
Ebdî pabendî xalên 
destpêşxeriya ku derbarê 
yekrêziya navmala Kurdî 
pêşkêş kiriye nebûye. 
Di daxuyaniyekê de bo 
rojnameya Şerq Elawst, 
Siûd El-Mela ragihand, 
ew destpêşxeriya ku 
ji aliyê Mezlûm Ebdî 
ve derbarê yekrêziya 
navmala Kurdî li 
Kurdistana Sûriyê 
hatiye pêşkêşkirin, 
Mezlûm Ebdî pabendî 
bi xalên ku pêşkêşkirî 
nekiriye. Serokê 
Encûmena Niştîmaniya 
Kurdî li Sûriyê ENKSê 
dibêje heta weke niha 
doseya binçavkiriyên 
bi neçarî nehatiye 
yekalîkirin, û komîteyek 
din di vê derbarê de 
hatiye avakrin, û hîn jî 
çarenivîsa  9  çalakvan 
û endamên partiyên ser 
bi Serokê Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî li 
Sûriyê ENKSê ve tarî ye, 
û nehatiye xuyakirin. Got 
jî  ku raporta komîteya 
dûvçûn û şopandinê 
bi tenê ne bes e. Siûd 
El-Mela tekezî li ser wê 
yekê kir, û got ku ew 
daxwaza diyarkirina 
çarenivîsa tevaya girtiyan 
dikin, herwiha daxwaza 
serbestberdana wan ji 
zindanê dikin, û gotina 
qurbaniyan di raporta 
HSDê guman dirust 
kiriye, herweha gotina 
ku estem e kar li ser 
diyarkirina çarenivîsa 
girtiyên li Efrînê were 
kirin guman dirust 
kiriye, ku heta Adara 
sala 2018an Efrîn di 
destê Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYDê de 
bû. Serokê Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî li 
Sûriyê ENKSê got, ku 
raporta komîteya ser 
bi Partiya Yekîtiya 
Demokratîk  PYDê ve 
diyarkirina rastiyan 
dûr dike, bi taybetî ku 
Behzad Dorsin endamê 
Mekteba Siyasî ya Partiya 
Demoqrata Kurdistan 
– Sûriya beriya ku were 
binçavkirin, asayîş û 
çekdarên PYDê gef 
lê kirbûn, û Behzad 
Dorsin li navçeya bin 

kontrola PYDê de 
hate binçavkirin. Li 
ser daxuyaniya HSDê 
ya derbarê çarenivîsa 
windakiriyên ENKSê de, 
Feysel Yûsif ji medyayê 
re diyar kir, heta niha 
ti pêşketin di dosya 
windakiriyan de çê 
nebûye ku ENKS bikare 
tiştekî li ser ava bike. 
Divê ev pirs ne tenê li 
ser ragihandinê be, divê 
gavên praktîkî bêne 
avêtin û çarenivîsa 
wan diyar diyar bibe. 
ENKSê dibîne ku hîna 
daxwazên wê nehatine 
bicihkirin. Birayê girtiyê 
bi navê Emîr Hamid 
ku çarenivîsa wî ji sala 
2014an de ne diyar e 
dibêje ku belgeh li cem 
wî hene kê birayê wî 
revandine û heta niha jî 
çend kes ji wan li bajarê 
Dirbêsiyê ne, û dazanîn 

ku wî HSD û PYDê ji vê 
yekê agahdar kiriye, 
lewma ew daxuyaniya 
HSD bi hemû şêweyekî 
red dikin û daxwaza 
serbestberdana girtiyan 
bilez dikin. Li ser vê 
mijara giring ku hemû 
xelk behsa wê dikin, û 
çavên merivên girtiyan li 
serbesberdan agirtiyan 
e, lewma me hin nerînên 
welatiyan li ser vê mijarê 
wergirtiye.
Alan Kermêtî wiha di 
vê derbarê de dibêje, 
Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYDê ji 
dema ku  rêvebirina 
deverên Kurdî ji bo wê 
hate radestkirin, li ser 
fermana rejîma Esed dest 
bi tinekirina çalakvanên 
li dijî wê rejîmê kir, û me 
dît çawa ku wê partiyê 
û çekdarên ser bi wê ve 
êrîşî xwepêşandanan 

li tevahiya bajarên 
Kurdistana Sûriyê kirin 
û komkujî li her yek ji 
Efrîn û Amûdê û Kobanê 
encamdan, lewma nabe 
Encûmena Niştîmaniya 
Kurdî ENKSê tenê behsa 
girtiyan bike, divê 
daxwaza dadgehkirina 
bikujên wan komkujiyan 
bikin da ku  merivên 
qurbaniyan bighên 
mafên xwe yên rewa, 
nabe bi ti awayî ev mijar 
bête piştguhkirin. Cîhan 
Hemê jî di vê derbarê 
de got, Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYDê nikare 
rastiyê bêje ji ber ku 
dizane çi kirine û çi bi 
serê van girtiyan kirine, 
û dizanin ku  ew niha li 
ku ne, ev hemû pirs li 
cem wan hene, lê nikare 
eşkere bike. Divê ev 
partî lêborînê ji xelkê 
bixwaze û bi eşkere  wan 

hemû kiryaran  bibêje, 
yan wan serbest berde, 
lê nabe ENKS tenê behsa 
vê mijarê bike ligel HSD 
gelek mijarên din jî heye 
û ji wan jî standina mal 
û milkên xelkê ji wan 
û wergirtina bacan ji 
xelkê hejmar û tawana 
leşkeriya bi darê zorê, 
herwiha îşkencekirina 
rojnamevanan û 
dersînorkirina wan 
ji derveyî Kurdistana 
Sûriyê û ev bi xwe jî 
tawaneke mezin e û divê 
ew kesên berpirs di ber 
vê yekê de bi zûtirîn dem 
werin dadgehkirin daku 
ew jî bighên mafên xwe 
yên rewa ku ew jî jiyana 
azadane ye li ser xaka 
bav û kalên xwe.
Şêrîn Cemal jî nerîna 
xwe li ser vê mijarê tîne 
ziman û dibêje, Divê 
Encûmena Niştîmaniya 

Kurdî li Sûriyê ENKSê 
bi her awayekî vê 
daxuyaniya HSDê 
qebûl neke, û karekî 
cidî bike ku vê dosyê 
bighîne raya giştî ya 
cîhanî ji ber ku Partiya 
yekîtiya Demokratîk ti 
carî nabêje çarenivîsa 
van kesan çi pê hatiye, 
divê kar were kirin 
ku �işareke bihêz li 
vê partiyê were kirin 
û hemû belgehan 
eşkere bike, û navên 
ku ev kiryar û komkujî 
pêk anîne werin 
dadgehkirin li pêşiya 
hemû xelkê. Gelek 
nav hene ku hîn li 
Kurdistana Sûriyê ne û 
destê wan di nava van 
kiryaran de heye û nabe 
ew ji dadgehkirinê bêne 
revandin ji ber ku mafê 
girtiyan û merivên wan 
e bighên mafên xwe.



www.pdk-s.com

3www.pdk-s.comÇileya Paşîn  / 15  - 1 - 2020 Kurdistan-Hejmar (165)

Kuştina Suleymanî rewşa navçeyê diguherîne
Kurdistan-Sulav Murad

Kuştina fermandarê 
Feyleqa Qudis ya Supaya 
Pasdaran ya Îranê 
Qasim Suleymanî ji aliyê 
Emerîkayê ve û herwiha 
Îranê jî bi mûşekan 
êrîşên baregehên 
Emerîkayê yên Li 
Bexdayê û Hewlêrê kir û 
bandorên wê yên li ser 
rewş û aramiya Rojhilata 
Navîn. Mihemed Elî 
wiha di vê derbarê de 
dibêje: Amerîka û Îran 
rasterast dê şer nekin, 
lê dê bi rêya destikên 
xwe şer bikin dê ji van 
şeran jî zirarmendê 
herî mezin jî Îraq be. 
Beriya niha Emerîkayê 
bi derketina xwe ya ji 
Îraqê, Îraq ji Îranê re 
hişt ku Îranê bi Heşda 
Şebî herêmên sunnî jî 
bi dest xistin. Niha jî 
Emerîka dixwaze Îranê 
derxe, lê Îran jî li wir 
xwe bi cîh kiriye û dibêje 
ez dernakevim. Xuyaye 
dê şerê her du welatan 
li Îraqê bidome. Ev yek 
jî dê Îraqê bi awayekî 
cidî bixetengasiyê. Wek 
tê zanîn Parlemantoya 
Îraqê bi piraniya dengên 
Şîeyan û hinek denfên 
Suneyan derxistina 
hêzên biyanî ji Îraqê 
lixwe digire biryar dabû 
û welatên wek Elmanya, 
Kenada û hin welatên 
din ragihandin ku ew 
bo heyamekî demke 
serbazên xwe ji Îraqê 
vedikişînin. 
Cemîl Paşe dibêje, piştî 
van bûyeran, Natoyê jî 
neçar ma û bernameyên 
xwe yên meşiqkirinê 
li Îraqê betal kirin û 
piştî ku rewş asayî bu 
dê welatên din jî dîsa 
serbazên xwe li Îraqê 
bicîh bikin. Herwiha 
dê Emerîka jî venekişe. 
Wezîrê Derve yê Emerîka  
Mike Pompeo di 
kongreyek rojnamevanî 
de ragehand, ku karê 
Emerîka li Îraqê diyar 
e, ku ew jî, alîkarîkirina 
hêzên Îraqî  û şerê li 
dijî terorê ye. Amaje 
bi wê yekê kir, ku  ew 
dê berdewam bin liser 
erkên xwe li Îraqê û 
venakişin. Cebar Xidir 
jî dibêje: Ev biryara 
Parlamentoya Îraqê dê 
gelekî bandorê li rewşa 
heyî neke û Emerîka her 
dê bimîne. Lê ger êrîşên 

dijî serbaz û baregehên 
Emerîkayê bidomin, 
Emerîka hinekî li cîhên 
ku baş bê parastin dê 
bicih bibe. Di vî warî 
de jî herêmeke girîng jî 
ji Emerîka re Herêma 
Kurdistanê ye ku tê 
gotin dibe ku Emerîka 
serbazên xwe bibe 
wê Herêmê. Ji ber vê 
yekê bo ku Emerîka 
li Îraqê rê li ber Îranê 
bigre û li Sûriye hinekî 
bêbandor bûye û da 
ku Rojhilata Navîn 
xwedî hêz be dê hêza 
xwe biparêze. helbet 
dê Emerîka her tiştekî 
bike da ku Îran bihêz 
nebe û nebe xwedan 
çekên etomî. Wezîrê 
Derve yê Tirkiyê Mewlûd 
Çawişoglu ser aloziyên 
ku diqewimin serdana 
Îraqê kiribu. Herwiha 

Serokê Emerîkayê 
Donald Trump piştî 
êrîşa Îranê ragihand dê 
ew bi dorpêçan bersiva 
Îranê bidin û got ew 
dixwazin Nato zêdetir li 
Rojhilata Navîn çalaktir 
be. Mecîd Mehmûd wiha 
li ser vê mijara germ 
got, bi rastî Kuştina 
Qasim Suleymanî rewşa 
deverê dê bêhtir berev 
aramiyê ve biçe û bi 
taybet li Sûriyê û Libnan 
û Yemenê ji ber ku destê 
Suleymanî di nava van 
dewletan de dirêj bû, 
û niha wê destê Îranê 
kêm bibe û bandora 
wê jî nemîne, û ev yek 
jî berjewendiya wan 
welatan de têde heye.
Wezîrê derve yê 
Rûsiya, Sêrgî Lavrov 
ragehand, kuştina Qasim 
Suleymanî, fermandarê 

berê yê Feyleqa Qudis a 
Pasdarên Komara Îslamî 
ya Îranê binpîkirina 
yasayên navdewletî ye û 
derencamên metirsîdar 
dê jê durist bin.
Wek Şirovekar jî dibêjin, 
Rûsiya bi awayekî 
nerasterast sûd ji kuştina 
fermandarê berê yê 
Feyleqa Qudis a Pasdarên 
Komara Îslamî ya Îranê 
Qasim Suleymanî kiriye 
û bi taybet li Sûriyê, ji 
ber ku Îran di rêya Qasim 
Suleymanî de  destê wê 
li Sûriyê dirêj bû, lewma 
ew dixwaze ku Îran 
desthilata wê li Sûriyê 
kêm bibe û ew bi vê yekê 
kêfxweş e lê nikare bi 
eşkere bibêje, û baştirîn 
nimone jî dem aku Rûsiya 
asmanê Sûriyê ji Israîl re 
vedike da ku baregeh û 
bingehên çekdarên ser 

bi Îranê ve li Bûkemal 
û derdora Şamê 
bomebaran bike.
Endamekî Encûmena 
Rûsipiyana Rêveberiya 
Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD di vê 
derbarê de ji medyayê 
re ragehand: “Îran 
dewleteke xwedî 
dezgehe, kuştina 
kesayetiyekî bandoreke 
mezin nake, lê dê 
sînorekê ji hejmûna 
Îranê li navçeyê re 
deyne, çi li ser civaka 
û çi di destêwerdanên 
leşkerî de. Herwiha 
ew bi xwe jî peyameke 
Amerîkî ji Îranê re 
bû, ku dema Amerîka 
bixwaze sînorên wê ji 
Îranê re danîne derbas 
bike, ew dikarin hemû 
destêwedanan bikin.
Berya ku Emerîka  were 

deverê Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYDê di 
jêr bandora Îranê de 
bû, û car caran jê di 
jêr bandora Rûsiya 
de bû, lewma niha 
Emerîka wê ji jêr wê 
bandorê rakiriye, lê di 
rêya Partiya karkerên 
Kurdistanê PKKê de 
ew bandor dihate 
kirin, ji ber ku Qasim 
Suleymanî destê wê di 
nava PKK de hebû, û 
bandor jî li wan dikir, û 
bi taybet dema me dît 
ku PKKê êrîşî partiyên 
rojhilata Kurdistanê 
kir ew jî bi fermanda 
Supaya Pasdaran û bi 
taybet di rêya Qasim 
Suleymanî de bû, û 
çend caran hevdîtin 
ligel wan kiriye û bi 
taybet Cemîl Bayiq.
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Idrîs Hiso – Hewlêr

Roja 10.01.2020an 
korsa fêrkirina Zimanê 
Kurdî ku ji aliyê 
lêkolîner û nivîskar 
Xalid Cemîl Mihemed 
ve hatibû amadekirin û 
wane jî wî bi xwe didan, 
li hola Dezgeha Sema 
ya Çand û Hunerê li 
mêvanxaneya Capitol 
bidawî bû.
Mamoste Xalid, bi 
hevkarî li gel Dezgeha 
Sema ya Çand û 
Hunerê û mêvanxaneya 
Capitol, xuleke pêşketî 
di Zimanê Kurdî de 
da, tê de hejmarek 
nivîskar, rojnamevan 
û xwendekarên 
zanîngehê ji beşên cuda 
beşdar bûn.
Di vê korsa ziman 
de, waneyên rênivîs, 
peyvsazî û rêziman 
hatin dan, ji bilî 
waneyên derbarê 
wergirandina ji Soranî 
û Erebî bo Kurmancî, 
waneyên dariştina nûçe, 
raport û nûçeyên bilez.

Derbarê vê korsê û 
girîngiya wê mamoste 
Xalid Cemîl Mihemed 
got: “Mebesta min ji 
vê korsê ku, ez çend 
hizkiriyên Zimanê 
Kurdî fêrbikim, ne 
tenê ji aliyê xwendin û 
nivisandinê ve, lê belê 
ji aliyê ragihandin, 
ferheng, wergirandin 
û bikaranîna rojane a 
ziman jî.”
Herwiha got: “Ji aliyekî 

Li Hewlêrê, korseke pêşketî ya fêrkirina Zimanê Kurdî bidawî bû

din ve jî pêwîstiya civata 
me bi çend kesên şareza 
di beware ziman de heye, 
da ku vî zimanê pêşbixin, 
û bi awayekî akdîmîk kar 
li ser vî zimanê bê kirin, 
ne tenê em fêrî elfabeyê 
bibin, lê pêwîstiya me 
bi fêrkirin û fêrbûnê di 
ware rêziman, rênivîs 
û fonîtîkê de heye, ji bo 
em karibin xizmeteke 
mezintir ji zimanê xwe 
re bikin.”

Derbarê rola 
ragihandinê di 
pêşxistina Zimanê 
Kurdî de, mamoste 
Xalid nerazîbûna xwe 
nîşan da û got: “Gerek 
bû, ragihand ziman 
pêşbixista, lê tiştê bûye, 
ragihandina Kurdî 
komkujiyê derheqê 
ziman dike, tu dibîne 
dezgeheke ragihandinê 
zor pêşketiye ji aliyê 
teknîkî ve, lê bi zimanekî 

kambax û wêran karê 
xwe dike. Lewma 
pêwîstiya dezgehên 
ragihandinê bi wan 
kesên pispor heye.”
Ji aliyê xwe ve 
beşdarbûyê vê korsê 
Hiznî Sîno got: “Ez 
derçûyê kolêja 
ragihandinê me, min 
tenê bi Erebî xwendiye, 
ragihandina Kurdî gavên 
mezin avêtine, niha 
gelek kenal, radiyo û 

rojnameyên Kurdî hene, 
divê mirov fêrî zimanê 
xwe bibe, him ji bo xwe 
him jî bo xizmeta zimanê 
xwe bike, û ev xul jib o 
bin gelek bi sûde bû.”
 Nivîskar Rewşen Hisên 
got: “Min berî niha 
pirtûkek ji Engilîzî 
wergirand Kurdî, lê 
xweska min ew kar piştî 
vê korsê kiriba, ji ber 
di vê korsê de ez fêrî 
rêziman û rênivîsa Kurdî 
bûm, daxwaza min jî ew 
e ku xort û keçên me 
bêhtir beşdarî korsên 
wisa bibin.”
Zimanê Kurdî yek ji 
zimanên herî kevnar û 
dewlemend e, û yek ji 
çek û alavên ku Kurdan 
pê xwe parastiya li 
dijî pîlan û siyasetên 
tinekirin û qirkirinê, 
lewma korsên wisa jî 
dikevin xizmeta pêşxstin 
û parastina ziman û 
nivîsa Kurdî, lê divê hêz 
û rêxistinên Kurdan jî 
bikar û planên stratîjîk 
pirsa ziman berbiçav 
bigrin û li ser kar bikin.

Kuştina Fermandarê 
Feyleqa Qudis ya Îranê 
Qasim Suleymanî 
kaxez lihevxistin,  
gelek mirov zelût kirin 
û rastiya wan diyar kir.
Ji wan rastiyên ku 
hatin eşkere kirin, 
Suleymanî ne tenê 
fermandarê Feyleqa 
Qudisê bûye, belê 
ew fermandarê 
Îraqê jî bû . Ev yek 
diyar bû di civîna 
Parlemantoya Îraqê  
ku di roja 5.1.2020an 
de bi serokatiya 
serokê Parlemantoya 
Mihemed Helbûsî 
û amedebûna 
serokwezîrê 
karbirêker yê Îraqê 
Adil Ebdulmehdî. 

Armanca civînê ew bû 
ku biryara derxistina 
leşkerên Emerîkî ji 
Îraqê bête sitandin ango 
bidawîanîna peymana 
ewlekarî bi Emerîka re .
Ev civîn hate lidarxistin 
li ser daxwaza 
Adil Ebdulmehdî. 
Parlemantoya Îraqê 
ango Parlemantoya Şî'e 
biryara bidawîanîna 
peymana bi Emrîka re 
stand 
Ev biryar ne biryarek  
yasayî ye weke ku 
şirovekar dibêjin, ji ber : 

1- Hikûmeta Ebdilmehdî 
ya karbirêker e û ne ji 
mafê wê ye daxwaza 
bidawîanîna peymanê ji 
Emerîka bixwaze .
2- Biryara Parleman 
biryarek (Şîe) bû, ne 
biryarek Îraqî bû. Ji 
ber ku parlemanterên 
Kurd bi tevayî û 
parlemanterên  Sunne 
bi piranî li civînê amade 
nebûn, û ji ber ku Îraq 
dewletek fedralî ye 
nabe tu biryar bêne 
standin bêyî erêkirina 
Kurdistanê .

Nameya Kurdistanê
 ji raya giştî re

Ev yek dema ku 
endamên Sunne amade 
bibûna, lê Sunne 
bixwe amade nebûn, 
wate ew e ku Kurd û 
Sunne bi berdewamiya 
peymanê re ne . Bi kurtî  
amadenebûna Sune û 
Kurdan bi wê wateyê ye 
ku ev biryar biryarek Şî 
ye ne Îraqî ye, herweha 
piraniya Şîeyên Îraqê 
xwe beşek ji Îranê 
dibînin.
Lê ya giring ew bû 
ku Kurdistanê bi 
amadenebûna enadamên 

xwe di civîna Parleman 
de nameyek ji raya giştî 
ya cîhanê bi tevayî re 
şand û ya Emerîkî bi 
taybet.
Name ew ku Kurdisan 
şerê terorê dike û 
piştevanên stratejîk in 
ji dost ên xwe re .
Ev name ji aliyê raya 
giştî hate xwendin û 
bersiv jî hate dan dema 
ku sînyatorê Emerîkî 
Marco Rubio di twîtekê 
de nivîsandiye: Dem 
dema serxwebûna 
Kurdistanê ye .

Bi bayê zozanên 
hebûnê tu dilivî
Bi stûnên dîrokê tu 
serbilindî
Her rengek ji rengên 
te ala çeleng
Bedewiya şera serê 
xwestekên
Sedê sala ne
Demsalên heviyan 
li asoyên buhara te 
bendewarin
Ta ku tu navan ji wan 
re hilbijêre
Keleha dimdim bi 
şûnwarê xwe re
Westiyaye
Li hêviya mirxasiya 
hilgirê teyî
Ta wan ji şîrê 
tembelbûnê veke
Roja serxwebûnê
Li çiyayên ken bê 
qermîçûkin
Bendewarê nîşana 
xwînşîrînya
Baweşîna teyî
Ala rengîn

Ala hêviyan

Nayif Çolo

Kemal Sîno - Giwêlan


