
Koma Jinan a Parlamentoyê ya HDP’ê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku dê
li dijî rêveberiya faşîst deng, tilîlî û qêrîna xwe bilind bikin û wiha hat gotin:
“Li dijî ev êrîşên li dijî avahiyên me, em ê bibin yek beden û dengê xwe bi
hev re bilintir bikin. Yên ku dixwazin me bi êrîşan têk bibin bila li diroka
tekoşînê ya jinan binihêrin. Em ê têkoşînê xurttir bikin.”... RRÛÛPPEELL -- 33

Dê li her 
derê têkoşînê
xurt bikin

HDP û DBP’ê li Cole-
mêrgê, di çarçoveya ama-
dekariyên hilbijartina
herêmî ya 31’ê adarê de, bi
esnaf û rûspiyên civakê re
kom bûn. Civîn li avahiya
HDP’ê ya bajar hat lidar-
xistin û gelek kes beşdarî
civînê bûn... RÛPEL - 3

2 sal in pereyê
wan nadin

Li Enqereyê karkerên ku di
înşaeta TOKÎ’yê de dixebi-
tin 2 sal in pereyê wan
nayê dayîn. 2 karker derke-
tin ser çatiya înşaetê û ça-
lakî lidarxistin. Polîsan
xwest êrîşî karkeran bikin.
Karkeran got ku ger êrîş
pêk bê dê xwe bikujin.

Li Colemêrgê
civîna gel

Serokkomarê Fransayê
Emmanuel Macron diyar
kir ku wê ji sedî 7’ê heq-
destê karkarên ku heqdestê
wan kêm e, zêde bike. Her
wiha zêdekirina baca li ser
kesên teqawitbûyî ku da-
hata wan kêm e jî hat raki-
rin... RÛPEL - 4

Li Amedê 900
kesî serlêdan kir

Gelê Amedê eleqeyeke
mezin nîşanî hilbijartinên
herêmî dide. HDP’a
Amedê ragihand ku heta
niha li Amedê 900 kesî ji
bo namzetiya hevşaredari-
yan û endamtiya meclisên
şaredariyê serlêdan kiriye.

Macron ji ‘Êlek
Zeran’ re çi got?

Leyla Guven
qêrîna jinan e

@e
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66 wweessaayyîîtt hhaattiinn şşeewwiittaannddiinn
Koordînasyona Tevgera Ciwanên Şo-
reşger (DGH) ragihand ku Yekîneyên
Tolhildanê yên Şehîd Baran Mawa ji bo
balê bikişînin ser tecrîda giran a li ser
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan li
çend navçeyên Stenbolê çalakiyên şe-
witandina wesayîtan li dar xistine.
DGH’ê got ku di encama çalakiyan de
6 wesayît bi temamî şewitîne.

rojname

Hemserekê Konseya Rayberdişî ya
KCKyî Cemîl Bayikî da zanayene
ke PKK mîyanê cimatê kurdan de
mehêyayo; bîyo ruh, mezg û amey-
oxê înan û wina va: “Şima
nêeşkenê tasfîye bikerê, PKK hendî
têgêrayîşêk nêyo, şar o.” Bayikî vat
ke Ocalan eşkayo nê îdrakanê
tarîxkîyan bişikno... RÛPEL - 5

Mirovê zana û azad serdema çan-
diniyê weke serdema neolîtîkê bi
nav dike û wê serdemê jî weke
serdema şoreşa jinê pênase dike.
Ji ber vê yekê mirov dikare bibêje
ku hemû îcadên jinê yên yekemîn
di vê serdemê de hatine çêkirin û
hûnandin. Hunera jinê bi dengê
xwe yê zîz û xweş ve çanda
hunermendiyê ava kiriye û bi
awaza xwe jiyana civakê jî es-
tetîze kiriye... RÛPEL - 6

Kinc jî bîra 
bedenê ne

PKK, ruhê Kurdan o
Hunermend Saadet Sorgûnlû ku dibêje

‘kinc jî bîra bedenê ne’ bi pêşangeha
xwe ya bi navê ‘Bişkifî’ li Kadikoyê li
Bayan Art Projectê ew û hunerhezan
hatin cem hev. Pêşangeh di 7’ê
kanûnê de dest pê kir û dê heta 12’yê
çileya 2019’an dewam bike… RÛPEL - 2
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KET ROJA 35’EMÎN
Hevseroka KCD’ê Leyla Guven ji bo tecrîda
li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan
were rakirin 35 roj in di greva birçîbûnê ya
bêdem û bêdorveger de ye. Endamên TJA’yê
û Dayikên Aştiyê ji bo piştgiriyê bidin
berxwedana Leyla Guven li gelek bajaran
ketin grevên birçîbûnê. 

BERXWEDANA JINAN
Polîsên dewleta tirk li Amed, Wan û  Êlihê ketin
avahiyên HDP’ê û dayikên ku ketibûn greva
birçîbûnê binçav kirin. Koma Jinan a Parlamen-
toyê ya HDP’ê û Meclisa Jinan a HDP’ê bi dax-
uyaniyan bertek nîşanî binçavkirinan dan. Jinan
diyar kir ku û çalakiya Leyla Guven qêrîna jinan
e û dê tecrîdê bişikînin ... RÛPEL -3 

Greva birçîbûnê ya Nûnertiya HDP’ê
ya li Hewlêrê ya li dijî tecrîda li ser
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan
di roja 22’yemîn de, bi koma
11’emîn berdewam dike.

Koma 11’emîn
dewr girt

Li Dêrîk û navçeyên wê konên greva
birçîbûnê ya du rojan hatin vekirin.
Şêniyên ku dest bi grevê kirin, gotin
ku heta bigihîjin armanca xwe dê
çalakiyên xwe bidomînin... RÛPEL - 3

Li Dêrikê greva
birçîbûnê

Çanda pûşiyê ya berê jinan di dawetan
de girê dida, di roja îro de ne wek
berê be jî dîsa jin vê çandê
didomînin. Li navçeya Îpeky-
olû ya Wanê li taxa Yali, jina
bi navê Perîhan Yali hîn vê
çanda kurdewar
didomîne. Yali anî ziman
ku pûşî yek ji esasên
herî girîng a çanda
Mezopotamyayê ye û
bi destan pûşiyan
çêdike... RÛPEL - 2

Bi destan
pûşiyan çêdike
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Li navçeya Îpekyolû ya Wanê jina bi navê Perîhan Yali pûşiyan çêdike û bi vê yekê çandeke kevnar bidomîne. Têkildarî çêkirina pûşiyan
Yali diyar kir ku ji ber asîmîlasyona çandî pûşî wek berê nayên bikaranîn û destnîşan kir ku ji bo berdewamkirina vê çandê hewl dide

Kinc jî bîra bedenê ne: Pêşangeha Bişkivî

Werzîş ji bo derûniyê qadeke girîng e

12 Kanûn 2018 Çarşem

JIN ‘Tecrîda li ser Rêber Apo li hemberî hemû jinan e’
KERKÛK -Rêxistina Jinên Azad a Kurdistanê (RJAK) li bajarê
Kerkûkê têkildarî tecrîd û greva birçîbûnê ya Leyla Guven da-
xuyaniyek da çapemeniyê. RJAK’ê di daxuyaniya xwe de
tecrîd şermezar kir û ev tişt vegot: “Em jinên azad, azadiya
Rêber Apo weke azadiya xwe û tecrîda li ser Rêber Apo jî

weke tecrîda li hemberî xwe dibînin. Berxwedana parlamen-
tera kurd Leyla Guven di roja xwe ya 35’an de ye. Li zinda-
nan û her çar parçeyên Kurdistanê ev berxwedan mezin
dibe. Pêwîst e her kesên xwedî wijdan dengê xwe bilind bikin
û em dibêjin ‘Em hemû Leyla Guven in.’”
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Çanda pûþiyê bi saya dayikan didome
Pûşî ku yek ji çanda kurda ne, li dijî asî-
mîlasyonê li ber xwe dide. Çanda pû-
şiyê ya berê jinan bi taybetî di dawetan
de girê dida, di roja îro ne wek berê be
jî dîsa ev çand didome.
Li navçeya Îpekyolû ya Wanê li taxa

Yali, jina bi navê Perîhan Yali hîn vê
çanda kurdewar didomîne. Yali anî
ziman ku pûşî yek ji esasên herî girîng a
çanda Mezopotamyayê ye û bi destan
pûşiyan çêdike.
Di axaftina xwe de Yali destnîşan kir

ku di salên zarokatî û ciwantiya xwe de
pûşî ji Iraqê dihatin û wiha got: “Bi qasî
bihayê mîh an jî bizinekê bûn. Ji ber
biha bû, jinan hewl da ku çêbikin. Êdî
me bi keda destên xwe çêkir. Em benên
rengîn û morîkan distînin û çêdikin.
Berê bend û morîk pir xweş bûn. Niha jî
em hewl didin vê çandê bidomînin.”
Her wiha Yali da zanîn ku ji ber asî-

mîlekirina çandê pûşî wek berê nayê bi-
karanîn û niha ji bo berdewamkirina vê
çandê ew li ber xwe didin. WAN

Hunermend Saadet Sorgûnlû ku dibêje
‘kinc jî bîra bedenê ne’ bi pêşangeha
xwe ya bi navê ‘Bişkivî’ li Kadikoyê li
BayanArt Projectê ew û hunerhezan
hatin cem hev. Pêşangeh di 7’ê kanûnê
de dest pê kir û dê heta 12’yê çileya
2019’an dewam bike. Di pêşangehê de
bi rêya kincên jinan hişmendiyeke polî-
tîk û civakiyî tê destnîşankirin. Sorgûnlû
kincan diguherîne, wan derbasî ser
formê dike û ji nû ve şîrove dike. Dê
Sorgûnlû dahatiya pêşengehê bideAka-
demisyenênAştiyê.
Pêşangeh balê dikişîne ser mezax-

tina zêde. Li pêşangehê berhem tên jêki-
rin û ji nû ve wateyek li wan tê barkirin.
Hunermend bi hêvî û îroniyê nêzî polîtî-
kayên li ser bedena jinan de hatine afi-

randin dibe. Hunermend li pêşangehê
kincên xwe û jinên wan nas dike vedi-
guerîne formên nû û li ser keval ji nû ve
ruhekî dida wan.
Sorgûnlû da zanîn ku tevî pêşangea

xwe ya ‘Sokuk (Bişkivî)’ heta niha wê 6
pêşangeh çêkirine û diyar kir ku ew bi
piranî bi potik û cawan tiştan çêdike û
wiha got: “Min kinc guherandin, derbasî
ser formê kirin û ji nû ve şîrove kirin.
Min kincên xwe jî û yên hevalên xwe jî
bi kar anîn. Min got wan neşon û bidin
min. Ez jî di nav de bi salan me ew kinc
li xwe kirin. Me bi pereyan kirî. Lê paşê
fikirîm îcar divê ez wan bi kar bînim.
Tiştekî nû derket olê. Ev ji bo min des-
tekftiyek e. Bi van hilberînan re veguhe-
rîn hêmayên hunerî.”

Her wiha Sorgûnlû destnîşan kir ku
kincên ji nû ve hatine çêkirin xwedî

çîrok in û bang li her kesî kir ku bên ser-
dana pêşangehê. STENBOL

EywanaWerzîşê ya Jinê ya bi navê Sî-
pêlê ya ku ji aliyê Şaredariya Kantona
Qamişloyê ve li taxa Xerbî ya Qamiş-
loyê hatiye vekirin, ji bo bêhnvedan û

derûniya jinê qadek girîng e.
Mamosteya werzîşê Lûda Cemîl

da zanîn ku ji bo moral û motivasyona
jinan EywanaWerzîşê ya Sîpêlê gelek
baş e û diyar kir ku di her demsalê de
ew xizmetê ji bo werzîşê didin û

wiha got: “Jin divê bi xwe
bawer bin û werzîşê bikin.
Ev 5 sal in ku em xiz-
meta werzîşê didin. Em
ji serê sibehê saet di
09.00’an de dest bi
werzîşê dikin heta
saet 10.00’an û ji saet
4’an dest pê dikin
heta saet 5’an dewam

dikin. Di destpêkê de dibe ku werzîş
zehmet be lê dawiyê mirov hîn dibe.
Divê mirov mijara werzîşê ji ser
guhên xwe neavêjin.”
Her wiha Cemîl destnîan kir ku

tevî ku alavên ji bo werzîşê kêm in jî
ew dîsa hewl didin xizmetê bidin û
wiha bi dawî kir: “Em hefteyê 5 rojan
perwerdeya werzîşê didin. Tenduris-
tiya jinê di destên wan de ye. Jinên
Qamişloyê dema ku tên eywana wer-
zîşê û werzîşa xwe dikin xwe gelekî
baş hîs dikin. Ji ber ku werzîş bêhna
mirovan fireh dike pêdiviyeke jiyanî
ye. Ji bo tenduristiya mirovan werzîş
girîng e.” QAMIŞLO

Ji dema ku şoreşa Rojava
dest pê kiriye heta niha, jin
bi keda destên xwe debara
xwe dikin. Li sûka Dêrikê jî
jinên dikandar ku debara
xwe bi keda destê xwe
dikin, gotin ku jinên kedkar
bingeha hebûn û jiyanê ne.
Dayika bi navê Helîma

Koco anî ziman ku ew
gelek kêfxweş e ku bi keda
destê xwe debara xwe dike
û wiha got: “Her wiha xeba-
tên bi vî rengî têkiliya di

navbera jinan de jî xurtir
dike.”
Her wiha jina ereb a bi

navê Meryem Ebdo jî ev tişt
anî ziman: “Em niha wekî
jin di nava jiyanake hevpar
de jiyana xwe didomînin.
Min dît ku jin dema dixebi-
tin bêhtir nirxên xwe dipa-
rêzin. Jinên kedkar bingeh û
hebûna jiyanê didomînin.
Tiştê herî xweş ew e ku jin
bi keda destên xwe debara
xwe bikin.” DÊRIK

Walî û qeyûm
li ber jinan
dibin asteng

Destkeftiyên jinên
Rojava mohra xwe
li semînerê xist

‘Jinên kedkar bingeha
hebûn û jiyanê ne’

Pêwîst e îradeya
êzidiyan bê naskirin

Alagaş: Çêkirina
nûçeyan sûc nîne

Endama Meclisa Şaredariya DBP’ê
ya Şirnexê Nuriye Bîlîr der barê hilbi-
jartina herêmî de axivî û anî ziman ku
yekane gotina gelê Şirnexê ya ji bo
hilbijartinan ev e ‘Em ê şaredariyên ji
wan bigirin.’
Bîlîr diyar kir ku qeyûm heta îro

der barê gel de tu xebatek nemeşan-
diye û wiha got: “Heta îro tu karê wan
ji gel re fêde nekir. Ev sê sal e rê wek
xwe ne. Rêyên çêkirine jî di nav axê
de ne. Hemû kanalîzasyonên çêkirin
teqiyan. Lehî rabû kesî li rewşa gel
nepirsî. Ji bilî kolana mezin tu tiştek
çênekirin.”
Her wiha Bîlîr daxuyand ku jinên

ji bo kar serî li ÎŞKUR’ê didin jî di
karê çop û paqijiya kolanan de tên
peywirdarkirin û ev tişt anî ziman:
“Jin serî li ÎŞKUR’ê didin. Hem walî
û hem jî qeyûm dibêjin ‘hûn çima
jinan digirin, mêran bigirin. Ger hûn
jinan bigirin kar em ê wan bidin ser
karê paqijiyê yên kolanan û gelaşan’.
Ji bo jin careke din serî li saziyê nedin
wan didin ser karên wisa. Li hemû
jinan neheqiyê dikin. Jinên serî lê
didin tên bi me re parve dikin. Ji bo
vê dibêjin em nayên kar.” ŞIRNEX

Li Pirtûkxaneya Giştî ya Silêmaniyê li
hola Letîf Helmet semînerek ji aliyê
nîvîskar Mardîn Celal ve bi sernavê
‘Rola jinan di Tevgera Azadîxwaz a
Kurd de’ hat pêşkêşkirin.
Di semînerê de mamostayên zanîn-

gehê, kesayetên siyasî, rojnamevan û
lêkolînvan amade bûn. Li gel beşdar-
bûna gelek jinan, gelek zilamên akade-
mîsyen û rewşenbîr jî amade bûn. Di
semînerê de hat gotin ku divê jinên ba-
şûrê Kurdistanê jî wek jinên rojavayê
Kurdistanê û Tevgera Azadîxwaz a
Kurd hêza xwe bi rêxistin bikin û êdî
rengê xwe yê di siyaset û rêveberiya
welat de nîşan bidin. SILÊMANÎ

Meclisa Xweseriya Demokratîk a Şen-
galê der barê xelatdayîna jina ciwan a
êzidî Nadiya Mûrad ku hêjayî Xelata
Aştiyê ya Nobelê hat dîtin de, daxuya-
niyek nivîskî weşand.
Di daxuyaniyê de xelatkirina Na-

diya Mûrad hat pîrozkirin û spasiya
aliyên eleqedar hat kirin, lê hat bibîr-
xistin ku hîn bi hezaran keçên êzidî di
destê DAIŞ’ê de ne, çarenûsa wan ne-
diyar e û wiha hat gotin: “Ji bo rizgar-
kirina jinên êzidî tu hewldanên hêzên
navnetewî çênebûne. Kesên hatine riz-
garkirin jî bi saya derfetên êzidiyan,
Meclisa Xweser û saziyên wê hatine
rizgarkirin.”
Her wiha di daxuyaniyê de hat di-

yarkirin ku xelatdayîn baş e lê tenê xe-
latdayîn têrî nake û daxuyanî wiha bi
dawî bû: “Pêwîst e li ser pêdivî, proje
û xwestekên êzidiyan were sekinandin.
Hêvîya me ew e ku xweseriya ku mafê
êzidiyan e were misogerkirin û îradeya
ku derketiye pêş ji aliyê Yekitiya Ew-
ropayê ve were naskirin.” ŞENGAL

Êrîşên li dijî Ajansa Nûçeyan a Jin (JIN-
NEWS), bê navber didome. Li hêla din jî
der barê nûçegihanên JINNEWS’ê de ji
ber nûçeyên ku çêkirine, doz tên vekirin.
Serdozgeriya Komarê yaAmedê jî li ser
îxbara ‘JINNEWS bi nûçeyên weşandine
propagandaya rêxistinê kiriye’ der barê
Midûra Nûçeyan a JINNEWS’Ê Safiye
Alagaş de doz vekir.
Yekemîn danişîna dozaAlagaş li

4’emîn Dadgeha Cezayên Giran aAmedê
hate dîtin. Di danişînê deAlagaş û parê-
zera xwe Pîrozhan Karalî amade bûn. Di
danişînê de piştî dozger îdianame xwend,
Alagaş mafê parastinê girt û îdiayên der
barê xwe de red kir. Alagaş got nûçeyên
ku çêkirine di çarçoveya sînorên rojnana-
megeriyê de çêkirine û diyar kir ku çêki-
rina nûçeyan ne sûc e.
Parêzer jî got ku berê jî Alagaş bi

heman sedemê hatiye darizandin û xwest
Alagaş bê beraetkirin. Heyeta dadgehê jî
xwest biryara bi hincet a 4’emîn Dadgeha
Ceza yaWanê û 8’emîn Dadgeha Ceza
yaAmedê li dosyayê bê zêdekirin û dani-
şîn taloqî meha sibatê kir. AMED
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Koma Jinan a Parlamentoyê ya HDP’ê, Meclisa Jinan a HDP’ê û HDP’a Wanê bi daxuyaniyên cuda êrîşên li dijî avahiyên wan şermezar kirin.
Di daxuyaniyan de hat gotin ku daxwaza Guven qêrîna hemû jinan e û heta tecrîd bi dawî dibe dê têkoşîna xwe pêl bi pêl mezintir bikin

Heta azadiya Ocalan dê çalakî bidomin

Li Colemêrgê berî
hilbijartina herêmî
civana gel

Dizîna parçeyên dîrokî û birîna daran li Efrînê didome

‘Em ê bi yek dengî tecrîdê biþikînin’
Bi armanca şikandina tecrîda girankirî ya
li ser Rêberê Gelê KurdAbdullah Oca-
lan, hevseroka KCD’ê û parlamentera
HDP’ê ya Colemêrgê Leyla Guven ev 35
roj in li Girtîgeha Tîpa E yaAmedê di
greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger
de ye. Her wiha çalakiya greva birçîbûnê
ya bêdem û dorveger ku girtiyên ji doza
PKK û PAJK’ê di 27’ê mijdarê de ji bo
rakirina tecrîdê û piştgiriya bi çalakiya
Guven re dane destpêkirin jî di roja
16’emîn de didome.

Ji bo piştgiriya bi çalakiya Leyla
Guven re, aktîvîstên TJA’yê û Dayikên
Aştiyê yên li Amed, Wan û Êlihê du roj
berê ji bo 3 rojan ketin greva birçîbûnê.
Lê polîsên rejîma faşîst aAKP-MHP’ê
heman rojê li Amed û Êlihê bi ser avahi-
yên HDP’ê de girt û di encamê de li
Amedê 25 aktîvîstên TJA û DayikênAş-
tiyê, li Êlihê jî 29 kes binçav kirin. Her
wiha polîsên dewleta tirk duh jî di serê
sibehê de jî li Wanê bi ser HDP’ê de girt
û di encamê de 14 jin binçav kirin.

Têkildarî mijarê Koma Jinan a Parla-
mentoyê ya HDP’ê li Navenda HDP’ê
civîna çapemeniyê pêk anî. Bi heman bo-
neyê Meclisa Jinan a HDP’ê û HDP’a
Wanê jî bi daxuyaniyên cuda bertek nî-
şanî girtina jinan da.

‘Em ê bibin yek deng û yek beden’
Daxuyaniya Koma Jinan a Parlamen-

toyê ya HDP’ê ji hêla parlamentera
HDP’ê ya ÊlihêAyşeAcar Başaran ve
hat xwendin. Başaran anî ziman ku di

dema serdegirtina avahiyên HDP’ê de
çarikên spî ên dayikan ku remza aştiyê
ye, ketine bin pêyan û wiha got: “Em jin
yekem car rastî van êrîşan nayên. Jinan
di salên 80’yan de rêveberiya faşîst a zin-
danan têk bir. Di salên 90’an de bi heza-
ran kes bi kiryarên nediyar hatin
qetilkirin. Lê me dîsa jî li ber xwe da. Me
jinan li dijî rêveberiya faşîst li her dera
cîhanê deng, qêrîn û tilîliyên xwe bilind
kir. Daxawza Leyla Guven daxwaza gelê
kurd e. Li dijî ev êrîşên li dijî avahiyên
me, em ê bibin yek beden û dengê xwe
bi hev re bilintir bikin. Yên ku dixwa-
zin me bi êrîşan têk bibin bila li diroka

têkoşînê ya jinan binihêrin. Em ê têko-
şînê xurttir bikin.”

‘Guven qêrîna jinan e’
Meclisa Jinan a HDP’ê jî têkildarî

mijarê daxuyaniyeke nivîskî da û ev tişt
destnîşan kir: “Ev neheqiya li dijî dax-
waza aştiyane ya jinan ku xwestin pişt-
giriyê bidin çalakiya Leyla Guven,
rastiya ku Leyla Guven hêza xwe jê di-
gire careke din raxist ber çavan. Em
weke jin dê li hemberî tecrîdê serî nete-
wînin. Bila hevrêyên me yên jin û Da-
yikên Aştiyê bên berdan. Qêrîna Leyla
Guven, qêrîna jinan e.”

‘Serkeftin teqez a me ye’
Bi heman boneyê HDP’aWanê jî da-

xuyaniyeke çapemeniyê da û ev tişt
vegot: “Hemû binçavkirin û êrîş nîşa-
neya tirsê ne. Em bang li hemû gelê xwe
dikin ku li dora partiya xwe kom bibin.
Tu kes dê nikaribe pêşiyê li daxwazên
gelê me bigire. Serkeftin teqez a me ye.”

Her wiha TJA’yê jî di heman mijarê
de daxuyaniyeke nivîskî weşand.
TJA’yê diyar kir ku dê tu carî nekarin
bi êrîş û binçavkirinan têkoşîna jinan a
mafdar a li dijî tecrîdê bêdeng bikin û
wiha got: “Têkoşîna me heta şikandina
tecrîdê dê bidome.” AMED

Ji bo şikandina tecrîda li ser Ocalan û
piştgirîdayîna çalakiya Leyla Guven a ku
35 roj in di greva birçîbûnê de ye, ji Kur-
distanê heta Ewropayê gelê kurd û kur-
distanî çalakiyan li dar dixin.

Di çarçoveya van çalakiyan de piştî
greva birçîbûnê ya li Qamişlo, Çelaxa û
Girkê Legê, li Dêrîk û navçeyên wê jî
konên greva birçîbûnê ya du rojan hat ve-
kirin. Şêniyên ku dest bi grevê kirin,

diyar kirin ku heta bigihîjin armanca xwe
dê çalakiyên xwe bidomînin.

Ji aliyê din ve çalakiya greva birçî-
bûnê ya Nûnertiya HDP’ê ya li Hewlêrê
jî daye destpêkirin di roja 22’yemîn de
ye. Di grevê de peyama heta ‘tecrîd bi-
dome, wê çalakî jî bidome’ hat dayîn.

Çalakiyên li derveyî welat jî didomin.
Li FrankfûrtaAlmanyayê çalakiya greva
birçîbûnê ket roja 6’emîn. Bi heman ar-
mancê kurdistaniyên li herêmaAdigey a
Rûsyayê jî li dijî tecrîdê dest bi çalakiya
greva birçîbûnê kirin. Çalakiya kurdista-
niyan ket roja 3’yemîn.

Di heman çarçoveyê de ji bo şerme-
zarkirina tecrîdkirina Rêberê Gelê Kurd
Abdullah Ocalan, li paytexta Norwêc
Osloyê jî greva birçîbûnê dest pê kir.
QAMIŞLO - BRUKSEL

Li Wanê 30 girtiyan
çalakî dewr girt

Guven vîna gel e
û daxwazên wê jî
daxwazên gel in

Ji bo rakirina tecrîda girankirî ya
li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah
Ocalan, li bakurê Kurdistanê heta
Başûr, Rojava û gelek deverên
cuda yên cîhanê, çalakiyên cur bi
cur tên lidarxistin. Bi destpêki-
rina çalakiya greva birçîbûnê ya
bêdem û bêdorveger a hevseroka
KCD’ê û parlamentera HDP’ê ya
Colemêrgê Leyla Guven, xeleka
piştgiriya bi daxwazên Guven re
her ku diçe mezintir dibe. Tevî
hemû êrîşên dewleta tirk ên ji bo
şikandina çalakiyê jî, grev pêl bi
pêl mezin dibe.

Di vê çarçoveyê de girtiyên ji
doza PKK û PAJK’ê yên li girtîge-
hên Tirkiye û Kurdistanê di 27’ê
Mijdarê Roja Salvegera Damezi-
randina PKK’ê de dest bi greva
birçîbûnê ya 10 rojan a bêdem
dorveger kiribûn.

Hat zanîn ku li Girtîgeha Tîpa
T û li Girtîgeha Tîpa F ya Ewle-
hiya Bilind ênWanê jî 30 girtiyên
siyasî yên koma duyemîn dewr
girt. 30 girtiyên ku 5 roj berê ça-
lakî dewr girtin diyar kirin ku heta
ku tecrîda li ser Ocalan bi dawî
dibe dê çalakiya xwe berdewam
bikin. Her wiha bi heman ar-
mancê endamên Partiya Komu-
nîst Maoîst(MKP) li Girtîgeha
Tîpa F a Hejmara 2 a Tekîrdagê jî
ji bo 3 rojan dest bi greva birçî-
bûnê kirin. WAN - TEKÎRDAG

Parlamentera HDP’ê Huda
Kaya ku ji bo destekê bide ça-
lakiya greva birçîbûnê ya
Leyla Guven li Rêxistina
Bajêr a Stenbolê ji bo sê rojan
ketibû greva birçîbûnê, têkilî
tecrîda li ser Ocalan û çalakiya
Guven axivî.

Kaya diyar kir ku bi polî-
tîkayên şer û tecrîdkirina
Ocalan Tirkiye ketiye vê
rewşê û da zanîn ku Guven
helwesteke jinan danî holê û
wiha got: “Em hem jin, hem
hevalên wê yên wekîl û hem
jî gelê me divê bibin qêrîna
Leyla Guven.”

Her wiha welatiyên
Amedê jî bertek nîşanî bê-
dengiya li hemberî çalakiya
greva birçîbûnê ya Leyla
Guven dan û xwestin ku hi-
kûmet di zûtirin dem de dax-
wazên Guven bi cih bîne.
Amediyan got ku Guven îra-
deya gelê kurd e û daxwazên
wê jî daxwazên gelê kurd in.
AMED - STENBOL

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) û
Partiya Herêmên Demokratîk (DBP)
ên Colemêrgê, di çarçoveya amade-
kariyên hilbijartina herêmî ya 31’ê
adarê, bi esnaf û rûspiyên civakê re
kom bûn. Civîn li avahiya HDP’ê ya
Bajar hat lidarxistin. Parlamenterê
Colemêrgê Saît Dede, hevserokê
DBP’ê yê Bajar Îsmet Faruk, hevse-
roka HDP’ê ya Bajar Zeynep Kaya,
rûspiyên bajar, esnaf û gelek welatî
beşdarî civînê bûn.

Hevserokê DBP’ê yê Bajar Îsmet
Faruk spasiya xwe pêşkêşî beşdar-
vanên civînê kir û der barê hilbijar-
tina herêmî de nêrîn û pêşniyarên
welatiyan girtin.

Parlamenterê HDP’ê yê Cole-
mêrgê Saît Dede jî di civînê de axivî
û ev tişt anî ziman: “Amadekariyên
me yên hilbijartina herêmî ya 31’ê
adarê berdewam dikin. Ji ber vê me
xwest em civînek wiha li dar bixin.
Em spasiyên xwe pêşkêşî we beşdar-
vanan dikin.”

Piştî axaftina vekirinê, civîn ji
çapemeniyê re girtî berdewam kir.
COLEMÊRG

Kiryarên li dijî mirovahiyê yên artêşa
tirk a dagirker û çeteyên wê li Efrînê
dewam dikin. Di vê çarçoveyê de, çav-
kaniyek ragihand ku dagirkeriya tirk par-
çeyên dîrokî ji girên dîrokî yê di navbera
gundên Kemrok û Sêmalka yên girêdayî
navçeya Mabata, dizîn.

Heman çavkaniyê teqez kir ku dagir-
keriya tirk ji bo xwe bigihîne gir zêdetirî
400 darên zeytûnan yên sivîlan bi tireksê
birîne. Li gorî ku şêniyên herêmê diyar
kirine parçeyên dîrokî yên ku dewleta
tirk û çeteyên wê dizîne, dîroka wan di-
gihîje beriya 800 salan.

Li aliyekî din çavkaniyekî da zanîn
ku dewleta tirk parçeyan ji xeta trênê ya
nêzî gundê Ereb Şêxo ya navçeya Ma-
bata ya Efrînê jî dizîne.

Hêjayî bibîrxistinê ye ku çeteyên
dewleta tirk beriya demekê, ji gundê
Brade parçeyên dîrokî ku dighîjin ser-
dema Mîtanî û Romayê, dizîn. EFRÎN

Partiya Herêmên Demokratîk
(DBP) a Bajarê Edeneyê û Na-
venda Çanda Mezopotamyayê
(NÇM) a bi Biryarnameya di
Hukmê Qanûnê de (KHK) hat
girtin xwestin di 16’ê kanûnê li
Navneda Çandê ya Yaşar

Kemal konser li dar bixin. Lê
walîtiya Edeneyê bi hinceta
‘pergala cemaweriyê û elehiya
mal û canê mirovan dixe xete-
reyê’ qedexe kir.

Li dijî astengkirinê DBP û
NÇM’ê li avahiya HDP’ê ya
navçeya Seyhanê civîna çapeme-
niyê li dar xist. Di civînê de hat
diyarkirin ku biryara qedexeyê
biryareke kêfî ye û wiha hat
gotin: “Ev biryar qedexekirina
çand û zimanê kurdan e. Em ev
biryara walîtiyê şermezar dikin û
vê yekê qebûl nakin.” EDENE

Walîtiyê konsera NÇM’ê qedexe kir Polîsan li Erxeniyê ciwanekî kuşt Ji girtiyên nexweş re qert şandin
Li navçeya Erxeniya Amedê
tîmên taybet, maşîneyek bi
sedema ku li nuqteya tîmên
taybet ranewestiyaye guleba-
ran kir. Di bûyerê de ajokarê

maşînê Abdullah Arat (25) li
cihê bûyerê jiyana xwe ji
dest da. Aratê ku li cihê bû-
yerê jiyana xwe ji dest da,
cenazeyê wî ji bo otopsiyê
rakirin Nexweşxaneya Dew-
letê ya Erxeniyê. Di maşî-
neyê de kesê din ku navê wî
nehat zanîn û di êrîşê de bi-
rîndar bû û hat binçavkirin.

Cenazeyê Arat piştî anîn
Saziya Tiba Edlî ya Amedê
rasdestî malbatê kirin. Mal-
batê cenaze bir gundê Kil-
leşê û li gund veşartin. AMED

Şaxa Komeleya Mafên Miro-
van (ÎHD) a Stenbolê, di çarço-
veya Hefteya Mafên Mirovan a
10-17’ê Kanûnê ji girtiyên nex-
weş ên di girtîgehên Marma-
rayê de ne, qert şandin.
ÎHD’iyan li ber Postexaneya

Mezin a Sîrkecî daxuyaniyek
kurt da û pankarta ‘Girtiyên
nexweş ne bi tenê ne’ vekir.

Endama Komîsyona Girtî-
gehan a ÎHD’ê Hatîce Onaran
daxuyanî xwend. Di daxuya-
niyê de ev tişt hat gotin: “Em
dixwazên Dewleta Komara Tir-
kiyeyê, di warê mafên mirovan
û azadiyan de bi awayekî adi-
lane nêz bibe.”

Her wiha piştî daxuyaniyê
ÎHD’î ketin hûndirê postaxanê
û ji girtiyan re qert şandin.
STENBOL
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Macron çi peyam da Êlek Zeran?

Konseya Ewropayê dê bicive

Tetbîqata leşkerî ya
Venezûela û Rûsyayê

Hezar û 100 parêzvanên
mafên mirovan qetil kirin

12 Kanûn 2018 Çarşem

Li dijî navenda îstixbaratê êrîşa xwekuj
KABÛL - Li nêzî paytexta Afganistan Kabûlê êrîşeke
xwekuj li dijî navenda îstixbaratê hat kirin. Asayîşa
Afganistanê ragihand ku navenda dezgeha îstixba-
ratê bûye armanca êrîşa xwekuj ku li nêzî paytext Ka-
bûlê ye. Berdevkê Wezareta Navxweyî ya

Afganistanê Nacib Daniş jî got ku êrîşa xwekuj bi we-
sayîteke bombebarkirî bi ser karwana hêzên ewleka-
riyê de hatiye kirin. Hat diyarkirin ku di encama êrîşê
de, 4 kes mirine û 6 kes jî birîndar bûne. Hîn tu rêxis-
tinekê berpirsyariya êrîşê nagirtiye ser xwe.

04

Bi boneya 70’yemîn salvegera qebûlki-
rina Deklarasyona Mafên Mirovan,
Raportorê Taybet ê Mafên Mirovan ê
Neteweyên Yekbûyî (NY) Mîchel
Forst li Parîsê axivî. Forst da zanîn ku
di navbera salên 2015-2017’an de herî
kêm 1.100 kesên ku xwestin mafên mi-
rovan biparêzin an jî mafên mirovan
teşwîq bikin, hatine kuştin.

Mîchel Forst anî ziman ku ev cî-
nayet bi awayekî organîzeyî hatine
kirin lê carnan jî bi fermana şîrketên
navneteweyî yên di qada madenê de
dixebitîn, hatine kirin. Di berde-
wamê de jî Forst diyar kir ku ‘êrîşên
fizîkî, gef, revandin, windakirin li
her dera cîhanê zêde bûne’ û ‘ceza-

nekirin’ jî têra xwe belav bûye.

Kujer nayên darizandin
Di berdewamê de jî Forst da

zanîn ku li Amerîkaya Latîn, li dijî
parêzvanên mafên mirovan 100 cî-
nayet hatine kirin lê tenê li dijî pênc
cînayetan lêpirsîn hatiye vekirin.
Forst got ku tenê di du lêpirsînan de
encamên şênber hatine bidestxistin.

Li YE’yê jî paşveçûn heye
Parêzvanên mafên mirovan jî tev

li civîna li Parîsê bûn û qala şahidi-
yên xwe kirin.

Di dawiya civînê de Wezîrê
Karên Derve yê Fransayê Jean-Yves
le Drîan jî daxuyand ku li Yekitiya
Ewropayê jî, bi zêdebûna gotinên
populîst, di warê mafên mirovan de
paşveçûnek heye. PARÎS

Serokkomarê Fransayê Emmanuel Mac-
ron daxuyaniyek pêşkêşî çalakvanên
Êlek Zeran kir. Macron diyar kir ku wê
ji sedî 7’ê heqdestê karkarên ku heq-
destê wan kêm e, zêde bike. Herwiha zê-
dekirina baca li ser kesên teqawitbûyî ku
dahata wan kêmn in jî rake.

Piştî çar hefteyan ku li Parîs û gelek
bajarên Fransayê çalakiyên berfireh
çêbûn û di van çalakiyan de 5 kesan ji-
yana xwe ji dest da û bi sedan kes birîn-
dar bûn, serokkomarê Fransayê
Emmanuel Macron çend biryaran li ser
daxwaza çalakvanan derxistin.

Di daxuyaniya Macron a ku li ser
kanalên tv’an bi awayekî zindî hat
weşandin de, çalakiyên ku di meha
borî de di nav de tundî hat bikaranîn
şermezar kirin. Macron got ku ev ça-

lakî û xwepêşandan ji çend aliyan ve
xwedî maf in û di cihê xwe de ne.

Macron aşkera kir ku wê ji sedî 7
heqdestê kesên ku bi heqdestekî kêm
kar dikin were zêdekirin. Ev tê wê
wateyê ku mehane wê nêzîkî 100 eu-
royan li ser mûçeya wan were zêde
kirin. Macron diyar kir ku ev zêdeki-
rina heqdestê wê dewlet ji aliyê xwe
ve bide. Her wiha ev biryar jî wê serê
salê û şûn de bikeve meriyetê.

Macron di beşeke din a axaftina xwe
de da zanîn ku zêdekirina bacê li ser
kesên teqawitbûyî ku dahata wan kêm e
jî wê were rakirin. Her wiha diyar kir ku
êdî bac li ser kesên heqdestê wan zêde jî
namîne. Macron red kir ku dubare bac li
ser kesên dahata wan zêde deyne. Di der
barê vê yekê de got: “Biryarek bi vî

rengî wê me lawaz bike. Ji me re ya pê-
wîst afrandina derfetên kar e.”

Macron derbirî ku di demên borî de
wan guh nedaye xwestekên xwepêşan-
danan, ji ber wê ew xwe wekî berpirs

dibîne. Heta niha tu xwepêşandan li
dijî daxuyaniyên Macron nehatine
kirin. Lê ne diyar e ev daxuyaniyên
Macron wê dawî li xwepêşandanên ça-
lakvanên Êlek Zeran bîne yan na! PARÎS

Piştî ku hikûmeta Brîtanyayê deng-
dana li ser Brexîtê taloq kir, Kon-
seya Ewropayê jî biryar da ku
civîneke bilind a taybet li dar bixe.
Serokwezîra Brîtanyaya Mezin The-
resa May ragihand ku wan dengdana
li ser mijara derxistina welatê wan ji
nava Yekitiya Ewropayê (YE)
taloq kirine.

Ji ber nêrînên cuda û nakokiyên
navbera parlamenteran, dibe
ku Brexît neyê qebûl-
kirin, lewma May
dema dengdana li
ser mijarê taloq kir.
Piştî vê biryarê,
Yekitiya Ewropayê
jî biryareke lezgîn
li ser lidarxistina
civîneke bilind da.

Serokê Kon-
seya Yekitiya Ew-
ropayê Donald

Tusk bang li
27 wela-

tên mayî kir ku li ser mijara Brexîtê
li hev bicivin. Tûsk diyar kir, li gel
fikarên li Brîtanyayê, danûstandinên
ku sal û nîvekê dewam kirin wê ji nû
ve neyên kirin û got, tenê li ser ça-
waniya dengdana li ser vê peymanê
dikare hevdîtin were kirin.

Tusk got eger li ser Brexîtê deng-
dan neyê kirin, wê
dest bi amade-
kariyên ji bo
derketina bê
peyman bikin.

Li gorî daxuyaniya berdevkê Do-
nald Tusk, ew bi rayedarên Brîtan-
yayî re di nava têkiliyê de ne.
berdevk bi bîr xist, Konseya Yeki-
tiya Ewropayê wê rojên pêncşem û
înê bi serokwezîra Brîtanyayê The-
resa May re bicive û got ku civîna
bilind a bêyî Brîtanyayê jî hatiye

plankirin. BRUKSEL

Li Venezûelayê ku mehên dawî bûye
hedefa pêkanînên giran ên DYA’yê, wê
tetbîqateke mezin a leşkerî bê kirin û
leşkerên rûs jî wê tev lê bibin.

Wezîrê Parastinê yê Venezûelayê Vla-
dîmîr Padrîno Lopez aşkera kir ku balafir
û leşkerên rûs ên tev li tetbîqata leşkerî
ya hevpar bibin gihîştine paytext Cara-
casê. Wezîr Lopez diyar kir, bi tetbîqata
leşkerî re ew dixwazin nîşan bidin ku wê
Venezûelayê ‘biparêzin’ û got, ew dixwa-
zin vê yekê nîşanî tevahiya cîhanê bidin.

Artêşa Rûsyayê jî bi daxuyaniyekê
diyar kir ku du balafirên bomberdû-
manê yên bi tîpa Tu-160, balafireke ve-
guhastinê ya bi tîpa An-124 û balafireke
rêwiyan a bi tîpa Il-62 gihîştine Cara-
casê. Lê belê agahî nehate dayîn bê tet-
bîqata leşkerî çiqasî dewam bike.

Tê zanîn ku Rûsyayê salên dawî bi
sedan milyon dolarî alavên leşkerî firotin
Venezûelayê. Rêveberiya Venezûelayê ku
ji ber krîza aboriyê ya salên dawî di he-
defa zexteke giran a DYA’yê de ye, diyar
dike kuWashîngton dixwaze serokkomar
Nîcolas Madûro têk bibe. CARACAS

DYA’yê pêkanînên
nû li ser Koreya
Bakur ferz kirin

Îranê bersiva
Amerîkayê da:
Belê rast e…

Rêveberiya DYA’yê ragihand ku wan
li dijî Koreya Bakur biryara hin pêka-
nînên nû daye. Li gorî daxuyaniya We-
zareta Xezîneyê ya Dewletên Yekbûyî
yên Amerîkayê (DYA), sê rêveberên
payebilind ên ji Koreya Bakur ketine
ber pêkanînan.

Di daxuyaniyê de hate îdiakirin, rêve-
beriya Pyongyangê bi polîtîkaya “kont-
rolkirin û zextê” li dijî gelê xwe
tevdigere û hate gotin ku biryara pêkanî-
nan li dijî kesên ku sansûrê dikin û
mafên mirovan binpê dikin, hatiye dayîn.

Li gorî daxuyaniyê, Wezîrê Ewle-
kariya Dewletê ya Koreya Bakur Jong
Kyong Thaek, Dîrektorê Beşa Ajîtas-
yon û Propagandayê ya Partiya Karker
Pak Kwang Ho û Dîrektorê Beşa Rê-
veberî û Organîzasyonê ya Partiya
Karker Choe Ryong ketine ber pêkanî-
nên DYA’yê. WASHÎNGTON

Îranê daxuyaniyên ceribandina moşekên
balîstîkî piştrast kir û da xuyakirin ku
“Her sal 40-50 ceribandin tên kirin”.
Fermandarê Hêzên Bejahî û Hewayiyê
yê Îranê Emîr Alî Hecîzade bersiv da.
Daxuyaniyên Wezîrê Karên Derve yê
Amerîkayê Mike Pompeo ku li Konseya
Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî
(KENY) gotibû ku Îranê biryara qede-
xeya KENY’ê binpê kiriye û ceriban-
dina moşekên balîstîkî kiriye.

Hecîzada ji medyaya Îranê re axivî
ku her sal 40-50 caran ceribandinan
dikin û got, “Em testên moşekên xwe
dikin. Ev ceribandina dawî jî gelekî gi-
rîng bû. Berteka Amerîkayê nîşaneya
wê yekê ye ku ev mesele ji bo wan
çiqas girîng e.”TEHRAN

Idlib dê di demeke
kin de bê standin

ŞAM -Serokê Sûriyeyê Beşar Esad di
hevpeyvîneke bi rojanameya Ummanê
re got “Dê Idlib di zûtirîn demê de bê
standin û em teqez destûrê nadin parçe-
kirina Sûriyeyê.” Esad got ku şerê li dijî
Sûriyeyê 20 sal beriya niha dest pê ki-
riye ku ji 1967’an ve porpagandayên
derew têne kirin û di sala 2011’an jî bi
rêya terorîstên piştgiriya derve distînin
mudaxeleyî Sûriyeyê kirine dê hikûmet ji

bo dahatûyê çavdêriya rewşa he-
rêmê bike.

‘Pêdiviya me bi
pêbaweriyê heye’

Hindistan fuzeya
balîstîk ceriband
DELHIYA NÛ - Dewleta Hindistanê fuzeya
ku dikare serikê nukleerî hilgire û men-
zîla wê 5 hezar km ye ceriband. Hin-
distan fuzeya bi navê Agni V balistik ev
cara 7’an e diceribîne. Serikê fuzeyê
dikare li dora 1,5 ton alavên nukleerî
hilgire. Li gorî agahiyên teknîkî dirêja-
hiya fuzeyê 17 metre, firehiya wê 2
metre ye û tê de navîgasyon, îdare,
serikê nukleerî û motora bi teknolojiya
herî pêşketî hene.

ŞAM -Nûnerê Taybet ê Neteweyên Yek-
bûyî (NY) yê Sûriyeyê Staffan de Mis-
tura ragihand ku ji bo aramiya Sûriyeyê
pêdivî bi pêvajoyeke çareseriyê ya ‘pê-
bawer a siyasî’ heye. Wezareta Derve
ya Urdunê Eymen es Safedî got ku
wan raporek avakirina komîteya des-
tûra Sûriyeya nû jî ragihand ku dê 20’ê
vê mehê raporek ji Konseya Ewleka-
riya Neteweyên Yekbûyî (KENY) re

were pêşkeşkirin.

Raportorê Mafên Mirovan ê NY’ê
Mîchel Forst di 70’yemîn salvegera qe-
bûlkirina Deklarasyona Mafên Mirovan
de axivî û da zanîn ku di nava sê salên
dawî de herî kêm hezar û 100 parêz-
vanên mafên mirovan hatine kuştin
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AKP xespkarê xo namzed ramot

Serra 1994an de 38 ame cuyayîş

Bayik: PKK ruhê Kurdan o
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Bêcezaveradayîş beno sebebê travmayan
ANQARA -Tirkîye de badê weçînayîşê 7ê hezîrana 2015î qetlî-
yamê Amed, Pirsus, Anqara û Dîlokî birazîyayî û xeylê kesî
cuya xo vindî kerdî. Nê hedîseyan ra dima bêcezaveradayîşê
sucdaran bî sebebê taravmayan. Akademîsyen û Psîkologê
klînîkî Banur Yilmaza ke Fakulteya Cografya û Tarîxî ya Unî-

versîteya Anqara ra ameye îxraçkerdiş qisey kerde û va:
“Serranê peyênan de Tirkîye de xeylê kesî cuya xo vindî
kerdî û heqê înan yê definekrdişî yeno binpaykerdiş. Cenaze
goristanê bêkesan de yenî definekrdiş. Ganî dewlete nê
çîyan ra berpirsîyar bivîna û fek nê polîtîkayan ra vera bida.”
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Hemserekê Konseya Rayberdişî Cemîl
Bayik tewrê programê taybetî yê ‘Ulke-
den’ yê Medya Haber TVyî bi û cewabê
persanê rojnameger Esra Mîkyaze dayî.
Cemîl Bayikî dîyar kerd ke hendî şarê
Kurdî nînan zaf rind fam keno; cuyêka
bêazadî yan cuyêka bi bindestî qebûl nê-
keno û dewro verî hetê kurdan ra ameyo
ravêrtene. Ganî her kes nê fam bikero.

Bayikî wina qisey kerd: “Eke şarê
Kurdî bi ruhê azadîye xo bihêz nêkerdêne
dewamkerdişê mucadeleyê azadîye do
zehmet bîyêne. Eke şima wazenê Kurdis-
tan de yewîya komelê Kurdî awan bikerê
ganî şima bizanê ke hemverê şima de sîs-
temo kapîtalîst o modernîst, dewletê Ro-
jakewtena mîyanêne, hêzê kolonyalîstî û
heta Kurdê hemkarîperwerî estê. Têgêra-
yîşê ke tarîxê Kurdistanî de vejîyayê
wextêkê kilmî de ameyê tasfîyekerdene,
dimayê her tasfîyeyî ra zî cimatê Kurdan

de şikiyayîşî virazîyayê û dormeyanê
ke waştêne Kurdan qir bikerê bawer
kerdêne ke ê do bieşkê bi ser bikewê.
Ganî nê îdrakî heme biameyêne şiki-
tene. Tarîxî ra nê dersî biameyêne ve-
tene, cimatê Kurdan xo organîze
bikerdêne û mucadele bidayêne.”

Çîyo ke Ocalanî kerd
Bayikî vat ke Ocalan eşkayo nê îdra-

kanê tarîxkîyan bişikno û wina qisey
kerd: “Bi nê hawayî dormeyanê ke va-
têne Kurdî hendî nêeşkenê sere wedarê
hemverê xo de Kurdêk ke her şertî de
seba azadîya xo mucadele dano dî.
Hendî felsefeyê mergî qebûl nêkeno. A
felsefeye ra felsefeya cuye vejeno mey-
dan. Hem seba xo hem zî seba heme şa-
ranê bindestan mucadele dano. Înan ke
no dî hêrişê xo kerdî vêşî, la înan çiqa
hêrişê xo kerdî vêşî xoverdayîş zî hende
bi xurt û şarê Kurdî zaf qezenc kerd.
Înan 2003 de waşt komplo bikirişnê

heta mîyanê organîzasyonî, dima ke nê-
eşkayî waşt ke organîzasyonî perçe bi-
kerê, vila bikerê. Nînan zî netîce nêda.
Ewro têgêrayîş tenya Kurdistan de nê
Rojakewtena mîyanêne de zî bi vila.”

PKK ruh û mezgê kurdan o
Bayikî bale ante ke aktoranê komplo

nêvindertê û bale ante qerarê tepiştişê 3
kadroyanê serkêşan ê PKKyî ke o zî
tede yo û nê vatî: “Wazenê ke averşîya-
yîşê têgêrayîşî vindarnê. Senî ke înan
komploya mîyanneteweyîye de û 2003
de netîce nêgirewt do nika zî nêgîrê.
Hendî şarê Kurdî sey verî nêyo, seba
azadîya xo her şetî de mucadele dano.
PKK mîyanê cimatê Kurdan de mehê-
yayo; bîyo ruh, mezg û ameyoxê înan.
PKK hendî têgêrayîşêk nêyo, şarêk o.”

Hemverê PKKyî de dişmenî kenê
Bayikî qiseykerdişê xo de va ‘Çi

êyê ke qaşo xo ra vanê ma dostê

Kurdn ê û çi zî êyê ke hemverê PKKyî
de dişmenî kenê û komployan vira-
zenê serê PKK û rayber Apoyî ra sî-
yaset kenê’ û wina domna: “Eke
wina nêkerê vêşan manenê. No zî ra-
mojneno ke rayber Apo û PKK çiqa
bîyê pîl. Eke rayber Apo û PKKyî
ruhê azadîya Kurdan aver nêberdêne,
cimatê azadî xo rê amac nêkerdêne
û nê şaranê bînan mîyan de zî
vila nêkerdêne her halî de do
qerarê winayênî seba
rayber Apo û PKKyî
nêameyênegirewtene.
Na raştî her Kurd,
her roşinvîrê Kur-
dan heta merdimê
ke dinya de mu-
cadeleyê aza-
dîye û
demokrasî
danê vî-
nenê.”

AKPyî Şaredarîya Colemêrgî ya ke
11ê Êlule 2016 de xesp kerdebî rê
Cuneyt Epcîmo ke hetkarê walî bi û
sey qeyûm amebi tayînkerdene
namzed ramot. Karo ewilên ê qe-
yûmî yo ke bi polîs û leşkeran de-
kewtibi banê şaredarîye aliqnayîşê
beyraqa Tirkî bi.

Colemêrg bi qeyûmî hema hema
bi bajarêko qedexekerde. Şaredarîya
ke wextê DBPyî de deynê ci çinêbî

mîyanê di serran de bi qeyûmî
deynê ci resayî 500 mîlyon lîra.
Awa tayê keyeyan bi îdîaya ke
PKKyî yê yan zî paştî danê PKKyî
amî birnayene, şarî rê awa kanalîas-
yonî yê eskerîye amî şirawitene.

Polîtîkayê koçkerdişî
Colemêrgo ke qeyûmî ra ver bajar

û qezayanê dormeyî ra koç girewtêne
hendî teberî rê koç kerdêne. Dewlete

polîtîkaya koçkerdişî sere de Cole-
mêrg, bajaranê Kurdistanî de ancî bi
hawayêkê hîna aktîfî viste dewre. Şarê
Colemêrgî vanê ke bajarê înan tarîx de
dewrê xo yê tewr xirabî ciwîyeno. Ce-
nazeya Mehmet Temelî yê 35 serrî ke
hetê artêşa Tirkî ra dormeyê Kahnîya-
reş ke nizdê deweka Ezîzanê de amebi
kiştene zî hetê walîtîya Colemêrgî, Cu-
neyt Epçîm û mudurîya asayîşî ya ba-
jêrî ra amîbî astengkerdene. COLEMÊRG

Polîtîkayê asîmîlasyonî yê vera Dêr-
simî dewam kenê û badê Qetlîyamê
Dêrsimî yê 38an, tedaya ke tewr zêde
ame cuyayîş serrê 90an bî û bi heza-
ran dewî ameyî vengkerdiş. Nê
dewan ra yew zî dewa Zankîrek ê Xo-
zatî bî. Dîlîf Gulera ke o wext mecbur
mende dewa Govuçlere koç bikera û
Fecîre Yildiza ke dewa xo terk nê-
kerde qala serranê 1994î kerdî.

Dîlîfe daye zanayene ke bi sebebê
operasyonê leşkerî dewê înan ameyê
vengkerdiş û wina va: “Ma doman û

ganê xo bi zor xelas kerd. O wext bi
hezaran kes mecbur mendî koç bi-
kerê. Ma bajar de rastê asîmîlasyonê
kulturî ameyî. Domanê ma ziwanê xo
xo vîrî kerdî. Ma şîyî dewê kesê bîn.
Dima ra ma şîyî dewa nêzdî yê dewa
Govuçler. Ma 10 serrî uca de mendî.
Çarçeweya projeyê agernayîşê
dewan de ma reyna ameyî dewa xo.
Dima ra ma şî dewêke nêzdîyê dewa
ma ke nêamebî vengkerdene. Uca de
zî teda estbî. Heywanê ma ameyne
bombakerdiş. Leşkeran dayne doma-

nanê ma ro. Hîn kal û pîrê ma 38 vî-
nayî. Badê 38an 94 ame cuyayîş.”

Kal û pîrê ma tîya terk nêkerdî
Fecîraye qiseykerdişê xo de wina

va: “Vatî gerek dewe terk bikerê. La
ma va ‘şima ma bikşê zî ma terk nê-
kenê’. Seba ma zî dewe ra nêvejî-
yayî, ma berdî qerekole. Heywanê
ma daristan de mendî. Mi heywanan
daristan ra kom kerd. Ma rastê heqe-
retan ameyî. Domanê ma veşan
mendî. Yê ke koç kerdî şî. Kal û pîrê
ma tîya terk nêkerdî.” DÊRSIM

Berfîn BAGDÛ - Denîz GAFÛR / BEHDÎNAN - ANF

Hemserekê Konseyê Rayberdişî yê KCKyî Cemîl Bayikî da zanayene ke PKK mîyanê cimatê kurdan de mehêyayo; bîyo ruh,
mezg û ameyoxê înan û wina va: “Şima nêeşkenê tasfîye bikerê, PKK hendî têgêrayîşêk nêyo, şar o.”

Ma ciwanan
vîrî nêkenî

Hîrê serrî verê 14ê Kanûna
2015î de qezaya Cizîrî ya
Şirnexî de qedexeyê te-
bervejîyayîşê kuçeyan

amebi îlankerdiş û 79 rojan dewam
kerdbî. Pêrodayîşan de xeylê kesî
ameyî kiştiş û bi seyan kesî cêrzemî-
nan de ameyî veşênayîş. Înan ra yew
zî Nursal Dalmişa 18 serrî bî. Nursal
Dalmişa ke qedexe de seba ke keyeyê
xo nêterikbabî ameybî qetilkerdene.
Dayîka Nusale, Sultan Dalmişe dîyar
kerde ke kênaya aye û ciwanê bînan
vîrî nêkerdê ûbelkî no zulm peynî
nêbo, la ma do qetî sere nêtewênê.

Dalmişe qiseykerdişê xo de dîyar
kerde ke kênaya aye zaf wayîrê hiş-
mendî bîya û wina va: “Domanîya xo
ra girêdayê têkoşînê Kurd bî. Qedexe
de keyeyê ma ame gulevarankerdiş.
O wext Nursele birîndar bî. No
zulmî senîn şarî rê rewa dî? Guleva-
rankerdiş de keyeyê ma zaf texrîp bi.
Mecbur mendî keyeyê xo ra vejîyê.
Ma şî Sîlopî. La kêna mi va ‘ez uca
ra nêşina cayêke.’ Ma televîzyon de
zanayîş aye ra girewt. Ma cenazeya
berê Sînorê Xaburî ra girewt. Çi
waştî ciwananê ma ra zerrîya ma
veşnayî. Ne çek ne zî bombayê înan
bî. Kêna mi zî sey bi seyan ciwanan
xebatkere bî û rayîrê xoverdayîşî de
cuya xo vindî kerde.” ŞIRNEX

22 sseerrrrîîyyoo kkee

cceennaazzee nnêêddîîyyeennaa

Qezaya Nisêbînî ya Mêrdînî de 14ê
kanûna 2016î de qedexeyê tebervejî-
yayîşê kuçeyan amebî îlankerdiş û bi
desan kesî cuya xo vindî kerdî. Serê
qedexe ra nizdîyê 2 serrî derbaz bî, la-
belê hema zî cenazeya hîn kesan nê-
dayî keyayan. Hende çîyî mird nêkenî
eştişê serê keyayan zî dewam kenî û
teda bi keyeyan yena kerdiş. Nê keye-
yan ra yew zî keyeyê Nesîm Atabeyo
(22) ke qedexeyê tebervejîyayîşê ku-
çeyan yê Nisêbînî de cuya xo vindî
kerdbî yo. 

Atabayî roja 18. yê qedexe de cuya
xo vindî kerd, labelê keye nizdîyê 2
serrî yo ke fînakê gonî DNA dayo û
cenaze teslîmê înan nêameyo kerdiş.
Keye nêzanî cenazeya domananê înan
kamî ca de yo û cok ra xeylê reyan
şîyî morgê Dezgeyê Tibê Edlî (ATK)
yê Stenbolî, Mêrdîn, Meletî, Riha û
Dîlokî. Heta nika polîsî xeylê reyan
eştî serê keyeyê Atabayî ke qezaya Ci-
zîrî ya Şirnexî de ronişenî. Her ke po-
lîsî erzenî keye ser tehdîtan kenî û
vanê ‘Lajê şima kamî ca de yo. Cayê
ci vajên.’ Dayîka Atabeyî Ayşe Ata-
beye dîyar kerde ke ê wazenê cena-
zeya domanê xo bigîrî. MÊRDÎN 

Ganî komîsyon bêro muhakemekerdiş
Rewşa Îstisnayî ke badê teşebbusê
derbe 15ê Temmuze de ame îlan-
kerdiş de 36 Qerarnameyê Hukmê
Qanûnî (KHK) ameyî vetiş. Bi
KHKyan 125 hezar û 806 kesî
ameyî îxraçkerdiş. Sewbîna bi
desan komeleyî ameyî padayîş.
Seba wedarnayîşê mexdurîyetan
2017î de Komîsyonê Cigêrayîşker-

dişê Karê Rewşa Îstisnayî ame
awankerdiş. Parlementerê HDPyî
yê Kocaelî û Endamê komîsyonî yê
meclîsî Omer Faruk Gergerlîoglu
ard ziwan ke ganî komîsyon bêro
muhakemekerdiş.

Gergerlîoglu qiseykerdişê xod e
wina va: “125 hezar kesî moracatê
komîsyon kerdî. Labelê komîsyon

tena 42 hezar muracatan peynî
kerd. Netîceyê ke vejîyayî raşte ra
zî dîyaro ke nîyetê komîsyonî çiqas
xirab o. Peymeyê kesê ke tepîya
agêrayî karê xo 7.5î. goreyê krîterê
nêdîyar têgêrenî. Komîsyon xo sey
Qanûno Bindeyî vîneno. No suc o.
Ganî komîsyon bêro muhakeme-
kerdiş.” EDENE

Bayik: PKK ruhê Kurdan oBayik: PKK ruhê Kurdan o

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



12 Kanûn 2018 Çarşem FORÛM 06

Mirovê zana û azad serdema çandi-
niyê weke serdema neolîtîk bi nav
dike û wê serdemê jî weke serdema
şoreşa jinê pênase dike. Ji ber vê
yekê mirov dikare bibêje ku hemû
îcadên jinê yên yekemîn di vê ser-
demê de hatiye çêkirin û hûnandin.
Jinê ji bo xwedîkirin û berdewamiya
civaka mirovahiyê ya yekemîn a
klanê, ji kedîkirina ajalan û bi çandi-
niyê dest bi hûnandina wêje, huner û
jiyançêkirinê kiriye.

Jixwe bi awayê ku tê zanîn têgeha
‘çand’ jî ji çandiniyê tê. Jixwe di çan-
diniyê de jî di serî de tovê genim, ceh,
nîsk, nok, maşik, dire, garis, fasulîn û
hwd. hatiye reşandin, çandin û dirûtin.
Ev jî tê wê wateyê ku çandinî bi hiş-
mendî, ked û xwêdan û ruhê jinê yê
kolektîf hatiye bipêşxistin û birêvebi-
rin. Ev jî tê wê wateyê ku jinê di ber
kar, xebatên çandiniyê re jî, bi serpê-
hatî, hezkirin, evîn, êş-kul, xem, keder
û xerîbiyê re helbest çêkirinê û stran
gotine. Jinê bi taybetî jî di ber zarok
razandinê de lorik ji zarokên xwe re
lorandiye. Jixwe têgaha hunerê jî ji
hûnandina jiyanê tê.

Hunera jinê bi vî awayî bi dengê
xwe yê zîz û xweş ve çanda huner-
mendiyê ava kiriye û bi awaza xwe ve
jiyana civakê jî estetîze kiriye. Dema
ku jinê tovê genim, ceh, nîsk, nok,
maşik, dire, garis û hwd. reşandiye û
piştî reşandina tov deh meh şûn de
genim çêdibe û tê dema dirûtinê. Di
dirûtina genim, nisk, nok, birinc,
maşik û garisan û hwd. jinê hem stran
gotine û hem jî bi awayekî kolektîf di-
rûtinî kirine. Di dema dirûtina genim,
nîsk, maşik hwd. de jinên ciwan û
jinên navser tev mil dane milê hevdu û
weke ku bi hev re biçin govendê dest
bi stranan dikin û bi hev re bi awayekî
kolektîf dirûtinê kirine. Çawa ku
genim, maşik, birinc û hwd. bi hev re
bi awayekî kolektîf dirûtine, her wiha
bi hev re bi awayekî kolektîf staranan
jî gotine. Ev çand jî ji dîroka mirova-
hiyê heya roja me ya îroyîn hatiye.

Dema ku jin bi hev re stran dibêjin,
mirov dibêje qey tev ji devê yek jinê
derdikeve. Ewqas lihevhatî û bi
meqam dibêjin. Mirov pir bi rehetî di-
kare bibêje ku serdema neolîtîkê bi
awayekî şênber xwe di wêje û dengbê-
jiya jinan de dide jiyîn. Jin bi deng-
bêjî, helbest û bi gotina çîrokan weke
stêrkeke çirisî li asîmanê xaka pîroz a
Mezopotamyayê geş bûye û bi xweşa-
waziya xwe ve wêjê û hunêra civakê
xemilandiye. Wêje û huner yekemîn
bi awaz û ziman hatiye bipêşxistin û
pêşvebirin. Ji ber vê yekê mirov di-
kare bibêje ku bi gotina deng sitîla
meqama stranê deketine holê. Ji dî-
rokê heta roja me ya îroyîn ji vê gotin
û stîlê re jî dengbêjî tê gotin. Li gorî
lêkolîneran ji beriya amûran dengêbêjî
derketiye holê. Ji ber vê yekê hinek
hunernas bibêjin ku deng ciyê enstru-
manan jî girtiye. Ji ber ku taybetmen-
diyên deng pir in û bi newayên cur bi
cur in. Mînak; dengdirêjkirin, zîzkirin,
bilindkirin, nizimkirin, nermkirin, lo-

radin û stûrkirin ev şêwe bi xwezayî
dengê amûran jî derxistine holê. Ango
dengbêjî wateyê dide her tiştî û cihê
gelekî tiştan jî digire. Gelo her kes di-
kare dengbêjiyê bike? Bêguman ji bo
dengbêjiyê qabiliyet û karektereke
xurt lazim e. Ji ber ku hinek taybetme-
diyên dengbêjiyê hene. Divê beriya
her tiştî dengekî xurt û pêkhatî, gu-
heke hişyar, hişmediyeke baş û afîrê-
ner, hêzeke sewirandî di mirov de
hebe. Li gorî lêkolînên ku hatine kirin
ji sedî 80 ev taybetmendî û karekter li
gel jinê heye. Ji ber vê taybetmendiya
jinê ji dîroka mirovahiyê heya roja me
ya îro piraniya dengbêjan jin tên xuya-
kirin. Ev jî nexşeriyekê nîşanî me dide
ku mamosteya muzîkê ya yekemîn jin
e û dibistana muzikê ya yekemîn jî bi
destê jinê hatiye avakirin.

Çawa ku me li jor jî aniye ziman
enerjiya jinê herikbar e. Bi herikîna
enerjiyê re, bêje û huner jî tê afirandin,
pêşxistin û pêşvebirin. Ev jî dide xu-
yakirin ku jin dikare gelek kar û xeba-
tan bi hev re bike û pêk bîne. Bêrîvanî,
teşîrêstin, xalîçeçêkirin, werîshûnan-
din, tenûrçêkirin û destargerandin
hwd. her weke ku tê zanîn ji serdema
neolîtîkê heta roja me ya îroyîn, di
çanda jiyana jinê de bêrîvanî, teşîrêz-
tin, tenûrdanîn, nanpehtin, destarge-
randin her tim jêneger bûye.

Dema ku jin diçin bêriyê bêguman
di wan rêyên dirêj de bê stran û laqir-
diyan rê xilas nabe. Di çûyîna rêya bê-
riyê de jinan hem stran avêtine ser
hev, hem li ser hezkirin û evîndarên
xwe, hem ser êş, kul, qehir, xeribiyên
xwe û hem jî li ser karê ku kirine. Ev
helwesta jinê hem helwesteke çêker û
avakar e, hem jî li dijî desthilatdariya
zîhniyeta zilam serîrakirin e û bi kar û
xebatên xwe ve dengên xwe li cîhanê
belavkirin e. Ev jî helwesteke herî ras-
teqîn e ku li dijî her cureyên zilma
mêrê serîrakirine. Ji ber vê yekê mirov
dikare bibêje ku çanda dengbêjiyê
çanda serhildanê ye. Ev jî tê wê wa-
teyê ku jinê bi şêweya teşîristinê, des-
targerandin û bi rêya dengbêjiyê xwe
îfade kiriye, daxwaz û pêyamên xwe
ragihandine civakê. Ji ber vê yekê
mirov dikare bibêje ku îcadên jinê yên
yekemîn ên sereke yên wekî “des-
tar”, “tenûr” û “teşî” bûne sembol; bi
taybetî jî teşî û destar. Hinek lêkoli-
ner û termolojînas dibêjin; “Teşî ne
tenê rêstina ta an jî mûyekî ye, teşî di
rastiya xwe de rêstina jiyana civaka
mirovahiyê ye. Mirov dikare bibêje
ku ew di heman demê sembola
xemla jiyana civakê ye jî”.

Teşîrêstin çawa dibe xemla jiyanê?
Dema ku mirov li jiyana jinê dinihêre,
dibîne ku jin her tim bi rêstin û hûnan-
dina tiştekî an jî karekî ve eleqedar e.
Ev jî tê wê wateyê ku jiyana jinê yek
saniyekî bê rêstin û hûnandinê derbas
nebûye. Jinê her kêliya jiyana xwe bi
kar û xebatên cur bi cur derbas kiriye.
Jinê bi teşiyê hiriya pez rêstiye. Ew ta
bi “gilorsor” ên ku bi serê “daraberû”
ve tên û bi gihayê xwezayî bi hev re di
nav avê de kelandiye û heya ku ew ta
rengê xwe yê rengîn derxistiye. Piştre
jî wan tayan ziwa dike û bi tevnê xa-

lîçe, dêre, mînder, balîf, xalîçeyên di-
waran û hwd. çêkirine. Ango jinê bi
teşîrêstin û hûnandina xalîçeyan mal
xemilandine. Bêguman ji bo ewqas
kar û xebat jî hesteke pir xurt û karbe-
şiyeke kolektîf lazim e. Ev hest û hiş-
mendiya kolektîf jî di jiyana jinan de
hakim e. Ev tê wê wateyê ku di her
kar û xebatên jinan de bi xwezayî hiş-
mendî karbêşiyeke kolektîf heye. Ev jî
rastiyekê derdixe holê ku jinê di ber
her kar û xebatên xwe de jî ji serpêha-
tiyên xwe, çîrok, helbest û stran çêki-
rine û bi awayekî kolektîf bi hev re
stirîne. Ev jî rastiyekê nîşanî me dide
ku hest û pêwendiya jinê ya bi xweza,
wêje û hunerê re pir xurt e û heta
mirov dikare bibêje ku jin, jîn, bêje û
huner jênegerên hev in. Jixwe ev jî bi
awayekî şênber xwe di dengbêjiya
jinê de daye der. Jixwe dema ku mirov
li stranên jinê dinihêre, dibîne ku pira-
niya wan li ser kirina kar, xebat, hez-
kirin-evîndarî, xwezayê hatine çêkirin
û gotin. Ji wan kar û xebatên hunerî
yên kolektîf jî yek “destar” û yek jî
“tenûr”e. Tenûr çi ye û çawa hatiye
çêkirin? Tenûr ji axsorkê, ka (kayê
ku didin hewanan), mû û xwê hatiye
çêkirin. Av, axsor, ka û xwê bi hev re
dikin herî û pişt re jî çend jin tên gel
hev û bi hev re bi gilorên biçûk tenûr
tê çêkirine. Piştre jî nêzî hefteyekê,
her roj tenûr bi agirê herî gur tê pê-
xistin û heta ku tenûr tam xwe digire,
sor dibe. Piştre jî hevîrê ku hatiye
kirin û ew bi tenûrê tê xistin û her
wiha nan tê pêjandin.

Îcada hunerî ya din jî “destar” e.
Destar jî genim, nîsk, bingenim û
hwd. dihêre. Li gorî lêkolînên ku ha-
tine kirin, sê cureyên, destar hene. Yek
ji bo hêrandina genim savarê gir-hûr,
yek ji bo hêrandina genimê apraxan
(pel) û yek jî ji bo hêrandina nîskan e.
Destar bi hevkariya jinê ya kolektîf tê
gerandin. Destarê mezin bi hevkariya
çar an jî pênc jinan, ê biçûk jî bi hev-
kariya sê an jî du jinan tê gerandin. Ev
jî tê wê wateyê ku destar tenê ne ji bo
savar hatiye çêkirin. Destar di heman
demê weke sembola çerxa jiyanê jî tê
pênasekirin. Ev jî tê wê wateyê ku
enerjiya jinê wekî rûbarekî ku bihe-
rike, di çand, wêje û hunerê de heri-
kiye. Ev enerjî ji destpêka dîroka
mirovahiyê û heta roja me ya îro xwe
di wêje û hunerê de daye jiyîn. Bêgu-
man jinan her kar û xebatên ku kiriye,
li ser girîngî û wateya wan kar û xeba-
tan jî stran, çîrok, helbest û pêkenok
gotine. Ev jî xuya dibe ku jinan her
cihê lê geriyaye û her kar û xebatên ku
kiriye jî, li gorî wategirtina wan bi
dengê xwe, şêwaz û meqamê wan jî
çêkiriye û bi stranê pênaseya wan ger,
kar û xebatan kiriye. Bêguman di ji-
yana jinê de xweza jî cihekî xwe pir bi
girîng û bi wate digire. Heta ku mirov
dikare bibêje ku jin-jîn û xweza jîne-
gerên hev in. Ji ber vê yekê jî jinê li
ser jiyan, xweza, her cihê ku çûye û lê
geriyaye gelek çîrok, meselok, helbest
û stran çêkirine gotine.

Jinan her tişta ku jiye, hîs kiriye, jê
hezkiriyê, evîndarbûye û pê jiyaye li
ser wan pêjiyanên xwe stranek çêki-
riye û weke helbestek bêdawî di xalî-
çeyan de nexş kiriye. Wek mînak; di
çûyîna zozanan, di çinîna soryaz, ke-
reng, kidadik hêlis, ribês, sîrik û hwd.

de bi awayekî xwezayî çawa ku ji hest
û dilê wê hatiye wisa çêkirine û go-
tine. Jinan hemû kar û xebatên xwe bi
hev re kiriye. Genim dirûtine û di ber
de jî li ser hezkirin û evîndarê xwe
stran çêkirine û gotine. Ev jî nîşanî me
dide ku di kesayeta jinê de bersiva
pirsa “çawa bijîn” rêbertî û pênaseya
xwe birêvebirina jiyanê ye. Ev rastiya
jiyanê xwe bi awayekî şênber di stra-
nan daye jiyîn. Stranên li ser hezkirin
û evîndarî, dirûtina genim, ceh û nîs-
kan, zozan, bêrîvanî, teşîrêstin, tûzik,
soryaz, darhêjîr û hwd. Di heman
demê de mirov dikare bibêje ku çand
û huner xwespartine xwezayê.

“Keçê dînê tu nazê meşiya te bi
meşya qazê,

Qewlê min û yara min kêlha hotê
soryaz ê,

Lawko wer mala me ye û delalo
wer mala me ye,

Me xweş titinek heye û tu bêxe
qelona xwe ye…

“Girêsîra bi sîr e lêlim lê lê
Meyro,

Gir xopanê bi sîr e tolikvanê
Meyro,

Girêsîra bi nîsk e lêlim lê lê
Meyro,

Xwesiya Meyro bilalîsk e lêlim lê
lê Meyro,

Girêsîra bi ceh e lêlim lê lê
Meyro,

Xwesiya Meyro heyo heye lêlim lê
lê Meyro,

Girêsîra genim e lêlim lê lê
Meyro,

Xwesiya Meyro wezîr e lêlim lê lê
Meyro.”

“Zozan zozan zozan hey zozan
hey zozan,

Çiyayê zozan bilind e hey zozan
hey zozan”…

“ Taca serê bêrîvana malxerab
zêrîn e bêrîvanê hoyê yê yê yê hoyo,

Wile gelî gundiyano û cîrana taca
serê bêrîvana min zêrînê yê yêw,

Sing û bêrê bêrivana malxerabê
çil û çil ganin e bêrîvanê yê yêw”…

“ Teşiya min ji dara biyê de bi lûr
lûr lûr lûr lûr teşiyê

Pê dirêsim hiriya miyê de bi lûr
lûr lûr lûr lûr teşiyê

Ez îşev çûm dîlanê de bi lûr lûr
lûr lûr lûr teşiyê

Ketime milê berbûyê de bi lûr lûr
lûr lûr lûr teşiyê”…

“Tûzik li ser ava ye
Av li binya mala ye
Kî nexweş e bela ye
Tûzik dermanê dila ye”…
“Hêjîra çiyayî lê lê lêw lêw lêw lê

delala çiyayî were dar hêjîrokê,
Bûk dilê zava ye lê lê lêw lêw lêw

lê bûk dilê zavayê were dar hêjîrokê,
Nav gul û giyayî lê lê lêw lêw lêw

lê nav gul û giyayî were dar hêjî-
rokê,

Zava ji me kurdayî lê lê lêw lêw
lêw lê zava ji me kurdayî were dar
hêjîrokê

Ew hêjira zer e lê lê lêw lêw lêw
lê ew delala zer e were dar hêjîrokê,

Eslê xwe kêmber e lê lê lêw lêw
lêw lê eslê xwe kêmber e were dar
hêjîrokê,

Helan biçin ser e lê lê lêw lêw lêw
lê hêlan biçin ser e were dar hêjîrokê,

Hêjîra qesirkêyo lê lê lêw lêw
lêw lê delala qesirkêyo were dar
hêjîrokê,

Me kirî selkêyo lê lê lêw lêw lêw
lê me kirî selkêyo were dar hêjîrokê,

Ser milê keçkêyo lê lê lêw lêw
lêw lê ser milê keçkêyo were dar
hêjîrokê,

Me bir Cizîrê yo lê lê lêw lêw lêw
lê anî eraseyo were dar hêjîrokê,

Me daye xelkêyo lê lê lêw lêw
lêw lê me daye xelkêyo were dar
hêjîrokê.”

Dema ku mirov li hûnand û pêkha-
tina van stranan dinihêre, dibîne ku ev
stran ne li gorî hinek demê û çaxan
hatiye çêkirin. Eger wisa bûya wê
demê, dema ku ew çax û dem derbas
bibûya, wê ev stran, çîrok û helbest jî
bi wê demê re xilas bibûyana. Lê her
weke ku ji navê wan jî tê xuyakirin, ev
stran yekemîn bi îcadkirina kar û xe-
batan ve pêk hatine. Îcadên wekî
tenûr, teşî, genim û destar hatiye çêki-
rin û afirandin. Jixwe bi awayekî xwe-
zayî navê xwe jî ji wê digire. Dema ku
mirov li van stranan dinihêre, dibîne
ku emrê wan herî kêm hezar sal heye.
Her wiha mirov pir bi hêsanî dikare
bibêje ku ev stran bi hezar salan e ku
tên gotin û qet jî kevin nebûne. Heta
em dikarin bibêjin ku di roja me ya îro
de ev stran, wekî stranên herî populer
tên dîtin û gotine. Ev ji bo xwedîder-
ketin û parastina wêjeya devkî pir bi
wate û girîng e. Ev hilwesteke rasteqîn
e û cihê kêfxweşiyê ye.

Dema ku mirov li naverok, şêwaz
û meqamê gotina stranan jî guhdar
dike, mirov lê xemgîniyekê jî dijî. Ew
xemgînî çi ye? Gelek hunermendan bi
navê nûjeniyê di wêjeya devkî de
gelek guhertinên pir mezin pêk anîne.
Li gorî ramana min ev nêzikatî jî di
warê renesî û xweseriya wêjeya devkî
ya kurdî di civakê de nêrîneke neyînî
derxistiye holê. Ev xemginiyeke
mezin dide mirov û mirov ji xwe re
dibêje; xwezî tişteke wisa nehatiba
kirin. Ji ber ku hunermend kîjan
stranê, çawa, bi kîjan meqam û şê-
wazê bibêje wê ew şêwaz û meqam di
guh û mejiyê mirov de bimîne. Ev jî
hem ji bo nifşên nû û hem jî ji bo pa-
şerojê, weke xeteriyeke mezin e li pê-
şiya gelê kurd tê xuyakirin. Strana
hêjîra çiyayî mînaka herî berbiçav e.

Şêwaz, meqam û pêyvên vê stran
di demen cuda cuda de gelekî hatiye
guhertin û her carê şêweyekî nû gir-
tiye. Heta mirov dikare bibêje ku re-
sentî di vê stranê de nemaye. Ji ber vê
yekê min reseniya stranê pir zehmetî
bi destxist. Ji ber vê yekê min xwest
ku strana hêjîrokê bi giştî di vê nivîsê
de cih bigire. Ji ber vê yekê li gorî
baweriya min di warê wêjeya devkî
de divê hunermendên kurd hinekî bi
baldarî nêzî wêjeyê bibin. Ji ber ku
yê di şoreşa civakê de rol bilîze û şo-
reşê pêk bîne dê wêje be. Ez di vê bîr
û baweriyê de me. (dawî)
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