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DENGê KURD

Desteya nivîsgerîya dengê kurd 
mizgînîyê dide xwendevanên 
xwenî hêja bi derxistina çapa 
kurdî.
miletê kurd li seranserî kurd-
istanê bêpar maye ko bi zi-
manê xwenî petî û zelal bi 
xwîne, hemû hawe û şêwazên 
qedexekirinê ji bal dijmi-
nanve hatine bi karanîn, da 
ko kurd hînî zimanê xwe 
nebin, çi axaftin û çi nivîsan-
din û çi xwendin, da ko win-
da û tune bibin.
emê di dengê kurd de derge-
hekî serbest û firawan vekin 
li pêşîya xwendevanên xwenî 
hêja bi zimanekî petînaz li 
rêbaza şêwazekî nermenîşk 
û hêvîxwaz, bihilbijartina 
balkêştirîn û çêtirîn mijar û 
babetên ko hatine nivîsandin 
bi xweştirîn serdeq û bintar 
bi hûnandina rontirîn peyv 
û gotin û hevokên serfiraz. 
ziman nasnameye, ziman 
hebûne, ziman parastina 
neteweyê ye, ziman berxwe-
dan û bergîrîye diber kes-
ayetîya kurd neteweyê de di 
hemû serderm û rojgaran de.

Mizgînî
nameya dengê kurd ji bo 
xwendevanên hêja :
bi kurdî bi xwînin 
xwe têde bibînin

Hawarhatina Barzanî Bi Rojavayê Kurdistanê Ve

 Erkekî Neteweyîye û Biryareke Dîrokîye

Serê kanîyê

Komarxwazên Emrîkanî: 
Fîdralizm ji bo Rojavayê Kurdistanê çêtir Rêçareye

Turkîya û kêşedoza kurd li Rojavayê kurdistanê

Rojavayê Kurdistanê di Gêjena Qeyranê de ye

Sikritêrê Partî:emê dijî komerîşkên çekdar şerbikin

 Desteya Nivîsgerîyê

Qewman

Taqîkirin
û
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Adil Sedî

Dengê kurd çavnêriya 
vekirina buhurê (sêmalka) 

dikir dema derbasbûna 
alîkariyan.
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Qewmana serê kaniyê qew-
maneke dîrokî ye bi gulbijêrî 
hemû kurd berpirisyarin li 
pêşîya evê bûyera hestyar 
divan kawdanên dijwar û 
berteng de, ji şoreşa sûry-
ayê re bigiştî ve û ji rojavayê 
kurdistanê re bitaybetî ve.
komerîşkên çeteyên çek-
dar û palpiştên wanî 
navxoyî û navherêmî ne-
dikarîbûn derbasî bajar 
bibana gava ko kurd -çi 
milet û çi tevger- berhev 
kirî û amadekirî bana ji be-
revanîyê re, ewan çeteyên 
regezperest newêrîbûn 
xwe bi havêjin nava bajêr 
û arê çek û top û tankan 
li xelkê bajêr bibarînin.
şoreşa sûryayê gelek ni-
hênî û rastî belûkirin û ko 
tevlihevî û pîlangêrîyên 
dijminan berdewamin çi 
li navxwe û çi li derdo-
ra welêt, ev şoreş şoreşa 
ezmûm û taqîkirinê ye ji 
hemû kes û alîgiran re, ji 
ber ko bûyer li pê bûyerê 
û qewman li dû qewmanê 
welatparêziyê vedisûyîne 
û berjewendiyên diyar û 
veşartî dinirxîne li gore-
pana sîyasî û ew bi xwe 
jî wisa hatine nîşandan.
qewmana serê kaniyê 
taqîkirine ji sê alîgirên 
berpirsyar re, yekem te-
vgera kurdî hatenasan-

din biqelsî û lawaziyê di 
navbera hemû rawestge-
hên şoreşê de û nemaze di 
warê jihevderxistina ba-
betên pabend çi bi şoreşê 
ve carekê, û bi dijberîyê ve 
careka din, û wisa encam-
danên bûyeran têkçûn ji 
destê tevgerê ji ber ko pê 
şekîyên karû xebatê neron 
û eşkerane çi da nûstan 
bi bûyeran re bi xemsarî 
û çi tênerîn li şoreşê bi-
partîxwaziyek berteng ko 
xwediyê kêşedozê nagihîne 
tu çareseriyan, û sere-
rayî hemî wan derpêdanan 
sînorgîriya rêçareyên sîyasî, 
lewra rexnegirtin li kêma-
siyan zor û belavin ji aliyê 
milet û rewşenbîran ve.
tevger gelekî maye li paş 
bûyer û qewmanan dême-
kî, hew di kare serencaman 
zeft bike da ko serkêşiya 
kêşedozê bike û wisa maye 
digergerînoka tengejeye de.
2-duwem: dijberiya sûry-
ayê alîgirekî berpirisyare 
li pêşîya qewmana serê 
kaniyê ji ber ko ev qew-
man xelekeke ji rêz-
benda bûyerên şoreşê ve
lê mixabin evê di 
jberîyê xweda aliyê 
piştguhkirinê, dêmekî  xuy-
anê dike ko destê wê bi 
tevahî di qewmanê de 
heye bi çi şêweyekî be.

3-sêyem: alîgirê sêyem ew 
pî langêriya navherêmiye, 
wa dî yare ko ew çeteyên 
regezperestên ko êrîşî 
serê kaniyê kirine ha-
tine palpiştkirin ji bal 
turkîya ve û wisa xuy-
anê di be ko turkîya 
dixwaze sê çivîkan bi 
kevirekî bikuje û ewjî evin 
1-derkêşana hêzên (YPG)
ê bi berû gorepana şer û 
pevçûnan ve li himberî 
wan komerîşkên çekdar 
da ko (YPG)ê xwînverêj 
bike di navbera lawa-
zbûn û tunebûnê de.
2-vêxistina şerekî netewx-
wazî di navbera kurd û 
ereb de, da ko kêşedoza 
kurd li rojavayê kurd-
istanê biser nekeve.
3-destêwerdana leşkerî 
ji bal supayê turkî ve 
da ko derbasî rojava 
bi be bi behaneya (be
lavkirina) tenahiyê û (se-
qamgîriyê) ji bo ewle-
karîya sînor û deverê.
li dûmahîkê qewmana serê 
kaniyê dimîne waneyeke 
dîrokî ji tevgera kurdî re 
da ko reftara xwe rexne bi 
ke û xebata xwe binirxîne 
di terazûya taqîkirinê 
de ji ber ko hîna em 
kurd di destpêka rê-
name û rêkaran dene.

Serê Kaniyê: 
Qewman û Taqîkirin

Sikritêrê Partî Eşkere Kir:

eger komerîşkên çekdar 
ji serê kanîyê dernekevin 
emê likêleka çekdarên 
kurd şerbikin jib o derxis-
tina wan bikotekî ji bajar.

jêder:KDP                                          
: ferhengok
1-binçaxname:dîkomênt    2- guhêzkatî: desthilata demdemî

 Dengê Kurd -Nûçesazî

Lolo Xan

pirojeyeke hatiye amadekirin ji 
bal partiya komarî ya emrîkî, têde 
nerîna partiyê şirove dike sebaret bi 
cîgehê kurd li sûryayê li ber tîrêjên 
şoreşa lidar dijî rijêma esed dako 
ev piroje bête liser gengeşe kirin 
û biryardan li kongirêsê emrîkî.
ev binçaxnameya navnîşan kirî 
ew nexşeya rêya kurdiye bib-
erû fidralîzmê ve derbarê şiyanek 
lêhatî ji rewşa kurd re li sûryayê, 
di şiroveya xwe de dide xwyanê 
rewşa sûrye û sînaryoyên goman 
kirî diayînde de û di encamê de 
digihêje pêşînyara fidralîzmê wekû 
çêtirîn çareserî ji gîr û giriftên 
welat re paşî rûxana rijêma esed.
binçaxname dibîne ko çareseriya 
fidralî li sûrya rêçareyek sitratîciye 
lêkhatê pêkanînêye bişêwazekî 
pêkpêkderî û ne yekser bi sedema 
rasthatina wî beramber dijberiyeke 
dirinde ji bal (erebên) ko wê, sawêve-
din liser (îsraîla duwem) di fidrali-
yek kurdî de û wisa di gel dijberiya 
hêzên navherêmî de wek turkiya.
binçaxname rawestanê, vedide liser 
jihevketina tevgera sîasîya kurd 
wekû yekem astenga goman kirî 
dijî pêkanîna çareserîya fidralî, li wê 
hêlê amaje dike biberû windabûna 
tevgera sîyasî di navbera sê alîgiran 
de çinko nikare tu daxwazê ji wan 
re ret bike û ew jî (hewlêr– silêmanî 
– qendîl) û digel wan de dijberiya 
erebî ji ber vê yekê tevgera kurdî 
dibîne ko bi dest xistina mafên 
rewşenbîrî û hevwelatînî sînaryokî 
çêtire xwedî derfetin xweştirin 
dema ko pirojeyê fidralî biterpile.
binçaxname tîne, ziman be-
lav kirina dîmoxrafîya kurd liser 
çend deverên cudacuda û dide 
xwuyanê ko hebûna fidralîzme-

ke kurdî tikîtenê ji çêtirîn ça-
reseriyane û pêkanîna wê çare-
bere di navbera girêdana deverên 
kurdî de bişêwazekî tekcûgrafî.
ev pirojeyê komarxwazî pêngavên 
pêwîst nîgar di ke ji bo pêkanîna 
fidralîzma kurdî ya ko çê dibe ji çar 
qûnaxan dibiko maweyê wan bigi-
hêje bîst salan li gorî pêşveçûnên 
nav sûrî û navherêmî û navnetewyî, 
da ko    têkeve berkêşana hûravi-
yên ew kiryara hestyar ji bo ava-
kirina jêrxana fidralîzma kurdî û 
çawatîya li hevkirina kurd û hemû 
pêkhatên dîtir yên têkelûpêkelê 
wan li deverê wek (ereb-suryan- 
aşûr) di çarçûveyê dîmûqratiyeke 
lêkvehatî bibe ji wan re misogerê 
beşdariyê di desthilata kargêrî de 
, û ev binçaxname amajeyê di de 
liser rola nifşê genc di avakirina 
civaka bajarî de di qunaxên serekî 
de ji pêkanîna pirojeyê fidralî ve.
lê di qonaxêd lipêhatî binçaxname 
di axive liser bidestpêkirina karê 
rastûrast digel desthilata sûryayê 
guhêzkatî bo nivîsandina distûrekî 
lêkhatî digel jîwarê nîgarkirî digel 
miletekî xwedî mafekî siruştî bo 
biryardan liser çarenûsê wî ta ko 
bigihêje qonaxa dagerandina sazî û 
binyadên serekî biberû wezaretên 
ko xwe bi xwe kargêr bikin digel gir-
ingîpêdan liser cûrenazîya aborî û 
anîna veberhênanan li gorî yasayên 
taybet bi herêma kurdî ya fidralî re.
lê qonaxa dawî ji pirojeyê fî-
dralîzmê destpêdike bi nîgarê 
nexşeyan li gorî binçaxnameyên 
dîrokî yên berî cenga cîhaniya 
yekem û binyada dîmuxrafî ji de-
verê re û wisa liser ewan bingehan 
wê fidralîzma kurdî serast bibe.   

serokê hevgirtina sîyasîya dîmuqrat 
d. hekîm beşar haydarîda û got: 
derbarê bûyerên serê kanîyê ez behtî 
mame çawa ewn komerîşkên kevneper-
est dadane ser bajar bihovane û da xw 
û yanê : (beşar esed li şamêye ne li serê 
kanîyê ye , lewra divê ew komerîşkana 
jibajar derkevin û berê xwe yekser bidin 
şamê , gava ko birastî dixwazin rijêma 
esed biroxînin) û wisa sikritêr dûkêş kir 

û got: me giftûgo digel dijberîya ere-
bîya ya sûryayê re kir bivê taîbetkarîyê 
û wisa sikritêr peyvîna xwe berdewam 
kir û got: (eger ewan komerîşkan xwes-
tin nêzîkî bajarên kurdnîşîn Bibin li 
rojavayê kurdistanê emê lihimberî wan 
rawestin jiber ko bajarênê kurdnîîn 
hêleke sore û mabûna ewan komerîşkên 
çekdar lideverê wê tevlehevîyek regez-
peristî çêbike dinavbera kurd û ereb de.

Komarxwazên Emrîkî Hewldidin 
Bo Pêkanîna Fîdralîzmê ji
Rojavyê Kurdistanê re                      
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Lawikê hacî helbest-
van û rojnamev-
anekî çalake xwedî 
deshel û vîyanek 
serbest û serkêşe.
li serê kanîyê (waşo 
kanî) li rojavaê 
kurdistanê ji daiyek 
bûye sala 1968, di 
jiyana xwede gelek 
êş û azar û zînat dî-
tine, tûşî astengî û 
kosp û qedexekirinê 

bûye di kar û xe-
bata xwenî siyasî û 
rewşenbîrî de, nave 
wî derketiye gorepana 
rewşenbîriyê di(10)
ê nîsana sala 1995an 
de bi damezrandina 
(cejna zaroka kurd).
berhemê wînî dawî 
(birîna jiyanê) hatiye 
çap kirin di dest-
pêka sala 2013an de, 
naveroka evê pertûkê 
wiha hatiye xuyanê 
kirin ji bal  lawik ve 
(rûdanin kurdan li 
nav xaka Kurdistan 
ji ser demê gotiyan 
ta şoreşa barzan).
lawik bi bilbilê xwere 
diaxive di destpêka 
dîwanê de û dibêje: 
bilbilê min dengê 
te pir naz û bi jane

bilbilê min tu dix-
wîne liser gulane 
ji bîrneke ev dilê 
min derya xemane
hêviya min rizgar 
bibin ji bindestane
piştî lavija lawik bi 
bilbil re dice warê 
rewşa miletê kurd 
û kêşedoza wînî 
rewa û zoranbazî li 
ser kurdistanê ji bal 
dijminên hawîrdor.
piştî şirovekirina 
bindestî û hejarî û 
perîşaniya miletê 
kurd di serdemê nû 
de diçe dîroka kûr 
û dûr lawik dibêje:
bi bîrtînim lolo bûm 
û gotî ji kurdan
di dîrokê li rojhi-
lat dengdane cîhan  
bûn xudiyên hêzên 

mezin sera û eywan 
bi hevre wan destdanîn 
ser welatê halman
û bi vî awayî helbest-
van navê bavik û hoz 
û dewlet û mîrnişînên 
kurd dûrêzî hev-
dike ta îro roj bi zi-
manekî sade û zelal.
hêjayê gotinê yê ko ev 
beşê yekeme ji pertûkê.

pişkûrîna pêşangeha hunermendê kurd, 
nîgarkêş luqman ehmed li waşintunê.
hunermendekî kurd ji rojavayê kurd-
istanê bitiliyên xwe dîlokên şoreşa 
sûryayê nîgar di ke dirêka zimanê 
reng û wêneyan ewên ko di axivin     
liser çîrokên gel û bajar û gund 
û kevok û çivîkên ko li azadiyê 
digerin bê dilkêşî li rawestgehên mi-
rin û sitem û zindanan, bê tirs ji serma 
zivistanê û şerqîniyên bahozê, radihêjin 
xewn û dengêd xwe, ewên ko hildikşin 
asman bêjivan, şoreş û nan û xwîn û 
xurme û zeytûn û simbul û yasimîn, evin 
neînykên şoreşa azadî û rûmeta sûryayê ne.
wekû jitivingê re deng û peyam heye, 
ji rewşenbîrê re jî deng û peyam heye 
ewên ko dibînin şêwazê aştiyane pîro
zmendeke û zimaneke di be 
ko şoreşgêr di rûyê sitem û 
hêzên tariyê de ko welat û raman û dîrok 
û civakên xwe rizgar bikin ji rewşenbîriyên 
tarî û girtîgehên xw edawendên xweser ve.

çalakvanên serbixwe şer û 
pevçûnan dişopînin çi lider-
dora bajêr û çi dinava taxên 
wî de, komerîşkên çekdar 
serê kaniyê dane ber topba-
ranê û wisa gêranek berfireh 
peydabûye liseranserî bajêr û 
gelek qurbanî hatine belavki-
rin li kolan û gorepanên cuda 
cuda li bajêr û wisa koçberîya 
akincîyan destpêkiriye paşî 
belavkirina tirsaneke dijwar 
di hinavêd wan de, û rabûna 
ewan çeteyan bi kiryarên talan 
û ferhûdê ji samanên wan re, 
û di nava qurbanîyan de gelek 

pîr û kal û zarok peyda bûne û 
heya(orxanê dehbelor) ji bûye 
armanca guleyan segvanekî 
çeteyan. çalakvanên kurd tekez-
kirin: kopiraniya xortên serê 
kaniyê ketine bereya şer û pe-
vçûnan û bajarê xwe diparêzin 
ji komerîşkên çeteyan lê di-
nava rewşeke zor tengezar de 
jinebûna av û karuba û nan 
û ragihandinan. çalakvanên 
kurd dûkêşkirin: (komerîşkên 
çeteyan termên kuştîyên xwe 
li qada şer dihêlin û dibezin 
derveyî bajêr digel gûrbûna 
dorpêçanê linavenda bajêr.

Yehya kurdî milyard-
 êrê kurd, endamê
 hevbendiya hêzên
 dijberiyê û
 şoreşa sûryayê ji
qalikê kerbûnê der-

 ket û eşkerekir û
 got: (ez kurdim heta

mejiyê hestî diser ko ez sûrîme, ez rê nad
 im ko xwîn bêhtir bê rijandin li serê kaniyê û
  divê ev pêtenazî raweste ji ber ko ew xizmeta
 rijêmê tenê di ke ) û wisa milyardêr peyvîna

 xwe dûkêşkir û got: ez hêzên çekdar haydar
 dikim di berdewam bûna topbaran kirina
 serê kaniyê de û wisa jî hêzên dijberîyê ji ber
.vî helwêstê serpêl derbarê rewşa serê kaniyê
 û wisa milyardêr amajekir: (sûdmendê yekem
 ji  bûyeran rijêma esede digel çend komerîşkên
 çekdar de ewên ko serê kanyê ji xwe re kirine
 lêswarî da ko pirojeyên finasok bişopînin dijî
 kêşedoza kurd li sûrya yê û ew karên leşkerî
 ji bal ewan komerîşkan ve nayên pejirandin
 diser ko ew dibêjin ew ji sûpayê azadin jiber
 (ko serê kanyê tu girngiya wênî leşkerî nîne

Milyardêrekî Kurd 
Dijberiya SûryAyê Haydar Dike

Birîna JiyanêCiwan Haco 
Elboma (Veger) Derdixîne

Hêviyek Biçûk û Guleyek

Hunermendê kurd ciwan haco elbomeke nû ji sitranan derdixîne 
bi navê (veger) ev elbom dinava xwede (11) sitranan vedhewîne, 
hindek jiwan sitranan kevnin lê hunermend haco şêwaz û per-
galekî nû daye van sitranan û nemaze nûjengkirina saz û wazên 
dabeşkirina mûzîkê, û jiwan sitranan (canê – li warê jînê – emîne) 
digel sitrana nemir mihemed şêxo (eman dilo).
berî çendakî ciwan haco hatibû başûrê kurdistanê serîdabû 
çadirgeha (dûmîz) ya penaberên rojavayê kurdistanê û çend aheng 
liwêderê gêrabûn )jibona piştgîrîyê û hildana hêrs û arîjenan licem 
penaberan. paşî heyamekî nêzîk ciwan haco digel çend huner-
mendên kurd yên navdar dirêya vîdyo de nameyek hinartin ji 
şoreşa sûryayê re têde piştgîrîya xwe jêre danxuyanê û têde dax-
waza azadî û dadmendî û dîmukrasî û aştî û heskirinê kirin.

şer û pevçûn li serê
 kaniyê berdewamin

 Dengê Kurd -Nûçesazî

 Dengê Kurd -Nûçesazî

Luqman Ehmad

Yehya Kurdi

 Dengê Kurd -Nûçesazî

serê kaniyê

 Dengê Kurd -Nûçesazî

 Dengê Kurd -Nûçesazî

lawkê haci
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