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                       Pêşgotin 

Nexşeriya Turamp - Potin ji beriya 100 Salî herdû Zilehêz li 

Rusiyayê lihev kombûn û Peymana Saykis-Pîko wajekirin ya 

ku devera rojhilata  navîn lihev parkirin bê ku li berjewendiyên 

Miletên wê deverê meyzekin. Îroj piştî ku navendên hêzên 

Cîhanî Serdemî hatin guhertin xuya dike divê ew Peyman bê 

pêçan û yek din li Cihê wê bê danîn ligor herdû hêzên girnk 

yên nû (Emêrîka -Rûsiya) bi ser ku herdû Welat ne hevbendin 

û Şerê sar di navbera wan de hêjî ne vemiriye lê herdû Serok 

(Turamp -Potin) karîn Qeşa di navbera xwe de bişkînin di 

Civîna Hêliniskî ya ku di roja 16-7-2018an de hate girêdan û 

danûstandinê bikin li ser bihtirê Mijarên cihên Nakûkiyé di 

navbera wan de wek : Çekên Atomî ,Têkiliyên herdû Welatan 

bandora Îranî û Tîroristî û sebaret Rewşa Sûriyê dan û standin 

gihiştin lihevkirinekê li ser Nexşeriya bidomahî anîna Kirêza 

Sûriyayê ligor berjewendiyên herdûwan yên ramiyarî , abûrî û 

Serbazî liser demê dirêj . hûrdeyên wê Nexşê wê nêzîk hişkere 

nebin lê pêşveçûna bûyeran nîşandide ku hatiye lihevkirin li ser 

vê Sînaroyê: 1- nehêlana hebûna Girûpên Çekdar li ser hemî 

Xaka Sûriyê. 2-beşkirna welat liser çar Deveran a- ya pêşî jêrîn 

liser Sînorê Israyîlê wê dibin Kontrola Esed be çek lê nebe bê 

ku Hevbendên wî îranî lê peydabibin jiber ku Esedê Bav û yê 

Kur garantiyên Parastina wan Sinora bun bihtir ji çil Salan ji 

çaxê ku Peymana Cudakirna Hêzan Sala 1974 hat wajekirin. b-

ya dudiyan Şam û devera navîn û berav wê dibin Kontrola Esed 

de be biserperiştiya Rusiya. c- ya sisiyan Devera Bakurî Rojava 

wê dibin Kotrola Hêzên Opozosionê debin biserperştiya 

Turkiyayê . d-ya çaran Devera Rojhilat û ewe ya ku jimera 

giringe wê dibin Kontrola Kurdan û hevpişkên wan debe 

biserperştiya Emerîkayê. 3- derkirna Hêzên Îranê ji Sûriyê bi 

Fişara Israyîl û Emerîka lê ta çi Radeyê wê Rûsiya bikare vî 

Karî zehmet bicih bêne bê Rûbirwatiya Serbazî? 4- nîvsandina 

Yasaye binaxî Destûra Welat Fidralî têd de peyda dibe ( heye 

wek Fidraliya Rûsiya be ya ku bihtir nêzîke ji Rijêma Navendî 

heger opozosiyon berdewambe bi windakirna Qaxezên xwe 

yên bi Hêz ên ku didest wên de bûn beriya niha) . Weke Kurd 

heye em tûşî Şikestina herî mestir bibin heger em bisernekevin 

di duristkirna Nêzikbûneke Kurd-Kurd jibo rêveberiya Devera 

me û heger ev Reveberiya niha berdewam be bi belakirna Hêz 

û Şiyanên Kurdan di Şerên dûrî Xaka Kurdistana Sûriyê û heye 

wan bişînin Idlibê jî di demeke nêzîk de û bivî awayî emê 

derfeteke dîrokî windabikin em dixew de nabînin ku tu carî 

cardî dûbare bibe. 

 

 

 

 

 

 

 

Serok Mes'ûd Barzanî ji bo 
Ramanên gelemperî 

Bi navê yezdanê dilovan 

 Gelê Kurdistanê yên xuşewîst Piştî 
hilbijartinan Encûmena Îraqê, rewşên nû 
derketin, hêvî dikin ku têkiliyên di navbera 
Hewlêrê û Bexdayê dê bêne bêguman kirin 
û tengasiyê nirxandin, û ku ev hilbijartinan 
dest pê di destpêka du aliyan de her du 
aliyan. Sedema sereke ku hemî pirsgirêkên 
berê, û biryara gelê Kurdistanê ji bo 
referandûmê dike, ji ber ku nebûna 
peymana Bexdadê destûra bingehîn û 
destûra wê ya eşkere ye, ku dibêje 
(peymana vê destûra parastina yekîtiya û 
aza iraqê û erd û serwerî ya parastina 
Iraqê dike) Ev nîşana gelekî zelal e ku 
yekîtiya Îraqê alternatîf e ku di bin 
referendum û mafê xwe de biryarê ye ku 
destûra bingehîn a gelê Kurdistanê ye. 
Piştî ku 100 salan tecrûbeyên tije tije 
tevahî, divê pêwiste ku Bexdad bêdeng 
bimîne li dijî mafên mirovan yên 
Kurdistanê, û bi tenê sedemên gelê me 
ģoman bin bi kêşa wekheviyê ýa gelême. 
Niha, wekî ku em dibînin, ji bo rayedaran 
ko desthilata di Iraq de da ku mafên 
mirovan û daxwazên gelê Kurdistanê di 
heman ruh û helwesta de li ser destûra 
bingehîn pêk hat. Ev pêwîst ji bo kar da ku 
pêşî li gelê Kurdistanê,…….. dûmahî   
(Rûpela 2) 
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Serok Mes'ûd Barzanî ji bo Ramanên gelemperî 

ji bo wî ceza ne û qedexekirina li ser dorpêçkirina kolektî bû, û 

ji bo tezmînatê Cons ku Enfal bûn û bombebarana li ser çekên 

kîmyawî, û ku gundên wan hatine rûxandin û koçber ku di 

qonaxên berê de, di demên dawiyê de, her li Kerkûk û Duz û 

navçeyên din. Em dixwazin ku bi hevdîtinê re bexdayê 

berdewam bikin heta ku em gihîştin encamê bidawî, û em qet 

carî şer nakin.lê mixabin Bi n, li her carê, Bexdad şer û kuştin di 

kir û em jîi mecbûr dikirn ku ji bo bûyerên 16ê cotmehê. Berî 

paş û paş piştî referandûmê, me dît ko pêwiste ku pirsgirêkên ji 

tundûtûjiyê dûr bikin û pêwendiyên aştiyê bi Bexdayê re 

bisekinin. Lê belê, divê em rastiya rastiyê ji hêla hêza çekdarî li 

Kerkûk û Kurdistanên derveyî rêveberiya herêm û dîrok ve 

provesê dike. Yê, em me neda. Zimanê zordar û çekên li dijî 

gelê me, ji bo daxwaza gelê Kurdistanê vekişîne û qet caran 

nabe. Ji ber encamên hilbijartinan, li ser pêvajoyên hilbijartinê û 

encama hilbijartinê hene, hinek guman û guman hene. Ji bo ku ji 

van gumanên dawî de, komîsyona hilbijartinê divê hewceyên ku 

gumanbaran derxînin û hewldanên protestoyan hewce bike. Gelê 

Kurdistanê ji bo gelek qurbanê kir û ji bo xwîna hezaran şehîdan 

re spas kirine. Niha, piştî hilbijartinan, qonaxek nû ye. Ji bo ku 

hûn xwîna şehîdan bikişînin. Ji bo parastina destkeftî, Ne ne ku 

ji bo berjewendiyên gelê Kurdistanê ji bo ku ji bo gihîştina 

destkeftî û partiyan ve Û siyasî, û divê hûn bizanin ku yekîtiya 

dengê ku em destkeftî dike û mafên xwe biparêze, an jî em em 

qelas in. Hemû ezmûnan nîşan dide ku eger em yek yek bûn, em 

karûbarên mezin çêbikin û destkeftiyên mezin bigirin. Ger heke 

em belav bûne, em ê ji ber sedemên gelê xwe veguherînin û 

qurbaniyên gelê Kurdistanê bikin. Ji ber vê yekê ez ji partiyên 

kurdî re dibêjim ku vê demê tev yekbin li Bexdayê ye, û 

yekîtiya ramanan biparêze. Di encamê de, ez Spasiya endam , 

kadir, alîgir û hevalbendên Partiya Demokrasî Kurdistan, û 

hemû kurên dilsoz ên gelê Kurdistanê, yên ku ji bo dûrkirina 

daxwazên dijmin û dijminên pêşiya qedexekirin. Silavên bo can 

û giyanên pîroz yên şehîdên me Silav bo pêşmergên Qehreman. 

 Mes'ûd Barzan.  

 

 

 

 

 

 

 

Mihemed Salih Cum'a 

Li gora bîr û baweriya min de 

bi vekişandına Emerîka ve dı 

bın Serokatiya Trump de jı 

Peymana Hesteyî Iranî 5+1 ve 

dı vê êvara roja 08. 0. 18 de: 

1. Ev peymana hanê hate 

bihilanîn û bidawîkirin, 2. Iran 

bi tu regekî ve bi merc û 

bendên Emerîkî ve pê nayêtin 

birûştın û 3. Destpêkirin û 

amadebûna Cenga man û 

nemanê bi dijî Iranê û 

tevahîya Hevalbendên wêna 

ve ji bal Emerîka û tevahîya 

Hevalbendên wêna jî ve hate 

bidestpêkirin. Werjî hêjî 

bêhtir, em bivên yanjî nevê, 

dê bi saya xweserbûna 

piştgırtına Milet û Dewleta 

Isra'îlê ve lezbûna 

Serxwebûna Kurdistanê û 

Konfedelatîkirina wêna ve 

ligel IsrIlê de bête 

bimizgînîkirin. 
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Kurdistana Sor 
 Atonomiya ku ji bo kurdên 

Soviyatê,di dema Lênîn de 

hatibû damezrandin li herêma 

di navbera Ezerbêjan û 

Ermêniya de di 7êTemûza 

1923an de peytexta wê Bajarê 

Laçin bû her weha Bajar 

Kalbajar ,Kobaltê , Zinkilan, 

û Bajarok kakoşlak,Kotorlî, 

Muradxanlî, Kurdhacî . serokê Kurdistana Sor Gosen 

Gaça'êv bû ,zor dom nekir, dibê kû peydebûna Dektatora gerêdaî ye bi hebûna kûrda li kû bin . 

Dektator Stalin piştî mirina Lenîn di sala 1924 hate ser deshilata Soviêta berê û dest bi 

sitemkariya xwe li ser pêkhatayên Soviêtê kir ji wan Kurdên devera (Kurdistana Sor ) ji bo 

razikirina Terkên Şofinî ê Azerbejanê bi rengekî trajîdî gelê Kurdistana Sor jî warê wan bi darê 

zorê sergonkirìn beşek ji kurdan Avetin Sibîriya her weha li tevaya Soviata berê belav kirîn. 

Rêja ya Kurdên Soviyata berê 2% ji tevaiya Kurdan pêk tê li ser 4 beşan cuda dibin : 1-Kurdên 

Turkumenistanê. 2-Kurdên Armenistanê, Naxçivanê û Gorcistanê . 3-Kurdê kû di ancama 

koçkirina di nav Soviyata berê de hatibûn belav kirîn eû jî li Rûsia, Kazaxistan,Ukranîya, 

Bêlerûsîya,Maldavîya û Kurdên li Walaten Belqanê. 4-Kurdê Azerbejanê. Bi ser kû Kurdên 

Sovêyatê bi rengekî hovana hatibûn koçkirin ji Aliyê Stalîn ve lê Kûrda karibû taybetmendîya 

xwe biparêzin her girêdaî Netwa xwe bûn her bi Kurdî di axivîn (,Zarava Kurmancî) ,nivisandîn 

bi tîpên Krilî Latinî. Kurdên Armenistanê penasin wergirtibûn bitîr ji Kurdên Rûsîa û derveî wê, 

Dibistan bi zimanê kurdî vekirîn û Mamostên zimanê Kurdî hatin amadekirîn di zaningehan de û 

beşê lekolina kurdî di Zankoya Irivanê hate amadakirin her weha li Bitrisbûrgê jî beşe kûrdi 

vebû ,yekîtîya Niviskarê Kurd hat ragihandîn, Şano, pirtûk bi Kurdî hatîn çapkirin û Radiyo 

beşê Kurdî ya Irivanê ,di ancama vê tevgera Rewşenbiriye de jimarek mezin ji niviskar,Şanoger, 

zimannas e kû Pirtukxaneya Kurdî zanginkirin . Ji kesayetên navdar Kurdên 

Sovyête:qanadêkurdo ,Ordûxanê Celil ,Têmurê xelil,Wezîrê nadirî,Celilî celil, Şakirê xido û 

jimarek berfereh ji zimannas ,niviskar, lekoliner, Şanoger,Rojnamager kû xwedan pencemorek 

girîng di warê Mêjû, Ziman, Rojnamegerî ya Kurdî de hebûn . di dema ragihandina Atnomiya 

Kurdistana Sor ji 1923-1929 Şoreşa Şêx Saidê pîran di sala 1925 dest pê kir her weha Şoreşa 

Ararat (Agirî) bi serperştiya Ihsan Nurî Paşa di sala 1927 de ,tê zanîn kû rûxandina Kurdistana 

Sor ji Aliyê Stalîn ve ji bo razikirina Iran û Turkiya bû ,berdewamiya Atonomiya Kurdistana 

Sor wê bibê bingihek ji bo arikariya Şoreşên kurdî di wê demê de. Kurdistanî her surîn di xabata 

xwe de ya sirûştî wekû tevaya miletên Cihanê dijminê kurd wê Aramî ye ne binin , ta kû kurd 

razî ne bin û razîbûna Kûrda kurdistaneke Serbixwe ye bi hemû parçên xwe ve. 
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Dr.Mûnîb Ehmed 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 

 

 

 

  

(4تةشق )  

   Efrîn û binpê kirina mafên mirovan 

 di rewşa ku welatê Sûrî tê de derbas dibe nexasim ev e 8 sal 

derbas dibin li ser şerê navxweyî û di her têkçûnekê de divê ku 

rêxistin binavên cuda cuda bi ser opozîsyon yan jî bi ser rijêmê 

ve bi karên teror tolê ji sivîlan hilîne, û çawa ku ew sivîl Kurd 

bin, nemaze tiştê ku niha li Efrînê çê dibin. Ji kuştina sivîlan ta 

dizîya mal û milkên kurda û zîndan kirina mirovan bi tometên 

cida Çalakvanên Kurd ji Efrîn û gundewarê wê ragihandin ku 

çekdarên îslamî huvane ciwanên Kurd li gund û bajarê Efrînê kuştine û herwiha bi 100an 

û kale mêr ta hejmareke zarok jî binçav kirin, ew yek bi tewanên cuda tenê n 

tumetbarkirin jiber kurdin û ji ber ku ew zilm û zordarîyê û wêrankirina gund û bajarên 

xwe qebûl nakin Jidestpêka şerê Sûrîyeyê bi taybetî o Hêzên biser rijêm ê Sûriya yanjî 

binavê obzisyune piştî derbasbûna Turkiyê di Efrînê de û bi alî kar ya hêzên kevne Pers 

tên îslamî û desteserkirina Turkîya li ser xaka Sûrya. Tiştek navê wê xak û niştiman 

nemaye û Sûrya ber bi nexşeya perçebûnê ve diçe lê tawanên mezin bi serê kurdan de li 

seranserî bakurê Sûriyê, bajar , bajarok û gundên Kurdan rastî kiriyarên terorê ji hêla 

gropên çekdarve tên, û piraniya wan ji ber dorpêçkirîye û hev welatî nikarin ku ber bi 

deverên aram de birevin, û ew rewşa niha rojên Sefirberlekê di dema cenga cîhanî ya 

yekem de tînin bîra mirov Li gorî çalakvanên Kurda li Efrîn û gunde warê wê mafê 

mirovan binpê dibe bi û karekî terorîstî rêk û pêk jiber vê yekê em duzê li hêzên nav 

dewletî dikin ku bilez erkê xwe rabin û sîstema parastina mafê mirovan bikin û rêxistinê 

mafê mirovan bi erkê xwe rabin dengê gelê kurd li Efrînê bghine masa nav dewletî ku 

bilez çareseriyek ji zilm û zordarîya biser gelê Meda tê hilînin û banga me li Hemo 

rêxistinên mafên mirovan dikin da ku bi hawear wan sivîlan de biçin, çimkî ew gund bi 

tevahî di metirsiyeke mezin de dijîn. Sûrya ber qonaxek xirabve diçe tenê hêviya em 

karibin binpêkirina mafê mirovan rawestînin û hemî rêxistinê mafê mirovan xwe bidne ser 

hev divê qonaxa hestîyar de û bangewaziyê li gelê kurd û Sûrya bitevahî bes bibin leşkerê 

van hêzên çekdar ku welat û milet teva firotin jibo berjewendîya kesayetî û bartutî û aborî 

û berjewendiyên re hêmin deshlat li Kurdistanê. 
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             Guhê kerr çav jî kor dike… 

Ser û berê gotinê ku çi partîya siyasî heye ji bo xizmeta gelê xwe hatiye 

damezrandin, û ew partî daxwaz û karê wergirtina desthelatê dike tenê da ku di 

warê pêkanîna wê xizmetê de bikêrhatî û destdirêj be. Li welatên rojhilatê, partî li 

xwe nanêrin weke parçeyekî milet ku ji xizmeta milet re be lê weke pêşengekî ku 

ji esman bi ser vî miletê nezan û perîşan de dahiştî be, weke şivanekî ku gerek e 

pez bi korahî bidine dûv û weke giravekê di orta deryayê de, kesê xwe lê girt 

verist û kesê jê dûr ket bi avê re çû û çû. Halê hazir, li Rojavayê Kurdistanê 

(Bakurê Sûryayê), kar û barê dewletê bi destê Partîya Yekîtîya Demokrat (PYD) tê birêvebirin, vê 

partîyê rahiştiye barekî giran ku PKK bi xwe berî niha li milê xwe nekiriye: Barên ewlekarî, dadgerî, 

tendirustî, fêrkarî (asa û bala), rêxistina civakê û şerê li dijî terorê tev dane ber xwe li ser du bingehan: 

1- Li gor felsefeya birêz Öcalan 2- Bê şirîk be. Helbet, çi kesê ku bi serê xwe kar bike dê bikeve 

şaştîyan û çi kesê ku bi çavên xwe tenê bawer be û tilîka xwe bide ber çavên xwe ew ê tilîkê ji heyvê 

mestir bibîne. Dixwazim, di vê kurtenivîsarê de, balê bikişînim ser hin xal û kiryarên hikumeta PYD ku 

ez - weke hevwelatîyekî– şaştî û jirêketinê tê de dibînim : - Hikumeta Rojavayê Kurdistanê bi tevayî bi 

PYD tê naskirin: Herwekî çawa welatên ereban ku bi navên serok an partîyên xwe yên serdest têne 

naskirin, PYD partîyeke demokrat e êdî ev navê zordestîyê jê re ji ku hatiye? Ji berpirsyar, karmend, 

şervan, ragihandin, aheng û sûret û siloganên fermî yên Rêveberîyê  …  - Karmendên hikumetê (gerek) 

hevalên PYD ne: An ku hevwelatîyên Rojavayê bûn du beş, heval û neheval, ev dabeşkirina partîzane 

rêjeya keysebazan bi ser a welatperweran dixe. - Niştecîyê Rojavayê (gerek) endam an dilxwazê PYD 

be: Gerek e PYD wek partîyeke siyasî bikeve di kirasê xelkê de an ku ne kirasê xwe bi zorê (temakirin 

an bizdandin) li xelkê bike  .- Sergeya hesabdayînê ne sazkar e: Hesabdayîna heşkerane ya berpirsyar û 

karmendan mafê milet e, çi ji alîyê xizmetguzarîyê (gendelî yan kêmkarî) û çi li pey karesat û bûyerine 

giran (dagirkirina Efrînê wek nimûne.( - Cudahî di navbera teyorî û pratîkê de teyorîyê ji rê dibe: PYD, 

xwedêgiravî, li gor fikr û ramanên serokê PKK Abdullah Öcalan kar dike û dema ku Öcalan bi tundî 

diavêje hawêkirina desthelata zordest di hin diyardeyên derhest û berhest de û li dijî desthilatdarîyê bi 

xwe be, dijî desteserkirina civakê be, dijî têgeha dewletbûnê be, dijî imperyalizmê be gerek e hikumeta 

Rojavayê van xalan neşkîne û ber bi dewleteke polîsî ve neçe. - Civak ne şirîkê biryarê ye: PYD 

partîyeke sernijad, firegelêrî û çepgir e û madem tu hemahengîyê bi tevgera kurd a nijadperest re nake 

û xwe hişmendane di ser re dibîne gerek e ew xwe di ser civakê (ne tenê civaka xwe) re nebîne û 

hemahengîyê li gel wê saz bike. - Biryar rast be şaş be bê jêveger e: Dema ku biryareke şaş tê standin 

ne şaş e ku mirov an sazî jê vegere, ferza zimanê kurdî li dibistanan bi vî awayî ziyan gihande tibabekî 

xwendekarên ku ev yazdeh sal bi zimanê erebî dixwînin û zimanê dê di çav wan de şêrîn nekir, girtin û 

êrîşên ser bîroyên partîyên kurdî û desteserkirina malên hevwelatîyan (bi behaneya ixanetê) ewlehîyê ji 

nav civakê radike û Peymana Civakî ya Rêveberîyê bi xwe dişkîne, û çima dibe ku ya negihayî leşker 

be û nabe bûk be !? - Liçepikdayîn ne rezamendî ye û rexndayîn ne dijminahî ye: Hikumeta PYD 

carcaran guh dide kesine zimanlûs, durû, kurtêlxwer tenê ji ber ku wan kesan sûretên Öcalan li mil an 

mal an tirimbêlên xwe xistine, û di heman demê de bi çavên dijminahîyê li wan kes û partîyên 

rexnevan dinêre. Her kes dikare ji xurtan re li çepkan bide lê ya zehmet ew e ku kesek ji xurtê şaş re 

bibêje: "Ez dizanim tu xurt î lê tu nizanî tu şaş î… " Puxte: Şûjin di qûmê re diçe lê di rûberê hesin de 

dişke yan ditewe, her weha dewlet ji hindirê xwe ve dewlet e û pîvana xurtbûn û qelsbûnê ne xurtbûn û 

qelsbûna derba dijmin e lê reqbûn û hevgirtina mirov a hindirîn e. 
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Daxuyaniya ji aliyê Emîndariya Giştî ya 

Encûmena Niştimanî  Kurdî  

ji bo tewanbar kirina kunehkariya tirorîst li 

Swêda Bajarê Suweida îro ji hêla gelek 

bombeyên terorîstî û komkujiya komkujiyê 

ve di 25/8/2015 de hate kuştin, ku bi 

sedan şehîdan û birîndar bûne di hewldana 

hewldanên tundûtûj û navxweyî ya aştiyê 

de di pêvajoyên wan de ji bo pêvajoyên 

nerazîbûn û nehênî yên ku ji bo şerê xwe 

berdewam bikin û şer bikin berdewam 

dike. Li welêt bê çareser kirin. Civata 

Niştimanî Kurdên Sûryê sûcdarên terorîst 

ên tund-şermezar û şermezar kirine û 

sûcdariya xwe ya li parêzgeha Al-Suwayda 

li hember rûyê kordurîstên ku hemî rêyên 

wan xirab digire wan bistînin. Di heman 

demê de, ew ji bo malbatên yên şehîdên 

dilsoz û dilxwaziya birîndarbûna birîndarên 

xwe bigirin. Li vê derfeta vê xirabiyê, em ji 

civaka navneteweyî û hemî hêzên aştî û 

azadiyê re dibêjin rola xwe bandor bikin ku 

ji bo çareserkirina çareseriya ku tirsa sûrî û 

tengahiyê dike û pêşniyarên navneteweyî 

yên têkildarî têkevin. Şerm û 

şermezarkirina sûcên Swêdê Ji bo şehîdan 

û qenckirina birîndarên bêhêz û bêheqiyê 

Sekreterê Giştî ya Encûmena Niştimanî ya 

Kurdî li Sûriyê 25/7/2018 

 

 

 

 

 

Di daxuyaniye de revandina du endamên 

din ên Encûmena Niştimanî kurdî ji aliyê 

çekdarên PYD ê di roja duşemê de, 23ê 

Tîrmehê, katjmêr 11- du endamên Partiya 

demoqratî kurdistan (PDKS), Ebdulhemîd 

xelîl û Ebdulmecîd Mûsa, li bajarê Serê 

Kaniyê (Ras-Ayn) hatin revandin ji malên 

wan. Ev mîlîtanên navên hevalên din ên ku 

ji me re lîsteya girtiyên din hene, wan 

kadres û endam û alîgirên Encûmena 

Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê digire, bi vî 

rengî têkevin Hestên kurên gelê kurd û 

tevgera wî ya siyasî bi pey wan terorîst, 

dema banga ji bo gelê me û ji beşên cuda û 

yekîtiya helwesta rêza kurdî li hember her 

tiştê ku di vê qonaxê de çi diqewime. Em 

di Encûmena Niştimanî ya Kurdî , 

şermezar dikin û bi tundî wan kiryarên 

terorîstî li dijî têkoşerên gelê me û ya 

Encûmena Niştimanî ya girtina laç'ika 

Kurd û daxwaza ji bo wan şermezar dikin, 

û em li hemû hêzên Kurd û gelê yên civaka 

me û rêxistinên xwe, û hemû yên buhayê bi 

nirxên xwe yên netewî û demokratîk bi 

tikandina ji bo personelê dibêjin û wî 

çekdar Ji bo van çalakiyên li dijî van 

milîtanên taybet, kadren û alîgirên 

Encûmena Niştimanî ya Kurdî rawestînin. 

Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimanî 

Kurdî li Sûriyê Camcello 24-7-2018 

 

Daxuyanî ji bo 

Revandina  du 

Endamên 

Encûmenê 
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Banga Mafên Mirovan 
Ji bo Berpirsyariya nasnameya rojnamevanên Sûrî yên nedyar ú hatine windakirin li gundên Menbicê hatine revandin Ji belî 

komên çekdarên obozisîonê j bi hevkarîya tirkî re. Wekî ku berdewamkirina sûcên giran û binpêkirinên girseyî li dijî 

hemwelatiyên sûrî bi destê hêzên dagirker ên tirk û komên çete hatine kirin Em di rêxistinên mafên mirovan de li Sûrî re 

rapor kirin û şermezar kirin ku di 22/6/2018 de li gundên bajarokê Menbçe-Helebê li bakurê Sûriyeyê, çend hejmarek 

dijberên çekdarî yên bi artêşa dagirker ên tirk re hevkariyê dikin. , Li ser çepê, revandina rojnamevanên Sûrîyê: · mamostayê 

Medyayê: Radwan Al-Khalil, Hevrêziya Medyayê ya Ofîsa Agahdariya Hêzên Demokratîk yên Sûrî li Ain Al-Issa. · 

Profesoriya Medyayê: Issam Al Abbas · Profesor Media Wêneger: Kaniwar Khalif Û bi wan re zarok Zarokê Hesen Khalif, bi 

amê xwe rebû mamoste : Kaniwar Khalif Wekî tîmên rojnamevanan bi raporkirina raporê amade kir ku li ser bajarê Menbiçe. 

li ser daxwaza Al-Hurra TV û Ajansa Navneteweyên Yekbûyî ya Amerîkayê (Ajansa Nûçe 24). \ 2018 Li ser hîmê romana tê 

zanîn medya de: Profesor Heybar Osman, a medya hene ji aliyê kanala Alhrra, ku tîma kirin û amûrên pêwîst ji bo medya 

mîsyona xwe. Li roja 22 \ 6 \ 2018, tîma ji bajarê Qamişlo ber bi bajarê Ain Al-Issa çû - gundên reqayê , û mîsyona ya 

çapemeniyê li Navenda Enformasyonê ya ji hêzên demokratîk ên Sûriyeyê qebûl kir û pê re ji aliyê birêz Radwan Xelîl, 

endamê nîvîsgeha ragihandinê , ji bo hêsankirina mîsyona xwe û rêberiya wan di rê de. Piştî ku diçe nav bajêr Munbicê wan li 

gundê Brive Munbicê Ewin Aldadat, ku regezekî yek ji xalên têkiliyên di navbera Sûriyê û hêzên demokratîk û di bin navê 

"Firat mertalê" hêzên Li kîjan nêzîkaya rojhilatê bajarê Menbiç ya ku li nêzîkî gundê (Gatt Abo Refíaa) li ser dorpêçeya çemê 

400 û nêzî çemê river-ê derbas kir. Sacùr, ku hêzên ji navê "Diree elferat" û hêza Konseya Leşkerî ya Menbiçê vekêşîne, ji 

hêla çekdarên sûrî yên ku bi navê "Tîpa Bakurê" hatibûn girtin, ew revandin û binçav kirin, lê wan hewldanên ku ew fêm 

kirin ku ew rojnamevanan ji , Û dixwazin bixwazin Peymana dawîn li ser Menbiç Gunmen ji alavên  pemeniyê ve hatî girtin:· 

Otomobîl 2018 · Gamera: Modern Canon 5D · Hilbijêre Microphone - Ji mîkrofonê vekirî ye · Kamera stand · Laptop: Dell · 

Belge û belgeyên kesane. Nasnameya kesane ya rojnamevan: Heybar Oshman, ku ji nav wan reviyan û xwe rizgar. Ev Hêjayî 

gotinê ye ku, di 23 \ 6 \ 2018 naskirin, di koma ku ji wan re tê gotin "Lîwa elşemal " revandin û hatin binçavkirin ji bo hin 

medya, got ku bi navê "Serokê hikûmeta demî ya Sûriyê, bi navê Cewad Abu Hatab" li ser Al-Arabiya: ku di medyayê de di 

çarçoveya lêpirsînê de, di bajêr de li ser Plus dê zûtir serbest be. Li ser bingeha agahiyên dawî yên ji bo ji me re, bi 

rojnamevan hatin binçavkirin revandin bi zorê li cihê yên binçavkirin û revandin û li gundê bajarê Helebê Izaz gundê hewar 

Kells , û ev cihê mijarê de ji bo kontrola komeke çekdar yê ku ji wan re tê gotin "Major General Sultan Murad", li cihê ku ew 

di veqetandina medyayê yên birêz Radwan Xelîl e Tevên hevalên wî yên tîma medyayê û zarokên revandî ne. Em di rêxistin 

û dezgehên di parastina mafên mirovan de li Sûriyeyê, ku ev daxwazê îmze kir, şermezar dikin û şermezarkirina herî mezin û 

peyvên tawanbarê wendakirinê û revandina nehmayî ya profesyonelên sûrî yên ku dihatin şandin: · Profesoriya Medyayê: 

Radwan Al-Khalil, Hevrêziya Medyayê ya Ofîsa Agahdariya Hêzên Demokratîk yên Sûrî li Ain Al-Issa. · Profesoriya 

Medyayê: Issam Al Abbas · Profesor Media: Kanywar Khalif Û ji wan re zarok Zarokê Hesen Khalif, bi mamosta wî 

mamoste bû: Kaniwar Khalif Esasgirtina îfade xema gora me li ser çarenûsa, giran li ser jiyana rojnamevan û li ser jiyana 

apprehension me û zarok baş li jor gotî, em berdewamiya revandin û bi zorê windakirinê yên gefa rast ji bo ewlehî û jiyana 

xwe ji wan bibînin. Em di rêxistin û sazîyên ku tev li ser parastina mafên mirovan li Sûriyê, hat îmzekirin vî mafê temyîzê, û 

helwesta însanî hatiyê, incax û cezayî de me, ji bo hemû bûyeran ji revandinan û wendakirina bi zorê li dijî welatiyên sûrî, ku 

herdu kesên ku serbest hatin berdan û an jî ku bi veşartî û xwe ji, wek ku em em berdewamiya windakirinê û bêdem yên 

ragihandinê bi wan re xwe bibînin û tiştekî ne nas Der barê aqûbeta wan, regezekî gefa zelal ji ijiyana xwe, û em dixwazin ji 

bo eşkerekirina çarenivîsa wan, herweha serbestberdana yekser xwe şûrt, eger ew di girtîgehê de ji bo ti partiyekê de bûn, 

hêzên dagirkirinê yên hêzên Turkî an çekdar yên nokerên Sûriyê .az bifikirin ku hemû revandinan û wendakirina bi zorê li dijî 

operasyonên welatiyên sûrî bi giştî, û ji mafê xwe yên rojnameger û çapemeniya aştiyane, tevger û nemirovane û 

condemnable û gelek armanca tê de ne. Em bang li hemû rêxistinên herêmî û navnetewî yekbûyî pêwendîdar bi parastina 

mafên mirovan dibêjin, Ji bo mudaxeleyê û zextê li hikûmeta Tirk û hevkarên xwe  ji bo ku dev ji hemû bi zorê binçavkirin, 

revandin û wendakirina bi zorê li dijî Sûrî, û ji xwepêşandêran ji van pêkanînên nemirovane ku cih bigire li derveyî hiqûqa 

mirovahî û yasayî alîkarîya mirovîn ên navnetewî, û binpêkirina bęfedî ji azadî û mafên bingehîn misoger ji aliyê hemû 

peymanên navneteweyî û pêwendîdar pêk tînin. Bi taybetî jî ya Peymana Navnetewî li ser Mafên Sivîl û Sîyasî, û di 

Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan, di hiqûqa navnetewî giştî û hiqûqa navdewletî, mafên mirovan, û ku mafê jiyanê û ji 

bo parastina nîzama gelemperî di hiqûqa navnetewî, mafên mirovan, û ya li ku serwerî e, dibe ku ne kêmtir be yan rêlêgirtina 

, ew jî wek stick xwezayî mirovan Ji bo binpêkirina binpêkirinê nake, ji ber ku ew desthilatdariyek gelemperî ye. Ji ber vê 

yekê, revandin û wendakirinê li dijî sûcên navneteweyî li dijî mirovahiyê, ku hewceyê hesab û darizandinê ye. Di dema bendê 

10ê ya Danezana  Mafên Mirovan ya Navneteweyên Yekbûyî yên ku di binpêkirina Mafên Mirovan de, û azadiyên bingehîn û 

nerazîbûnek berbiçav binçavkirin. Ji Neteweyên Yekbûyî ya 1948, û gotara 14, 14 û 5 ya Peymana Navnetewî li Mafên 

Civakî û Sîyasî ya Neteweyên Yekbûyî ya 1966. Em bi lezgînî her tiştî ji wan re kesên ku di parastina mafên mirovan de, 

tevlî herêmî û navneteweyî, ji bo saziyên heyvên Sora Navneteweyî û Neteweyên Yekbûyî yên navneteweyî, bi lez û bi lezgîn 

Dûmahî     
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re bilez bikin û ji bo wan bi zûtirîn û neheqkirina wan serbest bikin û revandina wan winda kirin. Û peymanên herêmî û 

peymana navneteweyî li ser parastina mafên mirovan. Em dizanin ku binçavkirinên domdar bi tehlûkeya wan tehdîd e ku ji 

bo jiyana xwe ya navneteweyî li ser Peymana Navneteweyî ya Mafên Civakî û Sîyasî, nameyên 9, 14, 19, 21 û 22, û 

pêşniyarên Komîteya Mafên Mirovan di nav heştê û çaran de, Biryara Hague 1907 (taybetî bi gotinên 42-56) û Peymana 

Geneva-ê (bi taybetî bi 27-34, 47-78, û 130-1134), hinek hiqûqên Protokola Înternetê û qanûna mirovanî ya înternetê ya 

berbiçav. Û mercên Peymana Cenevreya Cenevê ya sêyemîn (Bi taybetî: Utar ji 27-34 û 47-78, û 130-1134), li gel hin ji yên 

ku hukmên ez Protokola pêvek û hiqûqa kevneşopî mirovîn ên navnetewî. Hukmên Peymana Cenevre Sêyem (bi taybetî 4-6 

materyalên û 1116-117-118-119), ku diparêze û hemû girtiyên di bin şerîetê de mirovîn ên navnetewî, heta ku ew ne di bin 

desthilatiya dagirker, û ji bo serbest bên berdan (Benda 5 ya Konvensîyona Cenevre Third û Made (6) ya Peymana Fourth ). 

Can xelkê ya li ser xaka dagirkirî ji parastina ji aliyê hiqûqa navneteweyî însanî (Benda 47 ya Peymana Fourth Cenevre) û 

kesên tê parastin, xwe bêpar ne dikarin mafên xwe di tu rewşê de (Made (8) ya Peymana Fourth Cenevre) xedir. Peymanê şert 

Cenevre Û gotara 79 ya Protokolê ya 1977 anî ku rojnamevanên ku di nav deverên ciddî de di warê deverên di warê çekdarî 

de di nav deverên bendê 50 ya Protokolê ya 1977'an de bête parastin û wê wekî parastin, ew nayê kirin Bêyî pêşniyarên bi 

statuya leşkerên leşkerî re bi desthilatdariya çekdarî yên ku ji hêla Benda 4, paragraf 4 (a), Peymana Cenevre ya 1949-ê de ji 

bo parastina qanûnî ya taybetî ji hêla rojnamevanan re dixwîne hate dayîn. Mafê rojnamevanan ji karên dijminayî, sivîl neyên 

armancên leşkerî; · Rojnamevanan bixwazin Ji bo parastina bandorên şer û herweha ji aramîbûna partiyek pevçûnê hebe ku ji 

hêla girtinê an girtinê ve hat girtin; Divê partiyên şer ji wan re biqewiminin ji bo parastina rojnamevanan û bi taybetî, bi: · 

parastina rojnamevanan li dijî rîskên ku di şer de tevlî bibin; · Rojnamevanên hişyarî ji herêmên xetereyê bimînin; • 

Dermankirina rojnamevanan di dema bûyerên ya Peymana Çîngehê de, bi taybetî di bendên 75 û 135 de; Agahî li 

rojnamevanên li ser mirin, wendakirin an zîndanê agahdar bikin; Ji bo parastina malpera rojnamevanan wekhev, wekî ku ji bo 

parastina sivîl ya sivîl e û ji ber ku desthilatdarên dagirker ji ber sekinî, seizure an jî hilweşandin qedexe ye; · Berpirsyarên 

armanc nekin. Êdî êrişek ku bi kuştinê an birîndar dibe rojnamevanek sûcdar wek sûcê şerê şerkirî ye. Ji ber vê yekê, em di 

rêxistin û dezgehên di parastina mafên mirovan de li Sûriyeyê, ku ev mafî daxwaznameyê îmze kir, em di civaka navneteweyî 

de veguherînin ku li hemberî desthilatdariya Tirkiyê hikûmeta Turkiye, û hevkarên wî çekdar ên Sûrî, bi daxwazên lezgîn yên 

jêrîn: Divê her tiştî binçavkirin, û wendakirinê, her tiştê ku rastdariyê, materyal an naverokê, hemî revandin û girtîgehan 

serbest berdan. · Destên ewlehiyê û ajansa leşkerî û destên hemî çekdar ên tirk bi hêza dagirkeriyê re hevkariyê dikin, Ji 

destêwerdana di jiyana welatiyên sûrî li gundên Sûriyê û erdên dagirkirî, bi riya dev ji dozger ji bo hemwelatiyên Sûrî, 

revandin, binçavkirin û windakirin, bê tu şopên, an jî ji wan re gotûbêjên li dijî wê himberî pera an jî ji bo kesên din jî 

revandin an ji aliyê partiyên cuda de di pevçûnên pêk · Li ser xebatê kar bikin Hin serbestberdana çarçoveyên kesên winda, û 

daxuyaniyek ji wan ên ku jiyana xwe bimîne an jî kîjan ji bo sedemên siyasî an ne siyasî têne şaş kirin. Çalakiyek bi lezgîn a 

ku ji ber ku hemî jinan, zarok, mêr û kalên pîr û mêr ên sûrî, serbixweyên çekdarî yên tirk û komên çekdar ên bi tirkî re ne, bi 

hev re belav dikin. Û mecbûrên hêzên dagirker ên ku heqê hebe pêşkêş dikin Û ji bo zehmetkirina lezgîniya zirarê ji bo 

qurbanên revandinê û winda kirin. • Komîsyona komîta dadwerî ya serbixweyî ya serbixweyî, bêalî û bête saz kirin ku tevlî 

beşdarbûna nûnerên Federasyona Sûrî ji bo Mafên Mirovan Mafên jinê û Rêxistinên Mafên Mafên Mirovan li Sûryê, hemû 

binpêkirinên ku ji aliyê hêzên çekdarî yên Tirk ve û bi çekên çekdar ên Sûrîyê re li ser erdê Sûrî re hevkariyê dikin, û 

rayedarên ku ji ber kuştinê (kuştî, birîndar, windakirin û bi zorê bêhêz kirin) Wan ji dadgehên herêmî, û navneteweyî re 

referand kirin û wan hesab kirin · Rêxistnê Mafên Mirovan û Rêxistinên Sivîl ên Sûrîyê bang bikin ku ji bo lêkolînê û sûcên li 

dijî mirovahiyê ji aliyê hêzên artêşa Tirk û komên çekdar ên Sûriyê bi hevkariya bi wan re, li ser xaka Sûriyê de, ji bo 

avakirina pelên yasayî ye ku dihêle ku li pey wan keve û dozgeriyê ji hemû kiryarên, ka ew ko Turkbin an Sûrî bi wan re ne, 

ji ber ku, hin ji van binpêkirinên, xebateke ji bo sûcên li dijî mirovahiyê û dibêje ji bo hewalekirinê yên file kiryarên Dadgeha 

Cezayê ya Navneteweyî û dadwerî ya Navneteweyî. 

Sazî û destayên ku di parastina mafên mirovan li Sûriyê, îmze:  

1. Komîteya ji bo parastina yên Demokratîk û Azadiyan û Mafên Mirovan li Sûriyê (ji bo D. H).  

2. Rêxistina Kurdî ya Mafên Mirovan li Sûriyê (DAD).  

3. Rêxistina Niştimanî ya Mafên Mirovan li Sûriyeyê. 

4. Komîteya Kurdî ya Mafên Mirovan li Sûryê (Çavkanî). 

5. Rêxistina Erebî ya Mafên Mirovan li Sûriyeyê. 

6. Rêxistina Mafên Mirovan li Sûriyê - MAF. 

7. Rêxistina ji bo Parastina Girtîgeha Kanseriya Li Sûriyê - Rawanke. 

8. Federasyona Sûrî û Rêxistinên Mafên Mirovan û Rêxistinên (tevlî 91 rêxistinên navend û destayên di hindirên Sûriyê de). 

9. Toreya berevaniyê di bet mafê jinêde li Sûryê ew jî (Sûrîyê 57 saziyên jinê yên sûrî û 60 kesayetiyên jin ên serbixwe). 

10. Hevpeymaniya Jinê ya Sûrî ya ku Biryarnameya Ewlekariya Ewlehiyê 1325ê çalak bike. 

11. Toreya Niştimanî ya Sûrî ji bo Sosyal-Sosyal û Civata Civakî 

12. Hevbendiya Sûriyeyê Li dijî Cezayê Mirin (SCODP) 

13. Forum (NGO) SPNGO ya Sûrî 

14. Toreya Sûrîyê li ser  

Saziya Sûrîyê ji bo 

Mafên Mafên Mirovan. 

15. Tîma Niştîmanî Sûrî ya teybet ji bo Çavdêriya Hilbijartinê. 

Şamê 8/7/2018 
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Bîranîna pakrewanên komkujiya 

Qamişlo Encûmena niştimanî 

kurdî li sûriya Salvegera 

duyemîn ji bo komkujiya bajarê 

Qamişlo, li cihê teqînê hat 

vejandin bi amedbûna glek 

welatiyan û malbatên 

pakrewanan,  bi despêkê de 

demeke bê deng li ser giyanên 

pakrewanan di gel sirûda Ey 

Reqîb rawestiyan û dûvre  gotina 

Encûmanê hat xwendin: ji aliyê 

mamoste Ebdusemed xelef 

endamê desteya serokatiya 

Encûmenê û di gotinê got: bêtirî 

60 kesên sivîl û bê sûc di vê 

komkujiyê de jiyana xwe ji dest 

dan û hîna jî em nizanin kî bi dû 

de ye, û got: rêz û silav ji 

giyanên pakrewanan re. di gel 

sersaxiyê ji bo malbatên wan , û 

di nav re rola Encûmenê da 

xuyanî ,  ku  dîsa jî em amede ne 

çi kar di ber mafên gelê kurd bê 

kirin, û destê me vekirî ye ji 

hemû partiyan re, ku em beryara 

xwe bikin yek, û em ji vê 

perçebûna siysî derbasbin. û 

nameyek got ji bo daxuyaniya 

sedema teqînê çi ye û divê gelê 

me nas bike? Ew kî bûn? yên bi 

vî karî rabûn.?                             

               

 Qamişlo -27ê temûzê 2018z   

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rapora Mafên Mirovan 
 Derbarî di çarçoveya nediyar û sedema revandin û windakirinên welatiyên Sûrî ji 

belî hêzên tirk û çekdarên opozusyonê yên çekdarî û bi wan re hevkariyê ne naskirî 

yên welatiyên sûrî. Ji navîna Adara 2018 ta 30ê hizêrana 2018an de Hêzên dagirker 

û hêzên komên çekdar ên ku bi wan re bi hevkariyê ve hatin revandin, û 

wendakirinin wendayan di derbarê mafên gelek welatiyên sûrî li Efrîn û gundên wê 

gelek welatiyên Sûrîyê hatine windakirin. Em di rêxistin û dezgehên berevaniyê di 

ber mafên mirovan de li Sûriyeyê, ji ber vê raporê hilberînin, û helwesta me ya 

sereke û mirovanî , şermezar dikin û hemû bûyerên şermezarkirina revandî û li dijî 

hemwelatiyên Sûrî, ev awayên windakirinê yên nemirovane û armanca tê bikaranîn, 

û binpêkirina bê sûc ji azadî û mafên bingehîn misoger ji aliyê hemû peymanên 

navneteweyî û mijûlbûna bi ku pêk tînin .... û ku li ser revandin û bi zorê, an sûcên 

Cezayê ya Navneteweyî ya li dijî mirovahiyê ye, pêdivî bi hesab û darizandin, tê vê 

raporê de, li ser mafên qanûnî û mirovan ji ronahîkirina li ser demên cuda de Di 

raporê de navê navên hin kesên mexdûr ên revandin û windakirinê yên sîvîl û 

bêwelatiyê ji hêla artêşa dagirker a tirk û hevkarên wan yên sûrî ve têne kirin. Di 

raportê de, ev rapor dê mafên me yên qanûnî û mirovî nîşan bide, ku hêzên artêşa 

Tirk a dagîrker û ankêşkerê ku wan ji van binpêkirinên mafên mirovan li ser axa 

Sûrîyê didin.  

En'am Neyûf 
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Gotina Ofîsa kar û barê malbatên pakrewanan ya Encumena Niştimanî ya 
Kurdî Di sal vegera duwemîn ya kimkûjiya Qamişlo 27/7/2016 Dr Mûnîb 
Ehmed Malbatên pekrewanên bûyera Qamişlo Serkirdayetiya Encumena 
Niştimanî ya Kurdî Nunerin partiyen u Rexistinên kurdî, Miletê kurdî xwe 
ragîr Di rojeke mina iro dijminê mirovatî ye erişî vê deverê kû em lê civiya ne 
bi otombêleke Bumbekirî kir bi navê Musilmanetîye ew Musilmanetîye kû 
jiwan dûre ,di endamê de 70 pekrewan ji Zarok ,Jin, pîr be tawan jiyane xwe 
ji dest dan û bitîr jî 200 brindar Sibiheke dijwar bû bo xelkê Qamişlo û bo 
hemû gelê Kurdistanê li her derî ,Kurdistanî disa mijûl bûn û xemgîn man 
gelo çima Kurd bi vî rengê hovane Armanc dibê jî all ye dijminê Kurd ve, lê 
bere dijminê me li kû bê xweş zanibê ne Anfal ne kîmiyabaran û ne 
Otombelên bombekirî karin Kurd durî doza wê ya rewa bikîn Kurd wê her li 
pey doza xwe bin . Sersaxî ji gelê Qamişlo re û bi taybet jî kes û karê Şehidên 
komkûjî ya 27/7/2016 re her weha Sersaxî tevaya gelê kurd re . Bijî Kurd bijî 
Kurdistan . . 

 

Ovîsa kar û 

barên 

malbatên 

bakrewanan 



 

 

 

 

 

 Bi Pênûsa Besam Mustefa…. 

Erebê Şemo wek bavê Romana Kurdî tê binavkirin … 

 Civak, Kesên Navdar û Binav û Bang, Ziman 133 Views 

Erebê Şemo, yan jî Ereb Şamîlov, nivîskarekî kurd bû û ew 

wek bavê romana kurdî tê binavkirin. Yekemîn romana bi 

kurdî hatiye weşandin, “Şivanê Kurmanca” wî nivîsiye. 

Erebê Şemo ku ji malbateke kurdên êzidî bû, di 23ê 

Cotmeha 1897ê de li gundê Sûsuzê li navçeya Qersê ji dayik bûye û di sala 1978an de li 

Yerîvana Ermenistanê  

wefat kir û li wir hate veşartin. 

Erebê Şemo, yek ji hîmdarên edebiyata kurdî li Sovyêtistana Berê bû. Erebê Şemo ji bilî 

kurdî bi çend zimanên din jî zanîbû. Erebê pêşeng bi Kurdzanê Asûrî Îsahak Margûlov re 

yekemîn alfabeya kurdî ya bi tîpên latînî damezrand û yekemîn romana kurdî bi navê 

Şivanê Kurmanca nivîsand. 

Erebê Şemo di hemû qadên çend û edebiyatê de xizmeteke mezin kir û yek ji 

damezrênerên herî sereke yên kovara kurdî ya Rya Teze bû. Ereb wek piraniya 

rewşenbîrên kurd yên wê serdemê, ji dil û can bûbû Komunist û Çepgir. Baweriya xwe bi 

riya sosyalîzmê wek riya xelasbûna gel û welatê xwe dianî û di warê edebî de jî di bin 

bandora edebiyata rûsî û sovyêtî de mabû û tesîra nivîskarên wek Maksîm Gorkî ku wî û 

Ereb hevdû dîtibûn li ser wî hebû. Di sala 1935an de Erebê Şemo romana Şivanê 

Kurmanca belav kir. Ev roman dikare wek yekem romana kurdî bê hesibandin û Ereb jî 

dikare wek bavê romana kurdî bê hejmartin. Li şûna navê Şivanê Kurmanca, carna navê 

vê romanê wek Şivanê Kurd tê eyankirin, çimkî Bazîl Nîktîn di sala 1946an de ew ji rûsî 

wergerand fransî û Nûredîn Zaza jî ew ji fransî dîsa wergerand Kurmancî. Di encamê de jî 

navê romanê ji Şivanê Kurmanca bû Şivanê Kurd. Di Şivanê Kurmanca de, Erebê Şemo li 

ser şopa rêbaza hevpar û rastbîn, bîranînên zaroktî û xortaniya xwe vedibêje û pê re rewşa 

civakî ya Kurdên Qafqasyayê bi hûrgilî dihûne û li ber çavê xwîneran radixe. Ereb di 

romanê de jiyana zor û dijwar a xwe û gelê xwe di wê demê de û şerê di navbera çînên 

civaka kurdî de nîşan dide. Romana jiyannameyê ye. Ereb xwestiye bi vê berhema xwe êş, 

jan, bindestî, derbiderî, belengazî û perîşaniya miletê Kurd bîne ziman. 

Ji bilî Şivanê Kurmanca, Erebê Şemo ku di sala 1978an de koça dawî kir, gelek berhemên 

din yên hêja afirandine wek, romana dîrokî ya Dimdim, Berhevoka Hikayetên Gelê Kurd, 

Romana Jiyana Bextewer, Çîroka Kurdên Elegezê, Romana Berbang, Romana Hopo û 

gelek berhemên din. 

 

Çand û huner 
                                                        jmar(5) 
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Erebê Şemo 



 

 

 
 

                      Serok çawa hat kuştin 

 Izgeha şamê di şeva 14 ê Tebaxa sala 1949 an de nûçeyek ragihand, ku dadegehek leşkerî, ferman da bi 

kuştina serokê Dewleta Sûrî (Husnî Zeîm) û serok wezîrê wî (Muhsin Berazî). Roja din fermanê cihê xwe 

girt, û herdû serok bi gulan hatin kuştin, di baregeheke leşkerî de,lê tu kesî negot ka ew dadegeh kîja ne, û  

dîdar kî ne. Piştî ji desthilatdariya (Husnî Zeîm) 137 rojan, û rûniştina wî li ser textê şamê, paytexta dewleta 

Sûriyê,hate kuştin li ser destên leşkeran. Roja 14 ê meha Tebaxê sala 1949 an,/ 9/ otumbêlên leşkerî, ji 

baregeheke supayê Sûrî, ji Başûrê welat, berê xwe dane şama paytext, mala serokê Dweletê (H.Zeîm) dor 

pêç kirin,dema ku ew di xew de bû, wek taviyê baranê gule rijihan bi ser mala (Zeîm ) de, wî xwest ku 

bireve, lê hate deste serkirin, û berê wî dane zindana ( Mezê ) di heman demê de – 2 – otumbêlên leşkerî 

dora mala serokê wezîran ( Muhsin Berazî ) dorpêç kirin, ew jî deste ser kirin . dest hilata nû ew tewanbar 

kirin bi bihaneya ku wan kar dikirin bo jihevxistin û parçebûna xak û welatê Ereban . Husni Zeîm yê ku bi 

nicada xweve kurde, di sala 1989 an de li bajarê Helebê ji dayik bûye, diwê dema ku welatê Sûrî dibin destên 

Turkên Osmanî de bû, (Husnî zeîm) dema bû gênc di Dibistanên Heleb, şam, û Edirne yên lişkerî de xwendina xwe qedand, ta sala  

1917 an, nîşana( mulazim) ango yek stêrik wergirt, berê wî dan bajarê ( Medîne) li Erebistana Siûdî, lê dema şerê cenga cîhanê yê 

yekem, dest pêkir, ew li (Misrê) dîl hate girtin, ji bal ingil Zan ve, lê li dwiya cenga cîhanê de, serbest hat berdan, êdi tevlî lişkerê 

Ereban dibe, lê zû xwe jê veqetand Di sala 1920 an de, ferensîzan sûrî dagerkir (Husni Zeîm) derbasî kulîca leşkerî dibe, xwendina 

xwe diqedîne, nîşana( kapîtan) wer digre, ango/ 5/ stêrkan, lê paşê dighêje nîşana (kolonêl) di sala 1941de û di be alîgirê E lmana, 

ango dijî Dîgolîyan, lê dema Elman di cengê de têkçûn (Husnî Zeîm) dîl ket destê Feransîzan û /10/ sal zindan lê birîn, û dema Sûrî 

rizgar dibe, ji destên Fransîzan ew serbest tête berdan. Di sala 1946 an de, tevlî lişkerê Dewleta Sûriyê dibe, û di sala 1948 an de 

dibe ser leşkerê Dewleta sûriyê, û dikeve şere Filestînê, di sala 1949 an de, di /30/ Cehzeran de, destê xwe di deyne ser textê 

Dewleta Sûrî, û dibe serok. Husnî Zeîm dema bû serok, û dest hilatdar, dît kû welatê wî wêrane , bê ser û bere, dewletek nav tenê li 

ser heye , lê ji hemî aliyan ve nexweşe, û li paş maye, ewî dest bi çare û avakirinê kir, di serî de , serok wezîrek kurd ji xwere danî, 

ewjî Dr: ( Muhsin Berazî )bû, ji kurdên Berazan yên niştecihên bajarê Hema yê bû , ew li serdema ( şikrî Qewetlî ) serokê Sûr iyê 

yê berê, wezîrê derve bû, û şêwirdarê serok bû, Zeîm û serok wezîrê xwe dest bi ava kirina Sûrîyek nû kirin, ku ev xalên jêrîn dan 

ber çavên xwe : Danîna yasayek sivîl ji Dewletê re Belav kirina pere û semyanên Dêran û Mizgeftan, li ser kêmtar û hejaran. 

Avakirina çend firokxanan, û kirina çend firokeyan Yasayek ebûrî hat danîn, ku herkes baca xwe li gor pere û malê xwe bide . Wek 

hevî di nav bera Mêr û Jinê de, Di hemî maf û erkan de. Paqijkirina sîstema dadewerîyê, ji dizan û bertîl xweran. Guhertina kincê 

xelkê, bi mûdêlên nû. 1- Tunekirin, û birîna dizan, û çeteyan 2- Avakirina nexweşxanan , dibistanan , rêyan , û Malbendên 

Dewletê. 10 – ava çemê Firatê gihand bajarê ( Helebê ). 11 – Avakirina gemî xana ( Laziqîyê ). 12 – Danîna yasayên leşkerî , 

bazirganî û firotin û kirîna zeviyan . Husnî zeîm û serok wezîrê xwe ( Muhsinê Berazî ) Dewleta Sûrî guhertin, ji dewletek paşmayî 

kirin Dewletek nûjen . Dewleta Sûrî yek ji wan bermayên imperatoriya osmanî bû, ku piştî cenga cîhanê ya yekem, ji bin destê 

Tirkan derket, li gorî peymana ( Saykis – Pîko ) û bi bû para Fransîzan, ji sala / 1918 / an ta hivdehê Nîsana sala /1946 / an, dema 

serxwebûn bidest xwe xist, û ji dagerkerên biyanî rizgar bû, û nav lê hat kirin ( Dewleta Sûrî ) ango ne Komara Erebî ya Sûrî, wek 

ku vê rojê Ereb di bînin, û di bêjin. Raste zimanê fermî yê dewletê Erebî bû , lê gelek netew milet , ol , û kêm netew yên cûre – cûr, 

bi hevre dijîn, û heryek bi zimanê xwe yê netewî di peyi ve, û piştî serxwebûna Sûrî kesekî ne digot : ev Kurde, yan çerkeze , yan 

Fileye, nabe ku bibe serok yan wezîr . Bi rengekî Dîmokiratî,welat hate bi rêve birin , lê di wan salên destpêka serxwebûnê de, 

Dewlet bê binyadek abûrî bû, gelek pirsgirêk, û alûzî peyda bibûn, ku Tirkan û Ferensîzan li pey xwe hiştibûn, dezgehên leşkerî û 

yên Polîsan alûz û bê çek û teqemenî bûn, H.Zeîm tê giha kû pêwîste hişekî zana û aqilmend, û xwedî hêz pêdiviye, ta pirojên li ber 

çavên wî bi serkevin, û bibin rast teqîne, lewma ji serokê Dewletê (şikrî Qewetlî)re got: tu xwe bide alî, tu ne li gorî vî textê ku tu li 

ser rûniştiye. Bêyî kuştin û xwîn rijandin, li ser textê Dewletê rûnişt. Hin têbîn -Roja kuştina H Zeîm û Mihsin Berazî, Farûq şahê 

Misrê şîn ragihand, li seranserê Misrê, û al hatin daxistin. -Mihsin Berazî wezîrê derve yêSûriê bû, ser dema ş Qewetlî,H.Zeîm, ew 

anî û ji xwere kir serok wezîr. -Dema H.Zeîm hate kuştin, bê xanî bû, lê Berlman mûçeyek terxan kir ji xanim û keça wî ya ku bi 

tenê bû. -Di 3-1-1950 î de , termê H.Zeîm hate dîtin, li kêleka çemê Awec,di qerqo (tabût)ekê de, di bin kevirekî de,birayê wî şêx 

Selahedîn Zeîm, ji wir rakir, û bire taxa kurdan, û bin ax kir. -Efserê ku fermana kuştina H.Zeîm û M. Berazî dabû, navê wî Samî 

Henawî bû,ew ceneral bû,di sala 1950 an de li Beyrûtê hate kuştin, li ser destê Hirço yê Berazî, ku kur mamê Mihsin Berazî bû. -

Sedemên kuştina Zeîm û Berazî ev bû:Dr: Esed Teles hevlingê Samî Henawî bû ,ser dema Zeêm şêwirdarê wezareta bergiriyê bû, 

Mihsin, ew vegerand karê wî yê berê, ku mamostayî bû. Adilê Evdile Rewşenbîr Di van demên dawî de, ango piştî qeyrana gelên 

Sûrî dest pêkir, ta ev roj, beşekî ne hindik, ji nivîskar û paşmayên siyastmedaran, ziman û pênûsên xwe kirine şûr û gule, şerekî 

Restemî dijberiya Rewşenbîran dikin, bê rawestan, emê bi pirsin : gelo ev kesan mafdarin di êrîş, tawan û şiltaxên xwede? Ku 

dibêjin: Rewşenbîr bi rola xwe na rabin, qelsin, tirsonekin, nandozin,  
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Wêje 
 

Jmar ( 5)                                 

Îro ji husna dilberê 

Dîsa helak û serxweş în 

Remzên di wê şîrînsurê 

Sohtim bi pêta ateşîn 

Sohtim bi berqa lami’ e 

Ew necm û bedra tali’ e 

şemsa semayê rabi’ e 

Lew pir ji şewqê şewwişîn 

Pir şewwişandin wê dil e 

Zulfên siyah ser dan mil e 

Tora muxalif silsile 

Selwa ‘eqarib lê meşîn 

Selwa ‘eqarib lê weten 

Ew nazika nûrînbeden 

Qendê dirêjin guft û ken 

Biskan di lê kir baweşîn 

Biska siyah re’na ye mest 

Yek dî bi heyran pê ve dest 
Hemyan bi mestî helqe best  

Derbendê ew zulfa reş în 

Êsîr kirim zulfa çelek 

Ew horiya şubhet melek 

Tîr dan ji reştûzên helek 

Mecrûhê qewsê pirweşîn 

Tîr dan ji qewsê malzirav 

Ew gewhera pir şewq û tav 

Sotin li min cerg û hinav 

Lew têk ji cergê herişîn 

sohtine têk cesed û Cerg 

nuhtine xedengan xef Lew 

tine jih hilalê qewsê Ji 

 

 

 

 

 

 

 

      Melayê cizîrî                      îro ji husna dilberê                                                                                                     
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Perwaneyê şem’a geş în 

Perwaneyên sotî kebed 

Dilber ji ber Birca esed 

Tîr dan ji reştûzên semed 

Lew têk ji xwînê neqqişîn 

Kuştim bi qewsê ‘enber e 

şoxê ji dil mil dan ber e 

Êxiste dil sed pencere 

Evrenge em mihnetkeş în 

Mihnetkeşên roz û şebê 

Der firqeta şêrînlebê 

Zulma ji ber destê te bê 

Ew ‘edl e em pir pê xweş în 

Zulma tu kî pir pê xweş im 

Sohtîdilê hicrankeş im 

Mislê perengê ateş im 

Rûhek mucerred bêleş în 

Min dî sehergaha elest 

Camek ji kewser dost di 

dest 

Jê da Melê lew maye 

mest 

Hetta heyatê serxweş în 

 

Heyranê dêma mehweş în 

Hem bedr û hem Zuhra ye 

dêm 

Ji wê ‘alema kubra ye dêm 

Xweş destxet û tuxra ye 

dêm 

Herfan ji miskê lê nişîn 

Lewhê ji nû sîqal bidin 

Herdem ji nû ve xal bidin 

Da dil bi yek dî pal bidin 

Nuqtan ji zêrabê weşîn 

Zulfa siyah ‘enber bike 

Xemlê ji zêrê zer bike 

Zerbaf û dîba ber bike 

Misk û gulavê lê reşîn 

Mawer ke terh û bişkoyan 

Cîranê berg û lû’lûyan 

Ew ‘er’er û selwa ciwan 

şetrî bi mestî lê xwişîn 

Şetrî we tayên sor û zer 

Bayê nesîm lê da seher 

Li wê cebhetê hijiyan dû 

per 

Lewra sekara bêhiş în 

Meşha seher yarê şefîq 

Da min bi enguştên ‘eqîq 

Ji wê badeya nûrîn rehîq 

Mexmûrê xemra bêxiş în 

im ez camê bê Mexmûrê 

im ez amêr Yexmakirê 

im ez peyxamê Çavnêrê 

Selam Darî 



 

 

            

 

 

 

 

 

Şemdîn û Hemdîn……xeleka ( 3 ) 
fitû betal nake gotinek dî ji devê we derkeve ezê serê we bîst û pênc 

Mîrekê Zozon bi qurban û bi xulamkim paşayê min hey lololo axa yê 

min hey wayê hakimê min hey walo paşayê bavê min hey wayê…. Ev 

çîrok min ji devê stiran vana girite lê ez nizanim nave wî çiye wek wî 

gotî min jî nivîsandiye…iştê ku Hisên Begê axa yê delodîn li wan 

şidand û ji wan bawer nekir Simaîl çavkire zilamê xwe û ji oda wî 

dane derketin ji wan re got em herin oda Ehmed Begê ka em wî ji rê 

nabin û nakin agir û bi benda Hisên naxin.. Hê wezîrê bavê mino ezê bi Zozanê jorî 

ketime bi çîman û bi simaqe her bîst û pênc Mîrekê Zozên Simaîl da pêşiya wan go lawo 

ev axa kî delo dîne nefis gawire gotin û galgal pêre nabê dîsanê tiştekî ji qesemê û ji 

xwedê yeqîn nakê. Her bîst û pênc axa yê Zozên ji oda Hisên axa derketin û berê  xwe 

dane oda Ehmed axa axa yê delo dîn bavê Şemdîn jêre gotin axa yê min o em bi Zozên 

ketin bi çîman û bi simaqe bi aniya tekin ji îro û pêde axa tiya Hisên axa yê delo dîn axa 

yê nefis kafir li ser serê xwe em qebûl nakin axa yê min o lololo paşa yê me lo xweş mêro 

lo..Ehmed axa badikê di bêjê Simaîl axa ezê bi Zozanê jorî diketim dîsa bi çîman û bi 

simaqe ez ketim di bextê te û bextê xwedê tê gotinê birayê min Hisên gotin tê yek bi yek ji 

min re bi rêdake tê teva li ber min rêz kê..Simaîl ji Ehmed re got axa yê min o ezê bi 

Zozan ketim li wî banî ez nikarim bêjim dîsa xwe xilaskim ji dîn û îmanî bi sê telaqê ku 

jin diçin mala bava vegerî nîne galgal û gotinê birayê te ji tere gotine dîsa temara xewê bi 

çavê te nayê ta ku tu serê Hisên axa yê dalo dîn bavê Hemdîn ji nava milê wî hilnanî 

galgal û gotinê bênamûsî ji tere gotine em nikarin li dîwanê ji tere bêjin bi giranî paşa yê 

min o lolo.. Hê axa yê min o dema ku van gotina jêre dibêjin Simaîl çokê xwe datînê erdê 

û dibêjê axa yê min o dilê min ji dilekê dilo dîne hema bi wê qurana şeva çûyî em li 

dîwana Hisên axa axa yê delo dîn bavê Hemdîn o rûniştîn bûn me dî şêwir û mişêwirê 

xwe bi axa û maqul û axalera û dijmin û neyarê tere datîn e.axa yê mino  derange şevê bû 

axa yê min o şêwir û mişêwira giran kuştina bavê Şemdîn danîn e me av û xwarina we 

xwariye em nikarin tiştê wisa bi bihîzin û xwe kerr bikin gereke em werin odê û ji te re 

bêjin û bi lîlîn in.. axa yê min o em nikarin gotinê bê namûsî qebûl bikin bi  

xwedê şeva çû kom û kuştina te li dîwanê danî ne axa yê min o hakimê min o hey lo xweş 

mêro hayê… axa yê min o Simaîl axa ne dî ne ne îmane zilamekî bê demîr e haveynê 

ojdan pêre nîne ji.. piştî ku Simaîl û her bîst û pênca axa ev gotin jê Ehmed Begê re gotin 

û zanîn ku wî gotina wa bawer kirin? Ehmed Begê ji wan re got ka ez çi bikim hûn çi 

şîretê li min dikin. Simaîl jêre got Begê min tu biya me bike tê wî bikuje.  

 

ÇÎrok  
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Luqman Silêman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helbest  
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Evîna Keçê  

Êvar bû şevek reş û tarî bû 

Stêrk li ezman diçirisandin 

Keça evîndar di tariya şevê de 

 ji xwere stêrk dijmartin 

hayê wê ji demjimêrê tune bû 

Keça evîndar bende evîndarê xwe bû 

Dem, ber sibehê diçû 

Tîrêjê rokê hin bi hin xwiyanî dikir 

Keça evîndar bi evîna xwe mijûl bû 

Gelek şev û roj, meh û sal derbas bûn 

 hê jî keça evîndar li hêviya evîndarê 
xwe bû 

 

 

Diya Şiyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veyaze sor gula min 

Bi saze tim dilê min 

Dinale bilbilê min  

Bi deng û bi fîxan  

Di dil de tim bi mêvan  

Dike cejna gulîstan 

Buhar li dil vejandin  

Lelê desta şikandin  

Nisrîn helbest civandin 

Yusra Zibêr 



 

Qamişlo  

ma ji bîra me çûye ta em di bîra xwe 

bînin qamişloka nemira dayik hîn 

dilorînin ne salek be hezar sal wê di 

dilde bi mîne qêrîn û ax û hewar 

mirovatiyê di hejîne ew roja reş û tarî 

di sîngê de namirî mêr û jin û zaroka 

bê guneh wan çi kirî yan zavayê bê 

mirad ji jînê hiştn bê par bav û 

dayikên reben hîn nalîn û hîn girî 

qamişlo qamişlokê lê tu heye keleha 

hebûna me ye cê sîxur û roviya li ser 

xaka te tune ye buhar wê xwe nû bike 

xwîn erzane ji bo te ye mêrxasiya 

gelê te çiya li bişta te ye. 

 

 

Helbest 
                                                     Jmar (5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hişyar Emerê Lalê 
 

 

Bîranînên te  

di helbestên ramanên min de şax 

vedane di meydana dilê te de Deng 

vedidê Rengê buharê belav dikê 

Sitranan ji bo gulên newrozê dibêjê Bi 

awazê bilbila dixwînê Ji bo newroz 

bihna dilê xwe li her derî belavbikê Di 

çavên te de nîşanên evînek bê sînor 

diyarin Di baxçê dilê min de Maçan 

diçînê li ber derya hestê dilê min bê 

westiyane û rawestiyane 

 

 

Emer Alûcî 
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Helbest 

 

 

 

 

 

 

Helbestên zarokan 

Zebeş                      

 Zebeş e 

 Dendik reş e 

 Xwarin xweş e 

 Kalo nexweş e  

Pîrê bêhiş e 

 Lawik keleş e  

Keçik çavreş e 

 Karik hebeş e.                                             

   DIBISTAN  

Dibistan pirr xweşik e 

bi hogir û hevalan,  

bi nivîs û mamoste,  

 bi çîroka newalan. 

 Em hemî jê hez dikin.  

Ji bo zanînê kanî ye.  

Tê de kenîn, leyistok,  

dibistan xweş xanî ye.  

Kamûran Bedirxan 
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HIRÇO  

Hirço, hirço  

Laş bi pirço 

 Pirçî nerm e  

Çiqas germ e  

Were were  

Hirmî li vir e  

Gulover e 

Xweş û zer e 

 M. Lewendî 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

civak  
                                                       Jmar ( 5 )      
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Ji kevnetor Qewîtiya kalo   

Dibêjin ku sê kurên kalekî hebûn, navê yê mezin 

şêrgo bû,navê Yê navê çeto bû, navê yê biçûk 

ferhad bû .  

rojekê ji rojan kalo Ew civandin û gurzek şiv da 

destê yê mezin û got : 

Şêrgo tu birayê mezinî de ka vê gurza şiva bişkîne. 

Şêrgo hêza xwe dayê da ku vê gurza şiva 

bişkîne.lê nikarîbû , Îcar kalo ji kurê xwe yê navê 

re got ka em te bibînin. wî jî hêza Xwe dayê lê 

nikarîbû vê gurza şiva  bişkîne . dîsa kalo da destê 

Kurê xwe yê biçûk wîjî hêza xwe dayê lê nikarî bû 

bişkîne.û kalo  Destê xwe avêt gurza şiva û yeko 

yeko li wan belavkir , De bişkînin wan jî ew şiv 

hemû şikandin û kalo ji wan re got:     

Gava hûn yekbin wek vê gurza şiva tu kes nikarin  

We bişkînin ji ber ku yekîtî serfirazî ye. 

  

     

 

       miştaxe  

Çayî meha tebaxê bi malitî 

diçin nav rezan jibo  Ku 

miştaxan deynin. her kes 

bi dilêma  xwe radibe Xort 

tirî jêdikin û keç bi 

zembîla tirî dikşînin dê jî 

Goşiyên tirî di nava ava 

kelkelî dadike û dixe 

zembîlan  Bav jî goşî bi 

goşî li  ser axa paqij li ber 

Rokê radixe piştî Mehekê 

Ew tirî dibe mewîj ? 

 


