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Jina Kurd 
wek propogenda bikar neynin

Şîlan Ebdulrehîm

25ê Çirya Paşîn li 
dijî tûndûtujiya 
li ser jinan, 
roja piştevanî 
û têkoşîna 
navnetweyî ye ku; 
ji aliyê Neteweyên 
Yekgirtî ve hatiye 
diyar kirin. Di 

çarçoveya vê rojê de 
li her derê cîhanê 
çalakiyên li dijî 
tûndûtujiya li ser 
jinan tên lidarxistin. 
Li aliyekê jin, bi 
sloganên li dijî 
vê tundûtujiyê li 
meydanan dengê xwe 

bilind dikin. Meyade 
Osman wiha di vê 
derbarê de dibêje:
Bi rastî li Kurdistana 
Sûriyê jin gelekî 
piştguh kirî ye û 
di serkirdayetiya 
partiyan de kêm, 
û mafê wê yê 

beşdarbûnê ligel 
zilam tê xwarin, û ti 
kes jî behsa vê yekê 
nake, nabe jin bibe 
madeyek û bazirganî 
pê were kirn. Jînda 
Hiso jî wiha dibêje: 
Partiya Karkerên 
Kurdistanê û Partiya 

Yekîtiya Demokratîk 
PYDê jinê wek 
propogenda bikar 
tine, û ji cîhanê re 
dibêje mafê jinê li 
cem min parastî ye, 
lê di rastiyê de ev 
yek nerast e û jin ti 
rola wê tine ye û tenê 

wek perwaz tê bikar 
anîn, û li hin cihan 
jî tûndûtûjî li dijî 
wê tê kirin, dive jin 
neyê bikar anîn û 
rêz li wê û xebata wê 
were girtin.
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Divê yekîtiya Kurdan nebe kertek 
ji bo berjewendiyên partîtî

Kurdistan-
Menal Hesekê

Serkirdayetiya Encûmena 
Niştimanî ya Kurdî li 
Sûriyê ENKS civiya û 
dawî rewşa li Kurdistana 
Sûriyê û êrîşa Tirkiyê û 
komên çekdarên, gotûbêj 
kir. Serkirdayetiya 
Encûmena Niştimanî 
ya Kurdî li Suriyê 
ENKS bi serokatiya 
Siûd Mele û endamên 
Desteya Serokatiyê, 
berpirs û endamê 
desteya peywendiyên 
derve civiyan, herwiha 
wê civînê jî sê rojan 
berdewam kiribû. Wek 
em dizanin Kurdistana 
Sûriyê di rewşeke zehmet 
û hestiyar de derbas 
dibe û hêj xelk koçber û 
derbider dibin. Mihemed 
Îsa wiha derbarê rewşa 
Kurdistana Sûriyê 
û civîna Encûmena 
Niştimanî ya Kurdî li 
Suriyê ENKS dibêje :
Divê ew yek ji xelkê re 
bê eşkere kirin ku çima 
Encûmena Niştimanî ya 
Kurdî li Sûriyê ENKS di 
nava Îtîlafa Niştîmaniya 
opozîsyona Sûriyê de her 
maye. di nava kongirekî 
rojnamevanî de ji raya 
xelkê re bidin diyarkirin 
û bibêje mana min  ji bo 
çend xalan e, û divê ji 
xelkê re şirove bike, bi 
ya min heger bedîl nebe 
gelekî şaş e ku ENKS ji 
nava Îtîlafa Niştîmaniya 
opozîsyona Sûriyê 
derkeve,  ji ber ku rejîma 
Esed û ne aliyên din ti 
kesî gerantî derbarê 
mafên Kurdan nedane, bi 
nerîna min heger Rûsiya 
cidî be di pirsa meseleya 
Kurdan li Sûriyê, wê 
demê divê ENKSê ji nava 
Îtîlafê derkeve û berê 
xwe bdidin her cihekî 
ku mafên Kurdan bide 
û rê li ber Kurdan veke 
ji bo li Sûriyê jiyaneke 
azad û serbixwe bijîn. Bi 
rastî niha miletê me di 
rewşeke xerab de dijîn, 
û divê rewş û seqayeke 
baştir ji bo wan were 
dabînkirin da ku ew jî 
di rewşeke baş de bijîn, 
û êdî ji vê rewşa xerab 
ya ku Kurdistana Sûriyê 
têde derbas dibe rizgar 
bibin û nema êş û azaran 
bibînin. ENKSê niha di 
rewşeke hestiyar de 
derbas dib eû bi nerîna 
min nabe xwe zû yekalî 

bike û divê hêdî hêdî 
rewşê bixwîne û piştre 
biryara xwe bide. Fatîma 
Xelef ji derbarê rewşa 
niha ya Kurdistana 
Sûriyê wiha ji rojnameya 
Kurdistan re got"Heger 
mirov berê xwe bide 
rewşa Kurdistana Sûriyê 
diyar dibe ku Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYD û partiyên ser 
bi wê ve piştî êrîşa 
Tirkiyê ser Serêkaniyê 
û Girêspî lawaz bûne, 
û bi hewceyî ku hin alî 
piştevaniya wan bikin 
, lewma me dîtin vê 

carê fermandarê HSD 
Mezlûm Ebdê" daxwaza 
hevdîtina ligel Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî 
ENKSê kir, lê berpirsên 
ENKSê bi xwe dizanin 
dema ku li wan teng 
tê ew yekser berê xwe 
didine ENKS û dixwazin 
lingê wê bixne xe�kê 
de  wek çawa rêkeftina 
Duhokê bi wan îmzekirin 
û piştre jî pişta xwe 
dane ENKS, bi rastî divê 
yekîtiya aliyên siyasî di 
berjewendiya gelê Kurd 
de be, û nebe kertek ji bo 
berjewendiyên siyasî wek 

ku berya niha Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYDê kir ku hertim dema 
lawaz dibû, û devrek 
ji destê wê diçû berê 
xwe dida pirsa yekîtiyê, 
lewma  di dema niha de 
xelk têgihiştiye û dizane 
ku PYDê çi kiryaran dike, 
divê �işareke navdewletî 
li ser vê partiyê were 
kirin heta ku yekîtiyekê 
encam bide û aliyên 
din yên siyasî  bi xwe 
re beşdar bike. ENKSê 
dibêje ku mercên wê 
hene û ez dibînim ku 
mercên wê suriştî ne û 

divê werin cîbicîkirin 
û neyên piştguhkirin. 
Jiyan Osman jî wiha di 
vê derbarê de dibêje: 
Bê guman pirsa yekîtiya 
aliyên siyasî pirseke 
giring û çarenivîsaz e, 
û bi riya wê dê rê li ber 
derbederî û êş û azarên 
gelê me li Kurdistana 
Sûriyê bê girtin, lewma 
divê bazirganî bi vê pirsê  
bi her awayekî be neyê 
kirin û Kurd li Kurdistan 
Sûriyê ala serkeftina 
doza Kurd li Kurdistana 
Sûriyê wre hildan û êdî 
Kurd jî bighên mafên 

xwe yên rewa wek milet  
pêkhateyên din.Lê wek 
ez dibînim ev dema 8 
salane heta niha Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYDê pabendî piransîpên 
yekîtiyê nebûye, û xwe 
jê jî dûr dixe û dixwaze 
ew hemû desthilata 
heyî di jêr destê wê de 
be û samann heyî jî di 
jêr kontrola wê debe, û 
derencamên vê yekê jî 
me hemûyan dît ew bû ku 
xelkê me derbider bûye û 
aramî nehate peydakirin, 
û xelkê me pirçî ye, û 
rewşa abûriya wî gelekî 
xerab e, tevî ku petrol di 
destê wan de bû, herwiha 
jibilî petrolê jî ev yek 
nîşaneya wê yekê ye ku 
desthilat di destê wan de 
tenê neserkeftî ye û dê 
rewşê xerabtir û aloztir 
bikin, herwiha xwendin jî 
ji ber pirsên edyolojî têk 
çû, û niha tenê rêbazên 
wan têne xwendin û ev 
bi xwe jî cihê nerazîbûna 
xelkê Kurdistana Sûriyê 
ye, û vê yekê hişt ku 
nifşekî nezan li welatên 
me  bê peydakirin, û ez 
tekez dikim ku ev yek 
jî derencamên siyaseta 
takane û şaş ya partiya 
PYDê ye ku dixwaze bi 
darê zorê xwe li ser xelkê 
deverê bisepîne û ev yek 
jî ti carî di baweriya min 
de naçe serî ji ber ku 
xelk vê yekê qebûl nakin 
û daxwaza wan azadî û 
serbestî ye.
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ENKS û rola wê di dijberiya Sûriyê de
Raid Mihemed-Hewlêr

Weke ku tê zanîn ku di 
26  Cotmeha 2011an 
li Bajarê Qamişlo 
Encumana Niştîmanî 
ya Kurdî li Sûriya hat 
Damezrandin, ev yek 
ji bo Aniyeke Kurdî 
yek nerîn çêbe, û ji bo 
armancê gelê kurd li 
Kurdistana Sûriya were 
bi cî kirin, bi taybetî 
ku Şoreşek di buhara 
2011an rûda, ji ber 
vê yekê pêwîst bû ku 
bereyeke kurdî çêbe û 
barê doza kurdî deyne 
ser milê xwe, ev yek 
ji bo hêza ciwanan û 
çalakvanan û partiyên 
Siyasî winda nebib û 
belav nebin, ev yek hat 
bi palpiştiya Hêzên 
Kurdistanî,
Wiha Encumana 
Niştîmanî ya Kurdî li 
Sûriya ya naskirî bi 
ENKSê karê xwe kir , 
armanca wê rûxandina 
Rêjîma Sûriya û çêkirina 
Sûriyake Nû Federal ku 
mafê hemî neteweyan 
werin parastin û 
taybetmendiyek ji 
devera Kurdî re hebe, 
lê astengî û rêbend pir 
bûn li pêşiya pêkanîna 
Armanca ENKSê ji bilî 
welatên cîran û Dijminê 
pirojeya Neteweyî 
ya kurdî, hin nerînin 

cuda di nav Encumana 
Niştîmanî ya Kurdî li 
Sûriya bi xwe hebûn, ji 
ber vê yekê hejmarek 
ji partiyên Siyasî xwe 
vekeşandin û hin hatin 
dûrkirin, û rola ciwanan 
pir kêm bû, ji bilî ku 
di nava partiyên Siyasî 
jihevqetandin çêbû, wiha 
hêza ENKSÊ pir qels û 
lawaz bû, lê bi ser wiha 
jî ENKSÊ ma xwediya 
pirojeya Neteweyî ya 
kurdî li Sûriya, û ew 
hêviya gelê kurd e li 
Kurdistana Sûriya, ji ber 
ku pirojeyên dî hatin 
rûxandin, ta ku di komîta 
nivîsandina Destûra Nû ji 
Sûriya re, Nûnerên kurda 

di riya ENKSê de beşdar 
bûn,
Lê ji sala 2011an ta 
anha heger em karê 
ENKSÊ binerxînin em 
ê kêmayiyên mezin 
bibînin çi li Kurdistana 
Sûriya û çi ji dervî wê 
, kar li Ser erdê li Ser 
xaka Kurdistanê Sûriya 
pêwîste, ji ber ku ENKSÊ 
dûrî Yarîgeha xwe ket 
ji ber vê yekê partiyên 
dî mîna PYDê û hin 
partiyên  destê xwe 
danîn li ser Kurdistana 
Sûriya û çarenivîsa wê 
kete tonêleke  tarî de, ev 
yek hat xuyakirin dema 
Dewleta Tirk ya Dagîrker 
û hevalbendên wê ji 

Tîroristên Opozisiyona 
Sûriya êrîşî Devera Kurdî 
kirin, destpêkê devera 
Mertala Ferat piştre êrîşî 
çiyayê Kurmênc kirin û 
Efrîna delal Dagîrker kirin  
, û di vê dawiyê de êrîşî 
Cizîrê kirin û rûberên pir 
mezin ji xaka Kurdistanê 
Sûriya derûbera Serê 
Kaniyê û Girê Spî kete 
di destê wan de , ev yek 
hat û destê ENKSÊ pûç e 
nikare tiştekî bike, hata 
ku koçberî û derbederî 
çêbû û miletê me ji 
Kurdistana Sûriya koçber 
bû û Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê deriyê xwe 
vekir jî , gelek rexin li 
ENKSÊ hatin kirin, ji bilî 

ku komîtên alîkariyê 
yên bi ser ENKSÊ ve 
nînin lê ew guhdana 
pêwîst ji bo van 
penaberan ne hate kirin 
tenê Dezgeha Xêrxwazî 
ya Barzanî bi karê xwe 
rabû û hin rêxistinên 
navdewletî û kesayetên 
serbixwe û rêxistinên 
hin partiyan li kampên 
penaberan, wiha ENKSÊ 
li Welêt karê xwe bi rêve 
bir û ne ji dervî welêt, 
û rexnên pir mezin ji 
rexê şirovekarên Siyasî 
li ENKSÊ tên kirin ji 
ber mayîna wê di nava 
Itilafa Sûrî de ya ku 
xwe xistiye di dawa 
Dewleta Tirkiya de û 

ya ku êrîşî devera kurdî 
kir di riya Çekdarên xwe 
yên Tîrorist ku naskirîne 
bi navê ( Leşkerê 
Niştîmanî) ev yek tê 
ku kesayetiyên cuda ji 
dijberiya Sûriya rexnên 
tund li ENKSÊ dikin ji ber 
hin daxuyaniyên ENKSê 
dijî Êrîşên Dewleta Tirk 
û Hevalbendên wê li Ser 
xaka Kurdistanê Sûriya, 
ta ku civîneke ENKSÊ li 
Hewlêrê çêbû derbarê vê 
yekê de, û gorî çavdêran 
û Şirovekarên Siyasî 
pêwîste ENKSê xwe jê 
Itîlafa Sûrî vekeşe û 
komên Siyasî dî bigere 
ji bo pêkanîna Armanca 
gelê kurd.

Zeytûnên Efrîniyan tên talankirin
Kurdistan- Cîhad Murad

 Tenê li bajarê Efrînê
 dahat û samanên xelkê
 li wê herêmê Zeytûn û
 zeyt e û debara jiyan wan
 jî li ser vî berhemî ye,
 lewma niha di rewşeke
 pirs zehmet de dijîn ji
 ber ku beşek ji berhemên
 wan rastî talankirinê ji
 aliyê çekdarn ve têne.
 Parlamenterekî Tikriyê
 dibêje, Artêşa Azad
 ya girêdayî Tirkiyê li
 Efrînê zeyt û zeytûnan
 didize û tîne Tirkiyê
 û parlamenterekî AK
 Partiyê jî piştrast kir û
 got, ji bo nekeve destê
 PKKê ew zeytûnan dibin
 Tirkiye. Cîgirê Serokê
 Giştî yê CHPê Unal
 Çevîkoz di Parlamentoya
 Tirkiyê de axivî û got:
 Desthilata Tirkiye dibêje,

 ew pabendî yekparçeyî û
 serweriya Sûriyê ne, lê li
 Dîlokê Hikûmeta Demkî
 ya Sûriyê radigihîne
 û her diçe xwe li axa
 Sûriyê bicih dike Da
 xuyakirin, grûpên

 çekdar zeyt û zeytûnên
 xelkê Efrînê didizin û
 talan dikin û di�iroşin
 Tirkiyê û êdî hemû
 cîhan hebûna Tirkiyê
 li axa Sûriyê qebûl
 nake. Parlamenterên

 AK Partiyê jî bersiva
 parlamenterê CHPê dan
 û gotin, çekdarên Artêşa
 Azad li gel Artêşa Tirkiyê
 şer dikin û yên wan
 rexne bikin, tê wateya
 ku Artêşa Tirkiyê rexne

 dikin. Herwiha gotin
 jî, ew berhemên Efrînê
 ji bo nekevin destê
 PKKê tînin Tirkiyê.
 Parlemantar AK Partî
 Ugur Aydemîr got: “Belê
 zeyt û zeytûnên Efrînê

 tên Tirkiyê, heger em
 zeyt û zeytûnan nebin,
 ew berhem dê biçin kû
 derê. Ma emê ji PKKê re
“bihêlin

 Mihemed Hemdûş
 wiha di vê derbarêd e
 dibêje, raste revandin
 û eşkencedan li bajarê
 Efrînl hye, lê ya herî
 kambaxtir jî ew e ku
 qutê xelkê tê qutkitin,
 û saman û dahatên
 wan tê dizîn,  heta niha
 bi hezaran dar hatin
 birîn û ji bo germkirin
 û �irotinê tê bikar anîn.
 Canda jî wiha dibêje,
 divê Neteweyên Yekgirtî
 kar li ser vê yekê bike û
 nehêle ev jînosayd were
 encamdan, lewma divê
 lêkolîn were kirin, û
 tawankar bighên cezayê
.xwe
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Idrîs Hiso-Duhok

Roja 09.09.2019z gera 
Heftemîn Fîlmefestîvala 
Duhok a Navdewletî bo 
Fîlman destpêkir. Yek 
ji mêhvanên festivalê 
yên navdar ji Rojavayê 
Kurdistanê nivîskar, 
lêkolîner û helbestvan 
Konê Reş bû. Min telîfona 
wî kir, û ji Gewîlan, 
ji qiraxa cemê Zab, ji 
Keleka Yasîn Axa, min 
berê xwe da Duhok, 
ku dê bi �îlmên sînema 
ji seranserî cîhanê û 
tevahiya Kurdistanê 
were xemilandin. 
Bûka Badînan, 
Duhoka Dasniyan, 
bi �îlmên sînema dê 
were xemilandin û 
sînemakar, rojnamaevan, 
nivîskar, siyasetmedar, 
xwendevanên zanko û 
keç û xortên Duhok û 
Kurdistanê dê govenda 
wê bigerînin û xweş 

bikin. Ji xwe ev roj hatiye 
destnîşan kirin, çinku 
dikeve roja bîranîna 
koça dawî ya derhênerê 
Kurd ê herî bi nav û 
deng Yelmaz Gunêy ku 
berî 35 salan li Farensa 
koça dawî kir û mîrasekî 
mezin ji �îlmên sînema 
ji mirovahiyê bigiştî û ji 
bo Kurdan bitaybetî li 
pey xwe hişt, îro berhem 
û �îlmên Yelmaz bûne 
mîna dibistanekê ji 
sînemakarên Kurd re 
û bi dehan xortên Kurd 
rêka Yelamz dişopînin.
Konê Reş bicomerdî 
pêşwaziya min kir û min 
jî bi germî bixêrhatina 
wî kir, dema ji Gewîlan 
giham Duhok demjimêr 
09:00 ê beyanî bû.
Li xwaringehê me taştiya 
xwe bi hejmarek xortên 
Bakurê Kurdistanê, ji 
Amedê re xwar. Xortên 
Amedê ev kes bûn, 
Siwar ê akter, Ardîn û 

Heftemîn Fîlmefestîvala Duhok, 
Kurdistan bi hemû ciwaniya xwe

Keremo yên derhêner, 
me suhbetek xweş bi 
hev re derbaskir. me 
dema xwe hinekî li 
salaona mêvanxaneya 
Jîn bi şanda ARTAfm re 
ku ji Amûda Rojavayê 
Kurdistanê hatibûn, 
qedand, her carê hin 
kes dihatin silav li 
me dikirin. Demjimêr 
16:00 em bi rêka basan 
ku ji aliyê parêzgeha 
Duhokê ji bo gihandina 
mêhvanan hatibûn 
terxankirin çûn zankoya 
Duhokê li wir ahinga 
destpêkê birêve çû, 
ahing bi şêweyekî ciwan 
û şaristanî birêve çû, 
şêweyê birêvebirina 
ahingê û pêşwaziya 
mêhvana ji aliyê Komîta 
Amadekar, Parêzgarê 
Duhokê û Wezîrê 
Rewşenbîrî û Lawan 
ê Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê bi şêweyekî 
ciwan, şaristanî û 

pêşkeftî bû, û bû cihê 
dilxweşiya mêhvanan. 
Li wir mirov rastî 
rojnamevan, nivîskar û 
hunermendên seranserî 
Kurdistanê dihat, wek 
nimûne ji Duhokê Hesen 
Silîvanî serokê Yekîtiya 
Nivîkarên Kurd – Şaxê 
Duhok, ji Amedê Ardîn 
û Keremo ku derhênerê 
�îlmên sînema ne, ji 
Hewramana Rojhilatê 
Kurdistanê Buhar 
Marû�î û ji Rojavayê 
Kurdistanê ji Qamişlo 
jî Taha Xelîl nivîskar, 
Mano Xelîl derhêner, 
Perî Ibrahîm mamosteyê 
zanko û derhêner ku 
ji Birîtanya hatibû her 
wiha hejmarek din ji 
kesayetî û kesên di 
nav civatê de naskirî. 
Ji bilî hunermend, 
rojnamevanên Ereb û 
Biyanî ji bêhtir ji 74 
welatên cîhanê. Piştî 
�îlmê destpêkê, ku bi 

Bi navê Quráan û yasînê
Li me dixin gefa bi ser 

birînê
ji waşokanî ta Efrînê

kurd dinalin ji yek bi rînê
tên gevastin di nav xwînê

Armanca wa ser birîne
kuştin û lêdan û xwîne
ji dîn û îmanê şuştîne

welatê min pir xemgîne
Bi hemî çekan êrîşkirin

Welaê min dagîrkirin
Kuştina me helalkirin

Bi hezara kurd koç 
berkirin

Bajar û gund bûn tar û mar
tê zora zora gurê har

milk û zevî tev man beyar
Rabin ji xew tev bin şiyar

Agir gihaye liber derî
Bûn sed girûp partî û kerî

Bi nakokiyan û dijberî
Her tişt ji destê me �irî

Gefa ser 
birînê

navê Kamyon bû, û 
çîroka keçeke Êzdî 
ku ji Şengalê piştî 
cînosaydê direve, û 
bi rêka Kamyonek 
kesekî ji Îranê berê 
xwe dide Tehran, bi 
mebesta ku mêrê xwe 
bibîne, mere ku berî 
kareseta cînosaydê 
çûbû da ku li Tehranê 
kar bike, lê mixabin 
merê xwe nabîne û 
çîroka windakirina wê 
jinê wek bi dehan jinên 
Şengalê berdewam 
dimîne.
Piştî rêwresmên 
destpêkirina 
festivalê li Zankoya 
Duhokê bidawî bûn, 
ji bo nanxwarina 
êvarê em vegeriyan 
mêvanxaneya Jiyan. 
Li mêvanxaneya Jiyan 
a pêncstêrik hemû 
mêhvanan li ber 
dengê hunermend 
û stranên Kurdî ji 
seranserî Kurdistanê 
xwarin û vexwarin. 
Stranên Hewraman, 
Botan, Amed, Efrîn, 
Duhok, Silêmanî, 
Kerkûk û Qamişlo li 
pey hev dihatin gotin, 
û li ber dengê stran û 
mûzîka resen govendê 
destpêkir.
Hemû Kurdan destê 
hevdu girtibûn şahî 
û sema dikirin, 
dema hemû Kurdan 
di govendekê de 
dîlan kirin bi hemû 
reng û dengên xwe, 
hevalên wan jî ku ji 
dehan welatên cîhanê 
hatibûn, beşdarî 
govendê bûn û wan 
jî xwe bi Kurdan re 
li ber dengê mozîkê 
dihejand. Di wê 
govendê de min 
Kurdistan bi hemû 
ciwaniya wê dît, 
Kurdistana ku hemû 
Kurd û Kurdistanî 
têde bi yek govendê 
tevdigerin û dilivin, 
ew Kurdistana ku 
dê bibe evîna her 
kurdsitaniyekî, her 
dost û hevalekî, 
her mirovhez û 
azadîxwazekî. Êvareke 
mirovî, hunerî û 
Kurdistanî bû, jê 
bêhina huner, nivîs 
û azadiyê difûriya û 
ber bi lûtkeyên çiya û 
piştre jî ber bi ezmanê 
heftan de hildikişiya.

Şiyar Elyanî


