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Divê hatina xelkê ji �irokxaneya Qamişlo were kontrol kirin

Can Xelef

Piştî tomarkirina 
çend haletên din 
yên vayrosa korona 
li çend deverên 
Kurdistana Sûriyê, 
rewş zehmet dibe û 
divê xelk ji vê yekê 

hişyar bin. Welatiyê 
bi navê Îmad Omer 
wiha li ser vê mijarê 
dibêje: Ya herî giring 
di vê demê de xelkê 
me xwe biparêzin û 
ji hev dûr bikevin da 

ku ev nexweşî belav 
nebe di nava civakê. 
Bi rastî rêveberiya 
PYD nikarîbû 
dergehê hatina ji 
Şamê kontrol bike 
ku ew jî �irokxaneya 

Qamişlo ye,û ev halet 
jî ji wê de hatine nava 
deverên min, divê 
karekî cidî li ser vê 
mijarê were kirin û 
piştguhkirin neyê 
kirin da ku karesatek 

rû nede.
Jînda jî wiha di vê 
derbarê de dibêje: 
Divê xelkê ku ji derve 
tên, xwe kerantîne 
bikin û têkiliyê ligel 
xelkê nekin heta ku 

civat zelal û paqij 
bimîne û êdî xelkê 
me dûr ji karesetekê 
bin.Divê rêveberiya 
PYDê jî kontrola 
degehên hatina xelkê 
bike.

Divê xelkê Kurdistana Sûriyê bi hişyarî serderiyê ligel nexweşiya korona 
bikin
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Dolar erzan dibe, nirxê kelûpelan wek xwe dimîne

Kurdistan-
Cuma Ebdula- Hesekê

Ev çend roj in, nirxê 
lîreya Sûrî beramber 
dolarê Emerkî 
hinekî zêde bûye,lê 
li Kurdistana Sûriyê 
nirxê kelûpelan wek 
xwe mane û xelkê 
jî gazinan ji vê yekê 
dikin û daxwaza 
çareseriyekê ji rewşa 
xwe re dikin da ku ji 
keysbaziya bazirganan 
rizgar bibin û jiyaneke 
xweş derbas bikin 
ku dûr be ji hejarî û 
belengaziyê. Rêvberiya 
heyî li Kurdistana 
Sûriya heta niha rê 
dide ku ev bazirgan 
keysebaziyê û nirxan 
zêde bikin.
Welatiyekî bajarê 
Qamişlo wiha nerîna 
xwe li ser vê mijarê 
tîne ziman: Ev deh sal 
in xelkê me di rewşeke 
gelekî xerab de dijîn, û 
ji rewşa xwe ya abûrî 
nerazî ne, li hêviya wê 
yekê ne ku ev rewş 
bidawî bibe û jiyaneke 
xweş derbas bikin.Niha 
bazirgan bê wijdanî 
kelûpelan buha 
dikin û xelk jî neçar 
bikirin û her dem jî 
dolar û buhabûna wê 
dikine hincet, niha 
dolan hinekî daketiye 
ti kes  nabîne ku 
nirxê kelûpelan têne 
erzankirin gelo ev 
yek derew e yan ev 
bazirgan keysebaziyê 
dikin. Gelo pirs ew e, 
ew rêveberiya ku PYDê 
nav lê dike temwîn li ku 
ye û çi karî dike û gelo 
heta niha dikan siza 
kirine,gelo bazirgan 
girtine ji ber ku nirx 
buha kirine. Bê guman 
şirîkatî di navbera 
van bazirganan û 
kesayetiyên di nava 
rêveberiyê de heye ji 
ber wiha ti kes wan 
siza nake,heger ne 
wisa ba çima heta niha 
ti bazirgan nehatiye 
sizadan yan girtin, 
divê dadgeh ji bo van 
kesan werin avakirin 

ji ber ku karê pê 
radibin tawanên li dijî 
mirovahiyê ne û ew 
miletekî bi temamî 
hejar û perîşan dikin 
ku ew jî miletê Kurd e li 
Kurdistana Sûriyê ye.
Cîhan Mehmûd jî wiha 
di derbarê rêjeya 
hejariyê li Kurdistana 
Sûriyê dike û dibêje: 
Her diçe hejarî zêde 
dibe, gazin pir dibin 
û xelk dinalê. rewşa 
aboriya xerab, vayrosa 
Korona û têkçûna nirxê 
lîreyê Sûrî bandoreke 
xirab li ser jiyana 
welatiyan bûye û her 

diçe hejarî jî zêde dibe. 
tevahiya kelûpelên wê 
ji deverên hikûmeta 
Esed têne dabînkirin. 
Derdora 15 ji sedî ji 
kelûpelên xwarinê 
ku ji du xalên sînorî 
ji deverên hikûmeta 
Esed derbasî deverên 
Kurdî dibin.Bi rastî 
xelkê devera me 
gelekî hejarbûne û 
nanê xwarina xelkê 
tine ye, lewma ew bi 
hewceyî alîkariyên 
bilez yên mirovî ne da 
ku ji karesatekê rizgar 
bibin. Niha hin mal 
hene tenê yek xortên 

wan kar dike û ew jî 
bi roja kar dike û roja 
wî çaryan pçnc hezar 
ku nake nirxê yek şûşe 
zeyta xwarinê yan 
nirxê çend rebte nanê 
ku ji ber kiwalêtiya 
xerab nayê xwarin.
 

Sîpan Ebdulîlah jî wiha 
behsa bêkariyê dike: 
Bêkarî jî pirsgirêkeke 
din ku dihêle rewşa 
xelkê Kurdistana 
Sûriyê xerabtir bibe. Di 
nava malnan de heye 
ku xortên wan kar 
nakin yan rojnan kar 

dikin û bi nirxekî kêm 
ev yek dibe sedema 
nebûna xwarinê li hin 
malan, hejmarek ji 
xelkê pişt bi alîkariya 
zarokên xwe yên li 
Ewropa û Herêma 
Kurdistanê girê didin, 
heger ew nebin dê rewş 
bibe karesat,helbet 
bazar bi van pereyan jî 
bi liv û tevger dibe.
Cemîl Derwêş jî 
wiha li ser vêmijarê 
dibêje: Hin kes di nava 
rêveberiya Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYDê de hene navê 
wan Hûtên bazarê 

ne ku alîgirên wan 
in û her tişt di destê 
wan de,wek dolar û 
madeyên sereke yên 
xwarinê ku ti kes 
nikare bazirganiya wan 
bike jibilî wan û ev yek 
tê wateya wê yekê ku 
ev rewşa xerab ya abûrî 
di stoyê vê partiyê de 
ye û jê tê xwestin ku 
çareseriyek bilez ji 
vê pirsgirêka mezin 
re bibîne û êdî ji êş û 
azaran rizgar bibin.
Cûdî dibêje helbet 
berpirsyaretiya vê 
rewşa xerab û hejariya 
xelkê Kurdistana 
Sûriyê di stoyê   
rêveberiya Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYDê ye ji ber ku wê 
xwe kiriye desthilat 
li ser vê xelkê lewma 
ev yek jê tê xwestin, 
ew dikare van kesan 
bi girtin bide û 
kiryarên wan yên li dijî 
mirovatiyê rawestîne û 
êdî nehiln keysebaziyê 
li ser hezaba xelkê 
hejar û perîşan 
bikin û nirxan li gor 
hewcedariya xelkê 
destnîşan bikin ya rast 
ew e ku rêveberiya  
temwşna heyî ew bi 
xwe nirxan destnîşan 
bike û ew dukana ku 
nirx lê ne destnîşankirî 
bin yekser were girtin 
û sizakirin bi nerîna 
min ev çareseriya 
herî baş û guncaw e 
yan jî xelkê me fêrî 
çanda baykotkirinê 
bin,heger wek mînak 
xelkê hîk ji dukanan 
nekirî wê demê dê 
hêk bêne erzankirin 
ji ber ku wê xerab 
bibin û kelûpelên 
din jî bi vî rengî,lê ev 
yek pêwîstiya wê bi 
yekgirtina xelkê heye 
da ku ev pilanên bi 
vî rengî biçin serî. Bi 
rastî xelkê me xelkekî 
wefadar e ji doza xwe 
re û xwe beramber 
dujmin neçemanî ye û 
hêjayî jiyaneke xweş 
û bi rûmet in ku têde 
mafên wan yên sereke 
parastî bin.

Divê bazirganî were rêkxistin, û keysebaz bêne sizadan
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Welatiyên Kurdistana Sûriyê hêjayî nanekî paqij û tendurist in
Emar Remedan-
Qamişlo

Kurdistana Sûriyê bi 
genimê xwe gelekî 
navdar e û berî niha 
ji bo tevahiya Sûriyê 
dihate şandin, û niha 
jî xelkê wê bi hesreta 
nanê xwarinê û ard 
in, gelo kanî genim 
cotyaran yên van heft 
salên derbasbûyî û ji bo 
kê hatiye �irotin, gelo 
xelk dipirsin genim bi 
ku ve çûye û kî berpirs 
e di ber vê kirîzê de.
Mihemed Şerîf wiha li 
ser kirîza nan dibêje: 
Bi rastî jibilî buhabûna 
nirxê nan, lê nanê wan 
nayê xwarin û ev nan 
ji bo ajelan jî nayê 
pêşkêş kirin ji ber ku 
kiwalêtiya wê xerab 
e, tekez çavdêrî li ser 
nirx û kiwalêtiya nan 
nîne û daxwazê ji aliyên 
pêwendîdar dikin, ku 
çareyekê ji vê rewşê re 
bibînin, û êdî nanekî 
erzan û bi kiwalêt ji 
xelkê re pêşkêş bikin 
ji ber ku ev xelk hêjayî 
xizmetguzariyeke 
zêdetir in nek nanê 
xerab ku nayê xwarin û 
nayê dan ji bo ajelan jî.
Rêveberê �irineyekê 
dibêje, rsat e kiwalêtiya 
nan xerab û evyek ne 
ji berpirsyaretiya me 
ye û  divê ardê genimê 
nerim ji genimê hişk 
bêtir bê bikaranîn heya 
ku nan xweş be, lê beşê 
erdê ku ji wan re tê, 

yê genimê hişk e û ev 
yek sedema xerabêna 
nanê xwarinê ye,em 
jî daxwazê ji aliyên 
peywendîdar dikin ku 
çareseriyekê bibînin 
ji ber ku êdî nema 

xelk tehemul dikin vê 
rewşa xerab û hemû jî 
dixin stoyê xwedanên 
�irneyan ew nizanin ku 
erd ji aş tê û ew li ser 
me belav dikin,heger 
hat û nan baş bû dê 

karê me jî baş  bibe 
û nema xelk gazinan 
dikin,divê çavdêrî û 
bidûvçûn hebe heta ku 
pirsgirêk çareser bibe.
Ilham Elî jî wiha dibêje: 
Niha rêveberiya PYD 

ji bo ku pirsgirêkê 
çareser bike berake 
danîne, lê pirsgirêk 
her maye û xelk bi 
demjimêran li ser wan 
berakeyan dimînin 
heta ku çend rebte nan 

bidest bixin û bi taybet 
di vê gerama havînê 
de û ev yek bi xwe 
tawaneke li dijî vê xelkê 
tê kirin ku bi rastî ev 
partî bi mebest vê yekê 
dike da ku xelk bêzar 
bibe û di tiştekî de �ikir 
neke jibilî nanê zikê 
xwe de.
Dayika Sîham jî wiha 
dibêje, xelk nikarin 
nanê siyahî û ne yê 
qalind her roj bikirin 
ji ber ku buha ye û 
karînên wan nînin 
lewma daxwazli ser 
nanê tenik bêhtir heye 
û xwes li ser zêde ye, 
û aliyên xwe dikin 
desthilat nikarin nanê 
xwarinê ji xelkê re 
dabşn bikin gelo dê 
çawa serperiştiya vî 
miletî bike û çawa 
dê paşeroja wê diyar 
bikin . Divê Encumena 
Niştîmaniya Kurdî ENKS 
�işarê li Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD  bike 
da ku çareseriyekê ji vê 
pirsgirêka çarenivşsaz 
re bibîne û êdî xelk bi 
hesanî nan bi dest bixe 
û nanekî bi kiwalêteke 
baş bixwe,nek nanekî 
kapek û qirêj û dûrî 
standarên tenduristî, 
ya niha dibe li dijî 
biçûktirîn mafê 
welatiyê Kurdistana 
Sûriyê ye ew jî 
dabînekirina madeya 
nan ku tiştekî sereke 
û giring e di jiyana 
welatiyande û bê wê 
jşjiyan nabe.

Helwêsta iliktironî û helwêsta rateqîne

Kurd dibêjin: “Ê nere şeran şêr e.”

Berî çend rojan, xortekî ji kampa me, 
destpêşxeriyek li ser fêsbûka xwe, bi rêya 
malpera GEWîLAN ME GOM DIKE belavkir, têde 
dibêje; heger rast e, Gewîlan me kom dike û 
dighîne hev? De bila her yek ji xelkên kampê 
rojane yekdu parçe qeşa(bûz) kom bikin û piştre 

bibin ji xelkê kampa nû re, ji ber ew bi roj bê 
eliktirîk in, an jî seetên eliktirîkê kêm dighên 
cem wan, ji ber eliktirîka cenetoran nagihê wan, 
lewma di vê germa Havînê de ew têr ava sar 
venaxun.
Gelekan kêfxweşiya xwe anî ziman, her wisa 
amdekariya xwe jibo vî karê biçûk, lê mirovî û 
bibandor nîşan da. Ji wan jî ez.
Werhasil piştî du sê rojan ji ragihandina 
destpêxeriyê û piştî ku hejmareke mezin ji xelkê 
kampê ew destpêşxerî li ser Fêsbûkê dît, Xwedanê 
destpêşxeriyê rojek destnîankir, herwisa ciheke 
û seeteke diyar. Ji bo xelkên ku erêniya xwe li ser 
vî karî dabûn werin û bûzê kom bikin, lê mixabin 
dema di seeta destnîşankirî ez çûm û sê parçe 
bûz bi min re, min kes li wir nedît, ez hinekî mam 
min got, nerîtiyeke me heye ku em li ser soza xwe 
nayên, dem li cem me ne girîng e, di wan xulekên 

ku ez bi tenê li wir bûm, min ji xwe re digot; Niha 
wê xort werin, em dê kom bibin, bi ken, henek 
û coş em dê qeşayê li ser malbatên penaber 
bigerînin, em jî dê hest bi xweşiyê bikin, û ew jî dê 
ji îro pê ve ava sar vexwin.
Deh xulek, bîst xulek, nîv seet derbasbû, lê kes 
nehat, qeşa di destê min de hiliya bû ava sar, ava 
sar jî kerim bû, xwêdanê di laşê min re avêt, lê kes 
nehat.
Ez vegeriyam malê, min Fêsbûk vekir, min dît ku 
va çi mêranî û helwêstêm mêrane zor in, bi ser 
ku hinek nehatibûn, qerfê xwe jî bi destpêşxeriyê 
kiribûn û gotibûn, ma me berê ev kar kiriye, bêyî 
ku em destpêşxeriyan rabighînin û wêneyên 
xwe bikşînin. Ji xwe ew kesê ku wisa gotibû, ew 
perdaxeke av jî bi xêra bavê xwe nade ti kesî 
heger wêneyekî xwe pêre nekşîne!!.
Berê Kurdan gotiye: Yê nere şeran şêr e.

Idrîs Hiso 
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Malbenda Ekrem Mele ya Rewşenbîrî 
hate vekirin

Kurdistan

Di 24ê Tîrmehê de, bi amadebûna 
Serokê Encûmena Niştîmaniya 
Kurdî li Sûriyê û Sekretêrê 
Partiya Demokrata Kurdistan-
Sûriya Siûd Mele û hejmareke 
kesyetiyên serbixwe û partiyên 
siyasî û rêxistinên civaka sivîl, û 
cemawerekî zêde "Malbenda Ekrem 
Mele ya Rewşenbîrî "hate vekirin. 
Di destpêkê de xuleke bêdeng li 
ser rewanê pak yê pakrewanên 
Kurdistanê hate rawestandin û 
piştre Serokê ENKS Siûd Mele tayê 
hevirmêş qut kir û dest bi merasîmê 
bû.

Her tim hêlîna arambû
dîsa bacê wê buhabû
ji pêkhatiyê xwe rengînbû
ji çand û hunerê zengînbû
bi jiyana hevbeş şêrînbû
pêşîndanê wê bi heft rengbûn
 ber dijmin bi yek rêz û cengbûn
êdî ev kolan bê dengbûn
di sala dihezar û çara
li dijimin nehştbû çara
Qamişlokamin xembara
derfet hat li ber deriya
bi ez ezî û nakokiya
ev bû pênc sal rawestiya
singê te kehniya jînê
lêvên te birka evînê
Dîsa kirne gola xwînê
rengê reş liher cî diyare
li paytexta evîndara
li cada û kolana şîne
Xuştaviya min bi xemgîne
êdî bese bilorîne
rondik dibarin ji xwînê
li Qamîşloka evînê
dîsa vî zingilî lêda
ji refê xwe em man birêde
dîsa ji girî çav miçiqîn
Xewn û omîd li ber bê �irîn
serxwşbûne di meyxanê de
Qamîşlokam birîndare
dîsa Qêrîn û heware
tax û kolan li me kirin ar
bi serê meve kirin cihar
eşq û evîna  te yarê
li min qedexe bû wek carê
dîsa te pêşwazî dikin
bi hovîtî weran dikin
evîna wê bê sînore
gur û keftar li hawîr dore
birakujî xêza sore
hirçû hova da ber gulla
hîna birîna wê kule
bû zenge zenge zingila
bidin hevdû dest û mila

Şiyar Elyanî

Qamişlo

Piştre, Rêber Seyda gotina bi navê 
Malbendê xwend ku têde kurteyek 
li ser armancên vê Malbendê ji 
amadebûyan re pêşkêş kir û dazanîn 
ku dê ev Malbend bibe cihekî azad 
ji her kesekî re ku di warê çand 
û huner û foloklora Kurdî de kar 
dike, herwiha dê bibe dibistanek 
ji nifşên bê re. Piştre, Izedîn Mele 
gotinek pêşkêş kir ku têde rola 
Malbendê di ware rewşenbîrî û dana 
semînaran de anî ziman, herwiha 
behsa kesayetiya hezkirî ya Nivîskar 
û medyakar koçkirî Ekrem Mele kir 
ku roleke wî ya baş di warê mirovî 
û xizmetkirina çand û ragehandina 
Kurdî de hebû, herwiha guhdaneke 

zêde dida nifşên ciwanan.
Ji aliyê xwe ve Qedrî Can gotinek 
bo navê malbata Nivîskarê koçkirî 
xwend ku têde sipasiyaew kesên bi vî 
karî rabûne kir.
Gotina Encûmena Niştîmaniya 
Kurdî jî ji aliyê Endamê Desteya 
Serokatiya Encûmena Niştîmaniya 
Kurdî li Sûriyê û Berpirsê Rêvebir yê 
Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata 
Kurdistan-Sûriya Mihemed Ismaîl 
ve hate pêşkêşkirin ku têde behsa 
nivîskarê koçkirî Ekrem Mele kir di 
xizmeta welat û gelê Kurd e û bi navê 
Encûmenê pîrozbahiya vekirina vê 
malbendê kir.
Nivîskar Konê Reş jî behsa xebata 
Ekrem Mele kir ji bo doza Kurd û 
da zanîn ku avakirina vê malbendê 
pêngaveke pîroz e ji bo xizmeta doza 
Kurd li Kurdistana Sûriyê.
Malbenda Ekrem Mele destpêşxêriya 
hejmareke ciwan ye ku bandora 
�ikir û kesayetiya Ekrem Mele li wan 
hebû, û armanc jê jî bidûvçûna rêya 
nivîskarê koçkirî Ekrem Mele ye, 
herwiha parastina kesatyetî û kiltûra 
Kurdî. 

Kurdistan- Jînda Ednan

Hunermend Vîndar Adil Hiznî ku 
niha li welatê Nêmsayê dimîne, klîpa 
xwe ya nû bi navê "Gulyazê"   derxist 
ku di nava vê stranê de behsa çar 
perçeyên Kurdistanê dike.
Di vê derbarê de Vîndar Adil Hiznî 
wiha ji Rojnameya Kurdistan re got: 
Gotinên stranê ji aliyê Ebdulselam 
Fato ve hatine nivîsandin, herwiha 
awazên stranê min çê kirine û 

kişandina klîpê jî ji karê Derhêner 
Şêro Şehab e û belavkirina muzîkê 
jî Mîlad Omerî ye, û bi rastî me wek 
tîmeke hevgirtî ji bo serkeftina 
vê klîpê kar kiriye, ji aliyê xwe ve 
spasiya her kesê ku alîkariya me 
kiriye dikim. Cihê ku me kilîp lê 
kişand li bajarekî Elmanyayê bûye.
Vîndar derbarê peyama xwe ji vê 
stranê wiha got: Em naxwazin ji 
foloklor û kiltûrê xwe dûr bikevin, 
û hertim rewanê foloklor bixin nava 

stranên xwe de, û bêhna foloklor ji 
stranê were.
Vînda Adil Hiznî herwiha wisa li 
ser hebûna derfetên karê hunerî li 
Ewropa axivî û got: Em li Ewropa 
gelek zehmetiyan dibînin ji ber ku li 
welat civet û kombûn û şevbuhêrk 
hebûn, herwiha ligel rewşenbîr û 
nivîskaran diciviyan, sazvan û stodyo 
pir bûn, lê li Ewropa derfet gelekî 
kêm in û min ji bo vê klîpê çûme 
heta Elmaniya ku dike 12 demjimêr 
rê, bi rastî zehmetî heye.
Li ser pêşxistin û guhdana foloklor, 
Vîndar wiha got: Bi rastî em nabin 
wek hunermendên ji me mezintir 
ku xizmeteke zêde ji bo foloklor 
kirin, lê heya em bikaribin em dûrî 
foloklor û kiltûrê xwe nakevin ji ber 
ku çiqas dengbêj nêzîkî foloklor be 
ewqas temenê wî dirêj e û dê biser 
bikeve.

Vîndar Adil Hiznî klîpa "Gulyazê" belav kir


