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Leşkeriya neçar rawestînin, 
em ne kuştiyê di ber xelkê de ne

Mihemed Cuma

Encûmena Leşkerî 
ya Minbicê ku 
ser bi rêveberiya 
PYDê ve, biryara 
Leşkeriya Neçar 
rawestandin.Lê ev 
yek di demekê de 
ye ku li deverên 

Kurdî leşkeriya neçar 
berdewam û girtina 
xortan nehatiye 
rawestandin, û ev 
yek niha di nava 
raya giştî ya Kurd e 
bûye cihê pirsyarê.
Welatiyekî bajarê 

Qamişlo li ser vê 
mijarê wiha dibêje, 
xelkê Munbic li 
dijî vê rêveberiyê 
derketin û leşkeriya 
neçar li cem wan 
hate rawestandin, 
gelo çima heta niha 

xort û ciwanên 
Kurdan li wan 
deveran şer dikin, 
divê leşkeriya neçar 
li deverên Kurdî yên 
Kurdistana Sûriyê jî 
were rawestandin, 
em ne kuştiyê di ber 

xelkê de ne.
Îvan Xidir jî li ser 
vê mijarê wisa 
dibêje, wek çawa li 
Munbic ev biryar 
hate rawetandin 
divê li deverên me 
jî wisa bibe, heger 

na dê tevahiya 
miletê me bar 
bike û dê koçberî 
derveî welat bibe 
û niha ev yek 
dibe û ev yek dê 
karesatekê li pey 
xwe ve bîne.
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Kurdistan-
Salar Mehmûd

Damezirandina 
Partiya Demokrata 
Kurdistan- Sûriya ji 
bal piraniya Kurdên 
Kurdistana Sûriyê 
ve di wê demê de  
hatibû pejrandin, 
lewra di demeke 
kurt de derbasî hemî 
malên Kurdan bibû, 
û xebata netewî 
û niştîmanî bi 
rêbazeke demokrat 
dişopand, ji wê rojê 
ta roja îro xebata wê 
li dijî destêwerdanên 
rejîmê û rewşa 
awarte û kiryarên 
çewt û regezperest 
û projeyên wê yên 
şo�înî bû.
Derabrê 
damezrandina 
yekemîn partî li 
Kurdistana Sûriyê 
Silava Hesen ji bajarê 
Qamişlo wisa got:" 
Pêdivî ye ku li ber 
wan damezrêner û 
xebatkarên rêzdar 
yên ku canê xwe �îda 
kirin ji bo azadiya gel 
û welat li ser rêbaza 
partî û Barzaniyê 
nemir bigrin, û ti carî 
wan jibîr nekin ji ber 
ku ew sembolên vê 
partiyê bûn û canê 
xwe kirin qurban 
û dema xwe hemû 
terxankiribûn ji 
vî karî re, niha bi 
hezran ciwanên me 
hene, divê em wan 
tevlî xebata partiyê 
bikin û nehêlin 
ku ev ciwan dûrî 
me bikevin ji ber 
dûrbûna ciwanan tê 
wateya paşerojeke 
tarî û nediyar lewma 
guhdanû bi ciwan 
û jinan bikin heta 
ku partiya bêhtir 
bi pêş ve biçe û li 
paş nemîne, ne tenê 
ciwan divê tex û 
çînên hemû civaka 
me xwe di nava vê 
partiyê de bibînin 
da ku xwe kêm 
nebînin, Partiya 
me amrazeke ji bo 
gihiştin bi armanca 

me ya sereke ku 
ew jî dabînkirina 
mafê gelê Kurd e li 
Kurdistana Sûriyê û 
gihiştin bi statoykeke 
danpêdankirî ku 
mafê gelê Kurd tê 
de parastî be,û êdî 
rastî ti êş û azaran 
mîna berê ne û 
Kurd jiyaneke xweş 
dûrî astengiyan 
bijîn,lewma divê emê 
yek dest bin heta 
ku em bikaribin vê 
yekêbidest bixin ".
Sîpan Hemdula ku 
ew bi xwe xelkê 
bajarê Hesekê ye 
wiha got:"Niha 64 sal 
di ser damezirandina 
Partiya Demokrata 

Kurdistan-Sûriya 
re derbas bû, lewra 
divê niha hemû 
endam û alîgirên 
partî piştevaniyê 
partiyê bikin da ku 
cihê  xwe bihêztir 
bike di nava tevgera 
Kurdî de, bila em vê 
bîranînê jibîr nekin, 
û her sal bibîr bînin 
di rêya lidarxistina 
semînar û ahengan 
re, Partiya me, xelkê 
me hişyar kir û 
nehişt em ziman û 
çand û kiltûra xwe 
jibîr bikin û ev bi xwe 
jî şanaziyeke mezin 
e ji b me, lewma divê 
em sûda vê partiyê li 
ser kesayetiya Kurd 

li Kurdistana Sûriyê 
jibîr nekin, vê partiyê 
di riwê sitemkaran 
de rawestiya, hişt ku 
nasnameya Kurdî li 
Kurdistana Sûriyê 
zindî bimîne, û jinav 
biçe û ev bi xwe jî 
destkefteke mezin 
e ji bo gelê kurd li 
kurdistana Sûriyê ".
 Cemşîd Selah 
derbarê karê niha 
ku tê kirin got:"Karê 
niha dibe, ne bi qasî 
wî karê berê bû, Divê 
Partiya Demokrata 
Kurdistan-Sûriya 
PDK-Sê karekî cidî 
ji vê qonaxê re bike 
da ku cihê xwe di 
nava cemawerên 

xwe de bêhtir bihêz 
bike, ji ber ku hêviya 
xelkê di vê rêbazê de 
ye,  PDK-S xwedan 
cemawerekî mezin 
û bi hêz e, lewma 
divê vî cemawerî ji 
xwe bêzar neke û 
karekî cidî û xurt di 
vê qonaxa hestiyar 
de bike,niha PDK-s li 
ser asta navdewletî 
pêwendiyên wê yên 
baş hene, herwiha 
kadirên wê yên 
gelekî baş hene 
lewma divê sûdê ji 
vê yekê werbigre û 
xwe li Kurdistana 
Sûriyê bihêztir 
bike,ev yek jî helbet 
pêwîstiya vê yekê 

bi kadirên ciwan 
heye da ku bêhtir 
bikaribin karekî 
ji bo xizmeta gelê 
xwe li Kurdistana 
Sûriyê bikin, divê 
xizmetkirina xelkê 
di karên sereke yê 
partiyê de be,ji ber 
hêviyeke mezin 
ya vê xelkê bi 
Partiya Demokrata 
Kurdistan- Sûriya 
heye, û divê ev 
hêvî zindî bimîne." 
Tê zanîn di 14-6-
1957an de yekemîn 
partî bi navê Partiya 
Demokrat a Kurdli 
Sûriyê  li ser destê 
grûpek rewşenbîr 
hate damezirandin.

64 sal 
ji kar û xebata berdewam
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Yên dizanin û nizanin wekhev in? 

Têkiliyên “PKK ” ên bi 
Tirkan re ku beşdarî 
operasyonên derveyî sînor 
Tirkiye dibin hene, çi li ber 
çava û eşkere, û çi bi dizî, û 
di jûreyek tarî de. 
PKK ’ya ku girêdayî di 
destpêkê de bi zavayê 
mezinê MIT a tirk ve 
,Ebdulleh Ocelan û paşî bi 
zilamên dewleta kûr  (Cemîl 
bayik , murad kerîlan, 
mustefa û dewran kalkanê 
tirk ) ên ku li ser destên 
MITan hatine perwerdekirin 
di operasyana derveyî 
sînorên tirkî têklîdarin , 
û bi awayekê zelal qadên 
herêma kurdistana fedrîyal 
di gel Hêzên Çekdarên 
Tirkan   bombebaran dijî 
zivîl bi xurtî dikin , û êrişî 

cih û baregehên Pêşmergan 
dikin.
Bikarhênerên torên medya 
ku bi rojan e li dijî PKKê 
ne razî bûna xwe  didin 
nîşandan, û Vir û tohmetên 
derewîn ên serokên Qendîlê 
eşkere dikin. Dibêjin 
ev Çil  sal in, ew Partiya 
Demokrata Kurdistanê bi 
xiyanetê tawanbar dikin, 
ev herêma Kurdistanê a 
bi serweriya Serok Mesûd 
di warê avahî, bajarvanî, 
çandî û ewlehî de bûye yek 
ji wan deverên herî bedew li 
Rojhilata Navîn.  Lê wêran û 
talan kirina bajar û Gundên 
kurdin ji aliyê PKKê ve 
berxwedan û raperîn e.
Axavtin û kar û kiriyarên 
PKK ku mijara gotinê ye 
bi vî awayî cardin diyar 
dibe . Vê yekê nirxandinên 
Rêberê Herêma Kurdistanê 
ji bo têkiliyên PKKê di gel 
dewleta Tirk buye cihê 
nexweşiyê bo Qindîl.
Di vî warî de, em ê hewl 
bidin ku PDK û Pkk bidin 
ber hev û rastiya ji bo hogir 
û piştgirên pkkê yên raman 
û diruşmeyên Qendîlê bikar 
tînin û PDK bi xiyanetê 
tawanbar bikin, eşkere 

bikin:

Ya yekem, dema ku Partiya 
Demokrata Kurdistan PDK 
şerê rejîma Baas dikir, 
partiya PKK di nav lepên 
Baas de û dihembêza wî 
rûniştibû 

Ya duyem, dema ku PDK 
federalîzm xwest, partiya 
PKK êrîşî wî kir û ew bi  
xiyanetê nîşan dikir (her 
kes dikare vegere li jêderan 
û rojnameya partiya pkkê 
ya bi navê serxwebûn), 
û naha ew Kurdistana 
Sûriyê bi bakurê rojhilatê 
Sûriyê nav dike û her weha 
herêma Kurdistanê bi 
bakurê Iraqê, û ew dewlet û 
neteweperestiyê red dikin 
û netew bi nejadparestiyek 
kevn nav dikin, û ew daxwaz 
dikin ki dewletek tirkan ya 
yekgirtî, bihêz û demokratîk 
ava bikin û ev gotinên 
serokên Qendîlê ne, wekî 
ku di videoyekê de Murad 
Qerylan da diyar kirin.

Ya sêyem, li herêma 
Kurdistanê tu kes bi zimanê 
Erebî baş nizane, ew tenê bi 
Kurdî diaxi�in.Li Kurdistana 

Tirkiyê, PKK xebitiye ku 
zimanê Tirkî xurt bike û 
Kurd zimanê xweyê dayikê 
ji bîr bike û nepeyve.

Ya çarem, Herêma 
Kurdistanê, bi saya Partiya 
Pdk, di nav welatan de cîhek 
berbiçav bi dest xist û li 
hemî welatan ala netewî ya 
Kurdan hildidin û wan bi 
germî têne pêşwazî kirin, lê 
PKK û rêberên wê xwestin 
navnîşa terorîzmê.

Pêncem , Partiya PDK 
daxwazê mafên kurdan bi 
siyasî dike û dixebite ku 
binesaziyek neteweyî ava 
bike ku bikaribe pêbendê 
hemû pêkhate û mezheban 
li herêma Kurdistanê 
be, lê partiya Pkk civaka 
kurd perçe kiriye û ereb li 
deverên kurd bicîh kiriye, 
bo nimûne. 

Belê , bi Gotarekê kiriyarên 
PKK bi dawî nabin , û bi vî 
rengî, PKK pêvajoya herî 
qirêj a li dijî hêzên kurdan 
leyst û dileyze . Tevlihevî 
dike da ku tu çareseriyek 
siyasî nebe , û dewleta 
Tirk piştgiriya pkk dike 

û jê razî ye, bi xapandina 
di binnavê demokratî û 
raperîn û serhildan û van 
çîrokan karîbû  pêşve biçe 
û destê xwe deyne ser 
beşek ji kurdên pepûk û 
jar. Ne nebûna dewleta 
kurdî armanc e PKK ye 
, ew welatekî bo kurdan 
nanêre ji xeynî nêrîna li 
berjewendiyên xwe.
PKK di zêdeyî 40 sal-an de 
, nekarîbû ji bo gelê Kurd 
nasnameyek demokratîk 
û neteweyî, û îradeyek 
bêveger saz bike, û doza 
Kurd hate paşguh kirin 
bi sedemên PKK , û li 
gorî vê yekê, PKK tenê 
têkiliyan bidagîrkeran 
re di xwaza xurt bikin 
û partiyên Kurdan û 
niştîmanîperweran bi 
xiyanet bi nav bikin. 
Ez ji wisa bêtir neaxivim, ji 
ber ku her tişt bi qasî rojê 
zelal e û rastî jî diyar e, û 
ev yek ji bilî pêwendîdar û 
sûdmendên vê partiyê kes 
nikare înkar dikin. Belge û 
Videoyên ku her tiştê min di 
vê gotarê de qala wê kiriye 
piştrast , û ew hemî  têne 
dîtin li ser malperên tora 
civakî.

Mahir Hesen
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Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê 
kongreya xwe li Qamişlo lidar xist

Kurdistan-Bidûvçûn

Kongreya Duyemîn a 
Yekîtiya Nivîskarên 
Kurdistana Sûriyê li bajarê 
Qamişlo hate girêdan. Di 
dawiya kongreyê de Desteya 
Rêvebir hate hilbijartin û ev 
deste jî Serokê Yekîtiyê yê 

nû destnîşan kir.
Bi beşdariya 43 endaman, 
duyemîn kongreya Yekîtiya 
Nivîskarên Kurdistana 
Sûriyê li bajarê Qamişlo 
hate girêdan. Di kongreyê 
de, hin bendên sîstema 
hundirîn yên girêdayî bi 
desthilata Serokê Yekîtiyê 

hatine gengeşe kirin û 
herwiha guhertina navê 
yekîtiyê jî di rojevê de ye.
Yekîtiya Nivîskarên 
Kurdistana Sûriyê di 
bin diruşma "Zimanê 
Kurdî Nasname Me Ye" 
duyemîn kongreya xwe 
li bajarê Qamişlo girê 

da. Destnîşankirina vê 
siloganê jî, bi sedema ku 
endamên yekîtiyê xwe 
di ber pêşxistina zimanê 
Kurdî de berpirs dibînin.
Yekîtiya nivîskarên 
Kurdistana Sûriyê, di 
sala 2016an de, li bajarê 
Dêrikê hate damezrandin 
û di nav vê yekîtiyê de 150 
endam cihê xwe digirin.
Yekîtiya Nivîskarên 
Kurdistana Sûriya 
daxuyanîyek ji bo raya 
giştî ragihand
Piştî lidarxistin û 
serkeftina kongirê 
2'mîn kongirê  Yekîtiya 
Nivîskarên Kurdistana 
Sûriya di roja 4.6.2021ê 
de, li bajarê Qamişlo, li 
hola( Efrîn) ku di dawî de 
o�îsa cîbicîkar a nû hatibû 
hilbijartin.
roja înê 11.6.2021ê  o�îsa 
cîbicîkar civîna xwe ya 
pêşî lidar xist, li bajarê 
Qamîşlo, li o�îsa xwe ya 
sereke, û li gorî  tozika 
hundirîn dive serok û 
cêgir ji o�îsa cîbicîbkar 
werin hilbijartin û di 
encamên hilbijartinan de 
mamoste Luqman Yûsif 
bû serok û mamoste Nayif 
Çibîro bû cêgir. Her wiha 
o�îsa cîbiçîkar hemî komît 
destnîşan kirin.

Şiyar Alyanî 

Li 
bin 

çadirê

Kurdistan- 
Bidûvçûn

Keça Kurd a Kazixistanê 
Dîlan Arif Nadirov ku 
xwendekara fakulteya 
Hunerên Ciwan beşa 
şêwekariyê ye, tabloyeke wê 
pileya yekem li ser asta wî 
welatî bi dest xistiye.
Dîlan Arif Nadirov neviya 
professorê Kurd ê navdar 
Nadir Nadirov e û li welatê 
Kazixistinê ji dayik bûye. 
Dîlan di fakulteya Hunerên 
Ciwan beşa şêwekariyê 
de pileya yekemîn bi dest 
aniye.
Dîlanê bi tabloyan bi 
navê “Mat” pileya yekem 
bi dest xist, “Mat” jî bi 
zimanê Kazixî bi wateya 

dayik e, armanca Dîlanê ji 
wê tabloyê ew e ku çendî 
dayika Kurd dilovan, 
dilsoz û fedîkar e, herwiha 
zehmetî, êş û azarên dayika 

Kurd a koçber nîşan dide.
Dîlan Arif Nadirov sala 
1999an li bajarê Almaty a 
Kazixistanê ji dayik bûye, 
sala 2017an ji peymangeha 

Tabloya keçeke Kurd a Kazixistanê 
pileya yekem bi dest xist

Welat şêrîne 
Pir xweşe dayê
dûrim ji te ez 
Sebra mi nayê

 Me barkir ji war
 bi �îxan û hewar
 bête ez bûm Jar
 Welat şêrîne a

xa zêrîne
 dil bi xemgîne

 tev man li şûnma 
helalkirin lixwe 

Ji destê me çû
 Welat berdan zû

 Iîro mane likû 
ax lê felekê 

heroj li derekê
 îro li kelekê 

ber befr û baran
 ezman bûye ban
 bi derd û kovan

 li bin çadirê
 Çav mane li rê

 Sed xwezî bi berê
 bê te bê çarin
 bê kar û barin 
rondik dibarin 
Çermisîn hêvî 
rûbar û zevî 

Ma ka wekhvî 
Ji bîr nabê 

yarê werê wek carê 
Şad bikê tarê 

ê ji malê derket 
nema keramet 

di dilde bû hesret 
Leşkeriye neçar 
gel kiriye hejar 
Ji hev bûne par 
Her tişt bihabû 

Welat valabû 
hin man li bin topa
 nîvek çûn kempa 
û hin çûn oropa 

rojbûn wek sala çav
 li Qenala wê kengî 

werin ew roj vegerin
 Li hev bi civin
 Li hêlîna aram 
êdî nebin dam 
Şere li bin xetê 

roja rûmetê 
werne dawetê 

mûzîkê derçû û Piyano 
dijene, îsal jî li Akademiya 
Niştimanî ya Kazixistanê 
tabloya wê pileya yekem bi 
dest xist.


