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Agirbesta li Idlibê demkî ye 
û rewşa wê deverê tê guhertin

Sadiq Xelef

Di 5ê Adarê de, 
Serokê Rûsiya 
Vlademîr Putin 
û Serokomarê 
Tirkiyê Receb 
Tayib Erdogan 
derbarê Idlibê 
gihiştibûn 

rêkeftinê û 
agirbestek li Idlibê 
ragihandibûn, lê 
gelo dê ev rêkeftin û 
agirbest berdewam 
bike yan na. Cuma 
Ebdulkerîm wiha di 
vê derbarê dibêje: 

Rêkeftina niha bi 
ti awayî ne bi dilê 
Tirkiyê ye, lê Tirkiyê 
dixwaze deverên 
mayî  ji destê wê neçe 
lewma bilezgînî berê 
xwe da Rûsiya daku 
bighêje rêkeftineke 

agirbestê, û pilaneke 
nû peyrew bike, lê 
Rûsiya vê yekê qebûl 
nake û dê kar ji bo 
vegera  tevahiya 
parêzgeha Idlibê bike 
ji bo desthilata Esed. 
Aram Xidir jî dibêje 

tirs heye ku Rûsiya û 
Tirkiyê rêkeftinekê 
bikin û deverên 
Kurdî bikevin jêr 
metirsiyê û bi taybet 
bajarê Kobanê ku 
tirs heye Tikriyê bi 
erêkirina Rûsiya 

êrîşî wê deverê bike 
û mîna Serêkaniyê 
û Girêsipî Kontrol 
bike, lewma ev 
bêdengiya Tirkiyê 
tiştek li pey heye û 
Tirkiyê dixwaze ev 
yek jî bê kirin.
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Serhildana 12ê Adarê, Wane û Sûdwergirtin..

Dîtin û Bîranînê min di 
Serhildanê de.Di roja Înê 
12 Adara 2004an , min 
û Hevalê xwe Mihemed 
Xelîl soz dabû hev ku em 
herin yarîgeha Qamişlo 
ji bo em matşa Tîma xwe 
ya CÎHAD temaşe bikin 
ku wê demjimêr 2 piştî 
nîvroj wê li gel Tîma 
Fitiwe ya bajarê Dêrzorê 
bilîze, di danê Sibê de 
hîn em li taxa xwe ya 
Qidûrbek bûn, birayê 
min ji Bazara Qamişlo ya 
Serekî di riya Telîfonê bi 
min re axi�î û got: " Dêrî 
dakete Bazara Qamişlo 
û Sixêf û xebera li me 
kurda dikin û bang dikib 
bi navê Felûca Iraqî û 
bi navê Serok ê Îraqê yê 
Dîktator Sedam Hisên û 
Hêris bûne ji Kurdan û 
ji Emerîka " ev yek pir 
nexweş bû ku xelkên 
bajarên dî werin bajarê 
mirov û gotin û axiftinên 
ne xweş û ne di rê de ji 
mirov re bêjin, ev yek di 
demekê de ku Kurdên 
Başûrê Kurdistanê mafên 
xwe standinbûn, bi 
taybet piştî helweşandina 
Rêjîma Ba's li Îraqê 
ji hêla Welatên 
hevpeymaniyê di serî de 
USA û BIRÎTANYA , min 
û Hevalê xwe Mihemed 
Xelîl di demjimêr 12ê 
Nîvrojê berê dane 
Yarîgeha Qamişlo ji bo 
em Cihekî xwe li cihê 
cemaweran  bigrin û 
rûnin , em di bazara 
Qamişlo de hinekî man, 
û di demjimêr 1 em li 
yarîgehê bûn, rewşek ne 
zelal û metirsiyek hebû, 
ji ber ku Cihê rûniştina 
Cemaweran 6 beş bûn, 
3 beş li rexê rojhilata 
yarîgehê û 3 beş li rexê 
Rojavayê Yarîgehê bû 
ku beş ê nîvî jê bi sîwan 
bû ji bo mêvanên fermî 
û berpirsên Hikûmî û 

ji bo Dewlemendan, 
û beşê rastî wî beşî 
hatibû terxandin ji 
bo Cemawerên Tîm 
û Yaneyên Mêvanan, 
lê dema em derbasî 
Yarîgehê bûn, min dît 
ku Cemawerê Yaneya 
Fitiwe ya bajarê Dêrezorê 
hatibûn di beşê nîvî de li 
rojhilata yarîgehê,..!!!
Ev cihê matmabûna min 
bû , ev ji bo ci Dêrî (Navê 
Xelkê Bajarê Dêrezorê 
Wiha ye) hatine û cihê 
me girtine bi taybet di 
cihê serekî yê Cemawerê 
Yaneya Cîhad...??
Ev pirs min ji hevalê 

xwe Mihemed Xelîl kir 
û wî jî ji min re ev pirs 
vegerand...!!
Em jî derbas bûn, me 
li beşê yekem li rexê 
rojhilata yarîgeha 
Qamişlo rûnişt lê me dît 
ku Cemawerê Yaneya 
Fitiwe bi alayên xwe yên 
Şîn û Wêneya Serok ê 
Îraqê yê Dîktator Sedam 
Hisên hildane û bi navê 
wî bang dikin û xeber 
û axiftinên ne xweş li 
serokê me kurda kirin , 
ji ber vê yekê Cemawerê 
Yaneya me ya CÎHAD ji 
ber ku bihrltirî xelkê 
Bajarê Qamişlo kurd in, 

me jî navê Serokê xwe 
bilin kirin dijî axiftina 
Dêriyan, ji nîşkê ve 
min dît ku Cemawerê 
Yaneya Fitiwe Tirmizê 
xwe yê Avê vekirin ku 
gelek tirmiz bi wan re 
bûn, û kivirê Reş yê Hêla 
Westgeha Şemende�irê 
(Tirênê) xistibûn di 
Tirmizê xwe de, ku ew 
kivir ji kêrê tûjtir bûn, û 
êrîşî me kirin, em wekî 
Cemawerê Yaneya CÎHAD 
em bê çek bûn em ji 
neçarî li pêşya Êrîşî Kevir 
û Kêr û(Şintiyan ) ê wan 
revîn û dan paş, di wir 
de rawestandinek çêbû, 

lîstikvanê Herdû Yaneyan 
dixwestin Ev rewş were 
Rawestandin, polîs û 
hêzên Ewlehiyê jî pir bûn, 
ew yekemîn car bû jî min 
Polîsê bi çekê xwe wek 
mertal û darê Ilkitrîkê û 
Ti�ing û kumzirxê xwe, 
dema min ev dîmen 
dîtin min ji hevalê xwe 
Mihemed Xelîl re got: ev 
tiştek hatiye hazirkirn, 
ev çi rewş e, di vê gavê de 
bêjerê Lîstikê di Yarîgeha 
Qamişlo de Xelîl Iqtênî 
di Yarîgehê de gote 
cemaweran ku ev matş 
hate paş xistin û pêwîste 
Yarîgehê vala bikin , me 

di vir de dît û nedît, te 
digot Cemawerê Yaneya 
Fitiwe li benda vê yekê 
bûn, û êrîşeke mezin 
kirin ser me, xelkê 
me jî di riya Radyoya 
Sûriya bihîztin ku êrîş 
çêbûye û her kes dihat 
li zarok û mirov bav û 
bira yê xwe digeran û 
gelek xort û gênc hatin 
alîkariyê , me li pêşya 
Yarîgeha Qamişlo xortê 
birîndar veguheste 
Nexweşxaneyan, û em 
divegran lîstikgehê 
careke dî, lê hêzên 
ewlehî bi ser ku wan dît 
ku Cemawerê Yaneya 
Fitiwe êrîşî me kirine 
lê wan ew parest û 
xistin nava Yarîgehê 
de li ser Giyayê kesk, û 
wan Dêriyan ji wir bi 
kiviran êrîşî me dikirin 
û polîs ne tenê temaşe 
dikirin na belê alîkariya 
wan dikirin,   û piştr 
parêzgehê Hesekê 
yê Tawanbar Selîm 
Kebûl Fetman da û bi 
guleyan êrîşî me bikin 
û hin xelkê me şehîd 
û birîndar bûn, min 
dît xort dibakirin hev: 
"  werin ne revin ev 
hatine me pîs bikin " 
wiha Cemawerê me bi 
hêz bûn  û  li beramberî 
Gulleyan rawestîn, ev 
rewş ma ta piştî roj 
çû ava, û roja dî 13ê 
Adarê 2004an xelkê me 
derketin wan Şehîdê di 
roja 12ê Adarê di xakê 
bispêrin, cemawerekî 
pir mezin bû lê Rêjîma 
Ba's li Sûriya rêyên 
Serekî yên bajarê 
Qamişlo bi Gundewanê 
wê û parêzgehên dî 
girêdide girtin, û Bi 
Gulleyan Êrîşî me 
kirin, û hejmarek 
xelk hatin Kuştin û 
hejmarek birîndar bûn 
ji bilî bi hezaran hatin 
binçavkirin, lê xelkê me 
li hemî gund û bajarok 
û bajarên Kurdistana 
Sûriya û li Heleb û li 
Şamê rabûn ser xwe û 
xwepêşandan çêkirin 
ji bo karê Rêjîma 
Sûrî şermezar bikin 
û daxwaza çareseriya 
Doza Kurdî li Sûriya 
kirin bi rengekî 
Demoqratîk û dadwerî, 
wiha Miletê me gelê 
mey Kurd Hişyar bû û 
Zeviyê hikumê Rêjîma 
Sûrî hejand .

Raid Mihemed- Hewlêr
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Korona bûye derdekî  cîhanî, û divê xelkê me li 
Kurdistana Sûriyê jî xwe biparêzin

Siyamend Ehmed

Vayrosa Korona ku navê 
wî yê zanistî Covid-19e 
ye li hejmareke zêde 
ya welatên cîhanî belav 
bûye, û li gor Rêxistina 
Tenduristiya Cîhanî 
niha ev vayros bûye 
derdekî cîhanî, û divê 
xelk xwe biparêzin û 
heta niha ti vaksîn yan 
derman jêre nehatiye 
dîtin. Li Sûriyê jî ev 
derd heye,lê hikûmeta 
Sûriyê ranagihîne û 
metirsiya wê yekê 
heye ku were deverên 
Kurdî li Kurdistana 
Sûriyê. Welatiyekî 
bajarê Qamişlo  dibêje, 
divê kombûn were 
kêmkirin û xelk xwe 
biparêzin ji ber ku tirs 
heye ev vayros were 
deverên me jî di rêya 
�irokxaneya Qamişlo 
re, lewma di vê aliyên 

peywendîdar di vê mijarê 
de gavên cidî bavêje daku 
ev vayros li deverên me 
belav nebe û xelkê me 
êdî tûşî ti azaran nebin. 
Tevî ku rêveberiya PYDê 
radighêne t halet nînin 
li deverên me lê divê 
bi cidî ev mijar were 
nirxandin. Cemîl Îsa jî 
wiha di vê derbarê de 
dibêje ev nexweşî niha 
bûye derdekî pirr aloz li 
pêşiya welatên mezinên 
cîhanê û ti welatek 
nikare çareseriyekê jêre 
bibîne lewma divê em 
jî hişyar bi û xwe ji vê 
vayrosê biparêzin, bi her 
awayekî be em nekevin 
nava qerebalixiyê de û 
xwe ji kombûnan dûr 
bikin da ku bikaribin 
xwe rizgar bikin, niha 
Kurdistana Sûriyê di 
rewşeke xerab de derbas 
dibe û hejmara  xelkê 
l geleê zêde ye û heger 

Çayxaneya Şermola, Amûdê li Dozmîz e
Idrîs Hiso- Dozmîz

Çayxane di çand û dîroka 
Kurdistanê cihekî xwe yê 
taybet heye, berdewam li 
çayxaneyan kasayetiyên 
siyastmedar, rewşenbîr, 
nivîskar û helbestvan 
dighan hev, li wir hemû 
mijar bi azadî û bi dengê 
bilind dihatin gotûbêj 
kirin, dibe paşeroja 
welat li çayxaneyeke 
wek a Miçko li Hewlêrê, 
an jî li çayxaneya Gel (El 
Şeeb) li Silêmanî were 
gengeşe kirin bêhtir ji 
parlementoyê bi xwe.
Li Amûdê jî dibe ku tu 
hemû danemrên bajêr li 
çayxaneya Kewê bibînî, 
li wir zimanekî taybet 
bikar tê, nêviyê xwe 
henek û qerf in û nîvê 
din sixêf û cûnî ne, lê 
bipêçewanî çayxaneyên 
Silêmanî û Hewlêr, kes 
behsa siyasetê nake, dibe 
ku ev jî ji ber wê yekê be 
ku danemrên Amûdê ji 
siyaset û karên siyasiyên 
Rojavayê Kurdistanê 
bêzar bûne, lewma 
zimanê çayxaneyê bûye 
zimanê sixêf û laqirdiyan 
wek xelkên Amûdê bigiştî 
têne naskirin.
Paneberên Rojavayê 
Kurdistanê û ji wan jî 
xelkên Amûdê ev nerîtî 

bi xwe re anîne Herêma 
Kurdistanê, li kampa 
Domîz hejmarek çayxane 
hatine vekirin, ji wan jî 
çayxaneya Şermola ku 
navê xwe ji girê herî binav 
û deng yê Amûdê , Girê 
Şermola wergirtiye.
Çayxneya Şermola ne 
ji zû ve hatiye vekirin, 
lê zû nerîtî, ziman û 
keşûhewaya çayxaneyên 
Amûdê li xwe girtiye û 
mirov heger bixwaze hest 
bike ku ew li Amûdê ye, 
bila biçe demekê li wê 
çayxaneyê rûnê.
Xwedanê çayxaneyê 
dibêje; Çayxane yek ji 
cihên ku xelk ji hemû 
çînên civatê li xwe kom 
dike, lewma ez dixwazim 
çayxaneya min ne tenê 
cihê lîstika kaxezan û 
vexwarina ça û qehwê be, 
ez dixwazim li vî cihê ku 
xelk lê kom dibin bibe 
cihekî ku xelk êdî têde 
behsa mijarên dîrokî, 
çandî û keltûrî jî bikin, 
lewma ez dê wêneyekî 
bidim çayxaneya xwe ku 
êdî bibe çayxaneyeke 
xwedan taybetmendiyeke 
xweş.
Pêngava min ya serekî ew 
e ku ez dîwarê çayxaneya 
xwe bi wêneyên 
hozanvan, nivîskar û 
rewşenbîrên Kurd û 

Kurdistanê bixemilînim, 
herwiha ez diwazim 
ku li vir xelk guhdarî 
stranên resen ên Kurdî 
bikin, herwiha ez dê di 
paşerojê de hewil bidim 
ku pirtûkxaneyekê jî di 
çayxaneya xwe de ava 
bikim, da ku ew kesê 
bixwaze li çayxaneyê 
xwendinê jî bike, cihê xwe 
bibîne.
Bigiştî li çayxaneyên ku 
li deverê hene, mirov 
dikare bi tenê lîstkvanên 
kaxezan bibîne, lê li 
çayxaneya Şermola ku bi 
navê xwe jî balkêş e mirov 
dikare hezkiriyên dengê 
Mihemed Şêxo û Eyşê Şan, 
Hesen Zîrek û Mihemed 
Arif  jî bibîne.
Di yekem roja ku min 
hejmarek wêneyên 
rewşenbîrên Kurd 
diyarî vê çayxaneyê kir, 
êdî zibûnên çayxaneyê 
dihatin û dipirsîn ev 
wêne yên kê ne.? bitaybet 
gencên nûhatî, û êdî ew 
ne tenê dê bên û ça û 
qehwe û kaxetan bibînin 
lê bi rêka pirsa derbarê 
van wêneyan dê derbasî 
nav pelên çand, dîrok û 
keltûra xwe jî bibin.
Çayxane di nav civata 
Kurdî de, ew cihe ku 
hejmarek mezin ji 
xelkê û ji hemû çînan 

xwe lê digre, lewma 
divê ne bitenê bibe cihê 
vexwarina ça û qehwê 
û lîstak kaxezan, lê divê 
jêrzemînek were peyda 

kirin û bi vexwarina 
ça û qehwê re mirov 
hest bi rewanê çand û 
keltûra xwe bike, û dibe 
ku çayxaneya Şermola 

li Domîz, ku bi hezaran 
panaberên Rojavayê 
Kurdistanê li xwe digre, 
bibe pêngava yekem di vî 
biwarî de.

hejmarek kes pê bikeve 
dê bi awayekî bilez 
were belavkirin, û dê 
karesatek li deverên me 

çê bibe.
Celîla Omer jî wiha dibêje  
divê xelkê me hişyar be 
û nebêje ku ev vayros 

baghêje cem e, divê 
em ji vayrosê tenê ji 
xweparastinê bitirisin 
daku bêhtir ji xwe 

agahdar bin, û nebin 
sedema tûşbûna xelekî 
din.
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Kurdistan-Sîham Ebdula

Di 9ê Adara sala 1989an 
de Hunermendê navdar 
Mihemed Şêxo koça 
dawiyê kiribû, lê heya 
roja îro jî awaz û stranên 
wî di nav gelê Kurd de 
wek xwe mane û nû 
dibin. Mihmed Şêxo, di 
sala 1948an de, li gundê 
Xecokê yê ser bi bajarê 
Qamişlo ji dayîk bûye. 
Navê wî yê rast Mihemd 
Salih Şêxmûs e, lê ew 
bi navê Mihemd şêxo 
û Bavê Felek navdar e 
û mezinê 11e biran e. 
Heya Roja îro  kelûpelên 
Hunermendên navdar, 
wek xwe mane, wek 
şûnewarên kevnar di 
mala birayê wî Beha şêxo 
de tên parastin.Jiyana 
Hunermend Mihemd 
Şêxo Bavê Felek bi vî 
awayî destpê dike, di sala 
1957an dest bi xwendinê 
dike û di sala 1969an 
de di nava civaka xwe 
de dest bi strananbêjiyê 
dike û riya hunerê 
digre. Mihemed Şêxo bi 
armanca fêrbûna mûzîkê 
û xizmeta hunera Kurdî, 
di wê demê de  berê xwe  

dide Libnanê û du salan 
li wir dimîne û têkeliyên 
wî bi hunermedên Kurd 
û Ereb re bihêz dibin, 
herwiha bi grûpeke 
hevalên xwe ku tê de 
hunermendê Kurd 
Seîd Yosif û Mehmûd 
Ezîz jî hebûn koma 
"Serkewtin û Newroz" 
dademezrînin û piştî 
du salan ew vedigere 
Qamişlo. Mihmed Şêxo 
demekê li bajarê xwe 
Qamişlo dimîna pişt re 
berê xwe dide Bexdaya 
paytexa Iraqê û li wir du 
stranên xwe di radioyekê 
de tomar dike,  û ji wir 
berê xwe dide Başûrê 
Kurdistanê û ji aliyê 
Mele Mistefa Barzanî 
ve tê pêşwazîkirin. 
Bavê Felek li Başûrê 
Kurdistanê gelek 
hunermêndên Kurd nas 
dike, wek Mihemd Arif 
Cezrawî, Şemal Sahîb û 
Tehsên Taha û çendîn 
hunermendên din.

Piştre vedgere  
Kurdistana Sûriyê, 
herwiha strana Ay Gewrê 
li Şamê tomar dike, lê 
rejîma Beis li Sûriyê 

astengiyan li pêş xebata 
wî ya hunerî çêdike û 
taybet li pêş stranên 
wî yên şoreşgerî,  ji 
ber zilma rêjîma Beis 
careke din hunermend 
Bavê Felek berê xwe 
dide Başûrê Kurdistanê 
û tevlî şoreşa Îlonê 
dibe û di nav refên 
Pêşmergeyên Kurdistanê 
de cih digre, lê qedera wî 
jî wê demê wek Kurdên 
Başûr bi têkçûna şoreşê 
re koçberî Rojhilatê 
Kurdistanê dibe. li 
Rojhilatê welêt çend 
salan mamostayatiyê 
dike û têkeliyên 
wî bi rewşenbîr û 
siyasetmedarên Kurd re 
bihêztir dibe. Mihemed 
Şêxo di koçberiya xwe de, 
hevjîniyê bi keçeke Kurd 
a Rojhilatê Kurdistanê 
re ya bi navê Nisrîn 
re pêk tîne û piştî 11 
salan ew di gel xanima 
xwe vedgerin Rojavayê 
Kurdistanê, lê careke 
din ew  ji aliyê rejîma 
Esed ve tê girtin. Piştî 
ew azad dibe, ew li ser 
hunera xwe berdewam 
dibe û riya hunera Kurdî 
didomîne û gelek komên 

Mihemed Şêxo stûna strana netewî ye

zarokan fêrî hunera 
Kurdî û dirûşmên netewî 
dike, lê piştî xebateke 
dûr û dirêj hunermendê 
Kurd Mihemd Şêxo di 
9ê Adara sala 1989an 
de diçe ber dilovaniya 
xwedê û bi amadebûna 
bi hezaran ji hezkiriyên 
wî gênc, jin û mêr termê 
wî bi gulan tê xemilandin 
li gorîstana Hilêliyê li 
Qamşlo tê veşartin.
Mihemed Elî ku yek ji 
aşiqê dengê Mihemed 
Şêxo ye wiha ji 
rojnameya Kurdistan re 

dibêje, rast e Mihemed 
Şêxo  bidengê xwe ji nava 
miletê xwe bar kir, lê bi 
rastî heta niha bandora 
wî heye, û nifşên nû jî 
wî bibîr tînin, ji ber ku 
hunermendekî bihêz û 
xwedan dengekî xweş 
bû, û ji aliyê netewî ve 
jî xizmeteke zêde ji bo 
gelê û doza xwe kiriye, lê 
dive gelê me bi ti awayî 
qehremanekî wiha jibîr 
nekin, û kar bikin da 
ku hunera ku ew li ser 
meşiyaye berdewam 
bikin.

Naliya Murad jî wha 
di vê derbarê de 
dibêje, Hunermend 
Mihemed Şêxo  yek ji 
wan hunermendane ku 
cêwaz bû, û bi hunera 
xwe karî xwe bighîne 
nava dilê gelê xwe, û hişt 
ku gelê Kurd bi hunera 
wî ve werin girêdan, 
Mihemed Şêxo Pêşmerge 
û hunermend bû, û ew 
bi xwe stûna strana 
netewî bû li Kurdistanê, 
bi dengê xwe karîbû 
nave xwe di nava dilê her 
Kurdekî de bikole.

Kurdistan- Jîna Selam

Jina Kurd li Kurdistana Sûriyê heta radeyekê 
rola xwe di nava civakê de dibîne, lê ne li gor 
wê asta xwestek e, ji ber ku hêj pêwîstî bi 
beşdariya wê yz zêde di nava civakê de heye, 
li ser vê mijarê rojnameya Kurdistan nerîna 
hin jinan li ser vê yekê stand. Cîhan Omer li 
ser vê mijarê wiha ji rojnameya Kurdistan 
re got: Rêjeya beşdarbûna jinê di ware 
siyasî de li Kurdistana Sûriyê gelekî kêm e 
û ne di wê asta xwestek de ye, lewma dive 
ew ast were bilindkirin û jin bi hêzî bikeve 
nava xebata siaysî, êdî wek mêran karê xwe 
berdewam bike, lê ev yek jî pêwîstiya wê bi 
jineke bihêz û bi bandor heye da ku karibe 
vî erkî li ser mile xwe bigre û êdî ji ti tiştekî 
netirse. Jin nabe xwe ji meydanê bide û niha 
ev yek jî tê kirin, û hin jin karînên xwe kêm 
dibînin, divê ev yek jî nemîne. Cemîla wiha 
li ser vê yekê dibêje, niha hemû kes dibêje 
Partiya Yekîtiya Demokratîk PYDê guhdanê 
li jinê dike, lê di rastiyê de ev partî jinê wek 
propogenda bikar tîne, û ew jinê destnîşan 
dike ti biryar di destê wan de nîne, û tenê 
bazirganiyê bi navê jinê dikin û Encûmena 
Niştîmaniya Kurdî ENKSê guhdanê bi jinê 
nake, û hejmara jinê di nava dezgehên wê 
de gelekî kêm e, lewma divê ev rêje were 
zêdekirin û bêhtir gudan  bi jinê were kirin, 
herwiha jin jî xwe ispat bike, û xwe li pêşiya 
ti �iaşrên zilaman neçemîne da ku bihêz 
were xuyakirin û heybeta wê di nava civakê 
de her hebe û bimîne ew jina qehreman ya 
Kurd xwedî kesayetî.

Divê guhdan li Jina Kurd were kirin


