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li dar ket û bê ziyan bû. Lê mixabin li 
dawiyê dora 16 xortan hatin girtin .  
 * – Li 20an, şeva agirdadanê , meşa
mûman ya ku, ji berî şeş- heft salan 
P.Y.D.Ks çêkirî , îsal jî Kurdên li 
Helebê rûdinin xwestin bi şêwakî 
aştiyane û şaristanî , bi mûm û 
şemedanan , gul û çîçekan û xemil û 
xêzan , çûk û mezin keç û xort, kal û 
pîr û bi mêr û jinan ve, meşekê li 
darxin, bêyî ku, tu ziyanê bighînin 
mal û milkên xelkê û xwestin bidin 
xuyakirin ku, gelê Kurd miletekî 
jîndar û şaristane û li gor demê ye.                           
Lê mexabin û sed mixabin, çavsorî û 
şofenîzima destlata Sûriyê û 
sazûmana aşeyêsî nikarî bipejranda. 
Vêja berî ku, dest pêbibe , li kat 5,15 
dora 4-5 hezar leşker, çendirme , 
aşeyês û hêzên beisî derbazî taxên 
Eşrefiyê û Şêx Meqsûd kirin . Bi 
çavsorî û awakî hovane û tewşankî li 
xelkê dan , av li wan reşandin , mûm 
ji dest wan gêrdikirin, sixêf ji wan re 
digotin û bi hemî kar û barên nebaş,
kelkelên milet û bi taybetî xort û 
keçên Kurd zêde kirin . Herweha 
hêzên destlatê ji nebaşiya xwe neman 
ta hîştin ku, xort û keç xwe 
pêşandanek ne pîvayî li dijî wê 
quretiya wan derînin.  
 Xwe pêşandanek nema tê 
zeprandin .Li hember wê 
xwepêşandanê , dîsa hêzên destlatê ji 
ya xwe neman û herçûn çavsoriya 
wan zêdetir bû û dest bi bombeyên 
çavstêrkirinê , fîşek , lêdan , sixêf û 
girtinên tewşankî kirin . Weha dora 2 
katan berdewamkir . Di encam de, 
gelek ziyanên kesayetî û tevane 
derketin hole, çi girtin , birîndarkirin , 
şewtandina makînan û şeknandina 
camên firoşgehan . Lê, ji bîr nebe  
 

kela şofenîzaman li 20an xuyaye 
nerjî, rabûn li 21an jî, li kat şeşê
êvarê, li binî taxa Şêx Meqsûd , xelkê 
taxê ji sêrvîsan dîdinan, hin jê digirtin 
û hin jî nasnama wan jê dibirin . Lê 
mirov dikare bêje ku, di encamde , 
hejmara girtiyan ne kêmtirî 150î kesî 
ye , jê Ereb û Tirkman û yên kêmtirî 
18salî jî hene . Emê wan kesên 
temenê wan kêmî 18 salan û komîta 
Sûrî ya mafên  
mirovan belavkirine û çûne dadgehê 
û hin ji wan hatine berdan bijmêrin :                   
1- Mihemed Goçer kurê Doxên                                                   
2- Henîf Hesen kurê Ehmed .                                                    
3- Cakî Şan Osman Xelîl .                                                         
4- Selah Mûred kurê Zûhêr .                                                        
5- Hesen Mihemed kurê Mihemed .                                            
6-   Mihemed Ronî kurê Bozên .                                                   
7- Xelîl Selûm kurê Mihemed .                                                  
8- Şiyar Bekir kurê Semîr                                                         
9-   Elî Qoce kurê Selêh .                                                            
10- Ebdilqadir Mihemed kurê Şêxo .                                             
11- Ehmed Beşîr kurê Ehmed .                                                 
12- Mihemed Emûnê .       
13- Cemîl Xelîl kurê Şakrî .                                                       
14- Mihemed Silêman Ebdilfetah .                                              
15- Mahêr Îbrahîm kurê Ehmed .       
16- Şêro Melêk Neisan .                                                             
17- Hîşam Hesen .                                                                    
18- Şadî Deqis .                            
19- Mihemed Mile kurê Umer .                                                  
20- Îbrahîm Îbrahîm kurê Şêxo .                                                 
21- Hesen Naiyê kurê Rustem .                     
22-    Arêf Gasêm .                                                                        
23- Îbrahîm Xelîl Elelî .                                                             
24- Aras Hebeş kurê Ezet .                      
25- Mihemed Dîb .                                                                    
26- Ebdilqadêr Bistanî .                                                              
27- Nîdal Hazêm .                               
28- Xalêd Şêx Hemdo .                                                             
29- Ebdela Sebax .                                                                       
30- Îbrahîm El-ebo .                        
31- Mistefa Silêman               ./.    


