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Bajarê Hesekê ji nebûna avê dinale
Siûd Xidir

Ev zêdetirî 
mehekê ye dîsan 
bajarê Hesekê  bê 
av maye, Wêstgeha 
avê ya Elok 
jêdera sereke ya 
dabînkirina ava 
miliyonek û 200 

hezar kesan ji kar 
ketiye. Ev Wêstgeha 
avê ya Elok di destê 
çekdaran de ye, pirsa 
avê jî tevlî siyasetê 
bûye û her aliyek yê 
din bi qutkirina av û 
elikitrîkê tometbar 

dike. Ehmed Sebrî, 
xelkê bajarê Hesekê 
dibêje: “Di mehê de 
bi 56 hezaran em avê 
dikrin, her çar rojan 
em qazana malê bi 7 
hezaran dadigrin, ava 
vexwarinê ye, niha 

karîna me ya kirînê 
nemaye”. Welatiyekî 
din jî dibêje, heta 
niha ti çareseriyek 
ji aliyê rêveberiya 
Partiya yekîtiya 
demokratîk PYDê ve 
ji bo vê pirsgirêkê 

nehatiye dîtin, û ev 
yek xemsariyeke ji 
aliyê wan ve, grûpên 
çekdar dibêje PYD 
elikitrîkê li ser wan 
dibre û ew jî dibêjin 
nerast e, û xelk di 
navbera herdu aliyan 

de bûne qurbanî, 
xelk niha ji tîna 
difetise û neçare 
avê bikre û rewşa 
abûriya wan 
xerabe.
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Kurdistan- 
Mehmûd Xelef

Encûmena Niştîmanî 
ya Kurdî li Sûriyê 
derbarê mijara 
revandiyên li cem 
çekdarên PYDê 
daxuyaniyek 
belav kir tê de 
helwêsta xwe ya 
ji bo diyarkirina 
rastiya çarenivîsa 
revanidyên kurd 
nû kir.Emîndariya 
Giştî ya ENKSê di 
daxuyaniya xwe 
de da zanîn ku 
ENKSê di çarçoveya 
hevdîtinên xwe bi 
fermandariya QSDê 
derbarê derbasbûna 
danûstandina bi 
PYDê re lîsteyek ji 
navên windabûyên 
ku ji aliyê çekdarên 
PYDê ve û di 
herêmên bi din 
hejmûna PYDê hatine 
revandin pêşkêş kir û 
daxwaza diyarkirina 
çarenivîsa wan kir, 
ku ew yek wate 
mijara diyarkirina 
çarenivîsa 
revandiyan yek ji 

xalên nakokdar 
in yên sereke ne 
ku divê beriya her 
rêkeftinekê were 
îmzekirin mijara 
revandiyan were 
çareserkirina û 
diyarkirin ku ew 
dose daxwazên 
rewa yên malbat 
û kesûkarên 
revandiyan e 
herwehe cihê 
guhdana raya giştî ye.
Daxuyaniyê anî 
ziman ku bersiva 
ENKSê bi dest xwe 
ve xistiye bi tenê 
naveroka daxuyaniya 
QSDê ya ku di 10ê 
Çileya 2020an hatiye 
belavkirin ku ew 
daxuyanî derbarê 
lîsteya revandiyan 
bû, di nav de navên 
Emîr Hamid û Fûad 
Îbrahîm jî hebû, 
lê tu carî ENKSê 
weke bersiv berçav 
negirtiye, û ew dose 
ta niha hîn jî vekirî 
ye û cihê şopandin 
û rijdbûna ENKSê 
ye, û di her civînekê 
bi fermandariya 
QSDê bang bi 
şêweyekî fermî li 

ser diyarkirin û 
rizgarkirina hemû 
revadiyan dike.
Emîndariya Giştî 
ya ENKSê di dawiya 
daxuyaniya xwe de 
tekez kir ku ENKSê 
careke din helwêsta 
xwe ji bo diyarkirina 
rastiya çarenivîsa 
revandiyan bi 
aweyekî pak û zelal 
dike. Malbatên 
welatiyên hatine 
revadin daxwazê 
ji Partiya Yekîtiya 
Demokratîk PYD 
dike çarenivîsa 
zarokên wan eşkere 
bike, da ku bala 
wan aram bibe., 
Ebdulehekîm Omer 
wiha ji Rojnameya 
Kurdistan re dibêje, 
divê Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî 
ENKS bi cidî li ser 
vê mijarê raweste 
heta ku çarenivîsa 
van revandiyan 
were eşkere kirin, 
nabe ev pirs were 
piştguhkirin ji berk 
u ev pirs çarenivêsaz 
e, wek em dizanin 
PYDê danpêdan bi 
berpirsyaretiya xwe 

beramber hin kesan 
nîşan daye û ev yek 
jî di vê rengekî din 
ji raya giştî re were 
eşkere kirin, nabe 
tenê bi axaftin û 
di odeyên girtî de 
behsa vê yekê were 
kirin divê li pêş 
çavê ragiahndinê 
ev pirs were 
zelalkirin û eşkere 
kirin. PYDê berpirs 
e di ber kuştin û 
revandina çalakvan 
û siyasetmedarên li 
Kurdistana Sûriyê 
ji destpêka sala 
2011an ve û heta 
niha û ew dosye 
jê tê xwestin û 
divê tevahiya wan 
berpirsan bide 
dadgehê û bighên 
sizayên xwe yên 
rasteqîne, PYD 
gelek ji van kesan li 
Kurdistana Sûriyê 
nehiştiye û ew 
şandine Qendîlê 
yan jîji deverekê 
bo devereke din ew 
veguhestine û ev 
siyaseta vê partiyê ye, 
lewma divêdi zûtirîn 
dem de ev bikuj 
werin eşkere kirin, 

divê dadgeha wan 
eşkere be û li pêş 
çavê tevahiya xelkê 
Kurdistana Sûriyê 
be heta ku bibin 
mînakek ji bo wan 
kesên ki dixwazin 
van kiryaran li 
Kurdistana Sûriyê 
encam bidin.
Welatiyekî din jî 
wiha li ser mijara 
girtî û revandiyan 
wiha dibêje,  divê 
çarenivîsa efserên 
Efrînê û tevahiya 
revandiyên Efrînê 
were eşkere 
kirin,hegerew 
radestî rejîma 
Esed kiribin bila bi 
zelalî bibêjin heta 
ku xizm û merivên 
wan bizanin ku 
çarenivîsa wan çi 
ye û nema çavçn 
wan li rêya hatina 
wan be. Zarokên 
van kesan bê xwedî 
mane û di rewşeke 
xerab de jî, mîna 
Emîr Hamid û Fûad 
Ibrahîm û hejmarek 
revvandiyên din. 
PKK yan PYD bi 
awaykî pilankirî ev 
kes revandin di wê 

demê de,wê bi devê 
rejîma Esed ev kar  
dikir û hin ji wan 
jî radestî rejîma 
Esed dikirin û wek 
çawa Ebdurehman 
Apo radestî rejîma 
Beşar Esed li Helebê 
kiribû.Ev partî di 
tawan û tawankariya 
xwe de berdewam e 
derheqê miletê Kurd 
li Kurdistana Sûriyê.
Cîhan Xalid jî wiha li 
ser vê mijarê dibêje, 
ev partî nikare yek 
welatiyê xiristiyan 
yan Ereb bi vî şêweyî 
birevîne,ji ber ku ji 
wan ditirse û tenê 
gurê bi ser miletê 
xwe ye.Helebet bi 
hezaran zarokên bê 
guneh ji dibistanên 
wan revandine û 
ew birine Qendîlê 
da ku tevlî şerê bê 
sedem û sebeb bike, 
ev bi xwe tawaneke 
li dijî mirovahiyê û 
divê berpirsên vê 
partiyê li ser werin 
dadgehkirin û li pêş 
miletê Kurdistana 
Sûriyê.

Divê PYD çarenivîsa revandiyan 
eşkere bike
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Erkê Nivîskaran hemberî Nezana 

Her ku partiya PYD mafê 
Kurdan binpê dike, ew 
bala hevalgirên xwe 
dibe li ser Pêşmerge 
û hewl dide ku rastiyê 
veşêrin û berevajî bikin. 
Ji devêla ew şaştiyan 
li ber çav bibe, tenê bi 
qurtî û bi poz bilindî 
xwe durst û rast dibîne. 
Çawa dîsa hewl dema 
bûrî da ku bala hogirên 
xwe bi Pêşmergeyên Roj 
bikişîne, çaxê ku mirina 
pêşmergeyekî wekî 
kirêgirtiyek ji bo dewleta 
Tirkiyê bi nav kirin û li 
ser malperên xwe de ku 
ew Pêşmerge bi şerekî 
li dijî PKKê de ku hatiye 
kuştin dane xuya.  Tiştek 
ku bala min kişand qasê 
barbarên nezan sixêf li 
dijî Pêşmerge kirin ewqas 
li rastiyê negeriyan, û bi 
gotinên bêrûmet axivîn 
bêyî ku zanibin ew şervan 
li ku mir.  Ev nîşan e 
ku PKK ji bo reşkirina 
Pêşmerge mirovên nezan 
bikar tîne. 
Ev siyaseta PKKê ye ku 
nifşek bia�irîne ku bêyî 
ramanê xwe bikar bîne, 
û diyar dibe ku ew bi ser 
ketiye. 
Ev kes li ser jiyanek 
û razîbûna bindestî û 
radestbûna xwe bo PKKê 
razî ne û hema ji bo wan 
ne girînge, Mixabin, 
dema ku em hewl didin 
ku li hember vê partiya 
şerxwaz a xapînok 
bisekinin, em dibînin ku 
tenê mirovên belengaz 
û hejar û nezan gotinên 
xirab li dijî me dibêjin. 
Ev kes di destê PKK-ê de 
bûne wekî kole ye.  Ew 
wan wekî ku ew dixwazin 
bi kar tînin, ji jarbûna 
wan sûd werdigirin, bi 
hişên wan tenaziyên 
xwe dikin, bi hestên wan 
dileyzin. Ev kes tu nikarî 
wan bide zanîn ku ew kole 

ne , wisa bi lez ser te de 
di vereşin û te bi xiyanetê 
tewanbar dikin. 
A herî dijwar ku meriv li 
civakê nepirse û lêkolînan 
neke
Dema ku em weşanek 
(gotar, wêne, an �îlim) li 
ser malperên tora civakî 
biparve dikin, nemaze 
dema ku weşan li ser 
mijara PKKê be hinekî 
bêhnteng dibin, wisa 
yek têbigihîje radeya 
paşverûtiya ku di nav me 
de rûniştiye.  Gava ku em 
bala xwe bidin axavtinên 
wisa beloq û qelew li ser 
komêntaran, yek fêr dibe 
ku gelek kes, bêyî ku li 
naverokê mêze bikin, û bi 
devkî şîrove dikin.
Bi kurtahî, gelek şîrove 
bi zelalî û eşkere teqes 
dikin ku şopînerên bi ser 
PKKê ve tevahiya nivîsê 
nexwînin an jî vîdyoya 
pirsî temaşe nekirine;  
Lê, dîsa jî, ew mafê 
şîrovekirinê û carinan  
destnîşan kirina bi 
xiyanetê dide xwe.
Pirse, dibe ku bête diyar 
kirin: Meriv çawa destûrê 
dide xwe, her kes, ku li ser 
gotarek ku nexwendiye 
an vîdyoyek ku nedîtiye 

şîrove bike?  Gava ku 
gotar nexwendiye an �îlim 
nedîtiye, ew çawa destûrê 
dide xwe ku bi zikreşî 
nerîna xwe bibêje?  Çawa 
dibe ku ew şerm nake ku 
nezaniya xwe bi vî awayê 
xirab eşkere dike?  Heya 
ku yek bi rojane ji wan re 
diyar bikî jî ku şîroveya 
wa tu rewa jê re tune ew ji 
ya xwe nayê xwar.
Bi tevahî, guftûgoyên ku 
em îro li ser malperên 
tora civakî dişopînin, bi 
êşa asta nezanî ya tevlihev 
a ku bûne eşkere. Çawa 
ku gelek hatine vê tevgera 
giştî ya li ser malperên 
civakî, ya ku divê were 
qebûl kirin, raman nakin.  
Ev ne normalbûne û 
paşguh kirin bi serê xwe 
pirsgirêkek rastîn e.
Ast û forma guftûgoyên jî 
werdigerîne, û bi heman 
êş, em nekarin cûdahiya 
raman, şêwaz, araste 
û hilbijartinan peyvên 
rexna qebûl bikin.
Vana gişt tîmek xerabe 
ku di laşên me bûne êş 
û azar û belav bûye. Bi 
tunekirina tevgera Kurdî 
gav bi gav li ber xwe 
didin û xwezayên xwe 
bi rêkûpêk hewl didin 

ku pêk bînin heger li 
ser tunekirina me jî be 
(terrorkirina mirovan) 
, an jî em ê wê paşguh 
bikin heya ku me ji holê bi 
yek car dûr bixin û ew li 
ser kur û bezê bimînin.
Em dibînin ku konseya 
karkerên Kurdistanê 
ji hêla çend kesan ve 
tê serwer kirin: nîv-
siyasetmedar, nîv 
rewşenbîr, nîv-medya û 
hwd., Û ev nîv-mirov tijî 
baweriyên leylanî ne, ku 
ew li xwe wek pêxember, 
û �îlozof û an jî ramanwer 
di seranserê dîroka 
mirovahiyê de dinerin, ji 
ber ku Nezanî di canê wan 
de , wan ber bi pozbilindî, 
û gotinên xirab ve 
dikişîne û him ber bi 
paşverûtî , û windakirina 
hêviyan jî.
Konseya PKK bi çanda 
civatê re,  bi şerm û 
qedexeyên wê re , bi 
awayên jiyanê yên ku 
hewce dike û nake ku di 
bin sernavên nûjeniyê 
de werin berçav kirin 
dişewtînin, jîr û zana 
nadin pêş, pêşkeftin û 
geşbûn, û berxwedana 
li hember bertek, tarî û 
paşverûtiyê tenê bi navê 

serkirdeyên PKKê ve girê 
didin.
Pirs bi dawî nabin , kujer 
ku rehên me de dorpêç 
kir ye , em jê re xwe di 
çemînin û serî di tewînin?  
Bi rastî, em bi bandora 
xapandina zanînê ya ku 
jêhatîbûna xwe a ku em 
îdia dikin ku em bi tiştan 
dizanin , lê bi rastî em bi 
tiştekî nizanin. Îcar ê ku 
binivîse jî dive sed pakiyê 
bike da ku pêxwasên 
pkkê li ser serê wî tofanê 
nerakin
Ji ber ku serbilindiyên 
di nav kurdan de nahêle 
ku ew mejiyê xwe bi kar 
bîne û hest bi nizmbûn û 
nezaniyê qebûl bike, ji ber 
vê yekê em serî li qada 
rehetiyê didin û zanînê 
dixapînin, ji ber ku em 
bi gelek tiştan nizanin, û 
ji tirsa jî naxwazin li ser 
wê bipirsin ên hestên bi 
nizmbûnê û nezaniyê razî 
bibin. 
Gotina dawî : Divê di 
serî de em hogirên PKKê 
bidine xwendin , û wan 
bi ber peravên zanestiyê 
ve bibin , heya ku ew li 
rastiya konseya pkkê tê 
bigihin. 

Mahir Hesen

Meriv çawa destûrê dide xwe, her kes, ku li ser gotarek ku 
nexwendiye an vîdyoyek ku nedîtiye şîrove bike?  
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Pirtûka “Mesûd Barzanî Lêveger û Penageh” 
derket

Kurdistan-
Bidûvçûn

Pirtûka “Mesûd Barzanî Lêveber 
û Penageh) ji aliyê nivîskar 
Seid Hemewendî hat çapkirin 
û weşandin. Pirtûk bi awayekî 
belgenameyî û lêkolîna siyasî 
hatiye amadekirin û tê de behsa 
rol û pêgeha Serok Barzanî di 
hevkêşeyên siyasî yên navçeyê û 
Rojhilata Navîn de tê kirin.
Lêkolîner û nivîskar Seid 
Hemewendî di pirtûkê de ronahî 
xistiye ser berxwedan û têkoşîna 
Serok Mesûd Barzanî û rola wî ya 
berçav di tevgera rizgarîxwaza 
gelê Kurd de, heta wê asta ku 
bûye sembola lêborîn, wêrekî û 
pakiyê.
Nivîskar navnîşana pirtûkê 
“Mesûd Barzanî, Lêveger û 
Penageh” hilbijartiye. Pirtûk ji 
(337) rûpelan e û ji çapxaneya 
“Karwan” li Hewlêrê hatiye 
çapkirin.
Nivîskar di pêşgotinê de, nivîskar 
pirtûk pêşkêşî hemû qurbaniyên 
ku ji bo perensîp û baweriyên 
xwe giyanên xwe bexşandine, 
piştre jî bhsa sedemên nivîsîna 
vê pirtûkê kiriye.
Seid Hemewendî di pêşgotina 
xwe de nivîsiye, “Bi berdewam 
ji kesayetiya Serok Barzanî, fêrî 
tiştên taybet û newaze bûme. 
Serok Barzanî kesayetiyek e, 
dema mirov lê dinêre, hêz, karîn 
û baweriyê didiyê, ew mirov fêr 
dike ku di dema hestiyar de, 
hemin û li ser xwe be.
Di beşa yekem a pirtûkê de, 
nivîskar behsa doza Kurdî dike 
ku çawa Serok Barzanî di dîroka 
xwe ya siyasî û şoreşgerî de, 
berdewam xwedî destpêşxerî 
bûye, herwiha amaje bi 
kesayetiya devera Barzan dike 
ku Serok Mesûd Barzanî li wir ji 
dayik bûye û xelkê wê deverê bi 
helwest, ciwan û mirovên gewre 
ne.
Hemewedî di beşda duyem a 
pirtûka xwe de destnîşan dike, 
Serok Barzanî bûye benagehe 
siyasî û mirovî ji tevahiya xelkê 
Rojhilata Navîn re û amaje bi 
gotareke Serok Barzanî kiriye ku 
tê de hatiye: Divê di warê siyasî 
de rêk bikevin, ji bo mafên xwe 
yên sereke bi dest bixin û mafên 
xelkê din jî li ber çav bigirin, ev 
jî tirs û nîgeraniya hemû aliyan 
nahêle.
Di beşa sêyem a pirtûkê de, 
nivîskar behsa Kerkûk û siyaseta 

Rêberê Netewa Kurd Mela 
Mistefa Barzanî li hember wî 
bajarî kir û amaje bi bûyereke 
berî 50 salî li Kerkûkê rû daye 
kir û piştre pensê helwesta 
Mistefa Barzanî dide û nivîskar 
nivîsiye: “Di salên heftêyî yên 
sedsala borî, şandek ji Bexdayê 
serdana Barzaniyê Nemir kir û jê 
re got: Tu çi dixwazî?
Barzanî got: Mafên me, heta 
zincîreya çiyayên Hemrînê û 
Kekûka dil jî di nav de.
Hemewendî amaje bi qonaxên 
cuda ên Kerkûkê kiriye ku rastî 
proseyên guhartina demogra�î 
û erebkirin û beisîtiyê hatiye 
û gelek hewl ji bo nehîştina 
Kurdan li wî bajarî hatine dan.
Diyar kir jî, siyaseta Serok 
Barzanî derbarê Kerkûkê de 
zelal û aşkere ye ku bajarekî 
Kurdistanê yê pîroz e û hewlên 
cidî ji bo parastina hebûna 
Kurdan a dîrokî û cogra�î.
Pirtûk bi giştî ji sê beşên sereke 
pêk tê. Beşa yekem taybet e 
bi aliyên dîrokî yên jiyana 
siyasî û Pêşmergayetî ya Serok 
Barzanî. Beşa duyem taybet e 
bi pêşkêşkirin û şîrovekirina 
nêrîn û dîtina Serok Barzanî li 
ser pirsên mirovî, siyasî, aborî û 
yasayî û behskirina li ser pirsên 
teror, dijberiya siyasî, çewsandin 
û mafên penaberan li Herêma 
Kurdistanê. Beşa sêyem jî, ji 
bo pêşkêşkirina nêrîna Serok 
Barzanî li ser pirsa Kerkûkê 
û Kurdistanîbûna Kerkûkê û 

pêgeha Herêma Kurdistanê li ser 
nexşeya siyasî ya Rojhilata Navîn.
Di dawiya pirtûkê de jî, 
albûmeke wêneyên Serok 

Barzanî bi kesayetiyên siyasî yên 
cîhanê û biryarbidestên siyasî 
yên li ser asta civaka navdewletî 
belav kiriye.

 Şev bûn dirêj tarî û sar
 dîsa roj bûn xembar û ar
behra li me bû êş û azar

 dax û key dil de bûn hezar 
 Dîsa te tîr di dil de çikand

 şahî ji ser lêva revand
 çerxa felekê li me

 gerand sed ax
 û ahîn dilde çand

 zer bû behar gul çilmisîn
soz û biryar tev derizîn xewn

û hêvî zû ji me dizîn Qeyd 
û bend di lingan de rizîn 
ez kirim li nav agirê dojê 

evîna wê dil disojê 
 ma wê kengî ew roj werê 

xweziya min bi wa rojê berê

şiyar Alyanî

Şev bûn dirêj

qeder reş e  lê rû geş e
bi vîna wê  dil di weş e

ji ber kû tim ziman xweş e
lê qedera   wê her  reş e

ciwan û rind  bi vênê merd
hêvî yê wê  tim dibin derd

xeşî  lê tim   dibin reşî
di şensê de   qeder reş e

çima gelo   weha dibê
 xweşî li te tengav dibê

reşî li te    zêde di bê
ji ber wê her  qeder reş e

ezê bimî  nim  yarê te
bi can û dil ser xaka te
xwînê bidim ji bona te

dîsa ji bo min her xweş e

gelek nema yara ciwan
rojên xweşî bînin ziman

hêvî omîd  bi cî bi ban
azadî lê    zêde xweş e

Simko  

Qeder Reş ê


