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Ava vexwarinê dûrî şer û nakokiyan bixin
Îmad Xidir-Hesekê

Careke din ava 
Wêstgeha Elok li 
gundewarê bajarê 
Serêkaniyê yê 
Kurdistana Sûriyê 
hate rawestandine 
û av li ser 
bajarê Hesekê û 

gundewarê wê hate 
qutkirin.
Wêstgeha 
Elok dikeve 10 
kîlometriya rojhilatê 
bajarê Serêkaniyê û 
ji 30 bîrên avê pêk 
tê, ku çavkaniya 

sereke ya ava Hesekê 
û derdora wê ye. Ew 
wêstgeh di Cotmeha 
2019an de û piştî 
êrişa Tirkiyê bo ser 
Serêkaniyê kete bin 
destê grûpên çekdar. 
Welatiyek derbarê 

qutkirina avê wiha 
dibêje, çekdar 
dibêjin elektrîk li ser 
Wêstgeha Elok hatiye 
birîn û herwiha 
hêzên artêşa Tirkiyê 
û grûpên çekarên 
alîgirên wê rê 

nedane karmendên 
wêstgehê ku herin 
ser karê xwe.Bi 
rastî nabe ev mijara 
hestiyar tevlî siyaset 
û şer û nakokiyan 
bibe. Welatiyekî din 
jî dibêje divê civaka 

navdewletî di 
vê derbarê de bi 
berpirsyaretiya 
xwe rabe û êdî av 
ji xelkê Hesekê re 
vegere. 
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Rewşa tenduristî li Kurdistana Sûriyê 
xerab e

Her ku diçe rewşa 
tenduristî li 
Kurdistana Sûriyê 
metirsîdartir dibe û 
rewş ji bin kontrolê 
derdikeve, ji ber 
haletên tûşbûna 
bi vayrosê korona 
gelekî zêde dibe û 
mirin jî bi vê vayrosê 
gelekî zêde bûye ku 
rojane zêdetirî 10 
kesan bi vayrosê 
korona jiyana xwe 
jidest didin û ev yek 
ji bo Kurdistana 
Sûriyê gelekî zêde 
ye, ev yek di demekê 
de ye ku alavên 
pişkinînê gelekî kêm 
in û bi xwe pişkinîn 
gelekî kêm tê kirin 
û li gelek bajaran jî 
pişkinîn nîne. Ji aliyê 
xwe ve, Komîteya 
Rizgarkirna 
Navdewletî hişyarî 
ji kêmbûna alavên 
pişknîna koronayê 
li Kurdistana 
Sûriyê da. Mîtsî 
Baswêl Berpris di 
komîteya rizgarkirna 
navdewletî (IRC)  
de raghand, 
pişknînên koronayê 
li Kurdistana Sûriyê 
û deverên li bakurê 
Rojhilata Sûriyê ji 
roja rojde kêmbûn 
û niha dibe bi 
temamî li wê navçeyê 
nemînin. Bi gotina 
wê ji ber nemana 
têstên koronayê  
dibe di heftya bê 
de  taqîgeha ku 
pişkinînên koronayê 
dike li Qamişlo nema 
kar bike.Baswêl 
herweha got sîstema 
tendirustiyê li bakurê 
rojhilata Sûryê 
nêzîke ji wêraniyê, 
û digel zêdebûna 
hejmara pêketiyan 
û nebûna têstên 
koronayê  dê rewş li 
wê navçeyê  gelekî 
metirsîdar û xerabtir 
bibe. Ew yek jî anî 
zman ku 83 ji sedê ji 
nexweşên koronayê 
yên ku oksicînê 
datînin ji mirinê 
rizgar nabin, lewma 
ew ditirsin ku rewşa 
li wê navçeyê ber bi 

karesatê ve biçe. Ev 
yek di demekê de ye 
ku aliyên tenduristî 
li Kurdistana Sûriyê 
gazinan ji rêxistina 
tenduristiya cîhanî 
dikin û dibêjin wek 
pêwîst alîkariya wan 
nake, û ti xizmet 
û alîkarî ji wan re 
pêşkêş nekirine, 
lewma hêdî hêdî 
rewşa tenduristî ji 
jêr kontrola wan 
derdikeve, û êdî 
ew nema dikarin 
kontrola belavbûna 
zêde ya vayrosê 
korona bikin, û dê 
ev yek karesateke 
tenduristê li pey 
xwe ve bîne û niha jî 
nîşaneyên wê diyar 
dibin ew jî bi hejmara 
zêde ya haletên 

mirina bi vê vayrosê. 
Lê nihha ji xelkê tê 
xwestin xwe bêhtir 
biparêzin, û dûrbûna 
civakî biparêzin 
û maskan li xwe 
bikin heta ku cane 
merivên  xwe ji vê 
nexweşiyê biparêzin 
û nebin sedema 
mirina merivên xwe 
yên nêzîk û bi taybet 
kesên bi temen ku ew 
heger bi vê vayrosê 
ketin dê rewşa wan 
ya tenduristî gelekî 
zehmet be,  ji ber 
heta niha vaksîn 
nîne ku ew kalemêr 
û pîrejin li xwe bidin 
û ji vê nexweşiyê 
rizgar bikin û ev 
yek jî zehmetiyek 
ji wan durist dibe. 
Roja 9ê Nîsanê ji bo 

rûbirûbûna vîrusa 
Coronayê,, Serokê 
Herêma Kurdistanê 
Nêçîrvan Barzanî 
2 taqîgehên taybet 
tevî hemû amûr û 
kelûpelên pêwîst 
ji bo Kurdistana 
Sûriyê  şandin. 
Serokê Herêma 
Kurdistanê roja 23ê 
Nîsanê 2 taqîgeh û 
roja 23 Gulanê jî 2 
taqîgehên din şandin 
Kurdistana Sûriyê. 
Serokê Herêma 
Kurdistanê roja 21ê 
Nîsanê ragihand, di 
demekê de ku vîrusa 
koronayê li hemû 
cîhanê û li navçeyê 
jî belav bûye, li 
tevahiya Kurdistana 
Sûriyê taqîheke tenê 
jî tunebû, di demekê 

de ku çendîn kampên 
penaberan lê hene. 
li gorî zaniyariyan, 
rojane li Kurdistana 
Sûriyê, di navbera 
100 heta 200  test 
têne kirin û zêdetir 
ji sedî 50ê yê wan 
pişkinînan encama 
wan pozîtîv e. Ji 
ber kêmderfetiyê 
û nebûna kîtan 
rojane li Kurdistanê 
hejmareke kêm ya 
pişkinînan tê kirin, 
ji ber hindê egera wê 
mezin e ku hejmara 
nexweşan gelek 
zêdetir be ji hejmara 
ku tê ragihandin.
jibilî vê yekê jî 
hejmara textên 
nexweşan gelekî kêm 
e û cihê nexweşan 
di nexweşxaneyan 

de nîne, herwiha 
ragiahndina qedexeya 
giştî û sînordarkirî jî 
heta niha bê sûd bûye 
ji ber nepabendbûna 
hejmarek ji xelkê, 
gelek caran alîgirên 
PKK di dema 
qedexeyê de çalakiyên 
xwe lidar dixin û ti 
aliyek jî nikarin bi 
wan re bixivin, helbet 
ev yek jî dibe sedema 
zêdetri belav bûna 
vayrosê korona li 
deverên Kurdistana 
Sûriyê û dê bibe 
sedema karesateke 
mirovî, lewm divê 
xelk xwe bêhtir 
biparêzin heta ku xwe 
ji vê vayrosê rizgar 
bikin û êdî jiyaneke 
xweştir bijîn.
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Hilbijartinên serokatiya Sûriyê pêkenok in
Kurdistan-Ehmed Ebdula

Roja 26ê vê mehê 
hilbijartinên giştî yên 
Serokatiya Sûriyê birêve 
diçin, herwiha  20 vê mehê 
dê bingehên dengdanê li 
pêşiya welatiyên Sûriyên yên 
li derve dimînin bên vekirin 
û wê li derve dengdan 
dest pê bike,  Ji dema 
destpêkirina şerê navxweyî 
di sala 2011an de, ew dibe 
duyemîn hilbijartinên 
Serokatiya Sûriyê.
Hilbijartina berê ya 
serokatiya Sûriyê di meha 
Hezîrana 2014an de hatibû 
sazkirin û li gor encamên 
ku hikûmeta Sûriyê 
ragihandibû, Beşar Esed 
di wê hilbijartinê de ku wê 
demê zêdetir ji nîvê axa 
Sûriyê di kontirola hikûmetê 
de nebû, rêjeya %88ê 
dengan bidestxistibû û bo 
dema 7 salan weke serokê 
welat hatibû hilbijartin. 
Beşar Esed ji sala 2000an 
ve û 36 rojan piştî koça 

dawî ya Ha�iz Esed ê bavê 
xwe weke Serokê Sûriyê 
hatibû diyarkirin û ew 21 
salin ku serokatiya welat 
dike. Hilbijartina serokatiya 
Sûriyê li gor wê destûrê tê 
lidarxistin ku sala 2012an 
û di encama referandumê 
de hat qebûlkirin û li gor 
wê destûrê dema serokatiya 
welat bo her xulekê 7 sal in. 
Jibo hilbijartina vê carê, tevî 

Beşar Esed zêdetirî 25 kesan 
xwe namzed kirine û di nava 
wan de Kurdek û hejmarek 
ejin hene.
Peyvdarê Sekretêrê Giştî 
yê Neteweyên Yekgirtî 
Stephane Dujarric ragehand 
ew hilbijatinên Sûriyê red 
dikin.
 Stephane Dujarric amaje 
bi  bi biryara 2254’an a 
Encûmena Ewlekariyê kir 

û got: “Ev biryar NY erkdar 
dike ku bi xebatên siyasî, 
hilbijartinên azad û dirûst 
li gorî destûra nû ya bi 
serperştiya NY pêk bîne.” 
Dujarric destnîşan kir ku 
wê Neteweyên Yekgirtî  
girîngiyê bide çareseriya 
siyasî û danûstandinan ji bo 
wê berdewam bikin.Li ser 
van hilbijartinan rojnameya 
Kurdistan nerna welatiyan 

werdigre.Mihemed Ehmed 
lis er vê mijarê wiha 
dibêje, hilbilbijartinên 
Serokatiya Sûriyê pêkenok 
in û sivkatî ye bi xwîna 
şehîdên deh salêîn şer li 
Sûriyê, û divê sînorek ji vê 
pêkenînê re wer danîn. Bi 
rastî Beşar Esed sivkatiyê 
ne tenê bi gelê Sûriyê dike 
belku bi civaka navdewletî 
dike, lewma divê civaka 
navdewletî li gor biryara 
2254 ya navdewletî 
tevbigere û vê desthilatê 
biguherêne û hilbijartinên 
azad û paqij birêve bibe û 
serokekî ji Sûriyê hilbêjêr 
in. Ehmed Xelef jî wiha di vê 
derbarê de diaxive û dibêje, 
xelk gelekî ji vê pêkenînê 
bawer nakin û ew dizazin 
ku dê careke din Beşar Esed 
bibe serok, niha Rûsiya jî 
piştevaniya van hilbijartinan 
dike û wê bi xwe li ser 
birêveçûna hilbijartinan erê 
kiriye û heger ne Rûsiya be 
Esed ji ber xwe ve nikare vê 
yekê bike.

Hêvî Delî

Pakrewan ew kesê ku 
can û xwîna xwe di ber 
parastina xaka xwe de 
dike ew nayê jibîr kirin 
û dibin sitêrkeke geş li 
ezmanê welatê xwe û di 
dilê her mirovekî de..
Yek ji wan şehîd 
serhildana Qamişlo 
"Ferhad Mihemed Sebrî 
" , ku ji dayîkbûna sala 
"1975" an, li Taxa "Qenat 
Elswês " ya bajarê 

Qamişlo, şehîd "Ferhad ", 
ji malbateke welatparêz 
û niştîmanperwer bû, di 
ciwaniya xwe de tevlî nava 
refên Partî bû û kar û xebata 
xwe ya netewayî û kurdayetî 
di tevgera kurdî de dikir, 
ku beweriya wî bi dibistana 
rêbaza Barzanî hebû. 
Û herwiha dema ku 
şehîd "Ferhad bi rol û 
Arkê xwe yê neteway 
û kurdayetî û mirovatî 
dirabû di veguhastina 
şehîd û birîndarên ji 

nexweşxaneyên Qamişlo, 
lê mixabin şehîd "Ferhad 
" ji aliyê rêjîma Be's ve hat 
girtin û zindankirin ji bo 
helwest û mêrxasiya wî ya 
netewayî.
Û herwiha ji rexekî dî ve 
her di zindanê de "Ferhad " 
rastî Îşkenceyê hat kirin di 
zindanên rêjîma sûriyê, û ev 
yek bo sedema ku "Ferhad 
Mihemed Sebrî " Jiyana xwe 
ji dest bide û tevlî nava refên 
pakrewanên 12 Adarê bibe...
û di roja "8" Nîsanê 

pakrewan "Ferhad " li 
goristana " Mehmeqeya " bi 
xakê hat spartin. 
Û herwiha tê zanîn Ku di 
"12" Avdara "2004" an. 
di lîstika footbolê de, di 
navbera Tîma Cîhad ya 
Qamişlo û Tîma Fitiwê ya 
Dêrezorê, û herwiha alîgirên 
Tîma Fitiwê bi piştgirtiya 
rêjîma Be's êrîşî bi ser 
welatiyên kurd yên alîgirên 
Tîma Cîhad kirin. 
Û di encama wê êrîşê 
de li seranserî deverên 

Kurdistana sûriyê 
welatiyên kurd derketin 
xwepêşendanan, lê 
rêjîmê bi tundî bersiva 
wan da û bi hezaran 
kes birîndarbûn û hatin 
binçavkirin û herwiha bi 
dihan şehîd ketin. 
Lê ev biryarên ku li 
derheqê kurdan hatin 
kirin nebû kelem li 
pêşiya berdewamiya 
kar û xebata kurdeyatî 
û netewayî li Kurdistana 
sûriyê. 

17emîn salvegera şehadeta Ferhad Sebrî (Serhildana Qamişlo)
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Rojnamegeriya Kurdî ji kevin û heta dema niha
Kurdistan-
Bidûvçûn

Wekî tê zanîn 
rojnamegeriya kurdî bi 
Rojnameya Kurdistanê 
ku di sala 1898an de 
derketîye, dest pê dike. Ev 
rojname di 22yê Nîsanê 
de dest bi weşanê kirîye. 
22yê Nîsanê lewma wekî 
salvegera rojnamegeriya 
kurdî tê pîroz kirin û li 
Kurdistana Başûr jî ev 
roj bi awayekî fermî wekî 
roja “Rojnamegeriya 
Kurdî” tê qebûl kirin. Ev 
rojname di sirgunê de 
derket holê ango mejûya 
rojnamegeriya kurdî bi 
sirgunê derdikeve holê. 
Rojnameya Kurdistanê 
ji alîyê Mîqdad Mîdhet 
Bedirxan ve li Qahîreyê 
hatîye derxistin. Di dîroka 
me de gelek tiştên "cara 
pêşîn" ji alîye malbata 
Bedîxanan ve hatîye 
pêkanîn. Rojnamegeriya 
kurdî jî wisa bûye. 
Piştî Mîqdad Mîdhet 
Bedirxan birayê wî 
Ebdurrehman Bedirxan 
dest bi weşandina wê kir. 
Rojnameya Kurdistanê 
piştî Qahîreyê li Swîsre 
û Londonê jî hatîye 
derxistin. Hejmara dawîn 
ya Rojnameya Kurdistanê 
(no: 3014 (31-ê Nîsanê, 
di sala 1902yê da 
derket. Destpêbûna 
rojnamegeriya kurdî 
li gorî ciranên me 
pir dereng nîne. Piştî 
Rojnameya Kurdistan 
di sala 1918 de ji alîye 
rewşenbîrên me ku ji 
pêşveçunên vê demê 
sudvergirtibûn bi navê 
"Jîn" kovarek derxistin 
û 21 hejmara wî kovarê 
derçu. Di heman demê 
de him li her perçeyê 
Kurdistanê de him ji di 
gelek welatên din de 
gelê kurd gelek rojname 
û kovar derxist. "Şark 
ve Kurdistan"-1908 li 
stenbolê hat derxistin. 
"Kürd Teavun Ve Terakki 
Gazetesi" 1908 ji aliyê 
Kürd Teavun Ve Terakki 
Cemîyetî li stenbolê hat 
drexistin. Di wê demê de 
ev rojname gelek deng da 
û bandorekî mezin li ser 
gelê kurd kir. Her wiha 
kovara "Kurdistan"1908-
1909-Stenbol, "Amîda 

Reş" 1909, "Peyman"1909-
Dîyarbekir, "Rojî Kurd-
Hetawî Kurd" 1913 ji aliyê 
Komala Hêvî, "Yekbûn" 1913 
û hin kovar û rojnameyên 
din jî hat weşandin. Di sala 
1919 kovara KURDISTAN li 
Stenbolê hat derxistin. Di 
sala 1923an de li Siwêrg 
rojnama "Îrfan" derket. Di 
1929 an de ji aliyê serokê 
serhildanê Agirî îhsan Nurî 
Paşa Rojnameya “Agirî” ji 
gelê kurd re hat pêşkeş 
kirin. Li Tirkîye ji ber 
zordestiya rejîma faşîst a 
Tirkan gelê kurd maweyekê 
dirêj bêdeng ma.
Lê perçeyên dinê Kurdistanê 
de bi taybetî Kurdistana 
Başur de gelek rojname 
û kovar wekî "Rojnama 
Umêdî istiqlal, Suleymanî, 
1923", "Rojnama Bangî Heq, 
Suleymanî, 1923", "Rojnama 
Pêşkewtin, Suleymanî, 
1920", "Kovara Peyje 
Bexdad" 1927, "Rojnama 
Rojî Kurdistan, Suleymanî, 
1922", "Rojnama Rêya teze, 
Erîvan, 1930", "Kovara 
Rûnakî, Hewlêr, 1935", 
"Kovara, "Rojnama Rojanû, 
1943", "Rojnama Rêga 
li rojhilatê Kurdistanê jî 
Mehabad, 1948", "Rojnama 
Rawêj, Mehabad" hatibûn 
derxistin. Salên çilan di 
dîroka başurê Kurdistanê 
de, bi xwe re geşbun û 
pêşketinê di jiyana siyasî û 
çandî ya wê perçeyê de tînin. 
Ew salên xurtbuna tevgera 
kurd ya netewî bun û salên 
damezirandina partiyên 

siyasî bi taybetî PDK ku 
programên wan yên pêşketî 
di warê guhertinkariyên 
civakî de hebûn. Di gel vê 
yekê bi heman rihê gelek 
kovar derdiketin. Gelawêj 
kovarekê wê demê bu ku 
roleke mezin belavkirina 
bîrûbaweriyên peşketinxwaz 
û çandî de lîyst Kovara 
Gêlawêj bi rastî jî stêra 
geşa rojnamegeriya kurdî 
bû. 1949ê de jî kovara 
serbixwe ya sîyasî bi navê 
"Nizar" derket. Di sala 
1932an de li şamê kovara 
bi navûdeng Hawar dest 
bi weşanê kir. Xwedîye wê 
kovarê Celadet Alî Bedirxan 
bû dîsa Bedîrxanek di 
dîroka Kurdan de guhertin 
û erxekek mezin pêk anî. 
Hawar bi tîpên latinî dest bi 

weşanê kiribû. Cara yekem 
bu ku elfebeya latinî bo 
kurdî dihat cêbecekirin. 
Bi Hawarê edî kurdî xwe ji 
elfebeya erebî ku zirar dida 
kurdî rizgar kiribû. Hawar 
despêkek nû bû. Bi Hawarê 
kurdî bi taybetî Kurmancî 
û dimilî derbasî tîpên latini 
bûbun ku niha jî piranî 
ev elfebeya ku Celadet Alî 
Bedirxan destnîşan kiribû tê 
bikaranîn. Hawar dibistanek 
bu, Hawar wê demê de 
morelekê mezin da gelê 
kurd. Vê kovarê şanenava 
xwe li dîroka Kurdan da ku 
ev şanenav êdî naye jêbirîn. 
Kovara Hawar hejmarê xwe 
ya dawîn (hejmara 57. ) 
sala 1943an de derxist. Di 
sala 1998an de ji Weşanên 
Nûdemê hemû hejmarên 

kovara HAWAR bi 2 cild 
hat weşandin. Piştre 
Celadet Alî Bedirxan 
kovarekê biwêne bi navê 
Ronahî derxist. Ronahî de 
giranî dengûbas hebun. 
Ronahî jî bo çapameniya 
kurdî de gavekê girîng 
bû. Li Komara Kurdistanê 
ku li Mahabadê hatibu 
avakirin rojname û 
kovarên fermî wekî Bangî 
Kurdistan hat derxistin 
û di varê rojnamegeriya 
kurdî demekê kin de 
gelek tişt hat pêk anîn. 
Piştî rûxandina Komara 
Kurdistanê jî ev pêşveçun 
bi avayekî xwezayî qut 
bû. Di dema niha de û bi 
taybet di 20 salên dawî de 
ragiahndina Kurdî heta 
radeyeke baş pêketiye, 
lê ne di wê asta pêwîst 
yak u tê xwestin . li Ser 
vê mijarê Rojnamevan 
Ehmed Elî dibêje, divê 
medyaya Kurdî ji jêr 
bandora partîtiyê derkeve 
û bibe ragihandineke 
azad û heger bi vî şêweyî 
berdewam bike dê rewşa 
ragiahndinê xerabtir 
bibe. Mihemed Ehmed jî 
wiha dibêje li Kurdistana 
Sûriyê ku niha Rêveberiya 
PYD desthilatê dike, 
hemû rojnamevan di jêr 
bandora rêveberiyê de 
ne û nikarin ji derveyî wê 
karê xwe bi azadî birêve 
bibin û bi yekê ragihandin 
di metisriyê de ye lewma 
di vê ev yek dawî lê were.


