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Xelkê sivîl biparêzin û alîkariya awareyan 
bikin

Şivan Xelef

Di heyama van 
çend rojan de 
û hidestpêka 
rojên êrîşa artêşa 
Tirkiyê ser 
Kurdistana Sûriyê 
Zêdertirî 100 
hezar kes koçber 
bûne .Peyvdarê 
Sekreterê Giştî yê 
Netewên Yekgirtî 

Stephane Dujarric 
ragihand، di encama 
operasyona leşkerî 
ya Tirkiyê de، nêzîkî 
100 hezar kes koçber 
bûne. Amaje bi wê 
jî kir، raportên ji 
wan re tên، behsa 
hebûna kuştin 
û birîndarbûna 
welatiyên sivîl dikin، 

ji ber vê yekê jî ew 
daxwaz ji Tirkiyê 
dikin، ji bo parastina 
sivîlan، ew pabendî 
yasayên navdewletî 
bibe.
Omer Hemîd wiha di 
vê derbarê de dibêje، 
nabe welatiyên sivîl 
bêne armanckirin، 
û dive werin 

parastin، lewma dive 
rêxistinên mirovî 
alîkariya xelkê wan 
deveran bikin ku 
awarebûne û berê 
xwe dane herdû 
bajarên Tiltemir û 
Hesekê û deverên 
din، nabe ev xelk 
werin piştguhkirin 
û ji aliyakriya bê par 

nemînin.
Yek ji wan awareyên 
ku ji bajarê xwe 
derbider bûye dibêje 
ku ew ji bajarê xwe 
derketine، û ew li 
çolan dimînin û cihê 
wan nine، û bê av û 
xwarinin، lewma divê 
hemû alî bi hemû 
hêza xwe alîkariyê 

bikin، û xwe ji 
berpirsyaretiyê 
nedin alî. Divê 
bazirgan alîkariya 
xelkê bikin û nirxê 
kelûpelan li wan 
zêde nekin û xelk 
alîkariya awareyan 
bikin û nehêlin 
ku ew hest bi 
derbideriyê bikin.
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Kurdistana Sûriyê 
û siberoja  ne diyar 

Di van rojên dawî de 
، nûçeyên lezgîn tên 
bihîstin ser rewşa 
Rojavayê Kurdistanê 
(Kurdistana Sûriya) 
piştî ku dewleta 
Tirk ya Dagîrker û 
hevalbendên wê ji 
Tîroristên Opozisiyona 
Sûrî ku êrîşî devera 
kurdî kirin û top û 
bombe avêtin û kesên 
sivîl bûn armanc، ji 8ê 
vê mehê ta niha، ev yek 
hat piştî ku Hêza Leşkî 
ya Emerîkî gorî biryaya 
Serokê wê Donald 
Trump biryar dan ku 
ji Rojavayê Kurdistanê 
derkevin û kurdan bê 
pişt bihêlin، ji ber wiha 
qade ji Dewleta Tirk 
û serokê wê Erdoxan 
vebû ji bo Ezmûna vê 
Herêmê binpêbike 
di riya destekên pir 
gemar û qirêj ku 
yek ji wan Çekdarên 
dijberiya Sûriya yên 
xwedî Edyolociyeke 
pir xirab û radîkal، ku 
dema hiekî derbasî 
hin deverên Rojavayê 
Kurdistanê dest bi 
kuştina sivîlan kirin، bi 
alîkariya �irokên şer û 
tang û topên serbazê 
Tirkî، di vê derbarê 
de pêwîst bû layanên 
kurdistanî tevgerekê 
bikin bi taybetî 
lêvegera Kurdistanî 
Serok Mesûd Barzanî 
ku peywendiyên xwe 
kir bi gelek layenan ji 
bo kurdên Rojavayê 
Kurdistanê biparêze، 
û di derbarê vê yekê 
jî daxuyaniyek belav 
kir ev naveroka wê 
bû : " Bi navê xwedayê 
mezin û dilovan Ji bilî 
wê yekê ku di dema 
derbasbûyî de me 
gelek hewlda ku şer û 
nearamî ji gelê Kurd 
li Sûriye dûr bikevê 
û êdî êş û karesat rû 
nedin، lê belê mixabin li 
çend rojên derbasbûyî 
navçeyên Kurdnişînên 
Bakûrê Sûriye tûşî êrîş 

û rewşeke metirsîdar 
bûn. Berdewambûna şer 
û wê rewşa metirsîdar، 
gefeke gelek ciddîye li 
ser jiyana xelk û asayîş û 
aramiya giştî ya navçeyê 
dike armanc. Li vir da bi 
pêwîst dizanim bi xelkê 
xweragirê Kurdistanê û 
hemû aliyan rabigihînim 

ku sedemên wê şerê her 
çi bûbin û her aliyek 
kêmterxem bûbê yan 
destê wan li vê rewşa 
tirsnak da hebûbê، niha 
dem، dema muzayedatên 
bêfeyde û nêrînên atî�î 
û helçûnê nîne. Dema 
eweye ku em hemû aliyek 
her çi hewl û şiyana me 

da heye bikarbînîn bo 
ku dawiya vê şerê bê û 
êdî xelkê bê tawan baca 
wê rewşa metirsîdar 
nedin û rê li guherîna 
demografyaya wan 
navçeyan jî bêgirtin. 
Mesûd Barzanî 
12.10.2019 " Ji ber 
lezatiya nûçeyan û 

guhertinên mezin ku 
li qadê çêdibin، ENKSê 
jî biryar da xwe ji 
çûna civînên Itîlafa 
Sûrî rawestîne ji bo 
paşî biryareke dî bide 
ji hebûna xwe di vê 
Opozisiyonê ، ji ber ku 
di nerîna şirovekarên 
Siyasî، Itîlafa Sûrî 

Sîwana siyasî ya Leşkerê 
Niştîmanî yê Sûrî ku 
wek tajiyê nêçîrê ne ji 
Leşkerê Tirkî re û êrîşî 
Devera Kurdî kirin bi 
rengekî hovane، ji bilî 
bilindkirina alayê ISIS ê 
û bilindkirina siloganên 
wê mîna ( Dewleta Xilafe 
va tê ) ev yek hişt welatên 
cîhanî daxuyaniyên tund 
derxînin dijî Desthilata 
Tirk ya Dagîrker û 
hevalbendên wê، ta ku 
Encumena Wezîrên karê 
jiderve yên welatên Erebî 
wan jî daxuyaniyên tund 
derxînin dijî dewleta 
Tirk û destwerdana 
wê di xaka Rojavayê 
Kurdistanê، ji bilî van 
tiştên çêbûyî، hejmarek 
mezin ji xelkên gund û 
bajaran koçberbûn û 
xaniyê xwe bi cî hiştin ji 
mirinê revîn، ev yek hişt 
welatên cîhanî bikevin di 
metirsiyê de ser jiyana 
wan welatiyan، lê dîsa 
jî Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê dilê xwe 
dîsa vekir û hejmarek 
ji penaberan himbêz 
kir bi taybetî xelkê 
Bajarê Serê Kaniyê ku 
di Bajarê wan de Şerê 
herî giran rû da navbera 
Êrîşkeran ji Leşkerê 
Tirkî û Hevalbendên 
wan ji Terorîstên 
Opozisiyona Sûrî ji rexekî 
ve û berevaniyan ji Hêza 
Sûriya ya Demoqratîk 
، di vê derbarê de 
peymanek navbera HSDê 
û Hikûmeta Sûrî çêbû ، 
û bendên vê peymanê 
yên darî çav ew bû ku 
Zêrevanên Sînor yên 
Dewleta Sûrî li seranserî 
Sînor bi Tirkiya re belav 
bibin ji bo behaneyên 
Dewleta Tirk nemînin 
û Êrîşa xwe rawestîne، 
lê tiştên dî hîn veşartî 
ne، û azmanê Rojavayê 
Kurdistanê vekiriye ji 
�irokên Hevpeymanê û 
ji Rûs û Tirk û Dewleta 
Sûrî re ، û ta niha kes bi 
ser neketiye sed ji sedî، 
dibe ku pêşeroja Kurdan 
xweş bibe li vê Herêmê 
lê di van rojan de êş pir 
mezin e، û sivîl baca herî 
mezin dideynin، dibe ku 
Herêma me bişke weke 
Şikestina Kerkûkê 17 
Cotmeha sala 2017an 
yan jî serbikeve weke 
Rîfrandoma 25 ê Êlûna 
2017an ، û rojên bên ev 
yek wê zelal bibe.

Raid Mihemed 
–Hewlêr
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Projeya Tirkiyê qirkirina Kurdistaniyan e، 
Kurdistanî jî bê piroje ne

Ji roja 09.10.2019an 
ve، Tirkiyê êrîşa xwe 
ya dixwest bibe ser 
Rojavayê Kurdistanê 
pêkanî، mebesta Tirkiyê 
ji êrîşê ne dûrkirina 
teror û rêxistinên ku 
ew nav lê dike terorîst 
ji sîorê dewleta xwe 
ya ku li ser xwîna 
miletên Kurdistanê 
û mezobotamiyayê 
avakiriye û hîna ava dike.
Pirojeya Tirkiyê ya ku 
bavê rûhî yê tirkan 
danabû berdewame، 
Pirojeya Tirkiyê ew e ku 
heta jê bê cogra�iya ku 
ew nav lê dikin Tirkiyê 
ji hemû pêkhateyên wê 
paqij bike û dewletekê 
ji bo tirkan ava bike، bi 
tenê tirk têdebin، çênabe 

kes، civat û miletên ku 
qebûlnakin bibin tirk li 
ser vê cogra�iyê bimînin.
Ji bo encamdana pirojeya 
xwe Tirkiyê amadeye 
ku hemû tiştekî bike، 
Tirkiyê ji bo vê pirojeyê 
komkujî kirin، dike û 
wê bike، milet qelandin 
û berdewam dixwaze 
Kurdan jî bighîne wan 
miletên ku ew berî niha 
qir kirin.
Tirkiyê Ermenî، Siryanî، 
Asûrî، Yonanî û hemû 
pêhateyên din ku li wir 
mane، bi hemû şêweyî 
qirkirin، çi bi kuştinê û 
encamdana komkujiyan 
bi hemû cûreyên çekan، 
çi bi hemû derfetên û 
siyasetên asmîlasyonê.
Bi tenê Kurd li  meydanê 
mane ku heta vê gavê 
qebûl nekirine bibin 
tirk، lewma û bi taybet di 
keşûhewayê ku niha di 
nav siyaseta navdewletî 
de heye wê Tirkiyê hemû 
hewlên xwe bide ku 
Kurdan jî bi hêza terorîs 
û çekên pêşketî qir bike، 
ji ber ev pirojeya tirkan 
û Tirkiyê ye، hemû hêz، 

partî û rêxistinê tirkan 
li ser vê yekê kokin û 
piştevaniya helmeta 
terorî ya Erdogan dikin.
Ev pirojeya tirkan û 
Tirkiyê ye،  niha wê li 
Rojavayê Kurdistanê 
cihcih dikin، pitre jî dê 
hewldanê xwe bikin li 
deverên din jî pêkbînin.
Lê pirojeya Kurdan çi 
ye? An jî aya pirojeya 
Kurdan heye? Kurd yek ji 
neteweyên herî mezin e 
li Rojhilata Navîn، xebata 
wan ji bo bidestxistina 
azadî û mafên xwe yên 
rewa ye. Ji bo pêkanîna 
vê armancê divê Kurd 
bi pirojeyekê ji bo 
seranserî Kurdsitanê 
bi hemû pêkhateyên 
wê bilivin. Tiştê li ber 
çavan ti pirojeyek 
Kurdsitanî nîne ku Kurd 
û pêkhateyên Kurdsitanê 
li ser kokbin، di vê yekê 
de Kurd û Kurdistanî 
parçe parçe ne. Kurd 
ne li ser zimanekî 
stander kokin، ne 
alayek tevahiya Kurdan 
û Kurdistaniyan di bin 
siya xwe de dighîne hev، 

heta bi sînor û cihê ku 
Kurd dixwazin dewleta 
xwe an jî mafê otonomî lê 
pêkbînin li cem Kurdan 
û Kurdistaniyan ne cihê 
tifaq û lihevkirinê ye.
ji ber vê yekê û li gorî asta 
ku hişmendiya Kurdan 
û Kurdistaniyan tê dene 
û nebûna lihevkirinek 
neteweyî û Kurdistanî 
niştimanî. Kurdsitan bi 
hemû pêkhateyên xwe 
rastî karesat û helmetên 
terorî wek ya ku niha 
Tirkiyê pêktîne tê û 
berdewam wê ziyanên 
mezin bibînin di encama 
nakokiyên ku di navbera 
wan de hene.
Aya bingehên baş ji bo 
pêkanîna pirojeyek 
neteweyî Kurdî û 
Niştimanî Kurdistanî li 
Kurdistanê hene?
Êrîşên trorîsan ji 
rêjîma Sedam، Xumeynî، 
Ataturk û Erdogan heta 
rêjîmên Sûriyê، DAIŞê 
û Heşda Şeibî ku li dijî 
Kurdistanê pêkhatin ne 
tenê li dijî Kurdan bûn، 
lê belê ew li dijî hemû 
pêkhateyên Kurdistanê 

bûn، û ev yek dibe 
bingeh ku berjewendiya 
hemû pêkhateyên 
Kurdistanê bighîne 
hev li ser rizgarkirina 
Kurdistanê bi temamî 
، an jî bidestxistina 
mafên otonomî li hemû 
deverên Kurdistanê 
ji bo parastina civata 
Kurdistanî، ji aliyekî din 
ve nimûneya Herêma 
Kurdistanê ya fedral ku 
kêmzêde hemû pêkhatî 
tê de xwedî maf in 
dikare bibe nimûneye 
ji Kurdistaniyan re، 
ku li ser wê ava bikin، 
û pirojeykê ji bo 
seranserî Kurdistanê 
ku têde yek ala hebe، 
navê hêzên leşkerî yek 
nav be، û ji bo Kurdan 
yek alfabê û şêwêzar 
were hilbijartin، hemû 
dezgehên ragihana 
Kurdî wek qonaxa 
yekem bi wî zimanî 
weşanên xwe bikin، 
piştre jî qonax bi qonax 
bibe zimanê xwendina 
dibistanan. Bi mercê ku 
mafê hemû pêhateyên 
neteweyî û olî parastî 

be. Ev piroje jî dikare 
bi serperiştiya Serok 
Barzanî be ku bi 
min ti kesayetî li 
Kurdistanê nîne ku 
cihê qibûla hemû 
pêkhateyan be wek 
wî. Ji bo ev piroje 
karibe li ber xwe bide 
divê li xal û bendên 
wê yên serekî hemû 
hêz û alî rezamendiya 
xwe li ser bidin.
Bi pirojeyek wisa 
incex Kurd û hemû 
pêkateyên Kurdistanê 
karibin dengê xwe 
bighînin civata 
navdewletî û li dijî 
qirkirinê hebûna 
xwe biparêzin، ji ber 
heger neteweya Kurd 
li Kurdistanê têkbiçe 
êdî hemû pêkhateyên 
Kurdistanê û 
mezopotamiya dê 
ziyanên mezin bibînin 
û qonax bi qonax 
dê ber bi tinebûn û 
qirkirinê ve biçin û 
ew yek jî daxwaza 
Tirkiyê، Îran û beşek 
ji rêjîmên Erebî û hin 
welatên din e.

Idrîs Hiso – Gewîlan

Kurdistan-Nesîm Xidir

Me dixwest di nava vê raportê de hnekê jiyana 
xwe Dr. Nûredîn Zaza careke din  dubare bikin 
û binivîsînin û çend nerîna li ser vî tekoşerî jî 
werbigrin.
Nivîskar، û rewşenbîrê، damezrenêr û yekîmîn 
serokê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê 1957an.
Dr. Nûredîn Zaza، kar û xebat û jiyana xwe kiribû 
bin xizmeta miletê xwe yê Kurd de. Ji xwe ew di 
nav maleke kurd-perwer de rabûbû. Bavê wî “Ûsiv 
Efendî” û bira yê wî yê mezin “Dr.Ehmed Na�iz 
Beg”، hevalbendên “Şêx Seîd Efendî” bûn di şoreşa 
kurdî sala 1925an de dijê dewleta Tirk ya nijad-
perest. Pismamê wî “Osman Efendî” di wê şoreşê 
de şehîd ketibû. Li Sûriyê، Dr.Nûredîn Zaza dibîne 
ku rewşa miletê Kurd xirab e. Ji kinarekî ve، Kurd 
ji nijad-perestiya “Partiya Beis” di metirsiyê de 
ne. Li kinarê dîtir، “Partiya komûnîsta Sûriyê”، ya 
qaşo întirnasyonalîst، xwe ji netewa Ereb re kiribû 
parêzer، lê li dijê Kurdan derdiket، hinga doza mafên 
xwe yên netewî dikirin، û ew bi şûvînîzmê tometbar 
dikirin. Dr.Nûredîn Zaza dinivîse : “di rewşeke wesa، 
min avakirina rêxistineke ku karibe nasnama gelê 
Kurd biparêze û doza mafê wan yên rewa bike، 
pêwîst didît. Li Şamê، xwendekarên Gemnazyom û 
dibistanan pêkanîna wê projeyê ji min dixwestin. 
Herwesa، welat-parêzên kevnare، mela، muxtar، û 
cotaryên sade di pêkanînîna wê projeyê de، pîşta 
min digirtin. Û di paşiya sala 1957an de، ew xewn 
pêkhat û Partiya Demokrata Kurdî li Sûriyê pdks 
hate damezrandin” .Pdks، ji serokatiya xwe re، 
Dr.Nûredîn Zaza dihilbijêre، û di demeke kurt de 
gelek kurd tevlû Partiyê dibin. Pdks، karekî mezin 

di warê siyasî û rewşenbîrî، û civakî di nav Kurdan 
de dike، ji lewra nav û deng û bandora wê xurt dibe 
di nav Kurdan de. Lê di salên 1958 - 1961î de (dema 
yekîtiya Sûrî û Misrê)، hikim di destê rêjîma “Nasir” 
ya dîktatûr de ye. Di wan her 3 salan de; rewşa siyasî، 
ewlekarî، û aborî li Sûriyê kambax dibe. Berdevkê 
“Nasir” li Sûriyê (Evdihemîd Elserrac) û hêzên 
parastinê، te’dariyeke xirab li xelkê dikin، û nemaze li 
Kurdan û helbet li pdks، ku hebûna wê weke xetereke 
mezin li ser yekbûna dewleta erebî dibînin. Vêce 
rêjîma “Nasir”، hemû bela û bêtarên xwe yên siyasî û 
ekonomî dike sukra gelê Kurd de û pdks de. Di çend 
rojan de، li dora 5000 endamên pdks û serokê wê Dr. 
Nûredîn Zaza têne girtin. Piştî çendkê، behra mezin 
ji hevalan têne berdan. Dr. Nûredîn Zaza û 31، heval 
di hepis û zindanên Helebê û Şamê (Mezê) de girtî 

dimînin. Girtiyên Kurd gelekî têne lêxistin û îşkence 
kirin. Belê، behra mezin ji jiyana Dr.Nûredîn Zaza 
di siyasetê de çû. Lê di heman demê de، ew nivîskar 
û rewşenbîrekî mezin bû . Wî bi sedan gotar di 
rojname û kovarên Kurdî (HAWAR û RONAHÎ) û 
biyanî de nivîstibûn. Herwesa wî “Destana Memê 
Alan” ji nûve çapkiribû û pêşgotineke hêja jê re 
nivîstibû. Û di sala 1982an de، wî pirtûkek bi navê 
“Jiyana min a Kurdî، yan jî Hewara miletê Kurd” 
nivîstibû، têde behsa jiyan û xebata xwe ya netewî di 
ber pirsa Kurdî û Kurdistanê de kiribû. Herwesa Dr. 
Nûredîn Zaza giringiyeke mezin dida pirsa zimanê 
Kurdî û pêşxistina wî. Di banga xwe de Dr.Nûredîn 
Zaza ji Kurdan re gotibû : “Gelî Kurdan ! Heger hûn 
naxwazin ji hev taromar û winda bibin، berî her tiştî 
zimanê xwe bixwênin û bidin xwendin. Lê heger 
hûn dixwazin xwe nasbikin û xwe bidin naskirin û 
hizkirin، bi hevaltî û dostaniya miletên din bi pêş 
ve herin û bi rûmet û ser bilindî bijîn، dîse zimanê 
xwe bixwînin û bidin xwendinê”. Weke ku me 
anîbû zimên; Dr. Nûredîn Zaza salên xwe yên paşî li 
Siwêsrayê qedandibûn. Li wir، wî keçeke Siwêsrî bi 
navê “Gilberte Favre” anîbû، Xude Teala kurk dabû 
wan، navê kiribûn “Chango Valery”. Mixabin، di sala 
1988an de، piştî nexweşiyeke giran، Dr. Nûredîn 
Zaza wefat kir. Ew li goristana bajarê” Lozanê” 
veşartin.
Mihemed Xesan wiha li ser kesayetiya Dr. Nûredîn 
Zaza dibêje ku kesayetiyeke mîna Nûredîn Zaza 
heta niha di nava Kurdên Kurdistana Sûriyê de 
peyda nebûye، û dive Zaza neyê jibîr kirin û li ser 
şpoa wî were meşandin. Cîhan Omer jî wiha dibêje 
nabe em vî kesî jibîr bikin û rêya wî bigrin ji ber ku 
ew kesekî xemxurê doza xwe bûye.

Nûredîn Zaza têkoşerekî bêhempa bû
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Di çavên te de baxçeyên gulan،
 Di destên te de nêrgiz û şîlan،

 Dibînim ez wan، dermanê dilan،
 Min dûr dikî ji derd û ji kulan.

 Kenê te ye ew melhema derdan،
 Ey dilber، tu yî seranser evîn

 Di dilê min de te guldest danîn
 Dengê te ye ew hingivê şêrîn،

 Ez zindî kirim، lê serxweş û dîn.

 Ger tu herî، yar، baxçe hişk dibin،
 Sorgulên dil jî tev diçilmisin.
 Perwane ji ber min tev di�irin

 Û min û janên min tenê dihêlin.

 Ji ber mirinê ez ê birevim
 Di canê te de ez ê binivim،

 Bi dengê bilind ez ê bang bikim
 De were ey yar، ji te hez dikim!

Ey dilber 

Mey Dost

Ji pey helweşîna 
sazîmana zanest û 
zanînê ، Mirov ber bi 
Bîrnebûn û paşketin 
bi lez û bez diçe û bîr-
bawarî tev diheri�in. 
Tevî zordestî، zulm ȗ 
neyartiya li gelê me dibe 
nezanî jî belav bû . Ha ev 
malkambaxî ji buyarên 
dijwar dagertiye، yên li 
ser tune kirina kurdan 
pêk tê ، û ber hertiştî 
Erdnîgariya Kurdistanê 
bêserûşûn dike . 
Armanca hemûyan ev 
e ku dîrokê biqedînin 
û hemû nîşanên ku 
girêdayê bi Kurdan ve 
winda bikin. Di destpêka 
şoreşa Sûrî ev Siyasta  
ku li ser erdê dimeşe 
ji aliyên kesên xwe 
bidarê zorê gihandine 
desthilatdariyê ، 

gehîştine nêta xwe û 
gelek kurd ji zanînê 
dûr xistine. Tunebûna 
netewiyê ، tênegihîştina 
kurdîtiyê  rêk û pêk 
jê re peyda kirine . 
Gerek vir bê zanîn ، 
raman û �ikirên nerast 
bi hostatî dijî kurdan 
didine pêkanîn، û gelek 
xelkên me payê vê yekê 
negihîştine rastiya 
pirsgirêkê. Erê dem 
dibûre ، û meydan vala 
bo nezanan hêlane û 
karê çepel hilgirtine 
destên xwe . Xwedînasiya 
me xwendine ، xwendin 
rêberê baweriyê ye . 
Ne bi xwendin û zanînê 
be tu nikarî bostek erd 
zevt bike ، tu dewlet çê 
nabe . Ev xala hanê jî، 
ji bo a�irandina �ikir 
û ramanên netewî 
pêwistiyeke pir girînge. 
Di van salên dawî 
de ji bo yekgirtîya 
netewî jî gelek pilanên 
xirab hatine danîn 
û him çareserkirina 
pirsgirêkên ereban li 
ser xaka me zehmet 
dibe ، ji ber Miletê kurd 
ji zanînê û zanestê gelek 
paş ketiye . Em dizanin 
derûdora kurdan ji alîyê 

Yê nikaribe du kesan rêke Zanîngehan، 

tu cara nikare serkêşiya miletekî bike
neyar û xwedênenasan 
ve hatîye girtin ، û bi 
nezanînê tê fetisandin 
û ji bo paşketina 
Kurdistanê bi giranî 
dewleta Îran، Tirkiye û 
Sûrî û hinek dewletên 
Ereb sîyasetek hevbêş 
dimeşînin . Mixabin 
desthilatdariya îro li 
rojavaê welêt buye lîstok 
di nav lepên neyarên me 
de ، qaşo ji bo şewatê 
vemirînin neftê dirijînin 
ser agir û nezanî bi rêça 
we belav dibe .wêrekî 
û lehengî ya rast û 
dirust xwendine ، ya 
tevahiya welatiyên kurd 
ji kuştin û bindestiyê 
rizgar dike û welat jî di 
hemandemê were dûr 
xistin ji wêrankirinê . 
hişmendiya li kurdistana 
sûrî bi rê ve dibin ، ev yek 
ne berxwedan e، ev yek 
xwekuştineke bi kom e 
. Heger pêvajo ku wisa 
bidome di paşerojê de 
neteweya kurd dê bê 
tunekirin. Geşedanên ku 
li kurdistana Sûrî diyar 
dikin hemî  destnîşan 
dikin ku PYD giranî û 
bala xwe dide PKK bo 
dirustbûna tunekirina 
kurdan bingeheke 

amade dike ، û ew 
pêngavên ku ji aliyê 
Rêveberiya apoçiya ve 
li Efrîna kurdistanî hat 
avêtin ، îro li Qamişlo 
jî eynê mesele ye . 
Lewra siyaseta PYD 
a beramberî kurdên 
Rojava  nerazîbûnek 
mezin daye peydakirin 
ji aliyê ENKS . Ez benî 
،  bi Şer Demokrasî 
û maf û azadiyên 
bingehîn pêşve 
naçin ،pêşeroj li ser 
bingehek zanistî ava 
dibe . Milet binçand û 
zanyariyan ji hev cuda 
dibin . Wek mînak 
Gava Roma ji hêla 
zanestî  ve xurt bû، 
zimanê Latînî mîrasa 
zimanan bû. Dema 
ku zanestiya Romayê 
lewaz bû ، Zimanê 
latînî tu girîngî jê re 
neme . Berî ez ber 
bi dawî ve pêm، ez 
dixwazim peyveke 
"George Bernard 
Shaw" li vir bînim 
ziman «Ji hişmendiya 
derewîn hişyar bin، ew 
ji nezaniyê tirstire » 
Icar hişmendiya PKK 
jî gelek ji nezaniyê bi 
tirstire .

Mahir Hesen- Elmaniya

Kurdistan- Omer 
Ebdulîlah
Rêveberiya Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
dibêje rêkeftina bi Sûriyê 
re tenê leşkerî ye û ji bilî 
aliyê serbazî, rêkeftin ti 
titşekî din li xwe nagire. 
rêkeftina leşkeriya bi 
Sûriyê re her ji Dêrikê 
heta Serê Kaniyê û ji Girê 
Spî heta Minbicê li xwe 
digire û dê hêzên Sûriyê 
bi dirêjahiya sînor bêne 
bicihkirin.
Mihemed ku welatiyekî 
bajarê Serêkaniyê ye 
wiha di vê derbarê de 
dibêje, Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYDê wek 
çawa  dever ji rejîma 
Esed wergirt dê wiha 
radestî destê rejîma Esed 
bike û dê damûdezgehan 
jî radest bike, ewê ku 
behs dike ku ev rêketin 
tenê leşkerî ye rast 
nabêje, û dixwaze çavan 
li ser xwe ra bikin. Ez 
dixwazin vê pirsê  ji 

berpirsên PKK û PYDê 
bikin we xwîna 12 hezar 
şehîd çi kir jê wek ew 
�irotin, heger rewş bi vî 
awayî bimîne dê PYDê 
deverên mayî jî bifroşe, 
lewma divê gelê Kurd û 
Serkirdayetiya Kurd ji 
vê pêngavê hişyar bin, û 
nehêlin ev gav biçe serî 
. Amerîka bê destkeftên 
siyasî kar ligel PYDê û 
hêzên ser bi wê ve dikir, 

Wek PYD çawa deverên Kurdî  wergirt 
dê radestî  rejîmê jî bike

û  xwîna wan şehîdan 
Amerîka ji xwe re kir 
destkeft û bazirganiyê pê 
dike.
Cuma Cuma jî wiha di vê 
derbarê de dibêje, PYDê 
dikare tevahiya xaka 
Rojavayê Kurdistanê 
bifroşe û ti kes hisaban jî 
pêre nabîne,lewma divê 
aliyên din yên Kurdî ji 
vê bazara PYDê ya ligel 
rejîma Esed agahdar 

be û rêli ber bigre 
heger bidestê wê 
derket , bi nerînamin 
dê Rûsiya piştî 
derketina Amerîka 
û hevpeymaniya 
navdewletî dê bi rola 
xwe rabe, û bi nerîna 
min danûstandina ligel 
Rûsiya bi sed carî ji ya 
Amerîka baştire ji ber 
ku Amerîka ti carî pişt 
pê nayê girêdan.

Şerme kurd bibin dîl û jar
bi hev kevin wek gurê Har

bira kuştin pir zirare
daxwaz û kêfa neyare
We dil sarkir ji vî karê

Me sed xwezî bi dema berî
Welat bi kovan û Heware

di kim gazî ji kurdare
bese milet Li me şerme

go em îro  sed kerîne
Ji hev dur û bi xwidîne
jiyana kued ne ti Hala
Kuştin û Lêdan zindan

em bimînin dibin destan
Heta kengî bibin feqîr
bê al û dewlet û wezîr

bixin hev dest  û zendê xwe
bikin govend û dîlane

bibin yek dest û yek partî
di partîkêde birastî

Kesê hevsar bi destên wa
girêdin wa bizora xwe

bi ser hevdûde we bînin
ne bin yek dest wan derînin

Hijmarê para hilînin
ramanê nû Lê biçînin

Heçî kurdê welat parêz
Li ser kursî werin xwarê

bikin şermê ji cîhanê
bi zanin bê ev çi çaxe

Kesek ne maya di xewde
tu ji cark serî rake

dem bû dema ykîtiyê
yekîtî ji bo me jiyane
keyf û dawet û syrane

bi din pey hev bi dil û can
dost û şiyar û xwendevan

Yekîtî

Şiyar Alyanî


