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"Nirxê kelûpelan kêm bikin, rewşa xelkê liber çav bigrin"

Îmad Cuma-Qamişlo

Di dema dawî de, 
nirxê kelûpelan li 
Kurdistana Sûriyê 
gelekî zêde bûye 
tevî daketina nirxê 
dolar beramber 
lîreya Sûrî, herwiha 

nirxê goştê mirîşkan 
gelekî jî zêde bûye 
û ev yek jî cihê 
dilgiraniya xelkê 
Kurdistana Sûriyê ye.
 Welatiyekî bajarê 
Qamişlo dibêje, 

rewşa me gelekî 
zehmet bûye û nirxê 
her tiştî buha bûye û 
kirîna goşt ji bo me 
bûye hesret, lewma 
divê ev pirsgirêk 
were çareserkirin 

heta ku xelk berê 
xwe nede koçberiyê.
Welatiyekî din jî 
behsa zehmetiyên 
xwe dike û wiha 
dibêje, ew biryara 
119 ku hate 

hilweşandin dê 
karesatek çê kiriba 
, lê bi hêza xelkê 
ew biryar hate 
hilweşandin, divê 
xelk yek deng û yek 
dest bin li dijî gendelî 

û bazirganan, 
yên ku vî karî 
dikin dixwazin 
xelk bêzar bibin 
û ji deverên xwe 
birevin û ev yek bi 
mebest tê kirin.



www.pdk-s.com

2 www.pdk-s.comHezîran  / 1 - 6 - 2021 Kurdistan-Hejmar (198)

45 sal bi ser Şoreşa Gulanê re derbas dibin

Kurdistan- 
Bidûvçûn

45 sal bi ser Şoreşa 
Gulanê de derbas 
dibe ku ev şoreş 
berdewamia Şoreşa 
mezin a Eylûnê bûye, 
û bi saya vê Şoreşê 
ev destkeftên niha  li 
Herêma Kurdistanê 
hene, lewma vê 
şoreşê hişt ku hestê 
netewî di nava nifşan 
de berdewam be.
Serok Mesûd Barzanî 
di peyamekê de bi 
boneya 45 saliya 
Şoreşa Gulanê 
ragihand, Şoreşa 
Gulan ew peyam bû 
ji bo hemû nehez 
û neyarên gelê 
Kurdistanê ku ji bilî 
hebûna pîlangerî 
û gef û bihêza 
neyaran û astengiyên 
cûrbicûr, gelê 
Kurdistanê îradeya 
xebat û rûbirûbûna 
zulm û neheqiyê heye 
û xebat û têkoşîna 
xwe ji bo qadên 
rastî ku axa pîroza 
Kurdistanê veguheze.
Peyama Serok 
Barzanî:
Bi navê xwedayê 
mezin û dilovan
Şoreşa Gulan 
ezmûneke 
dewlemendê 
berxwedan û xwe 
rêkxistin û rabûna 
gelê Kurdistanê 
ye. Li rewşa piştî 
şikest û koçberî û li 
bin guvaşên cûr bi 
cûrên neyarên gelê 
Kurdistanê karî bi 
planeke têr û tije û 
baweriyeke bi hêz 
ya şoreşa Gulanê 
destpêbike. Şoreşa 
Gulan ew peyam bû 
ji bo hemû nehez 
û neyarên gelê 
Kurdistanê ku ji bilî 
hebûna pîlangerî 
û gef û bihêza 
neyaran û astengiyên 
cûr bicûr, gelê 
Kurdistanê îradeya 
xebat û rûbirûbûna 
zulm û neheqiyê heye 
û xebat û têkoşîna 

xwe ji bo qadên 
rastî ku axa pîroza 
Kurdistanê veguheze.
Şoreşa Gulan hilgirê 
peyam û armancên 
şoreşa Eylûlê û 
berdewamiya hemû 
şoreşên berê yên 
Kurd bû û ji bo 
hemû neyaran jî 
da xûyakirin ku 
îradeya azadîxwazî 
û şoreşgeriya Kurd ti 
demekê naşike.
Şoreşa Gulan roja 
26.05.1976 bi 

yekem çalakiya 
Pêşmerge li Hacî 
Omeran destpêkir 
û Seyid Abdulla 
yekem şehîdê vê 
çalakiya destpêka 
şoreşa Gulan bû. 
Li 45. salvegera 
destpêkirina şoreşa 
Gulanê da bi bilindî 
bîranîna hemû 
şehîdên şoreşa 
Gulan û şehîdên 
Kurd û Kurdistanê 
dikîn. Tekez jî 
li wê yekê dikîn 

azadî û destkeftên 
gelê Kurdistanê 
li sayeya xwîn û 
qurbanîdana şehîdên 
me pêkhatiye. Li 
vê bîranîna pîroz 
da pêzanînên min 
ji bo xebat û keda 
wan hemû têkoşer 
û qehremanan 
heye ku li xebata 
Pêşmergayetî û hizbî 
û xebata nihênî ya li 
nav bajar û li koçberî 
û derbederiyê de 
rola wan li şoreşa 

Gulanê da hebûye 
û qurbaniyê dane û 
ji bo gelê xwe bûne 
cihê şanaziyê.
Herwiha Partiya 
Demoqrata Kurdistan 
- Sûriya PDK-Sê, 
birûseke pîrozbayê 
arasteyî serok Mes'ûd 
Barzanî kir, û têde 
45mîn salroja şoreşa 
Gulanê li serok 
Barzanî û tevaya 
endam û alîgrên 
Partiya Demokrata 
Kurdistanê pîrozkir.

Birûska Partiya 
Demoqrata Kurdistan 
- Sûriya PDK-Sê , got 
ku şoreşa Gulanê 
dirêjpêdera şoreşa 
Êlûnê bû , û ew 
mehên navbera 
herdu şoreşan de 
weke qonaxa dubare 
xwerêkxistinê di 
nava rêzên Partî û 
cemawerê Kurdistanê 
de.
Herweha di birûska 
pîrozbahiyê de hatiye 
ku şoreşa Gulanê di 
26 Gulana sala 1976 
an de destpêkir, û 
tevaya gelê kurd tevlî 
rêzên şoreşê bûn, ku 
raperîna sala 1991an 
yek ji encamên 
şoreşa Gulanê bû .
Bi helkefta 
derbasbûna 45 
salan bi ser şoreşa 
Gulanê de Encûmena 
Niştîmanî ya Kurd 
li Sûriyê ENKSê, 
birûseke pîrozbayê 
arasteyî serok Mes'ûd 
Barzanî kir.
Di birûska pîrozbayê 
de ENKSê helkefta 
derbasbûna 45 
salan bi ser şoreşa 
Gulanê li serok 
Barzanî û tevaya 
kadir û endamê 
Partiya Demokrata 
Kurdistanê pîroz 
kir, û got ku şoreşa 
Gulanê dirêjpêdera 
şoreşa Êlûnê bû , 
ku Barzaniyê nemir 
raberayetî dikir li 
dijî sitem û pîlanên 
ku gelê Kurdistanê 
armanc dikir.
Herweha ENKSê di 
pirûska pîrozbayê 
de, got ku gelê 
Kurdistanê dizane 
ku ev destkeftên 
Kurdistanê 
derencamên şoreşa 
Êlûn û Gulanê 
, û qurbaniyên 
pêşmergeyên 
qehremanan, 
û herweha 
serkirdayetiya 
weya hekîmane ji 
şoreşê re bû, sedem 
ku pêşerojeke 
geş çaverêa gelê 
Kurdistanê bike.

Şoreşa Gulanê bingeha destkeftan e
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Hilbijartinên Serokatiya Sûriyê rewşê aloztir dike
Kurdistan- Dilşad Xelef

Hilbijartinên Serokatiya 
Sûriyê di 26ê Gulanê de 
birêve çûn, ku têde Beşar 
Esed biser ket ku ev yek 
ji hemû welatiyên Sûriyê 
û cîhanê re naskirî bû. 
Hilbijartin nerazîbûnên 
mezin li pey xwe ve anîne 
û her yek ji Amerîka û 
Ferensa û Brîtaniya û 
hejmareke dewletên din 
ev hilbijartin red kirin û 
tenê Rûsiya û Îran û çend 
welatên nêzîkî rejîma Sûriyê 
ev hilbijartin pejirandin. 
ev yek di demekê de ye 
ku partiyên tevgera Kurdî 
bi hemû aliyên xwe tevlî 
van hilbijartinan nebûn 
û ew bi ne rewa û destûrî 
binav kirin. ji aliyekî din 
Neteweyên Yekgirtî tekezî li 
ser çareseriya pirsa Sûriyê 
bi rêya biryara 2254 ya 
navdewletî kir.Rojnameya 
Kurdistan nerîna welatiyên 
kurd li Kurdistana Sûriyê 

di vê derbarê de wergirt. 
Welatiyê bi navê Barzan 
Omer wiha di vê derbarê 
de got, her kes dizane ev 
hilbijartin pêkenok in û me 
hemûyan dizanî ku dê Esed 
biser bikeve, Rûsiya dixwest 
ev yek bibe da ku valahî di 
serokatiyê de çê nebe û wek 
libnanê nebe, helbet Rûsiya 

dikarîbû yekî din jibilî 
Esed destnîşan bike, lê ew 
dixwaze ev malbat bimîne 
ji ber ku wê rêkeftin ligel 
wan kiriye derbarê Deryaya 
Spî û hin mijarên din ku ji 
bo Rûsiyê çarenivîsaz in. 
Ehmed Ebdula jî wiha li 
ser vê mijarê dibêje,  her 
kes dizanîbû dê Beşar Esed 

derkeve, bi rsatî Encûmena 
Ewlekariya Navdewletî 
nikare tiştekî bike, nikarîbû 
van hilbijartinan rawestîne, 
gelo ka desthilata wê û ew 
bi tenê nav e , wê Beşar heta 
7 salên din jî bimîne û ti ke 
sjêre nebêje çima, Komîteya 
destûr jî hemû derew e û 
tenê dirêjkirina temenê vê 

rejîma xwînmij e.Welatiyekî 
din dibêje divê biryara 
2254 were cîbicîkirin û 
hilbijartinên  pak û paqij 
birêve biçin û xelkê bi azadî 
û demokrasî dengê xwe 
bidin ew kandîdên ku ew 
dixwazin, daku Sûriyê ji 
rewşa ku niha têde ye rizgar 
bibe.

Hilbijartin li Sûriyê şanoyek bû

Tê diyar kirin ku Esed ji bo 
dewra çaremîn bibe Serok.  
Piraniya çavdêran jî piştrast 
in ku Beşar bi temenê 55-
salî dê heft-salên din jî 
Serok bimîne - ji ber ku 
hilbijartinên ne azad û ne 
dadperwer. 
Li gorî hejmara fermî, 
tê zelal kirin ku Esed di 
hilbijartina serokatiyê ya 
dawîn a 2014an de hema 
ji sedî 90 ji sedî bi dest 
xistibû. Divê hilbijartinên 
serokatiyê gelek 
hewcedariyan pêk bînin. 
Nimûne, dive ku piştgiriyê 
ji 35 endamên Parlament 
bistînin - ev bê guman ji 

hêla partiya Baas ya Esed 
ve jî tê serdest kirin.  Wekî 
din, gerek ew deh salên 
borî li ser xaka Sûriyê be 
- bendek ku rexnegirên 
rejîma Baas û çalakvanên 
dijberiyên wê yên li sirgûnê 
ji hola hilbijartina dûr bike.  
Di heman demê de ferz e 
ku helbijer bi kesekî / a ku 
xwediyê hemwelatiya Sûriyê 
ye re hevjin be. Dive ku ew 
ne kêmî temenê 40 salî be . 
Lê dema Beşar buye serok 
ev bend hemî pêk ne anîn û 
dîsa bû Serok
Bi çi awayî be Partiya 
Baas ji hemwelatiyan 
di xweza ku deng bidin. 
Kesên li derveyî welat dijîn 
dikarin heta 20ê Gulanê li 
balyozxaneyên Sûriyê dengê 
xwe bidin.  Hejmarek mezin 
ji kesên ku di hundurê 
welêt de koçî herêmên din 
bûne.  Bi mîlyonan ji wan 
naha li bakurê rojavayê 
parêzgeha Idlibê û her 
weha li parêzgehên rojhilatî 
sûriya ne. Ne di bin kontrola 
hikûmetê de ne.  Di şûna wê 
de, arteşa Tirk an milîsên 
ku bi wan re hevalbend in 
îro li wir berpirs in û ew li 
dijî hilbijartina ne , wekî 
din jî Kurd bi çend kesên 
xwedî berjewendî tevlî bêne 

lê nayê wateya ku em bêjin 
kurd piştgiriya hilbijartina 
dikin. Li vir jî tê gotin ku 
hilbijartin ne rewa ne û ne 
dadperwerin.
Lewma çavdêrên 
navneteweyî guman dikin 
ku dê dengdana de dive 
pêşî pêdiviyên Konseya 
Ewlekariya Neteweyên 
Yekbûyî pêk bîne.  Jenifer 
Fenton, berdevkê şanderê 
taybetî yê Neteweyên 
Yekbûyî jibo Sûrîyê, wisa 
axivî ku hilbijartina 
serokkomarî jibo 26ê 
Gulanê hate plan kirin.  
"Lêbelê, hilbijartin di 
çarçova destûra heyî de hate 
destnîşankirin. Ji ber vê 
yekê ew ne beşek ji pêvajoya 
sîyasî ye ku bi Biryarnameya 
2254 ya Civata Ewlekarîyê 
hatî saz kirin.”
Biryarnameya ku di 
Kanûna 2015an de hate 
erê kirin , damezirandina 
hukûmetek demkî û piştra 
jî pejirandina destûrek 
nû pêşkêşî dike.  Destûra 
bingehîn a Sûrî ya niha 
vedigere sala 2012. Ev 
tê vê wateyê ku yek ji 
daxwazên yên biryarê 
nehatiye cîbicîkirin.  Lewma 
Neteweyên Yekbûyî di 
van hilbijartina de ne 

têkildarin û ne jî baweriyê 
pê tîne. Û ew mercên ji 
hêla Neteweyên Yekbûyî 
ve hatî danîn ku hemî 
welatî dikarin beşdarî 
hilbijartinan bibin , 
nehatiye bicihanîn.
Hikûmeta Elmaniya jî wusa 
dibîne û piştgiriya Biryara 
Encûmena Ewlekarîyê 
2254 jibo paşeroja sîyasî ya 
Sûrîyê dide. Wezareta Derve 
ya Elmanya di daxuyaniyekê 
de agahî da û wisa diyar kir 
ku  (biryar) di heman demê 
de li ser mijara hilbijartinan 
jî xwedî helwest e û tekez 
dike ku divê ew azad û 
dadmend bin û bi beşdariya 
hemî Sûriyan, di nav de 
yên li dîasporayê jî hene. 
Lêbelê, heya niha, ti nîşanên 
Amadekirina hilbijartinên 
azad û dada di Wateya vê 
çareseriyê de nehatine 
durst kirin.  
Ev netenê helwesta 
Elmaniya ye,  Rêvebiriya 
Biden (Serokê Amêrîka ) 
di wê demê de ragihand ku 
ew ê encama hilbijartina 
serokatiyê li Sûriyê 
danasînê pê neke ger deng 
ne azad û dadperwere be, û 
ji hêla Neteweyên Yekbûyî 
ve were şopandin û tevahî 
civak têde be.Ev tev ji bo 

hikumeta Sûrî rêzikname 
li xwe bigire ku veguherîna 
siyasî ya demokrasî û mafên 
mirovan pêk bîne. 
Hilbijartin di demekê de 
ye ku Sûriye di warê aborî 
de hilweşe. Rewşa sûrî  di 
salên şer de pir xirab bû , 
ji ber cezayên navneteweyî 
û pandemiya Corona ket di 
bin zextek zêde de.  Li gorî 
texmînên ji hêla karûbarê 
pêşbîniyê ya "Intelligence 
Unit" ve, deynê neteweyî 
yê Sûriyeyê ji sedî 57,7ê 
hilberîna navxweyî ye. 
Di 2018-an de - ku jê re 
hejmaran herî paşîn tê 
de hene - deynê biyanî yê 
tevahî 4.6 mîlyar dolarê 
Amerîkî bû (wekheviya 
3.8 mîlyar €). Û ev ji bo 
piraniya mirovên li Sûriya 
dijîn, felaketek e.  Li gorî 
hejmarên herî dawî yên 
Neteweyên Yekbûyî, 13,4 
mîlyon mirov - du ji sê Sûrî - 
hewcedarê arîkariya mirovî 
ne.
Li gor nerîna min , dibe ku 
rêjîm encama hilbijartinê 
ya fermî di serî de bikar 
bîne da ku xwe ji cîhanê tevî 
re rewa bike lê gelo pirs li 
vir heye nerîna dewletan ji 
van hilbijartin dê tiştekî ji 
rêjîma baas guherîne?! 

Mahir Hesen
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Pirtûka Serok Barzanî ya bi navê "Bo Dîrokê" 
bi zaravayê Kurmancî hat çapkirin

Kurdistan-Bidûvçûn

Pirtûka "Bo Dîrokê" ji aliyê 
nivîskar û rojnamevan Arif 
Zêrevanî ve hat wergerandin 
û ji aliyê Weşanxaneya 
Avestayê ve hat çapkirin.
Di pirtûkê de dîroka 
Kurdistanê, bûyerên pêvajoya 
referandûma serxwebûnê û 
nirxandinên li ser Kurdistan, 
Iraq û herêmê cih digrin.
Li ser berga pirtûkê van 
gotinên Serok Barzanî cih 
digrin: “Pirsyar ev e; Madem 
rê nayêt dan ko em şirîkên 
vî welatî bin em dê bi çi 
hêviyekê endamên vî welatî 
bin? Di gelek qunaxan de ji 
bo xatirê Iraqa nû û li ser 
sozên Emerîkayê me çavên 
xwe ji gelek mafên xwe 
û zêdegaviyên hikûmetê 
iraqî re neqandibû. Ev hemî 
sebebên wê çendê bûn ko 
em digel aliyên kurdistanî 
bigihîn wê netîceyê yan 

divêt em di dewleta Iraqê de 
şirîk bin yan jî wekî sedsala 
borî her di xelekeka vala de 
bizivirin. Madem Bexdayê jî 

nekarî me wekî şirîk qebûl 
bike, divêt em bidin ser 
rêya xwe.” Serok Barzanî di 
pirtûka xwe de balê dikşîne 

ser wê yekê ku li hember 
daxwazên Kurdan ên rewa 
û aştiyane, bi çek û zilm û 
şovenîzmê bersiv têne dayîn.  

Hêjayî gotinê ye ku wergera 
bi zimanê Tirkî ya pirtûkê 
jî dê di demeke nêz de were 
çapkirin.

Miletkî bê hevsar bi serîvekirin cehar 
Li ser me paldaye neyar 
welatê min kir çar par 
ev partiyên ji hevketî
 ji hev bûne sed kerî
 Karê wa bû berberî 

bi nakokiya û deh bendî 
welat ji xelkê ra berda 
em têde bûne winda 
millet bû jar û birçî 

em hiştin bê war û cî 
hinek bûne Qamçorcî 
bûne koçber û bêzar 

felek jî bûye neyar
 biryar bûye ya diza

 millet kirne şerpeze
 em têne hevdû bi geza 
millet maye bê xwedî 

ji ber vî karê rijî 
bê ser û ber û rizî

 nizanê li kê bikê gazî 
derfet hatibû li ber derî 

mixabin ji desta �irî bi sedema ez ezî 
millt hêvî ji wa birîn

 derdê me bû sed birîn 
bi êş û azar û xemgîn 

Şiyar Alyanî 

Bi serî ve kirin cehar 

Şivan Hisên- Hesekê

Xwendevanên Kurdistana 
Sûriyê, çi yên pola 9an û 
çi yên pola 12an dst bi 
ezmûnên xwe yên dawî 
kirine, ku ev ezmûn di 
rewşeke gelekî zehmet û 
dijwar de derbas dikin. 
Hejmareke zêde ya 
xwendevanan rêbazên 
rejîma Sûriyê dixwînin 
ew ji ber ku rêbazên 
danpêdankirî ye, û ew 
gelek zehmetiyan dibînin.
Welatî li ser pêşkêşkirina 
ezmûnan nerînên xwe 
tînin ziman. Welatiyek 
dibêje rewşa xwendinê li 
Kurdistana Sûriyê gelekî 
zehmet bûye, xwendevan 
rastî astengiyên mezin 
dibin, ew jî ji ber gelek 
sedeman, hin xwendevan 
ev demeke dirêj ji sîstema 
xwendinê ya rejîmê qut 
bûye, û niha dixweze 
careke din vegere wê 
sîstemê bixwîne û ev yek 
jî bi xwe zehmetiyeke 

mezin ji wan re durist dike û 
niha bi hezaran xwendekar 
ezmûnên xwe li çargoşeya 
ewlekariyê pêşkêş dikin 
û ew di rewşeke xerab de 
ezmûnên xwe pêşkêş dikin 
ji ber ji dervyî çargoşeya 
ewlekarî xwendevan nikarin 
ezmûnan pêşkêş bikin û ev 
yek bargiraniyeke mezin 
li ser dibistanan çê dike, û 
her polek  hejmareke zêde 
ya xwendevanan di nav de 
ye û tevî nebûna elikitrîkê 
û avê, ez dikarim bêjim ku 
karesateke mezin. herwiha 
rêveberiya Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD astengî ji 
xwendina Erebî re çê dikir 
û nedihişt mamoste xulên 
taybet bidin û ev yek asta 
xwendevanan daxist û dê 
bandorê li ser ezmûnan 
bike, israra vê partiyê li 
ser sîstema xwe îdyolojîk 
dê rewşa xwendinê li 
Kurdistana Sûriyê berev 
karesatekê ve bibe, ji ber ku 
ev rêbaz ne danpêdankirî ne, 
û sîstemekî îdyolojîkirî ye, 

lewma divê çareseriyek 
ji vê pirsgirêkê re were 
dîtin heya ku careke din 
bawernameyên Kurdan 
çê bibin, herwija doktor û 
endezyar û mamosteyên 
me yên baş û bi ezmûn 
çê bibin. Welatiyekî din 
dibêje, zarokê me rsatî 
zehmetiyan tên, em ji 
gundan wan tînin û ev yek 
dibe bargiraniyeke meizn 
ji bo me, ji ber ku rê dûr e 
û havîn e heta ku dighên 
tendursitiya wan têk diçe 
û ew rastî pirsgirêkan 
têne.herwiha heger pere 
hebana minê xanî ji bo 
wan li nava Qamişlo kirê 
kiriba, niha gelek xelk 
wisa dikin ji Dirbêsiyê û 
Amûdê û gundên derdorê 
tên û li Qamişlo xaniyan 
kirê dikin.Divê bi rastî 
çareseriyeke ji van 
xwendevanan re were 
dîtin heta ku bikaribin 
ezmûnên xwe bi rehetî 
û bê kêşe û pirsgirêk 
pêşkêş bikin.

Xwendevanên Kurdistana Sûriyê 
bo pêşkêşkirina ezmûnan rastî 

astengiyan tên


