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Nan ji xelkê re dabîn bikin
Cuma Xelef

Ev demeke li 
bajarên Kurdistana 
Sûriyê krîza nan 
serî hildaye û 
xelk bi hisret in 
ku rebteyek nan 
bidest bixin, bi 
demjimêrên dirêj 

li ser dora �irneyan 
radwestin heta ku 
nan bidest bixin.
Welatiyê bi navê 
Xalid wiha li ser vê 
mijarê dibêje, pirsa 
nan pirsa man û 
nemanê ye, heger li 

welatê genim nan 
tine be ev tê wateya 
çi gelo? Helbet ev 
tê wateya dizî û 
gendeliyê. Divê 
desthilata sepandî 
li Kurdistana Sûriyê 
nanê xelkê me 

nedize ji ber ku 
ev tawaneke li dijî 
mirovahiyê.Omer jî 
wiha dibêje,em bi 
demjimêrên dûdirêj 
li ser �irneyan 
dimînin tevî hebûna 
metirsiya korona, 

em jiyana xxwe 
dixin metisriyê de 
heta ku nan ji zarok 
û malbatên xwe re 
dabîn bikin, divê 
dizî nemîne, wre 
dabînkirin.  Genim 
bi erzanî ji cotkaran 

dikirin û nan buha 
difroşin xelkê, ev 
bi xxwe stemkarî 
ye li dijî gelê me li 
Kurdistana Sûriyê, 
divê evdesthilat were 
sizakirin.
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Korona li Kurdistana Sûriyê har bûye, 
divê xelk xwebiparêz in

Kurdistan-
Ehmed Silêman

Şepêla sêyem ya  
vayrosa korona li 
deverên Kurdistana 
Sûriyê gelekî belav 
bûye, û rojane 
hejmareke zêde 
ya xelkmên me bi 
vê vayrosê dikevin 
herwiha gelek ji 
wan jiyana xwe jî 
jidest didin, û ev 
yek di demekê de 
ye ku qedexe hatiye 
ragehandin, lê 
pabendiya pê gelekî 
kêm e, welatî jî di vê 
derbarê de nerînên 
xwe yên cêwaz tînin 
ziman.
Mihemed Şemsedîn 
ku xelkê bajarê 
Hesekê ye wiha di 
derbarê de dibêje; 
Rêveberiya ser bi 
Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD û 
dezgehên tenduristî 
ser bi wê ve karekî 
berbiçav nake û 
testên korona li 
deverên me gelekî 
kêm in, herwiha 
nexweşxaneyên 
taybet bo korona li 
deverên me gelekî 
kêm in û karînên wan 
yên vehewandina 
vê hejmara zêde 
ya nexweşan 
nîne,lewma divê 
karekî cidî di vê 
derbarê de were 
kirin heta ku jiyana 
bi sed hezaran xelkê  
me li Kurdistana 
Sûriyê ji hovîtiya 
vê vayrosê bê 
rizgarkirin,û êdî 
jiyana xelkê me 
careke din vegere 
wek berê û jiyaneke 
xweş derbas bikin 
dûr ji nexweşî û 
êş û azaran. Jiyan 
Ebdula jî wiha dibêje, 
divê karekî baş di 
warê tenduristî de 
li dverên me werin 
kirin heta ku jiyana 
bi sed hezaran xelkê 
me were rizgarkirin, 
niha rewşa abûriya 
xelkê gelekî zehmet 
e, û bi ragiahndina 

qedexeyê rewşa 
welatiyan zehmetir 
dibe, hin malbat hene 
heqê nanê wan bi 
wan re nîne û ev yek 
bûye bargiraniyeke 
mezin li ser mile 
wan û divê aliyên 
peywendîdar vê 
pirsgirêkê çareser 
bikin yan alîkariya 
malbatên hejar 
bikin, yan jî qedexeyê 
sînordar bikin bi 
şêweyekî ku ne 
jiyana xelkê bixin 
metirsiyê de ne jî 
abûriya wan xerabtir 

bike,hin raport 
têne belavkirin ku 
xelekek li deverên 
me hene rewşa wan 
gelekî xerab bûye, 
ez dikraim bêjim 
ku ji sedî zêdetirî 
50 ji xelkê me di 
jêr xeta hejariyê de 
dijîn, jibilî vê yekê 
xizmetguzariyên 
tenduristî gelekî 
kêm in û yên kerta 
taybet jî gelekî buha 
ne û karînên wan 
di vê derbarê de 
nînin, çareserî ew e 
ku gendelî nemîne 

û kerta tenduristî 
were pêşxistin, êdî 
xelk ji vî warî razî 
bin û pereyeke zêde 
xerc neke û tiştekî 
sembolîk ji wan 
were wergirtin, ji ber 
ku xelkême hêjayî 
jiyanke xweş in dûr 
ji nexweş û astengî û 
azaran, lewma divê 
aliyên peywendîdar 
karekî baş û cidî di vê 
derbarê de bikin da 
ku ev pirsgirêk were 
çareserkirin.
Îsa wiha derbarê 
pirsa vayrosê korona 

dibêje, Korona li 
deverên Kurdistana 
Sûriyê gelekî zêde 
bûye û ev vayros har 
bûye, lê bi rastî heta 
niha baweriya xelkê 
bi vê nexweşiyê nayê 
û ev yek jî karesateke 
mezin dê li pey xwe 
ve bîne, lewma divê 
karli ser hişyariya 
xelkê were kirin û 
mask û proşoran li 
ser xelkê belavbikin 
heta ku hişyariya 
take kesî li nava 
civaka me zêde bibe 
û êdî xelk dûriyê 

biparêzin ûmaskan 
li xwe bikin û dê ev 
yek jî rêgiriyeke baş 
li zêde belavbûna 
vayrosê korona li 
deverên me were 
kirin, bi nerîna min 
ev baştirîn çareserî 
ye ji bo rê li ber 
harbûna vayrosê 
were girtin.
Alan Hisên jî ku 
bi xwe bi vayrosê 
koronaketiye wiha 
dibêje, ez wek 
ciwanekî ku nexweşî 
bi min re tine bûn, 
gelekî bandor li min 
nekir lê ev nexweşî 
gelekî zehmete û 
eger gelekî belav 
bû dê emê ezîzên 
ber dilêxwe jidest 
bidin, divê em xwe 
û malbatên xwe 
biparêzin dûrî kesên 
bi temen bikevin 
ji ber ku ew bi vê 
vayrosê bikevin dê 
rewşa tenduristiya 
wan gelekî xerab 
bibe û bi taybet ewên 
ku nexweşî bi wan re 
hene û me ev halet 
dîtin jî, niha xizmeta 
tenduristî li deverên 
me gelekî kêm, û 
baştirîn çareserî 
di dema niha de 
xweparêzî ye.
Ebdulselam derbarê 
qedexeyê wiha 
dibêje, raste qedexe 
hatiye ragihandin, 
lê çi qedexe û çi hal, 
niha ne nan heye û 
ne xaz jî heye û xelkê 
bi sedan li ser dora 
nan radwestin,helbet 
evyek dibe sedem 
ku vayrosa korona 
zêdetir li dverên 
me belav bibe, ka 
qedexe divê aliyên 
peywendîdar nan ji 
xelkê re dabîn bike 
heta ku kombûn çê 
nebin û qedexe bi 
serkeftî û bê astengî 
birêve biçe, ne ku 
bi sedan xelkkom 
bibin,tiştekî din jî 
heye ew kombûnên 
ku alîgirên PKK 
durist dike ev jî 
dibin sedema bêhtir 
belavbûna vayrosê li 
deverên me.
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Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
pirsgirêka vîza ji bo Kurdên Kurdistana Sûriyê çareser dike

Kurdistan

Pirsa visa ji bo Kurdên 
Kurdistana Sûriyê yên ku 
li derveyî welat dimînin û 
bi rêya Herêma kurdistanê 
dihatin Kurdistana Sûriyê 
bûye pirsgirêkek mezin ew jî 
ji ber buhabûna nirxê vîza.
Di vê derbarê de Serokê 
Komîteya Pêwendiyên 
Derve yê Parlamena 
Kurdistanê Rêbwar Babkeyî 
li ser mijara wergirtina 
vîzeyan ji aliyê Kurdên 
Kurdistana Sûriyê ve  yên 
li derveyî welat ji medyayê 
re eşkere kir: “Ji îro pêve 
Kurdên me yên Rojava 
dikarin bi rêya online û bi 
rêya Nûnertiya Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê vîzeyê 
bixwazin.” Herwiha diyar 
kir ku bi wan kompaniyên 
ku ji bo vîzeyê 300400- euro 
dixwazin serederî nekin û 

vîze wernegirin. Babkeyî 
got : “Birêz Wezîrê Navxwe 
soz da me ku ew ê vê babetê 
çareser bikin û behsa wê 
yekê jî kir ku Kurdên Rojava 
rêzeke wan a mezin heye 
li cem Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê û wan hêsankarî 
di hinek aliyan de kirine, 

behsa wê yekê jî kir ku 
pirsa vîzeyê dê di nêzîktirîn 
dem de ji bo wan çareser 
bikin.” Rêbwar Babkeyî 
diyar dike: “Wezîrê Naxwe 
behsa wê yekê kir ku piştî 
du mehan sîstemeke nû ji 
bo vîzeyan li Kurdistanê 
bi giştî dê were çêkirin, 

ku sîstema elektronîk 
e. Ehmed Omer Kurdekî 
Kurdistana Sûriyê ye û li 
Elmaniya dimîne dibêje: 
Pirsgirêka vîza ji wan re 
derdekî mezin e, heger ew 
û zarokên xwe dakevin 
herî kêm du sê hezar euro 
ji wan re pêwîst e, lewma 

ev dibe bargiraniyek ser 
wan û gelek malbat nikarin 
van pereyan bidin, di pirsa 
vîza de gelek istixlal dihate 
kirin, ji aliyê simsaran ve û 
ji nav wan jî Kurdên me yên 
li Hewlêrê dimînin ku her 
yek ji wan jî vîza bi nirxekî 
derdixist, lewma bi vê 
pêngava Wezareta Navxwe 
ya herêma Kurdistanê dê 
rê li ber vê diyardeyê were 
girtin.
Welatiyek din jî wiha dibêje, 
karê vîza bibû bê ser û ber 
û her kesek ji xwe re ev kar 
dikir, lê niha bi rêkxistina 
nirxê vîza  ev rewşa 
berdewam nake û dê bibe bi 
awayekî sîstematîk, heger 
Kurdên me yên ji derveyî bi 
rêya online derxin dê tiştekî 
baş be û dê ji vê pirsgirêkê 
bi temamî rizgar bibin û bi 
hewceyî ti kesî nabin û dê bi 
nirxekî erzan bidest bixin.

Kurdistan-
Salar Ehmed

Rewşa abûrî li Kurdistana 
Sûriyê gelekî xerab e, û 
welatî gazinan ji giranbûna 
nirxê kelûpelan dikin û ew 
dibêjin her ku diçe rewşa 

wan zehmet dibe û bi hatina 
meha Rojiyê rewşa wan 
zehmetir dibe. Welatiyê 
bi navê Adil Ebdulrehman 
derbarê rewşa niha yak 
u Kurdistana Sûriyê têde 
derbas dibe wiha dibêje, 
rewşa welatiyan bi rsatî 

gelekî zehmet e ji ber nirxê 
dolar liv û tevgerê dike 
û ev yek jî bandoriyeke 
zêde li ser rewşa abûriya 
welatiyan dike, ew niha bê 
nan û bê av in û qedexeya 
çûnûhatinê rewşa wan 
xerabtir kiriye, bi hatina 

meha Rojiyê dê rewşa wan 
xerab bibe û nirxê kelûpelan 
buha dibe û ev yek bi xwe 
jî bargiraniyekê lis er wan 
çê dike, lewma divê aliyên 
peywendîdar rewşa bazarê 
û nirxê kelûpelan korntrol 
bikin, û nehêlin ku bazirgan 

vê rewşê istixlal bike, 
niha bazirganên mezin li 
Kurdistana Sûriyê hene 
û rewşa feqîr û hejaran 
istixlal dikin, bi rsatî ev 
rewş nema tê tehemulkirin, 
û divê çareseriyek jêre bê 
dîtin heya ku xelkê me ji 
rewşa niha ku têde dijîn 
rizgar bikin û êdî jiyaneke 
hêja û xwe birêve bibin.
Welatiyekî din jî behsa 
rewşa abûriya xerab ya 
xelkê dike û wiha dibêje, 
bi hatina meha Remezanê 
rewşa welatiyên Kurdistana 
Sûriyê zehmetir dibe ji ber 
ku kelûpel gelekî giran 
dibin û ev yek rewşê aloztir 
dike, niha pirsgirêka nan 
serîhildaye û heta ku welatî 
nan bidest dixin kezeba 
wan reş dibe û demjimêrên 
dirêj lis er nanxane û 
�irneyan radwestin. Heger 
ne zarokên me yên li derve 
bana, xelkê dê pars bikira. 
Em hêvî dikin berpirsên 
rêveberiyê alîkariyê bi vî 
miletî re bikin, herwiha 
bandora daketina buhaya 
lêreya sȗrî li bajarên 
Kurdistana Sûriyê ȗ 
bazarên wê balkêşe, tevger 
kême , piraniya �iroşgehan 
girtîne ȗ nerazîbȗna 
welatyan jî diyare . 

Hatina meha Rojiyê barê welatiyan zêdetir kiriye
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Rewşa Zimanê Kurdî 

Zimanê Kurdî, zimanekî 
kevnare ye ku bi wêje û 
berhemdariya xwe tijî 
peyvên geş e, hebûna me li 
ser zemîn parast, ji ber ku 
ew zimanek şaristaniye ku 
hemî peyvên bedew li xwe 
digire. zimanekî xurt e , taze 
ye di her war û astan de 
serdest e tevî ku dagîrkeran 
bêtebat û hedan bû û bi 
rojane bêzav dikirin zimanê 
me têkbibin. 
Bi Ziman Mirov nasnameya 
xwe diyar dike, û bi saya 
wê ew dîroka xwe  dixwîne 
û şîrove dike, û pê re ew 
tevger û jiyana xwe, armanc, 

daxwaz û hêviyên xwe 
têkdigihe.  Divê ji mezin 
û piçûkan , ji rîsipiya 
û zarokan em lênêrîna 
zimanê Kurdî bikin û wî 
pêşve bixin, pêşkeftina re 
gav bavêjin, û hewlên xwe 
bidin em pêgeha vî zimanî 
di nav zimanên  dinyayê de 

tekese bikin û biparêzin. 
Çima neyarên me di xwazin 
kurd nezanê zimanê 
xwe be ?! Bi vê yekê tête 
diyar kirin ku zimanzana 
dikare raya giştî li ser her 
pirsgirêkê biguheze.  Ango, 
di warê mafxwaziya doza 
kurdî rêûpêkan baş saz 

bike. Em wek mînak li ser 
Siyaseta Baas li Kurdistana 
Sûrî bi axivin. Bi karanîna 
zimanê Erebî di siyasetê 
de û lewaz kirina zimanê 
me buye sedem ku gelek 
têgeh, pêşniyar û ramanên 
kurdan bête guheztin 
û bi ser gelek mijarên 

dewleta Baas û siyaseta 
wê ve hate girêdayîn , 
wekî hemwelatîbûn, azadî, 
dad, wekhevî. Ku Kurd bin 
�işareke pir mezin de bû 
, lê heger damezrandina 
hişmendiyeke zimanhez 
û parêz di civaka me de 
hebeya , ez bawerim ev 
navgîniya partiyan li ser 
netew wisa beloq ne dibû 
, û ramankirina avakirina 
dewlet bi paşve ne di çû 
. Ev lîstikên bi hêz yên 
zordarab , bi alîkariya 
medya, çapamenî, nivîskar, 
û lêkolîneran bazara xwe 
bicîh kirin li ser xaka me 
û riya nezanebûna kurd 
bi ziman xwe , piştrast 
e. Îro li deverên bin 
destdariya oposiyona sûrî 
de jî di her rewşê de ye. 
Ji ber wisa Zimanê erebî 
kirine zimanekî fermî û bi 
gelemperî ye . Ev tê wateyê 
ku hemî belgeyên fermî yên 
têkildarî li herêma bindestê 
oposiyonp bi zimanê erebî 
bêne weşandin.  Lewma di 
xwazim bêjim ku her demê 
de jî, ya ku vê mijarê ferz 
dike xwediyê hêz ye, hêza 
zanîna ziman e , û heger bi 
awayekî baş û zelal , xurt û 
bedew kurd bi zimanê xwe 
axiviya be , wê hingê dibe 
ku ev an ew ji wî re xizmetê 
bike.

Kurdên li Ewropa 
Li welatên ku kurd lê bûne 
mêvandar fêrî zimanê xwe 
zû bi zû nabin û girîngiyê 
nadinê.  Piranî, heke ne 
hemî, hukûmetên Ewropî 
berî her tiştî  girîngiyê 
dikin zimanê xwe , wekî 
gava yekem a pêwîst ji bo 
revendên beyanî ku entegre 
bibin , lê tu cara rê li ber tu 
kesî negirtin fêrî zimanê 
zikmakî bibin.
Gelo ger zarokên Kurdan 
bi zimanê xweyê dayikê 
biaxivin, ew ê zimanê 
welatê lê bicih bûne fêr 
nebin ?! Yanî jî çi tirs li ser 
wan heye heger fêrî ziman 
bibin, û heke ew tenê li ser 
yek zimanî bisekinin, wê 
hingê rewşa xwe û welatê 
xwe çawa bizanbin û bidin 
zanîn?
Lêbelê, hişmendên xemkêşê 
doza xwe  zû ji vê kêmasiyê 
haydar bûn, pêşengiya 
bizava  fêrbûna zimanê 
kurdî bo zarokên xwe kirin 
û geriya ku perwerdehiyê 
belav bibe piştgiriya wê 
kirin. 

Mahir Hesen

Kurdistan-
Bidûvçûn

Ragihandin bi destpêbûna 
mejûya mirovan 
destpêkirîye. Pêwîstiya 
ragihandinê bi amûr û 
şêwazên cûda berdewam 
kirîye. Lê di nava amurên 
ragihandinê de herî 
bibandor ku hîma wî 
dema romayiyan hatîye 
avetin û di sedsala 17an 
de bi awayê rojnemegerîye 
derketîye holê û her 
berdewame. Ber çemê 
Nîlê tabletên 3500 sal 
berê hatîye ditîn ku ser 
wan de buyerên rojane 
hatiye nivîsandin û her 
wiha tabletên ku ji dema 
imparatoriya Roma hatîye 
çêkirin ku ser wan de jî 
wekî rojnameyek bûyerên 
rojane heye jî em nekin 
nava hesabê rojnameyên 
bi navê "The weekly News 
From Italy and German", 
"La Gazette", "Avisa", 
Gedenck Wurdige Zeitung" 
û çend rojnameyên din 
rojnameyên pêşîn a cîhanê 
ne. Niha jî rojnamegerî 
bi giştî media bi amurên 
curbecur didome. Niha 
rojname, kovar, tv, radio, 
înternet û amûrên hwd. 
di rojnamegerî de tê bi 
kar anîn. Medya îro ro 

de wek “Hêza Çaremîn” 
tê bi nav kirin. Dibe ku 
dahatû de bibe hêza 
yekemîn. Rojnamegerî bi 
giştî medya hewcedarîyeke 
xwezayîye. Bandora mezin a 
medyayê ji ser modernîzim, 
postmodernîzm, ol, 
guherîna civakî, têgihiştina 
hêz û desthilatdarîye, 
pêşketinên idolojîk, 
pêşketina teknolojîk-
zanistê heta beralî kirina 
civakê, pêkanîna guherînên 
bingehîn û gewre, veşartina 
karên qirêj a deshilatdariyê, 
pergala aborî û hwd. de 
heye. Em dikarin gelek xalên 
bipeyvendî zêde bikin. Her 
xal hejayê nirxandinêye, 
belam ev tişt encax di 
pirtûkekî lêkolînî de 
dikare pêk be. Lê ev rewş 
bo kurdan hinek diguhere. 
Çunke dewletekî navendî a 
Gelê kurd tuneye. Ji ber vê 
him şêweya rojnamegerî 
di nav gelê kurd de cewaze 
him jî sedema bikaranîna 
media cûdaye. Piştî 
peymana Lozanê welatê 
kurdan bû çar perçe. Her 
perçeye de dewleta ku vê 
perçeya xakê kurdan dagir 
kiriye, bi şewazên cuda 
hemberî hebûna kurdan 
derketiye. Ji ber vê yekê jî 
her perçeye de rewşa gelê 
kurd jî ji perçeyeke din 

cewaztir bûye. Hêmanên ku 
bo medyaya cihanê dabaşa 
gotinê ye, medyaya kurdî de 
hêmanên wekî standartize 
kirina û pêşxistina zimanê 
kurdî, hewla rizgarkirina 
xaka Kurdistan, dîplomasî, 
pêşxistina muzîk û bi giştî 
çanda kurdî, pêk anîna 
hişa neteweyî ya kurdî, 
modernîze kirina civaka 
kurdî, pêk anîna hişmendiya 
dîrokî ya kurdî jî zêde 
dibin. Her wiha partiyên 
Kurdistanê dezgehên 
xwe yên çapamenî bo 
propagandaya rexistinê 
xwe jî bi kar tînin. Ev 
yek li ber medyaya kurdî 
de astengiyek din e 
ku divê were bihartin. 
Rojnamegeriya kurdî jî 
ji dema zayîna xwe ve 
bi dijwarî, êş, asteng û 
qedexeyên bi curbecur re 
rûbirû maye. Rêwîtiya ku 
em niha derkevin ne tenê 
rêwîtiya çapemeniya kurdî 
an jî mediyaya kurdî ye her 
wiha rêwingiya bibiryarî, 
dijwarî û serkeftinêye jî.
Wekî tê zanîn rojnamegeriya 
kurdî bi Rojnameya 
Kurdistanê ku di sala 
1898an de derketîye, 
dest pê dike. Ev rojname 
di 22yê Nîsanê de dest bi 
weşanê kirîye. 22yê Nîsanê 
lewma wekî salvegera 

rojnamegeriya kurdî 
tê pîroz kirin û li 
Kurdistana Başûr jî ev 
roj bi awayekî fermî wekî 
roja “Rojnamegeriya 
Kurdî” tê qebûl kirin. Ev 
rojname di sirgunê de 
derket holê ango mejûya 
rojnamegeriya kurdî bi 
sirgunê derdikeve holê. 
Rojnameya Kurdistanê 
ji alîyê Mîqdad Mîdhet 
Bedirxan ve li Qahîreyê 
hatîye derxistin. Di dîroka 
me de gelek tiştên "cara 
pêşîn" ji alîye malbata 
Bedîxanan ve hatîye 
pêkanîn. Rojnamegeriya 
kurdî jî wisa bûye. 
Piştî Mîqdad Mîdhet 
Bedirxan birayê wî 
Ebdurrehman Bedirxan 
dest bi weşandina wê kir. 
Rojnameya Kurdistanê 
piştî Qahîreyê li Swîsre 
û Londonê jî hatîye 
derxistin. Hejmara dawîn 
ya Rojnameya Kurdistanê 
(no: 3014 (31-ê Nîsanê, 
di sala 1902yê da 
derket. Destpêbûna 
rojnamegeriya kurdî 
li gorî ciranên me pir 
dereng nîne. Ahmed 
KANÎ, Analîzek Li Ser 
Rojnameya Kurdistanê, 
APEC 2019. Lê ji ber 
astengiyan bi qasê 
cîranên me pêşveneçuye.

Sûdê ji ragihandinê bibînin


