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Kî di ber nebûna xazê de berpirs e
Elî Cuma

Krîzên nebûna 
madeyên sereke 
yên jiyana rojane ya 
xelkê li Kurdistana 
Sûriyê berdewam 
in, êdî xelk bi 
hisreta nan, xaz û 
avê ne û ti çareserî 

jî ji bo wan nayê dîtin 
û xelk bi demjimêrên 
dûdirêj li ser dorên 
xazê radwestin heta 
ku qenîneyeke xazê 
bidest bixin.
Mihemed Xidir 
wiha li ser vê mijarê 

dibêje, xizmetguzarî 
li deverên me nînin 
û qenîneyên xazê 
têne dizîn û li bazara 
reş bi nirxekî bilind 
têne �irotin û ev 
yek jî dihêle kirîz 
kûrtir bibin, Divê 

çareseriyek ji vê 
yekê re were dîtin 
da ku xelk xwe ji 
korona biparêzin ji 
ber kombûn çê dibin 
û rêkarên tendursitî 
nayên cîbicîkirin.
Welatiyekî din 

dibêje, li bazara reş 
xaz heye û gelekî 
buha ye û ti çavdêrî 
jî nîne, bazirgan 
û rêveberiya PYD 
şirîkê hev in û bi kêfa 
xwe nirxan datînin û 
xaz ji bo deverên din 

tê şandin. Dema taxa 
Tey hate kontrolkirin 
yekser xaz ji bo wan 
hate dabînkirin ev 
nîşaneya wê yekê ye 
ku xaz  heye, lê ew 
naxwazin bi ser xelkê 
dabeş bikin.
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Prosêsa guhertina demogra�î 
li Efrînê berdewam e

Kurdistan

Li Efrînê, roj bi roj 
binpêkirinên grûpên 
çekdar zêdetir dibe û 
prosêsa bicihkirina 
Erebên Şam û Humsê 
jî berdewam e ji 
aliyê çekdaran ve. 
Rewangeha Sûriyê 
bo Mafên Mirovan 
belav kiriye heta niha 
grûpên çekdar 270 
hezar kes ji Erebên 
gundewarê Şam, 
Hums, Hema û Idlib 
û rojavayê Helebê 
hatine bicih kirin 
li gor rêkeftinên 
di navbera Rûsiya 
û Tikriyê ew jî di 
nava mal û milkên 
xelkê Efrînê de. 
Herwiha kamp 
nêzîkî bajarê Efrîn, 
Gundê Mihemediyê, 
Cindirês. Gundê 
Avraz, Mabata, Raco, 
Bilbil, Ke�ir Cenê, 
Dêr Soran. Herwiha 
di vê dema dawî 
de Hêzên Tirkiyê 
û grûpên çekdar 
dest bi avakirina 7 
gundan kirine ji bo 
bicihkirina Erebên 
hawirde di çarçoveya 
plana guhertina 
demokgra�î li wê 
devrê bi piştevaniya 
Tirkiyê û Qeterê. Hin 
amarên bicihkirinê:
- Li Efrînê berya 
hatina grûpên çekdar 
100 hezar Kurd lê 
hebûn û niha tenê 
30 hezar mane, û 
74 hezar kes ji wan 
Ereban hatine bicih 
kirin.
- Navenda Cindirêsê 
ku ji 5 hezar mal 
pêk tê, û derdora 
20 hezar kes hebûn. 
Niha tenê 10 hezar 
kes maye û derdora 
17 hezar Ereb lê 
hatine bivih kirin.
- Navenda Şiyê ku ji 
1200 malbatan pêk 
dihat û derdora 4800 
kes li xwe digirt û 
niha tenê 2500 kes 
maye û derdora 5 
hezar kes lê bicih 
kirine.
-Naveneda Mabata ku 
ji 1500 malan pêk tê 

û derdora 6 hezar kes 
lê diman, niha tenê 
1200 kes lê maye û 
derdora 6500 Ereb 
bicih kirine.
- Navenda Nahiya 
Bilibilê ji 750 malan 
pêk dihat û derdora 3 
hezar kes bûn, lê niha 

tenê 220 kes mane û 
derdora 2750 Ereb 
bicih kirine.
- Navenda Nahiya 
Şeran ji 400 
malbatan pêk dihat 
û derdora 1600 
welatiyên resen li 
xwe digrt, lê niha 400 

kes mane û derdora 
1100 Ereb lê bi cih 
kirine.
- Cilme derdora 
1200 mal têde bû, 
û derdora 4800 
kes lê diman û niha 
2500 kes lê mane 
û derdora 8 hezar 

Erebên hawirde lê 
bicih kirine.
- Bajarokê Meydan 
Ikbis ji 450 malan 
pêk tê ku 1800 kes lix 
we digirt û niha 500 
kes mane û derdora 
hezar Ereb lê bicih 
kirine.

- Gundê Dêr Soran ji 
450 malan pêk dihat 
û derdora 1800 kes 
lê hebûn, lê niha 
500 kes lê mane û 
derdora hezar kesî lê 
bicih kirine.
Ji destpêka 
dagêrkirina Efrînê 
ji aliyê grûpên 
çekdar ve, dest bi 
wêrankirina mal û 
milkên welatiyên 
sivîl, herwiha 
destdanîna ser 
darên zeytûnan û 
kargehan, herwiha 
dizîna milkên giştî 
li nava Efrînê. Jibilî 
vê yekê cihê dîrokî û 
şûnewarî mîna cihên 
wek( Endara- Keleha 
Hûrî- Teqleke- 
Seman-Berad- Girê 
Cindirêsê) hatin 
têkdan û wêrankirin 
û gelek perçeyên 
şûnewarî jî hatin 
dizîn, û gelek ji wan 
cihan jî ziraeke 
mezin ji topbarana 
çekdaran di destpêka 
operasyona ser 
Efrînê dîtin.Niha 
Girê Cindirêsê kirina 
serbazgeheke Tirkî 
û ji destpêka Nîsana 
2018an ve gelek 
gorên şûnewarî hatin 
vekirin mîna(Şêx Mûs 
Enzelî- Mîdana- Qere 
Cirn- Şera- Mabata- 
Şêx Ebdulrehman 
..hd)
Herwiha grûpên 
çekdar yên ser bi 
Tikriyê ve  zirareke 
mezin gihandine 
zeviyên çandiniyê 
û rûberên ber�ireh 
têkdane , herwiah li 
ser sînor jî dîwarên 
çemento li şûna 
daran hatine danîn 
û vê yekê zirareke 
mezin gihandine 
cotkarên Kurd li wê 
deverê, herwiha bi 
hezran dar hatine 
rakirin ku temenê 
wan bi hezarên 
salane û wek êzing 
hatine bikaranîn 
û �irotin, helbet 
zirareke meizn 
gihandiye xelkê 
deverê. 
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Kampa Holê dê karesetan li pey xwe ve bîne
Kurdistan-
Siwar Ebdulîlah

81 malbatên din ku xelkê 
bajarê Dêrazorê ne ji kampa 
Holê ya ya bajarê Hesekê 
derketin û vegeriyan cihên 
xwe. Hat zanîn, 81 malbat 
ku xelkê bajarê Dêrazorê 
û gundewarên wê ne û 
hejmara 265 kes in ji kampa 
Holê ya li parêzgeha Hesekê 
derketin û ji bo deverên 
wan hatin vegerandin. 
Piraniya wan jin û zarok in. 
Derxistina van malbatan 
li gor biryara Rêveberiya 
ser bi Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD ve   roja 
10ê Cotmeha borî tê. Li gor 
biryarê, malbatên kampê 
yên Sûrî ji bo bajarên xwe 
tên vegerandin. Kampa Holê 
li bajarê Heseke ye û yek ji 
mezintirîn kampên deverê 
ye. Niha li gorî rayedarên 
Neteweyên Yekgirtî 62 
hezar kes lê dijîn û piraniya 
wan jin û zarokên DAIŞê 
ne. Cîgirê Nûnerê Rûsya li 
Netewên Yekbûyî, Gennady 
Kuzmin di civîneke ne fermî 
ya Enûcmena Asayişê de 
daxwaz ji civaka navdewletî 
kir, gavên bi kiryar ji bo 
parastina zarokan bavêje 
û wiha berdewam kir “Li 
gorî yasayên navdewletî yên 
derbarê parastina mafên 
zarokan de, hemû welatek 
pabende ku welatiyên 
xwe vegerîne û rê nede ku 
zarokên wan bê regezname 
bimînin.” Cîgirê Nûnerê 
Rûsya li Netewên Yekbûyî 
got “Rûsya hewl dide 
zarokên xwe ji wan welatan 
vegerîne ku şer û alozî têde 
rû dide.” Kuzmin dibêje jî, 
tevî astengiyan, Rûsya ji sala 
2017ê ve 274 zarok ji Sûriye 
û Îraqê vegerandine. Li gor 
amarên Netewên Yekbûyî li 
Kampa Holê, 66 Hezar û 101  
kes hene, ku ji 60 welatî 
çûne Sûriyê û tevlî DAIŞê 
bûne.  Ji %39 ji wan xelkên 
Sûriyê ne, hejmara wan 25 
Hezar û 780 kes in. Ji %46 ji 
wan Iraqî ne, hejmara wan 
30 Hezar û 724 kes in.  Ji 
%15 ji wan xelkê welatên 
din in, ew jî 9 Hezar û 597 
kes in, û xelkê 66 welatan 
in. Li Kampa Holê 18 hezar 
û 208 malbat  hene  û %96 
ji wan jin û zarok in,  %66 
ji wan zarokên di bin 18 
salî re ne. Li gorî amarên 
Rêxistina Neteweyên 

Yekbûyî ya ji bo zarokan, 
UNICEFê, hejmara zarokan 
li wê kampê 28 hezar 
in.  Bêhtirî 7000 zarok ji 
wan, xelkê welatên din in.  
77 zarok sêwî ne, bav û 
diyên wan di şer de hatine 
kuştin.  12 hezar girtiyên 
çekdarên DAIŞî jî hene.
Herwiha Îraq jî dixwaze 
500 malbatên çekdarên 
DAIŞê vegerîne Îraqê, lê 
ev yek rastî nerasiyeke 
mezin li navxweya Îraqê li 
pey xwe ve aniye. Şandeke 
Îraqî ev demeke li Kampa 

Holê bûne, lê encamdana 
derxistina yekem karwanê 
wan malbatan biser neket. 
Rewangeha Sûriyê bo Mafên 
Mirovan dibêje sedema vê 
yekê pirsgrêkên navxwe 
ne li Îraqê û rêkeftin di 
navbera aliyê Îraqî û 
Rêveberiya PYDê de heye û 
nave 500 malbatan hatine 
tomarkirin. Li gor plana 
Hikûmeta Îraqê dê ew 
malbat li kampeke başûrê 
Mûsilê werin bicih kirin, 
lewma ev biryar rastî 
nerazîbûnan hat û xelkê 

wê deverê dibêjin dê ev 
yek kareseteke mezin ji bo 
deverê wan bîne û dê hizir 
û �ikra tundrewiyê careke 
din li deverên wan zêde 
bibe û dê rewş li deverên 
wan aloztir bibin ji berk u 
niha şanên veşrtî li Mûsilê 
û derdora wê hene, û dê ev 
yek bihêle zêdetir ew �ikir 
were belav kirin.
Welatiyekî bajarê Hesekê 
jî dibêje mana malbatên 
çekdarên DAIŞê di nava 
kampa Holê, herwiha mana 
çekdarên DAIŞê li nava 

zindana Hesekê metirsiyeke 
mezin e li ser bajarê wan, 
heta niha zêdetirî 50 Îraqî 
di nava kampê de hatine 
kuştin, car caran hin ji wan 
kesan ji nava kampê direvin 
û tik es nizane bê ew diçin çi 
deverê û ev yek metirsî ye, 
lewma pêwîste çareseriyeke 
bilez ji vê pirsgirêkê re were 
dîtin heta ku devera me ji 
karesatê bê parastin. Niha 
li wê kampê zarokê temenê 
wan salek hene, gelo ev 
zarok ji ku ve hatine û çi di 
nava kampê de çê dibe .
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Seîd Gabarî.. Şorşek di hunera Kurdî de

Hunermend ew kesên ku 
saz û awazê stranên wan 
di nava milet de û li her 
cihî zindî dimîne û geva 
gotina Pêşmerge û êş û 
derdê Kurdan tên bîra 
mirov ev yek li bîra me 
tîne navê hunermendê 
Kurd Pêşmerge  (Seîd 
Gabarî) ku  dengê awazên 
wî di her maleke kurdî de 
tê bihîstin. 
Hunermendê kurd 
" Seîd Gabarî "Ku ji 
dayîkbûna sala “1956 ” 
li gundê “Xirabê Kejê ” 

yê bi ser bajarê Amûdê yê 
Kurdistana Sûriyê ve, û li 
Gundê Girzîn dest bi karê 
Hunerî kiriye,  herwiha Seîd 
Gabarî yek ji hunermendê 
naskirî bû di nav Kurdan 
de û bi nivîsandin û gotina 
stranan bi deng û awazên 
xwe gelek stranên wî 
navdar bûn û hunermend 
Gabarî bû xwedan dîrokeke 
dewlemend di dibistana 
hunera kurdî de.
Û herwiha hunermendê 
navdar “Seîd Gabarî”, di 
zaroktiya xwe de bi temenê 
” Heşt” salî bi dayîka xwe re 
bi dest karê stran û huner 
û foloklor kiriye. Di temenê 
deh salî de, di sala 1969an 
de li Qamişlo yekem strana 
xwe tomar kir.
hunermend” Gabarî ” bi 
gotina stranên şoreşgerî û 
netewî ,û bi stranên evînî û 
gelêrî jî navê wî li deverê û li 
cîhanê hatiya tomar kirin.

Û herwiha hunermend “Seîd 
Gabarî”, hunermendekî 
nêzîkî gelek helbestvan û 
stranbêjan bû weku Seydayê 
Tîrêj, Cegerxwîn, gelek 
helbestên wan kirina stran 
yek ji wan strana gelekî 
naskirî bi dengê xwe yên 
zelal strand “Bilbilê Dilşad ” 
ku Seydayê Tîrêj nivîsand bû.
Û herwiha ji rexekî dî ve 
hunermend “Gabarî”, bi 
niştîmanperwerî û stranên 
xwe yên neteweyî gelek 
caran ji aliyê rêjîma Sûriyê 
ve di hat bin çavkirin, ji 
ber vê yekê wî berê xwe de 
Başûrê Kurdistanê,
lê ev yek nabû kelem li 
pêşiya Hunermend” Seîd 
Gabarî “, ku di peyv û stranên 
xwe de derd û êş û kulên gelê 
xwe û daxwaz û baweriyên 
wan bi hunermendiyeke 
bilind bîne ziman,û tevî ku 
nabîne jî wî xwest xebata 
xwe ye kurdayetî di nava 

refên pêşmergeyan de cihê 
xwe bigir e.
Û herwiha Hunermendê 
navdar “Seîd Gabarî ” 
jiyana xwe di hunerê û 
xizmeteke mezin a muzîk 
û stranên kurdî de kir, lê 
mixabin Îro ev hunermend 
li pey xwe samanek mezin 
û dewlemend a hunerî hişt, 

û ew dê her Tim bi deng 
û awaz bi hunera xwe ya 
bilind di bîra me de zindî 
bimîne. Hêja ye gotinê ku 
Îro 4ê Gulana 2020an li 
Nexweşxanyeke Hewlêrê 
çû ber dilovaniya Xwedê, 
û li goristana Mela Omer 
li Hewlêrê bi xakê hat  
spartin.

Hêvî Delî

Li Pora çi   meyzekim
Peyv  bi tev bûne pesndar

bin   siya   her   tayekî
sêdara       min e       li   dar

Yan   li   çava    û   erbû
Tên    ji   wa   tîr    bêjimar 

Min bi lavlav daye pey
Kuştim dîsa bûm spasdar

Gelo    li dev   û    lêva
Ku    meyê  sor   jê   di bar

Li     bejnê     binerim
tew  wê dil  bir  bi yek car

Dêm gula bi reng û bîn    
Jê  re ez bûm xwendewar

Rû  ciwan   û   xweşike 
Wê da  ser  milê  min  bar 

Qirik   bost  û   çar  tilî
Min   ziman  li  ser   bi zar

Roj û şev pêkve nalim
Ç’ hêjane reşbisk   û   çar

Gerden û beden zerî
Tu  li min    bike   mehdar 

Şêrîniya    xalên     hûr
bîr   û      agahin      êvar
şeng   û   lalaye   bejin
feryad ji destê wê yar
eşqê bê sewda   kirim

Mal    wêranim   û    hejar
Ne reng li min nemaye

Ji   çava     diçin      robar
Ji     êşa    nav  hinava

sojit     bi pêt  û   heft ar
Bi sed destî ber  jor ve

Li yezdan dikim  hewar

Mahir Hesen

Şengiya 
dilber 

-Kurdisran
Bidûvçûn

 Pirtûka nivîskar Raman
 Ehmed ya bi navê "Analîza
 Devoka Kobanîyî - Fonolojî
 û Morfolojî" ji weşanxaneya
.AVA'yê derket

 Raman Ehmed ku bi xwe
 xelkê herêma Kobaniyê ye,
 di Pirtûka “Analîza Devoka
 Kobanîyî” de, mijarên
 zimannasî, devoknasiyê
 û Kurmanciya herêma
 Kobaniyê analîz dike. Raman
 Ehmed niha li Almanyayê

 dimîne, çend sal in xebatê
 di warê ziman û rêzimana
 kurdî de dike û di dema
 dawî de zincîreyek
 waneyên zimanê kurdî
 bi riya “online” pêşkêş
.dikir

Pirtûka "Analîza Devoka 
Kobanîyî" derket


