
www.pdk-s.com

Rojnameyek ji aliyê ragihandina navendî ya PDK-Sê   ve tê weşandin

ÎLON  / 15 - 9 - 2021 Kurdistan-Hejmar (205) www.pdk-s.com

Veger take çareserî ye 
bo rewşa Efrînê

Îmad Omer

Di dema dawî de 
hejmareke baş ya 
malbatên Efrînî ji 
Heleb û kampên 
Şehba vegeriyan ser 
mal û milkên xwe li 
Efrînê, û vê yekê jî 

karvedanên mezin 
li pey xwe ve anî, 
xelkê Kurdistana 
Sûriyê bi vê pêngavê 
dilxweş in, û daxwaz 
dikin tevahiya xelkê 
Efrînê vegerin 

deverên xwe. Îmad 
Xidir li ser vê mijarê 
wiha ji rojnameya 
Kurdistan re got, ya 
giring di vê demê de 
xelkê Efrînê vegerin 
ser cih û warên xwe, 

û rê li ber prosêsa 
bierebkirinê 
bigrin, û gun nedin 
ti aliyekî, bi rastî 
helwesta xelkê 
Efrînê bi xwe 
berxwedaniyeke.

Cîhan Mela jî wiha 
di vê derbarê de 
dibêje, Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYD naxwaze xelkê 
Efrînê vegerin 
ser mal û milkên 

xwe, ji ber ku sûdê 
ji hebûna wan ji 
derveyî Efrînê 
dibîne, lewma divê 
rêgirî li vê pilanê 
were kirin. 

Henan Omer
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Kurdistan

Serok Barzanî bi boneya 
salvegera destpêkirina 
Şoreşa Îlonê peyamek 
belav kir û ragihand; 
Şoreşa Îlonê îrade û 
bawerî bi xwebûnê li 
mirovê Kurd vegerand û 
bû bingeheke bi hêz ya 
siyasî û �ikrî û cemawerî 
ya xebata rizgarîxwaziya 
gelê Kurdistanê li dijî 
sîtem û dagîrkeriyê.
Serok Barzanî di peyama 
xwe de destnîşan kir: 
“Şoreşa Îlonê şoreşeke 
resen û xwemaliya 
Kurdistanê bû ku têda 
hemû çînên civaka 
Kurdistanî li netewe 
û olên cûda, li hemû 
navçeyên Kurdistanê bi 
hevre palpiştiya hêzên 
Pêşmergeyên Kurdistanê 
bûn û ji bo yek armanca 
pîroz xebatê kirin. Her 
eve jî bû sedema wê 
yekê ku serwerî û dîrok 
û destkeftên mezin ji bo 
gelê Kurdistanê bê tomar 
kirin û li ser asta navçeyê 
û cîhanê deng veda.”
Peyama Serok Barzanî ji 
bo salvegera şoreşa mezin 
a Îlonê wiha ye:

Bi navê Xwedayê mezin û 
dilovan
Şoreşa mezin a Îlonê 
bi rêberiya cenabê 
Barzaniyê Nemir 
mezintirîn şoreşa siyasî 
û çekdarî û seranseriya 
gelê Kurdistanê bû bi 
navê mafên neteweyî 
û medeniyên gelê 
Kurdistanê. Şoreşa 
Îlonê îrade û bawerî bi 
xwebûnê li mirovê Kurd 
vegerand û bû bingeheke 
bi hêz ya siyasî û �ikrî 
û cemawerî ya xebata 
rizgarîxwaziya gelê 
Kurdistanê li dijî sîtem û 
dagîrkeriyê.

Şoreşa Îlonê şoreşeke 
resen û xwemaliya 
Kurdistanê bû ku têda 
hemû çînên civaka 
Kurdistanî li netewe 
û olên cûda, li hemû 
navçeyên Kurdistanê bi 
hevre palpiştiya hêzên 
Pêşmergeyên Kurdistanê 
bûn û ji bo yek armanca 
pîroz xebatê kirin. Her 
eve jî bû sedema wê 
yekê ku serwerî û dîrok 
û destkeftên mezin ji bo 
gelê Kurdistanê bê tomar 
kirin û li ser asta navçeyê 
û cîhanê deng veda.
Hemû ew destkeft û 
têkoşîn û geşbûna 
siyasiya li Kurdistanê 
da pêkhat dirêjahiya 
qurbanîdan û têkoşîna 
gedeyên gelê me ya li 
şoreşa Îlonêê da bû. Ji bo 
wê yekê wane û bihayên 
wê şoreşa mezin divê ji 
bo me hemûyan bi bilindî 
bimîne û bibe ronahiya 
rêya me ya paşerojê.
Di bîranîna şêst saliya 
hilpêkirina şoreşa Îlonê 

de, rêz û pêzanînên min ji 
bo wan hemû qehreman û 
xebatkar û kedkaran heye 
ku li şoreşa Îlonê da rola 
wan hebû û qurbaniyê 
dan, çi ewên li nav me da 
nemane û ewên ku hê jî li 
jiyanê da mane.
Herwiha Komîteya 
Navendî ya Partiya 
Demokrata Kurdistanê 
PDK-S di brûskeke 
pîrozbahiyê de ku 
arasteyî Serok Barzanî 
û serkirdayetiya Partiya 
Demokrata Kurdistanê bi 
boneya 60emîn salvegera 
Şoreşa Îlonê kir ragehand 
Şoreşa Îlonê rûmet ji 
mirovê Kurd re vegerand

Şoreşa Îlonê:
Piştî ku Serokwezîrê 
wê demê yê Iraqê 
Ebdulkerîm Qasim, 
Partiya Demokrat a 
Kurdistanê (PDK) wek 
partiyeke eşkere û yasayî 
betal kir û ji sozên xwe 
yên li ser mafên Kurdan 
di çarçoveya Iraqê de 

vegeriya, Kurd bi neçarî 
dest bi xebata siyasî ya 
nepenî û xebata çekdarî 
kir, Şoreşa Îlonê bi 
rêberiya Mela Mistefa 
Barzanî di 11ê Îlona 
1961ê de hat ragihandin.
Xebata serdema Şoreşa 
Îlonê dijwar bû, cîhan 
du alî bû ji aliyê her du 
welatên zilhêz Amerîka û 
Sovyetê ve, lê belê şoreşa 
Kurdan şoreşeke mezin 
bû. Pir wext derbas nebû 
ku şoreş ji Xaneqînê gihişt 
heta Zaxo. Kurd hemû ji 
bo qubanîdanê amade 
bû, roj bi roj baweriya 
xelkê bi Barzanî û şoreşê 
bihêztir dibû.
Yekem berhema vê şoreşê 
ku di dîrokê de hatiye 
nivîsandin, rêkeftina 
11ê Adara 1970ê bû, ku 
gotûbêjên sala 1991ê jî 
ligel desthilata Bexdayê, li 
ser bingeha wê rêkeftinê 
bû.
Beriya destpêkirina 
şoreşê, Kurd dihatin 
çewisandin û ti mafekî 

wan ê netewî tunebû, 
mafê xwendina bi zimanê 
Kurdî tunebû. Nikaribûn 
şanazî bi nasnameya xwe 
bikin. Iraq ji qebûlkirina 
mafên ku di dema 
damezrandina sîstema 
komarî de pejirandibû, 
vegeriya.
Rêkeftina Cezayîrê ya 6ê 
Adara 1975an, mezinbûna 
Şoreşa Îlonê derxist holê, 
ku desthilatdarên Iraqê bi 
tenê nedikariyan şoreşê 
têk bibin û dawîli xebata 
Kurd a ji bo gihiştina 
mafên xwe bînin.
Niha Serok Mesûd Barzanî 
xebata bidestxistina 
armancên ku bavê wî 
Mela Mistefa Barzanî 
dabû destpêkirin, 
didomîne. Hemû şiyanên 
xwe ji bo gihiştina encama 
ezmûna Kurdistanê û 
pêşvebirina demokrasî û 
parastina pêkvejiyana olî 
û netewî û garantîkirina 
mafên Kurdan bi karî tîne, 
heta wê roja ku Kurdistan 
bigihîje serxwebûnê.

PDK-S :Şoreşa Îlonê rûmet ji mirovê Kurd re 
vegerand

Xebata serdema Şoreşa Îlonê 
dijwar bû
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Di sala 1970-an de, 
dema Partiya Baas bû 
desthilatdar û "pêvajoya 
demogra�îkî" li devera 
Kurdî pejirand, û 
ji bo berjewendî û 
xwezayîbûna Malbata 
Alasad asankarî peyda 
kir. Ji ber vê yekê 
wî gelek malbatên 
Ereb anîn û ew li ser 
erdnîgariya kurdî tomar 
kirin da ku pêşgotinek 
dîrokî bide wan, û 
rêveberiyê xist destên 
wan de. 
Di statîstîkek fermî 
de ku di sala 1985 -
an de hate weşandin 
bi sernavê "Sûriye 
di hejmaran de" tê 
xuyang kirin, ku rêjeya 
belavbûna nasnameya 
hemwelatiyan li Sûrî 
diyar kir. Erenên Sunî di 
rêza yekem de hatin, û 
hejmara wan gihîşt%76, 
û elewî%11.5 û 
Xirîstiyanan%8, di 
rêjeya Dirûzan gihîşt 
tenê%3, û Erebên Şi’î 
di asta herî jêrîn de bû, 
bi rêjeya%1.4. Bêyî ku 
bê gotin ku li Sûriyê 
nasyonalîzmeke din bi 
navê Kurdan heye
Di destpêka serdema 
Beşar Esed de, rejîma 
Sûriyê nêzîkbûnek 
mezin bi Tirkiyê re 
nîşan da û derî li ber 
çalakiyên hukûmeta 
tirkî û piştgiriya wê ji bo 
şerê Kurdan, û him ji bo 
belavkirina prensîbên 
hevrayî di şerê Kurdan 
de vekir. ku tevgera 
Kurd hem li Sûriyê û 
hem jî li Tirkiyê lewaz û 
têk biçin.
Piştî ku wî welat bi rê ve 
bir, sînor hatin vekirin û 
semînerên hevbeş bi rê 
ve birin. Û gelek serdan 
ji herdû aliyan ve bûn.

Gelo ev têkilî berdewam 
bin?! 
Dive bersiva min dirêj 

be lê ez ê zelal bikim û 
dûr û dûr lê binerim. Di 
destpêka Adara 2011an 
de, Miletê Sûrî daketin 
kolanan, û ji bayê Bihara 
Erebî ya ku wê demê li 
rojhilata navîn diherikî 
bandor bûn.
Rejîm ji beylî hêzên 
xwe di rûbirûbûna 
xwepêşanderan de 
,çekdar ji derveyî Sûriyê 
jî bikar anî.  Li gorî 
agahdariyan û çavkaniyan 
diyar dikin ku zêdetirî 
30 giropên çekdar hene. 
Iranê yekser piştgiriya 
rejîma Beşar Al-esed kir ji 
bo parastina berjewendî 
û bandora xwe li rojhilata 
navîn û bi karanîna 
pirojeya Hîlal Al Şi’î. 
Ev Girup jî Pasdarên 
Iranê, û hêzên Hizbullaha 
Libnanê û hejmareke din 
yên Şi’î hatin Sûriyê û li 
gorî daxuyanên Iran û hin 
rêberên wê, Sûriyê yek ji 
parêzgehên wê dihesibîne 
tête nîşan kirin. Ev ji alîkî 
ve, û him armanca Iran ku 
Dewleta Iraqê jî dorpêç 
bike û wê lewaz bike. 

Îcar rola Tirkan ji bo 
Beşar û rêjîma wî çi bû?!
Li vir Tirkiye dest pê kir 
ku tevahiya xelkê Gund û 
bajarên Kurdan dersînor 
bike, û cihên wan bo wê 
buye armanca sereke 
ya guheztina pêkhateya 
deverê.

Rejîmê gelek komkujî 
kirin, ku weke paqijkirina 
mezhebî hatin binavkirin, 
li Hums û gundewarê 
Şamê, ku bi koçkirina 
xelkên ereb bo bajarên 
kurdan, ku bû sedema 
guherîneke mezin di 
nexşeya nifûsê de.
Guhertina demogra�îk ku 
tê de tevahiya deverên 
Ereban bi darê zorê ber 
bi bajar û gundên kurdan 
ve koç kirin. Iran şert 
dan ku bajar bi temamî 
ji niştecihên wê were 
valakirin û veguhezînin 
bakurê Sûriyê, û ev 
pêşniyar li gorî Siyaseta 
Tirkiye bû.Tirkiye dixwest 
deverên kurdan vala bibin 
û niştecihên wê koç û 
derbider bibin

Plana siyaseta 
guherandina demogra�î , 
çawa hate meşandin?!

Rêjîm û Iran,  piştî 
dorpêça salan berdewam 
kir, û bi koçberiya 
xelkên Ereb û ew hatin 
veguhestin li bakurê 
Sûriyê (kurdistan Sûrî). 
Ev jî ji bo rêjîm xurt û 
bi hêz bibe û baytexta 
Sûrî nehilweşe. Tam li 
vir rola tirkan tê berçav. 
Bi hênceta Şerê Rêjîmê 
û piştgiriya Opozîsyona 
Sûriyê, tirkan di heman 
demê de gelek penaber 
li xwe girtin, û paşî 
derbasî deverên kurdî 
bû di bin navê şerê PKK 
ê de. Wisa diyar dibe ku 
her Sê dewletên dagîrker 
bi yek armancin , û li 
ser yek planê dixebitin. 
Ereban koçî devera kurdî 
bikin da ku kurdistan ji 
hev bikeve û him rêjîm 

berdewam bibe. Sedem 
jî naxwazin ku azmûna 
herêma kurdistan û Iraq 
dubara bibe. Ji ber xweş 
têgihştine ku lewaz bûna 
dewletek ji van dewletên 
dagîrker tê wateya 
avakirina herêmek din a 
kurdî. 
Bê guman, azadkirina 
perçeyek din dê bandorek 
mezin li ser Iran û 
Tirkiyeyê bike, û daxwaza 
Kurdên li wir jî ji bo 
mafên federal be.
Tirkiyê bi siyaseta xwe 
karîbû Opozîsyona 
Sûrî bixapîne û wan bi 
gihandina alîkariyê têk 
bibe û wan bidest bike. 
Hebûna tirkan li herêmên 
kurdan eşkere bûye, û 
dibe ku nasnameyên 
civakê li hin bajaran 

hatine guheztin, tiştek 
ku berê nebû û ev jî 
bi alîkariya Ereban tê 
meşandin.
Gotina dawîn: 
Kî bixwaze asta 
guheztina demogra�î ya 
sîstematîkî li kurdistana 
Sûrî bizanibe, divê li 
kampên penaberan 
kurdan bibîne û li  
rêjeya koçberiyê .
Li gorî texmînên 
Neteweyên Yekbûyî, 
nifûsa Sûriyê ji 23 
mîlyonî daketiye 18 
mîlyon, û pênc mîlyon 
Sûrî, li seranserê 
cîhanê bûne penaber. 
Gelo hejmara kurdan 
çende tevî ku şoreş ji 
bo hilewşandina rêjîma 
Sûrî bû ne ji bo fermana 
kurdan bû.

Plana Tirk, Îran û Sûriye û bi çarenivîsek hevpar re rûbirû ne

Mahir Hesen
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Nivîskar Mihemed Qasim Husên 
koça dawiyê kir

Kurdistan

Nivîskar û kesayetiya 
niştimanper ê bajarê 
Dêrikê Mihemed Qasim 
Husên ji ber vîrûsa 
Koronayê duhî di temenê 
70 saliyê de li Hewlêrê 
koça dawiyê kir.
Nivîskar Mihemed Qasim 
Husên ji dayikbûna sala 

1951ê li bajarê Dêrika 
Rojavayê Kurdistanê 
ye û derçûyê fakulteya 
Lêkolînên Felse�î û Civakî 
a zanîngeha Şamê di sala 
1978an e.
Mihemed Qasim Husên 
heta sala 1993an 
mamostetî kir û piştre 
dest bi nivîsandinê kir. 
Pirtûkeke wî ya çapkirî 

li ser Barzaniyê Nemir, 
"Jînenîgarî û Meşek" 
heye, tê de behsa Şoreşa 
Îlonê dike. Herwiha gelek 
gotarên di warên siyasî, 
civak, wêjeyî û felse�î 
nivîsîne.
 Termê nivîskar Mihemed 
Qasim Husên li bajarê 
Dêrikê bi xakê hate 
spastin.

Kurdistan-Bidûvçûn

37emîn salvegera koça 
dawî ya sînemakar, 
hunermend û şoreşgerê 
Kurd Yilmaz Guney e. 
Guney ji ber darbeya 
1980ê ya Tirkiyê ji 
hemwelatiya Tirkiyê 
hatibû derxistin û ew 
koçberî paytexta Fransa 
bajarê Parîs bûbû û 
li wê derê koça dawî 
kiribû û cenazeyê wî 
li wir bo axê hatiye 
spartin.
Yilmaz Guney di sala 
1937an de li gundê 
Yenîceyê ya bajarê 
Edenêyê ji dayik bûye. 
Ew yek ji 7 zarokên 
malbateke karker e, bi 
eslê xwe Kurd e.
Guney dibistana 
seretayî û ya navîn li 
Edeneyê xwendiye. 
Ew hêj di 9 saliya xwe 
de dibe karker û dest 
bi karê komkirina 
pembo dike. Lê dest ji 
xwendinê jî bernade. 
Li Enqerê zanîngeha 
hiqûqê dixwîne û li 

Stenbolê jî beşa aborî.
Di salên xwendinê de 
çîrokan û senaryoyan 
dinivîse. Ew li ser 
trajedî û drama gelê 
xwe radiweste. Di 
dema xwendina xwe de 
senarîstê Tirk Atif Yilmaz 
nas dike.
Di sala 1957ê de dadgehê 
ji ber karên siyasî 
derbarê wî de 7 sal û nîv 
cezayê zîndanê û 2 sal û 
nîv jî cezayê mişextê birî. 

Dadgeha temyîzê biryarê 
hildiweşîne dike sal û 
nîvek zîndan û 6 meh jî 
cezaya mişextê.
Yilmaz Guney ji ber 
vê sedemê dibistanê 
naqedîne. Guney dibêje 
“Dibistana min pirtûk 
in, sînema ye, girtîgeh 
e, qanûnên jiyanê yên 
tund in, zextên civakî ne, 
xayîntî ye û mêrxasî ye. 
Mamosteyê min jî jiyan e."
Wî di navbera salên 

1957 û 82ê bi dehan �îlm 
amadekirin û di dehan 
�îlman de jî beşdarî kir.
Ew, di sala 1972an de 
careke din bi sedema 
ku tevlî bûyerên sîyasî 
bûye tê girtin û 2 sal li 
girtîgehê dimîne û paşê 
serbest tê berdan.
Yilmaz Guney, di 9 îlona 
1984an de, hêj 47 salî, li 
Fransayê koça dawî kir.
Derhêner û sînemakarê 
Kurd di jiyana xwe 

ya hunerê de gelek 
berhemên giranbuha 
li dû xwe hişt. Wî di 
�îlmên xwe de, bal 
kişand ser tengezariyên 
jiyana gelê Kurd.
Fîlma Yilmaz Guney a 
bi navê Yol (Rê) jî yek ji 
van berhema ye. Rê, di 
sala 1982an de, bi �îlma 
'Wenda' ya rejîsorê 
Yûnanî Costa Gavras re, 
xelata Palmiyeya Zêrîn 
parvekiribû.
Yilmaz Guney, 
berî mirina xwe di 
axaftineke xwe de li 
ser rewşa Kurdan û 
Kurdistanê wiha gotibû: 
“Em vê qederê red 
dikin! Em naxwazin 
bibin zarokên welatekî 
bindest ê ku ji çar aliyan 
ve hatiye dagirkirin; em 
dixwazin bibin zarokên 
welatekî azad, serbixwe 
û yekgirtî. Em dixwazin 
li ser axa xwe, bi zimanê 
xwe stranên evînê û 
azadîyê bibêjin. Û em 
dixwazin li warê xwe, 
li bin alaya xwe, azad û 
serbixwe bijîn.”

37 sal Mîrê Sînemaya Kurdî Yilmaz Guney jinav me bar kiriye

Nêçîrvan Hacî

Dil ketim çavê ciwan
Bi eşqa te bûm sultan
Tu ji min re rih û can 
Yara min tu yî şîlan
Navê te çend şêrîn e

Wek qend û hingivîn e 
Bejna te çend şirîne 
Li nava bexçê gulan 

Barê vî dilê giran 
Ji dil re tuyî derman 

Can ji bona te qurban 
nûka xweş dibê jiyan   

Şîlan


