
Piştî kumir
tahliye kirin
BI SEDAN GIRTIYÊN NEXWEŞ

Li girtîgehên Kurdistan û Tirkiyeyê bi sedan
girtiyên nexweş li gel nexweşiyên giran
serbest nayên berdan û li girtîgehê jî nayên
dermankirin. Di demên dawî de bênavber ce-
nazeyên girtiyên nexweş ji girtîgehan
derdikevin. Girtiyê nexweş Îbrahîm Akbaba
yê 70 salî yê dema ji Girtîgeha Tîpa F ya Edîr-
neyê bi SEGBÎS’ê beşdarî danişîna dozê bû
de krîza dil derbas kir û jiyana xwe ji dest da.

JI SEDÎ 90 ASTENGDAR BÛ
Cenazeyê Akbaba li navçeya Qoser a
Mêrdînê hat veşartin. Akbaba yê ji sedî 90
rapora wî ya astengdariyê hebû, nexweşê
şekir bû û ji dilê xwe emeliyat bûbû. Piştî
Akbaba jiyana xwe ji dest da û şûnde
dadgahê biryara berdana wî da. Par-
lementera HDP’ê ya Mêrdînê Ebrû Gunay
pêşniyarpirs da Meclîsê û rewşa wî vegot.
Berê jî dihat zanîn ku pir nexweş e... R.3

Hevseroka KCD’ê û parlamenter Leyla Guven ji bo
tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan were
rakirin 54 roj in di greva birçîbûnê ya bêdem û bê-
dorveger de ye. Bi heman armancê li gelek girtîgehan
91 girtî û li Strasboûrgê jî 15 çalakger 15 roj in di
greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger de ne. Pişt-
giriya ji bo grevên birçîbûnê dewam dikin.

Hevserokê HDP’ê Sezaî Temellî bal kişand ser greva
birçîbûnê ya Leyla Guven û wiha axivî: “Leyla Guven a
hêja li dijî vê nedadmeniyê dengê xwe bilind dike, li
ber xwe dide. Divê em jî mil bidin vê berxwedanê, geş
bikin.’’ Temellî li ser êrîş û gefên dewleta tirk ên li ser
bakurê û rojavayê Sûriyeyê axivî û got ku Tirkiye jî
hêzeke derve ye û bila ji Sûriyeyê vekişe... RR..33

Mil bidin vê berxwedanê

Bi taybetî rojava û bakurê Sûriyeyê bi
merheleyek nû ya berxwedanê
dikeve sala 2019’an. Bi hêza ce-
wherî ya gelan a bi hezaran sal in li ser vê
axê kok daye, li dijî destwerdanên derve li ber xwe dide. Û bi
paradîgmaya ku çavkaniya xwe ji heqîqeta dîrokê digire xwe bi
rêxistin dikin û rengekî nû dide cîhanê... Nivîsa Tayîp Temel / R.3
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rojname Amerîka diçe kurd li vir in!

Şervanên YPJ’ê li hemberî çeteyan li
tevahiya herêmên bakurê Sûriyeyê
destanên lehengiyê nivîsandin û ji bo riz-
garkirina şênî û bi taybetî jinan ji çeteyan,
fedakariyên bêhempa kirin. Şervanên
YPJ’ê li hemberî êrîşan sekinîn û mohra
xwe li berxwedanê dan... RÛPEL - 2

Destanên 
şervanên jin

Serokkomarê Tirkiyeyê Tayyîp Erdogan
ku piştî tifaqa konjonturî ya bi Rûsyayê re
serê her gavê ji Amerîkayê re digot ‘Ji
Sûriyeyê derkeve’ piştî ku Amerîkayê bir-
yara vekişînê da weke ku yekane argû-
mana xwe ji dest dabe, dest bi gotina ‘Ji
bo derketinê nelezîne’ kir... RÛPEL - 4

Bazara Rûsya
û dewleta tirk

Nivîskar Eyup Subaşî pirtûkên nivîskar
Mardîn Îbrahîm ên bi navê; ‘Ketina
Boreqelayê di Çîrokek Kevn de’ û
‘Xewna Mêrikên Îranî’ ji zaravayê soranî
wergerî zaravayê kurmancî kir. Eyup
Subaşî der barê van pirtûkan de pirsên
me bersivandin... RÛPEL - 6

Du pirtûkên soranî
bûne kurmancî

Serrêka bîne zî ma pe-
yeyê xo de verdenê.
Serra ke ma peyeyê xo
de verda, raşta ci 2016 û
2017î ra cîya ney, heta
heta tay çiyan de ê ser-
ran ra xirabîr bî. Çunkî
2018, bi xorînbîyayîşê
faşîzmî hêna zêde giran
vîyart û çiyê ke mîyanê
na serre de qewimyayê,
dewamê kerdenanê...
Nûşteyê U. Serhildan
Andan. 

2019 do 
çi bîyara!Ji bo namzetên xwe çûn ser sindoqan

HDP amadekariyên hilbijartinên
herêmî yên 31’ê adarê didomîne.
HDP beriya hilbijartina rêveberiyên
herêmî ji bo namzetên hevşaredaran
diyar bike sindoq danîn. Li Amed,
Êlih, Wan, Dêrsim, Rihay, Şirnex,
Agiriy, Colemêrg, Bedlîs, Mêrdîn,
Mûş û li gelek navçeyan ji bo di-
yarkirina namzetên hevşaredariyan bi
hezaran delegeyan deng dan. Wekîlê
HDP’ê Taşçier, diyar kir ku pêşhilbi-
jartin kevneşopiya demorasiyê ye û
wiha got: “Ji bo mirov demokrat be
divê li gorî pîvanên demokrasiyê tev
bigere. Komisyonên me yên hilbijart-
inê dê li gorî vîna hilbijêran namze-
tan diyar bike.”

Li gelek bajarên bakurê Kurdistanê bi hezaran kes ji bo namzetên HDP’ê yên hevşaredaran diyar bikin
çûn ser sindoqan. Bernamzetan beriya hilbijartinê xwe dan nasîn û her wiha behsa projeyên xwe kirin

Li gel nexweþiyên giran Ozkan serbest nayê berdan
Girtiyê nexweş Mehmet Emîn Ozkan ê 80 salî ligel
nexweşiyên giran nayên berdan. Nexweşîna guatr, roviyan,
dil, tansiyona zêde, alzheîmer lê peyda bûne. Heta niha di
girtîgehê de 5 caran qeyrana dil derbas kiriye û 4 caran jî an-
jiyo bûye. Carinan Ozkan ji ser hişê xwe diçe. Saziya Tiba
Edlî (ATK) rapora ji sedî 87 asteng e daye.

Girtiyê nexweş Mehmet Emîn
Ozkan 22 sal in girtî ye û roj bi

roj nexweşiya wî giran dibe.
Saziya Tipa Edlî rapora ji sedî 87

astengî daye Ozkan lê dîsa jî
serbest nayê berdan www.a
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Bila kesek li ser axa me xewn û xeyalan neke

Bi xwarinên Rojhilat pêşwazî li mêvanan dikin

Mohra berxwedanê
soza parastinê

31 Kanûn 2018 Duşem

JIN Jinekê xwe şewitand û jiyana xwe ji dest da
KELAR - Tê îdiakirin ku li navçeya Kelar a ser bi Germiyanê jina bi
navê Zeynep Burhan(28) xwe şewitandiye û jiyana xwe ji dest
daye. Li gorî daxuyaniya ku berpirsê Ragihandina Polîsên Ger-
miyan Elî Cemal Qedûrî daye, li ser vê bûyerê lêkolîn hatiye
destpêkirin. Ev dosya jî radestî Navenda Têkoşîna Li Dijî Tundiya

Li Hemberî Jinan hatiye kirin da ku bûyerê lêkolîn bike. Di şeva
16’ê kanûnê de jî li navçeya Çemçemal a Silêmaniyê di bûyereke
bi guman de jina bi navê Sêwan û sê zarokên wê hatin şewitan-
din û jiyana xwe ji dest dan. Van rojên dawî li bajarên başûrê
Kurdistanê tundiya kuştin û şewitandina jinan zêde bûye.
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Şervanên YPJ’ê li hemberî çeteyan
de li tevahiya herêmên bakurê Sûri-
yeyê destanên lehengiyê nivîsandin û
ji bo rizgarkirina şênî û bi taybetî
jinan ji çeteyan, fedakariyên bê-
hempa kirin.

Taxa Şêxmeqsûd a Helebê rastî
gelek êrîşan hat. Şervanên YPJ’ê li
hemberî wan êrîşan sekinîn û mohra
xwe ya taybet li berxwedanê da, heta
ku tax bi navê ‘Taxa Berxwedanê’
hat binavkirin. Şervanên YPJ’ê girê-
dayî berxwedana xwe li hemberî êrî-
şên çeteyan û pûçkirina planên
derbasbûna taxê û serpêhatiyên berx-
wedanê vegotin.

Şervana bi navê Zîlan Kobanê tev
li gelek şeran bûye; şerê kolana El
Muxabarat, kolana 20, Eşrefiyê û riz-
garkirina Seken Şebebî. Serpêhatiya
xwe wiha vegot: “Çeteyên ku desteka
xwe ji dewleta tirk digirin, bi ar-
manca qirkirina şêniyên taxê, êrîşî
taxê dikir. Di encamê de şênî di mer-
cên gelek dijwar re derbas bûn. Lê
hewldanên wan bi saya berxwedana
şervanan û şêniyên taxê têk çûn.”

Zîlan destnîşan kir ku çeteyan bi
çekên giran, fuze û çekên kîmyewî
êrîşî taxê dikirin û çekên wan ên
giran tune bûn, lê bi baweriya ku şênî

piştgiriya şervanan dikin, li ber xwe
dan, êrîşên çeteyan şikandin. Zîlan bi
bîr xist ku şêniyên taxê bi taybetî jin,
di parastina taxê de mohra xwe lê
dan û planên çeteyan pûç kirin.

‘Me bi xendekan dest pê kir’
Girêdayî rola şervanên jin di xen-

dekên şer de şervana bi navê Destîna
Soran ev tişt anî ziman: “Wek şerva-
nên YPJ’ê bi moralekî bilind li gel
dijwarbûna şer, me cihê xwe di eni-
yên pêş de girt û tevgerên çeteyan şo-
pandin. Ruxmî ku gelek hevalên me
li ber çavên me şehîd ketin, lê me li
ber xwe da û teslîmkarî qebûl nekir.
YPJ’ê di xendekên şer de û li hem-
berî çeteyan roleke mezin lîst.”

Têkildarî berxwedana bajarê He-
lebê û rizgarkirina hin taxan Destîna
diyar kir ku ruxmî dorpêçê şêniyên
taxa Şêxmeqsûd berxwedaneke bê-
hempa nîşan da û vê berxwedanê
bandoreke zêde lê kiriye. Destîna

destnîşan kir ku rizgarkirina taxên
Eşrefiyê û Seken Şebabî mîna pêkha-
tina xewna şêniyan bû.

Em soza xwe nû dikin
Ji aliyê xwe ve şervana bi navê

Nejbîr Kobanê berxwedana jinan û
dayikên taxê destnîşan kir û wiha
got: “Dayikên taxa Şêxmeqsûd hemû
dayikên me ne, ji ber ku di rojên dij-
war de em bi tenê nehiştin. Jinên
ciwan li rex me sekinîn û taxa xwe
parastin. Jinên temenmezin xwarin ji
me re amade dikirin. Ji lew re her çi
qas em fedakariyan bikin jî li beram-
berî berxwedana şêniyên taxê kêm
bimîne.”

Di dawiyê de Nejbîr bi navê xwe
û bi navê hemû şervanên YPJ’ê soza
parastina şêniyên taxê û her jinekê nû
kir. Nejbîr tekez kir ku ji bo parastina
gel bi hemû pêkhateyên xwe ve ew
amade ne fedekariyê bidin û li ku
derê zilm hebe ew jî amade bin.

Girêdayî gefên serokkomarê Tirkiyeyê
Recep Tayyîp Erdogan li ser herêmên
bakur û rojhilatê Sûriyeyê dayikên şe-
hîdan ên navçeya Dirbêsiyê destnîşan
kir ku ew dagirkeriya tirk li ser axa
xwe ya ku bi xwîna zarokên wan rizgar
bûye, qebûl nakin.

Diya şehîd Mihemed Şêxo, Memû
Fedîle gefên Erdogan ên domdar li dijî
herêmê şermezar kirin û destnîşan kir ar-
manca van gefan fitneyê di navbera
gelên herêmê de derkeve û wiha berde-
wam kir: “Ev gef moralê me naşikînin, ji
ber ku em gelekî berxwedêr in û me
berxwedana xwe ji şehîdan girtiye.”

Ji aliyê xwe ve xwişka şehîd Hemîd,
Edle Misto gefên Tirkiyeyê şermezar
kirin û wiha got: “Armanca van gefan

tevî kuştina şêniyan û talankirina milkên
wan mîna ku li Efrînê rû dide, nakokiyan
di nevbera şêniyên herêmê de derxe û

herêmê wêran bike.”
Edle wiha pê de çû: “Bi saya fikir û

felsefeya Rêberê Gelê Kurd Abullah

Ocalan li herêmên bakur û rojhilatê Sû-
riyeyê me gelek serkeftin bi dest xis-
tine û em ê bê rawestan axa xwe
biparêzin heya ku em dagirkeriyê tune
bikin. Erdogan hewl dide bi van gefan
temenê terorê ku hindik maye tune
bibe, dirêj bike.”

Girêdayî heman mijarê dayika şehîd
Kemal, Şemse Silêman wiha axivî:
“Gefên Erdogan berxwedana me, vîna
me naşikînin, ji ber ku em bi berxwe-
danê re mezin bûne.” Şemse destnîşan
kir ku serkeftinên şervanan û gel bi dest
xistine hişt hêzên cîhanî bi wan re koa-
lîsyonan çêkin û wiha got: “Tevahiya
dewletên cîhanê dixwazin hevalbendên
hêza me û gelê me bin, ji ber ku gelê me
berxwedêr e û me çete têk birin.”HESEKÊ

Xwaringeha Xanimên Rojhilat, ji aliyê
Nesrîn Kerîmî bi nasnav Nesrîn Tenya
ve bi armanca nasandina xwarinên Roj-
hilat û Îranê, li taxa Eqarî ya Silêmaniyê
hatiye vekirin. Di xwaringehê de çend
jinek kar dikin. Ev nêzî du meh in xwa-
ringeh hatiye vekirin.

Tevî Nesrîn ku xwaringehê bi rê ve
dibe, sê jinên din jî tê de kar dikin û
bi hevdu re dibin alîkar. Nesrîn bi ru-
hekî komunal û hevaltî li gel xwişka
xwe û du jinên din çend cureyek yên
xwarinan amade dikin. Her wiha ji
derveyî amadekirina xwarinan ji bo

wan kesên ku serdana xwaringehê
dikin, xwarina amadekirî jî bo sazî û
çend cihên din çêdikin. Karîne di de-
meke kin de welatiyan bi vê tehma
xwarinên cur bi cur kêfxweş bikin.

Nesrîn qala armanca vekirina vî cihî
kir û got; “Welatî diçûn Îran û Rojhilatê
Kurdistanê û vedigeriyan rexne li xwari-
nên li vir dikirin. Lewma min jî biryar da
ku li vir hinek xwarin çêbikin û pêşkêşî
mêvanan bikim. Bi awayekî baş derbas
dibe û xwarina me jî gelek tendurist e.
Gelek daxwaz li ser hene.”

Çinar Ebdullah a ji Silêmaniyê ku ji
bo xwarina firavînê serdana xwaringehê
kiribû, wisa qala xwarina van jinan kir;

“Xwarina wan gelek paqij û tendurist
e. Bi taybetî di warê bikaranîna xwê û
rûn de. Her wiha nirxê wê jî gelek gun-
cav e. Ez gelek caran
têm vir û gelek caran
dibim malê jî.”

Nesrîn tenê dayika
du zarokan e û 22 sal e
helbestan jî dinivîse.
Helbestên xwe bi pir-
tûka ‘Ruwan Be Lapalî
Xurbet’ weşandiye.
Her wiha piraniya hel-
bestên wê li ser nişti-
man, siyasî, civakî û
hezkirinê ne.

Endamên KPCD-Jinê bi armanca şer-
mezarkirina gefên dewleta tirk a dagir-
ker daxuyaniyek da û diyar kir ku ew ê
heta dawiyê li dijî êrîşan li ber xwe
bidin. Di daxuyaniyê de dagirkirina Tir-
kiyeyê şarmezar kirin.

Tirkiye dixwaze terora DAIŞ’ê ku
ber bi tundbûnê ve diçe, xurt bike û he-
rêmê dagir bike bi destê terorîstên ku li
cem Tirkiyeyê hebûna xwe didomînin.
Li ser vê bingehê divê tevahî gelên ku li
vê xakê dijîn, ne tenê kurdên Apoyî,
divê ji bilî serkeftinê tişteke din ji xwe
re nekin armanc. Lê belê ev serkeftin jî
bi birêxistinbûn û bi berxwedana xeta
rêber Apo re pêkan e.

Em wek gelên bakur û rojhilatê Sû-
riyeyê ji hemû hêz, civak, sazî û dewle-
tên navneteweyî re radigihînin ku em ê
li hemberî siyaseta dewleta tirk a bi ar-
manca dagirkirina xaka welatê me derk-
evin û li ber xwe dibin û xewn û
xeyalên Erdogan bi saya şervanên YPG,
YPJ û Hêzên Sûriyeya Demokratîk têk
bibin û parastina xaka welatê xwe heta
dawiyê bikin.” HESEKÊ

Semîra ŞEHABÎ / ROJNEWS
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Li dijî polîtîkayên
dewletê
her tim berxwedan
Endama Meclisa Jinan a HDP’ê
femînîst Gulsen Ulker destnîşan kir ku
di sala borî de li hemberî destkeftiyên
jinan êrîşên pir cidî pêk hatine û wiha
got: “Tevî hemû êrîşên dijwar jin bi her
awayî têkoşiyan. Piştî darbeya 1980’yî
me dîsa jin li ber girtîgehan dîtin.
Mîtîngên ewil yên girseyî jinan pêk
anîn. Jin di 8’êAdarê û 25’ê Mijdarê de
li kolanan bûn. Ji ber ku êrîşî mafê
jiyanê yê jinan tê kirin.”

Ulker ev tişt anî ziman: “Bi tay-
betî guherînên di qanûna 6284’an de
hatin pêşniyarkirin, daxwaza ‘Bila
jin tundiyê bibînin lê bila malbat
xera nebin’ nîşan daye. Pêşniyarên ji
bo sererastkirina nefeqeyê jî
daxwaza ‘madem malbat xera dibe,
bila jiyana jinan bibe dojeh’ nîşan
dide. Yanî bi awayekî fiîlî gotina
‘Em bi wekheviya jin û mêr bawer
nakin’ xistin jiyanê. Van israran en-
camên giran derxistin holê.”

‘Bê sînor êrîş dikin’
Di berdewamiya axaftina xwe de

Ulker diyar kir ku van pêkanînan ce-
saret dane mêran û wiha dirêjî da ax-
aftina xwe: “Li her derê dixwazin mêr
bibin modelek wan a biçûk. Ji ber vê jî
ceza nadin mêran. Cezayên wan
dadixin. Van gotinan li kolanan û
meclisan berdewam kir. Ev feraset di
qada siyasetê de jî xwe da der. Êrîşa li
hemberî siyasetmedarên jin ên HDP’ê
jî ev nîşan da.” Her wiha di dawiya ax-
aftina xwe de ji Ulker bal kişand ser
zextên li ser jinan û têkoşîna ku jinan li
hemberî vê meşandiye û da zanîn ku
tevî hemû zext û êrîşan jinan qada
têkoşînê terk nekirine, serî hildane.
Gulsenê bal kişand ser hilbijartinên
herêmî yên nêz dibin û got li gel hev
cih girtin û avakirina gotina hevpar di
vê hilbijartinê de pir girîng e. ENQERE

Rêvebera HDP’aWanê Handan
Karakoyun der barê israra wan ya
di wezareta jinê de axivî û diyar
kir ku nêzîkatiya deshtilatdariya
heyî ya li hemberî pirsgirêkên
jinan li holê ye. Handanê dest-
nîşan kir ku hewl tê dayîn jin
mehkûmê qadekê bên kirin û got:
“Di 25’ê Mijdarê de bêtehemulî
dîsa hat dîtin. Li hemû bajaran
meş hatin qedexekirin. Xwestin
pêşiya jinê bigirin.”

Karakoyun bi lêv kir ku desthi-
latdarî gotinên ku jinan hedef di-
gire tîne ziman ûWezîrê KarêN
Hundir Suleyman Soylu jinên
HDP’ê tehdît kir û her wiha
serokkomar Recep Tayyîp Erdo-
gan di axaftina xwe ya 25’ê Mij-
darê de gotinên zayendperest anî
ziman. Tevî her tiştî jin têkoşiyan
xwe daye û alternatîfên xwe ava
kirine. Karakoyun daneyên der
barê qetilkirina jinan de jî bi bîr
xistin û got mafên herî sereke yên
jiyanê yê jinan jî nayên parastin.
Handanê her wiha da zanîn ku
avakirina wezareteke jinan wê ji
bo gelek pirsgirêkan bibe çarserî û
wê pirsgirêk bi muxataban bê
çareserkirin. Karakoyun di dawiya
axaftina xwe de destnîşan kir ku
wê ji bo avabûna wezaretek jinê di
israra xwe de berdewam bikin.

‘Li Tirkiyeyê
wezareta
jinan pêwîst e’

KPCD-Jinê banga
berxwedanê kir

Rengîn AZÎZOGLU / JINNEWS

Şervanên jin ku di şerê taxa Şêxme-
qsûd a bajarê Helebê de li ber xwe
dan û soza rizgarkirina taxê bi cih
anîn. Îro jî soza xwe nû dikin û teqez
dikin ku ew ji bo parastina gel her tim
amade ne berdêl bidin
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Çalakiyên li dijî tecrîdê berdewam dikinArmanc tunekirina
deskteftiyên kurdan e

9 wesayît û kargehek
hatin şewitandin

‘Divê em mil bidin vê berxwedanê’ Tirkiye dixwaze piştgiriya xwe ya bi DAIŞ’ê re binixumîne

Piþtî mirinê biryara berdanê dan

Çalakiyên greva birçîbûnê ya ji girtîgehê
heta derve ji bo rakirina tecrîda li ser
Ocalan hatine destpêkirin didomin.

Di vê çarçoveyê de çalakiya greva
birçîbûnê bêdem û bêdorveger ku di
16’ê kanûnê de li gelek girtîgehên Kur-
distan û Tirkiyeyê hatine destpêkirin her
roj bi tevlêbûnên nû berfireh dibe. Li
Girtîgeha Tîpa T ya Tekîrdagê girtiyên
bi navê Sînan Çelîk, Ridvan Turan,

Erhan Aydin, Burhan Barut û Alî Bayar
jî tev li grevê bûn. Niha li gelemperî gir-
tîgehan 91 girtî di greva birçîbûna ya
bêdem û bêdorveger de ne.

Çalakiya greva birçîbûnê ya Kome-
leya Karkerên Mezopotamya ya li dijî
tecrîdê li Silêmaniyê dayî destpê kirin di
roja 18’emîn de ji aliyê hunermendan ve
berwam dike. Çalakvanan banga xwedî-
derketina li Ocalan û piştgiriyê kirin.

Bi heman armancê Nûnertiya HDP’ê
ya Hewlêrê jî çalakiya greva birçîbûnê
dabûn destpêkirin û ev 41 roj in çalakî bi
serdan û piştgiriyan didome.

Her wiha çalakiya greva birçîbûnê ya
bêdem û bêdorveger ku di 17’ê kanûnê
de li Strasboûrgê hatiye destpêkirin jî di-
dome. Çalakvanên ku tev li grevê bûne
diyar dikin ku heta gihîştina encamê dê
çalakiya xwe bidomînin. AMED

Tevgera Ciwanên Şoreşger (DGH), di
çarçoveya pêngava ‘Serî Hilde’ de ji bo
bidawîbûna tecrîda li ser Ocalan li Kur-
distan û metropolên Tirkiyeyê çalakî kir.

Koordînasyona ciwanan li ser mijarê
daxuyaniyeke nivîskî weşand û ev agahî
da: “14’ê kanûnê li navçeya Etîmesgûtê
ya Enqereyê tîma me ya tolhildanê ya
Şehîd Firat Zîlan wesayitek şewitand û di
27’ê kanûnê de jî li Sîtelerê tîma me ya
tolhildanê ya Şehîd Firat Zîlan 2 wesayît
şewtandin. Li 11’ê kanûnê tîma me ya
Şehîd Baran Mawa li Fatîhê ya Stenbolê
wesayîtek şewitandin û di 28’ê kanûnê

de jî li taxa Bahçelîevlerê jî wesayîtek hat
şewitandin. Li taxa 5 Nîsan û Şeyhşamîlê
ya navçeya Rezan a Amedê nivîsa ‘Tîma
me ya tolhildanê Şehîd Serhildan Garzan’
hat nivîsandin. Tîma me ya tolhildanê ya
Şehîd Baran Mawa roja 28’ê kanûnê li
navçeya Orhangaziyê ya Bûrsayê wesa-
yîtek şewitand. Her wiha roja 29’ê ka-
nûnê li navçeya Merkezefendî ya
Denîzliyê tamîrxaneyeke wesayîtan hat
şewitandin. Çalakî ji aliyê tîma me ya
tolhildanê ya Şehîd Harûn Serhed ve hate
kirin û di çalakiyê de 3 wesayît hatin şe-
witandin û xisara madî çêbû.” BEHDÎNAN

Hevserokê Herêma Firatê Enwer Mus-
lim derheqê gefên dewleta tirk ên li dijî
bakur û rojhilatê Sûriyeyê de axivî.
Muslim da zanîn ku gelên bakur û roj-
hilatê Sûriyeyê li dijî çeteyên DAIŞ’ê
şer dikin lê dewleta tirk piştgiriya çete-
yên DAIŞ’ê dike.

Muslim anî ziman ku dewleta tirk
hewl dide ewlehî û aramiya herêmê têk
bibe û got ku ew dê dev ji destkeftiyên
xwe bernedin û bi hêza xwe ya cew-
herî dê xwe biparêzin. Muslim got ku
li djiî gefên dewleta tirk, dîplomatên
gelê kurd ji bo parastina destkeftî û hê-
viyên gelê bakurê Sûriyeyê bi dewletên
cîhanê û NY’ê re xebateke çalak dike.

Siyaseta stratejîk
Muslim daxuyand ku rastiya têkili-

yên Tirkiyeyê yên bi çeteyên DAIŞ’ê
re bi belgeyan hatiye îspatkirin. Mus-
lim destnîşan kir ku siyaseta stratejîk a
rêveberiya xweser a niha şerê li dijî te-
rorê ye û diyar kir ku ji ber vê strate-
jiyê ye ku hêzên cîhanê û hêzên
demokratîk li dijî çeteyên DAIŞ’ê li
kêleka wan cih digirin.

‘Em ê li dijî êrîşan bisekinin’
Enwer Muslim herî dawî jî ev nir-

xandin kir: “Tirkiye dixwaze piştgiriya
xwe ya bi DAIŞ’ê re binixumîne.
Dema ku DAIŞ ber bi dawiyê ve diçe,

gefên dewleta tirk ên li ser herêmê jî
zêde bûn. Bi hinceta ku qaşo dê ‘DA-
IŞ’ê tune bike’ dixwaze têkiliya xwe ya
bi DAIŞ’ê re binixumîne. Em ê bi yek-
destî li hemberî êrîşan bisekinin ji bo
ku bibin bersiva hêviyên gelê xwe û ci-
vakeke demokrat ava bikin.” KOBANÊ

Hevserokê HDP’ê Sezaî Temellî li nav-
çeya Mîlasê ya Muglayê xitabî gel kir.
Temellî destpêka axaftina xwe de bal ki-
şand ser greva birçîbûnê ya Leyla
Guven û diyar kir ku divê ew mil bidin
berxwedan Guven û geş bikin.

Di berdewamê de Temellî destnîşan kir
ku tenê hêviyek
heye ew jî HDP
û HDK ye û
diyar kir ku ya
ku HDP’ê pêk
tîne, rêçek e, ra-
manek e, vîna
jiyanê ya hevpar
e û rawestan-

dina li ser vê ye. Temellî ragihand ku ya
wan li ser pêyan digire vîna pirreng a li we-
latê hevpar, avakirina komara laîk, demo-
krat e û wiha pê de çû: “Silav ji wê ramanê
re ku me li cem hev digire, silav ji Îmraliyê
re, silav ji rêzdar Ocalan re. Dibêjin, çima
hûn tim behsa Ocalan dikin, çima hûn tim
li ser tecrîdê diaxivin. Em behs dikin çimkî
em aştiyê dixwazin.”

Her wiha Temellî bal kişand ser hilbi-
jartina herêmê û axaftina xwe wiha bi dawî
kir: “Qeyûm hişmendiya faşîst e. Em ê li
dijî vê desthilatê ku dixwaze bi hişmendiya
qeyûm tevahiya welêt zevt bike qeyûman
bavêjin ser sergoya faşîzmê, em ê demok-
rasî û azadiyê bînin.” MÛGLA

Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan
(HDP) ê Rihayê Omer Ocalan der barê
tecrîda girankirî ya li ser Rêberê Gelê
Kurd Abdullah Ocalan û çalakiyên greva
birçîbûnê yên ji bo rakirina tecrîdê li gitî-
gehan û derve hatine destpêkirin, axivî.

Omer Ocalan destnîşan kir ku Ocalan
divê tenê wek şexsek neyê dîtin û wiha
domand: “Ji bo aştiya Tirkiye û Rojhilata
Navîn jî aktorekî girîng e. Vaye 20 sal in
birêz Ocalan tê tecrîdkirin. Ev tecrîd di
demên dawîn de girantir bû û ev 3 sal in
bi tu awayî pêwendî bi pê re nayên danîn.
Ji ber vê jî der barê jiyana wî de şik û
guman hene. Tirkiye ji bo ku rê li ber
destkeftiyên gelê kurd bigire, tecrîdê
weke polîtîkayekê bikartîne. Vê yekê
gelek tişt bi Tirkiyeyê da windakirin û ev
windakirine zêdetir dibin.”

Ocalan destnîşan kir ku sed salan e
kurd li dijî esaretê têdikoşin, ji bo ku
berxwedana gelê kurd berteref bikin tec-
rîd hatiye girankirin û axaftina xwe wiha
bi dawî kir: “AKP polîtîkayeke dijminane
li dijî kurdan dimeşîne û di vê çarçoveyê
de li Iraq, Sûriye û Tirkiyeyê êrîşî dest-
keftiyên kurdan dike. Çalakiyên ji bo ra-
kirina tecrîdê hatine destpêkirin, pir
girîng in. Birêz Leyla Guven vaye 54 roj
in di greva birçîbûnê de ye. Ez bang li
herkesî dikim ku xwedî li van çalakiyan
derkevin.” RIHA

Amerîka diçe
kurd li vir in!

Bi taybetî Rojava û bakurê Sûri-
yeyê bi merhaleyek nû ya berxwe-
danê dikevin sala 2019’an. Bi hêza
cewherî ya gelan a bi hezaran sal
in li ser vê axê kok daye, li dijî
destwerdanên derve li ber xwe
dide. Û bi paradîgmaya ku çavka-
niya xwe ji heqîqeta dîrokê digire
xwe bi rêxistin dikin û rengekî nû
dide cîhanê. Ji pêşeroja gelên cî-
hanê re dibe ronahî. DYA û Rûsya
ku hatin li Sûriyeyê bi cih bûn
xwestin kurd û gelên li ser axa
Rojava di nav nal û bizmarê de
bêçare bihêlin. Tirkiye jî ji vê
rewşê sûd werdigirt û hêzên çek-
dar li wir bi rêxistin kirin. Lê êdî
kurd dê hevsengiyê ava bikin.

Niha jî DYA biryar da ku xwe
ji Rojava ango ji bakurê Sûriyeyê
vekişine. Tirkiye ku li Efrinê
xwest weke cambazekî bilîze û
ket nav çiravê, niha piştî DYA’yê
xwe vekişand û xwest dilê Tirki-
yeyê xweş bike, Tirkiye vê carê
neçar e refê xwe diyar bike. Tir-
kiye êdî divê yan xwe bide milê
DYA’yê an jî xwe bide milê Rûs-
yayê û refê xwe diyar bike. Rûsya
bi Efrînê ew kişand aliyê xwe, vê
carê DYA bi vekişînê dixwaze
Tirkiyeyê bikişîne aliyê xwe. Ji
ber ku êdî Tirkiye nikare li her
du aliyan cih bigire divê êdî aliyê
xwe diyar bike.

Lê ev hewldana DYA’yê êdî dê
hem refan diyar bike û hem jî
hêza cewherî ya kurdan bêhtir nî-
şanî cîhanê bide. Êdî hêzên xwe-
cihî û hevsengiyên herêmê dê
bêhtir zelal bibin. Tirkiye ku difi-
kirî gelê Rojava pişta xwe daye
hêzên derve êdî dê rastiya hêzên
herêmê û yekitiya gelan zelaltir
bibînin. Ev hêzên gelê herêmê ku
berê li ber xwe didan dê dîsa li ber
xwe bidin û di sala 2019’an de xe-
yalên gelek dewletan hilweşîne.
Her çend Tirkiye vê vekişîna
DYA’yê wek cejnekê pêşwazî bike
û bêje ‘DYA vekişe dê di nav çend
rojan de Şoreşa Rojava hilweşe’ jî
hêza cewherî ku heta niha li ber
xwe da dê dîsa ji berê bêhtir bi
tevlêbûna hêza gelên ereb, suryan,
asûrî û gelên din li ber xwe bide.

Hêza berxwedana gelê kurd
heta niha di bin siya hêzên Rûsya
û DYA’yê de xuya nedibû. Lê ji
niha û şûn de piştî ewrê DYA û
Rûsyayê vekişe dê Tirkiye bêhtir
rastiya berxwedana gelê Rojava bi-
bîne. Ji bo zehmetiya dagirkirinê
fêm bike, divê Tirkiye li 2 mehên
berxwedana Efrînê mêze bike. Ji
ber ku her sal pratîk û cerebeyên
kurdan ên şerê bajar û deştê zêde
dibin. Kurd di berxwedana bajar,
deştê de dibin xwedî pratîkên nû.
Gelê kurd, ereb û suryan bêhtir ji
xwe bawer û bi tifaqa xwe ewle
ne. Dizanin ji bilî berxwedanê xe-
lasî ji wan re tune ye. Dizanin ji
cih û warên xwe qut bibin êdî li
cîhanê star ji wan re nabîne. Ji ber
vê yekê dê sala 2019’an bibe sala
berxwedana gelên Rojava. Rewşa
nû dê hevsengiyên nû peyda bike.
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Girtiyê nexweşîna giran Îbrahîm Ak-
baba yê 70 salî ku salek û nîv e li Girtî-
geha Tîpa F ya Edîrneyê ma, du roj
berê dema ku bi Pergala Deng û Dîmen
(SEGBÎS) beşdarî danişîna xwe ya
3’yemîn Dadgeha Cezayên Giran a
Mêrdînê bû, krîza dil derbas kir û ji-
yana xwe ji dest da. Cenazeyê Akbaba
duh li navçeya Qoser a Mêrdînê hat ve-
şartin. Akbaba ku gelek nexweşiyên
giran pê re bûn, emeliyata dil derbas ki-
ribû û ji ber nexweşiya şekirê lingê wî
hatibû jêkirin, tevî serlêdanan û çalaki-
yan jî nehatibû berdan.

Di rapora tenduristiyê ya Akbaba de
dihat destnîşankirin ku ji sedî 90 as-

tengdar e. Akbaba
ku di tîrmeha

sala 2017’an
de dema
ku ajoka-
riya
TIR’ê
dikir, hin

kesên oto-
stop dikirin

li wesayîta xwe siwar kirin. Di kontrola
rê de, derdikeve holê ku biryara lêge-
rîna van kesan heye. Li ser vê yekê Ak-
baba jî bi van kesan re tê binçavkirin û
girtin. Piştî Akbaba tê girtin, di 6’ê mij-
dara 2017’an bi wesayîta rîngê sewqî
Girtîgeha Tîpa F ya Edîrneyê tê kirin.
Akbaba piştî 9 meh bi ser girtina wî re
derbas dibin, yekem car di meha adarê
de derdixin pêşberî dadger. Akbaba piş-
tre du carên din derdikeve pêşberî dad-
ger lê ligel temenê wî yê mezin,
nexweşiyên wî yên giran û rapora wî
ya astengdariyê jî nehate berdan. 

Roj bi roj rewşa wî xera dibû
Akbaba du roj berê dema ku bi

SEGBÎS’ê beşdarî 4’emîn danişîna
xwe ya li 3’yemîn Dadgeha Cezayên
Giran a Mêrdînê bû, krîza dil derbas kir
û jiyana xwe ji dest da. Tişa herî balkêş
jî ew e tevî ku hemû serlêdan û çalaki-
yên ji bo berdana Akbaba jî, heyeta
dadgehê Akbaba berneda. Lê piştî ku
Akbaba jiyana xwe ji dest da, heyeta
dadgehê biryara berdana Akbaba da.

Têkildarî mijarê kurê Îbrahîm Ak-
baba, Şehmûz Akbaba axivî. Akbaba
daxuyand ku sê caran danişîna bavê
wî hate dîtin lê bavê wî nehat berdan
û destnîşan kir ku piştî danişîna yeke-
mîn, bavê wî hat sirgûnkirin û wiha
pê de çû: “Hemû nexweşiyên wî hati-
bûn raporkirin. Lê tevî vê jî di raporê
de di gotin; ‘dikare di girtîgehê de bi-
mîne.’ Roj bi roj rewşa wî ya tendu-
ristiyê xerab dibû.”

Berpirsên cînayetê destnîşan kir
Her wiha anî ziman ku di dani-

şîna 4’emîn de bavê wî anîn odeya
SEGBÎS’ê û ew kêlî wiha vegotin:
“Çawa rûnişt ser kursî ket erdê. Dad-
ger xwest ku bibin revîrê. Piştre çi
bû, me nezanî. Piştre rakirin nexweş-
xaneyê û li wir agahiya mirina wî
dan. Piştî ku bavê min mir, dadgehê
biryara berdana wî da. Em bi vê bir-
yarê kêfxweş nebûn. Parêzeran serlê-
dan kir. ÎHD’ê jî xwestibû ku bê
berdan. Her wiha parlementera
HDP’ê ya Mêrdînê Ebrû Gunay pêş-

nûmepirs dabû meclisê û rewşa wî
vegotibû. Lê nehat berdan. Ger ne-
mirana, nedihat berdan. Dadgehê ji
ber mirina wî ev biryar da. Berpirsên
vê mirinê, feraseta ku bavê min ê kal
û nexweş di girtîgehê de hiştine.
Dozger û dadgerên 3’yemîn Dad-
geha Cezayên Giran a Mêrdînê, ra-
yedarên girtîgeha Edîrneyê, wezareta
dadê û hikûmet berpirsê mirina bavê
min e.” MÊRDÎN
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Rayedarên tirk ên berê xwe dan Moskovê ji bo dagirkirina Minbicê hin pêşniyar li Rûsyayê kirin û di berdêla beşek ji Minbicê pêşniyara radestkirina beşek Îdlibê kiriye. Her
wiha rayedarên tirk ji Rûsyayê xwestine ku kurd ji Minbicê bên derxistin û çeteyên girêdayî wê jî di rêveberiya Minbicê de cih bigirin lê Rûsya bi sexberî nêzî pêşniyaran bûye

Di lehiya li Filipînê de 36 kes mirin

Komeke çete ji ber plana êrîşê hat girtin

Li Fasê tecawiza di nav zewacê de hat qebûlkirin

Çîn û Amerîka
li hev dikin

Desteya tirk kîjan pêþniyar li Rûsyayê kirin?
31 Kanûn 2018 Duşem

Juncker ji seroktiya demê ya Romanyayê bi guman e
BRUKSEL -Serokê Komîsyona Ewropayê Jean Claude Juncker
guman dike ku Romanya ku dê di meha çileyê de serokatiya
demê ya Yekitiya Ewropayê (YE) dewr bigire, nikaribe bi ber-
pirsyariya xwe rabe. Juncker têkildarî mijarê ji rojnameya
alman DîeWeltê re axivî û wiha got: “Romanya ji hêla teknîkê

ve her çendî li ser mijara ku Ewropayê bi rê ve bibe amade be
jî hikûmeta Bukreşê hê baş jê serwext nebûye bê ka seroka-
tiya welatên YE’yê tê çi wateyê.” Romanya dê 1’ê çileya sala
2019’an ji bo şeş mehan seroktiya demê ji Avûstûryayê
dewr bigire. Romanya di sala 2007’an de bû endamê YE’ê.
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Serokkomarê Tirkiyeyê Tayyîp Erdogan
ku piştî tifaqa konjonturî ya bi Rûsyayê
re serê her gavê ji Amerîkayê re digot ‘Ji
Sûriyeyê derkeve’ piştî kuAmerîkayê
biryara vekişînê da weke ku yekane argu-
mana xwe ji dest dabe, dest bi gotina ‘Ji
bo derketinê nelezîne’ kir.
DaxuyaniyaAmerîkayê ku digot

‘Dem hatiye dawî li Astanayê bê anîn’ û
biryara serokêAmerîkayê Donald Trump
a ji bo vekişîna ji Sûriyeyê dewleta tirk li
naverastê hişt. Hewl da di navbera Rûsya
ûAmerîkayê de helwestê nîşan bide û ji
aliyekî ve jî hejmareke zêde ya leşkeran
li ser sînorê Minbicê bi cih kir û işaretên
dagirkeriyê da.

Helwesta li dijî gefa hevpar
Di atmosfera siyasî ya nû de ku bi

biryara vekişînê ya Amerîkayê re der-
kete holê, hêzên li Sûriyeyê hemû hewl
dan pozîsyona xwe diyar bikin. Rêvebe-
riya bakur û rojhilatê Sûriyeyê ku gefên
dewleta tirk dît, bi hikûmeta Sûriye û

Rûsyayê re dest bi hin hevdîtinên dîplo-
matîk kir.
Hevdîtin li Qamişlo, Baregeha

Hymeymîm, Şam û Moskovê hatin kirin.
Di encama hevdîtinan de rêveberiya
bakur û rojhilatê Sûriyeyê û hikûmeta
Sûriyeyê li dijî dewleta tirk û komên wê
yên çete ku ‘gefa hevpar in’, li ser ‘hel-
westa hevpar’ sekinîn.

Gava krîtîk
Di encama van hevdîtinan de hêzên

rejîmê hatin bajarokê Erîma yê Babê ku
gefeke giran lê tê xwarin û bi Eniya El
Ekrad, Meclisa Leşkerî ya Babê û Mec-
lisa Leşkerî ya Minbicê ku hêzên xwepa-
rastinê yên herêmê ne, dest bi hevkariyê
kirin.
Ev lihevkirin bakurê Minbicê yanî hin

herêmên sînorê Cerablûsê yên ber bi
aliyê çemê Sacûrê digire nav xwe. Ev li-
hevkirin bi haybûna Rûsyayê, her wiha bi
tevlêbûna wê pêk hat. Niha li Erîmayê sê
al (Rûsya, Sûriye û Eniya El Ekrad) li ba
ne. Ev gava ku beriya serdana heyeta
dewleta tirk a li Moskovê pêk hat, weke

‘gaveke krîtîk’ hate dîtin.
Di hevdîtina saet û nîvekê de tê gotin

ku dewleta tirk mijara Minbicê xistiye ro-
jevê û mîna bazariyên li ser Cerablûs-
Ezaz-Bab û Efrînê hin pêşniyar li
Rûsyayê kirine.
Li gorî agahiyên gihîştin ber dest, he-

yeta tirk pêşniyar li Rûsyayê kiriye ku
“Artêşa tirk û komên muxalif ji bakur ber
bi navenda bajarê Minbicê ve bi 3 heta 5
kîlometreyan dakeve”, “Artêşa Sûriyeyê

jî ji başûr ve bi 3 heta 5 kîlometreyan
xwe berde nav navenda bajarê Minbicê” ,
“Li Minbicê rêveberiyeke nû ya ku baskê
siyasî yêArtêşa SûriyeyaAzad di nav de
ye bê avakirin” û “Kurd ji bajêr bên der-
xistin.”

Berdêla heyeta tirk
Tê gotin heyeta tirk di berdêla vê de-

Idlib pêşkêş kiriye û soz daye, “Wê bi-
hêle ku hêzên rejîmê ji başûrê Idlibê ve bi

15 kîlometreyan bi pêş ve biçe” û “Rêya
Minbic-Bab-Helebê radestî kontrola re-
jîmê bike.”
Di demekê de ku Mîrnişînên Ereb ên

Yekbûyî, Bahreynê ragihandin ku wê
dest bi têkiliyên dîplomatîk bi Sûriyeyê
re bikin û Erebistana Siûdî jî ragihand ku
ew ji karên dîplomatîk ên bi Şamê re
amade ne, tê gotin ku heyeta tirk soz
daye Rûsyayê ku di vî warî de gavan bia-
vêje.

Rûsyayê çi bersiv da?
Ji ber ku dewleta tirk piştî biryara

DYA’yê ya vekişîna ji Sûriyeyê banga ‘Ji
bo vekişînê nelezînin’ kir û li dijî S-400
ên rûs xwe li kirîna Patrîotên amerîkî
germ kir’, tê gotin heyeta Rûsyayê bi
sexberî nêzî pêşniyarên heyeta tirk bûye.
Rûsya her wiha dixwaze encamên

hevdîtina heyeta tirk a 8’ê çileyê ya li
paytextaAmerîkaWashingtonê bibîne.
Tê gotin ku Rûsya dixwaze li pêşberî
pêşniyarên dewleta Tirk vê gavê ‘bise-
kine û bibîne’. Yanî Rûsya dixwaze destê
dewleta tirk baş bibîne.

Li herêma Legazpî ya parêzgeha
Albayê ya ku dikeve rojhilatê Fili-
pînê, ji ber barana zêde lehiyeke
mezin rabû û erd şemitî. Têkildarî
mijarê hêzên ewlehiyê yên Filipînê
daxuyanî da û ragihand ku ji ber
lehî û şemitîna erdê 36 kesan ji-
yana xwe ji dest daye. Hat ragihan-
din ku li 6 parêzgehên din jî ji ber
barana zêde lehî rabûye û 22 hezar
mirov neçar mane ku cih û warên
xwe biterikînin û derbasî herêmên
bi ewle bibin. Li herêmê karê lêge-
rîn û rizgarkirinê yên tîmên rizgar-
kirinê berdewam dikin û tê
gumankirin ku hejmara kesên ji-
yana xwe ji dest dane zêdetir bibin.
MANÎLA

Amerîka û Çîn krîza dîplomatîk a ku ji
ber bazirganiyê beriya çend mehan di
navbera wan de derketibû, çareser
dikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump
û serokê Çînê Şî Jînpîng têkildarî mi-
jarê bi rêya telefonê hevdîtinek pêk
anîn. Trump der barê mijarê de li ser he-
sabê xwe yê twîtterê daxuyaniyek da û
ragihand ku li ser çareserkirina krîza bi
Çînê re ya li ser bazirganiya derve pêş-
ketineke mezin pêk hatiye.
Trump diyar kir ku hevdîtina wî ya bi

Şî re baş derbas bûye û wiha got: “Bi se-
rokê Çînê Şî Cînpîng re ji bo demeke
dirêj bi telefonê axivîm. Di muzakereyên
bi Çînê re pêşketineke mezin hatin bi-
destxistin. Heke lihevkirinek pêk were dê
hemû mijar û qadan bigire nav xwe û dê
bi xwe re çareseriyê pêk bîne.”
Trump dijber derdiket ku di bazirga-

niya navberaAmerîka û Çînê de piraniya
kar bikeve para Çînê. Lewre baca gum-
rikê ya bi rêjeya 250 milyar dolarî danîbû
li ser berhemên ku ji Çînê tên kirîn. Li ser
vê yekê Çînê jî bac danîbû ser berhemên
ku ji Amerîkayê tên kirîn. Vê yekê jî rê li
ber qeyranê vekiribû û hê jî ji vê qeyranê
re çareseriyek nehatiye dîtin.
Amerîkayê sala 2017’an bi qasî 130

milyar dolar hinarde bi Çînê re kiribû û ji
Çînê jî bi qasî bihayê 505 milyar dolar
berhem kiribûn. Lewre xisara bazirganiyê
yaAmerîkayê ya tenê bi Çînê re gihîştibû
375 milyar dolarî. WASHINGTON

Di meha îlonê de bi daxuyaniyekê ha-
tibû ragihandin ku 7 kesên endamên
komeke çeteyên îslamîst ku dixwestin
li Hollandayê êrîşeke mezin a terorê

pêk bînin, hatine binçavkirin. Di vê
operasyonê de gubre û malzemeyên
din ên ji bo çêkirina bombeyan tên bi-
karanîn jî hatibûn dîtin.

Lêpirsîna li ser plana gengaz a
êrîşê dewam dike û hate ragihandin 4
kesên din ên têkildarî koma çete ha-
tine binçavkirin û bi giştî 5 kes hatine

girtin. Her wiha hate gotin
ku kesek jî li bajarê Maînz
ê Almanyayê girtiye û ji bo
radestî Hollandayê were
kirin, li benda biryara dad-
gehê ye.
Hate ragihandin kesê li

Almanyayê girtî ye wela-
tiyê Sûriyeyê ye, lê agahî
nehate dayîn ku yên li Hol-
landayê girtî ne welatiyên
kîjan welatî ne. Tê texmîn-
kirin ku di dema xwepêşan-
daneke mezin de koma çete
êrîşeke mezin bikira û bi-
bûna sedema kuştina gelek
kesan. AMSTERDAM

Dadgeha îstînafê ya li bajarê Tan-
gerê yê Fasê cara pêşîn ji ber ku
mêrekî tecawizî jina xwe kiriye 2
salan cezayê girtîgehê lê birî.
Malpera Hûffpost Marocê diyar

kir ku mêrê 25 salî ji ber ku teca-
wizî jina xwe kiriye 2 salan cezayê
girtîgehê lê hatiye birîn. Parêzerekî
baroyê ji malpera Yabîladiyê re
axivî û biryar piştrast kir.
Li gorî biryara dadgehê li mêr

2 hezar dîrhem (183 euro) ceza
hatiye birîn û li jinê jî ew ê 30
hezar dîrhem (2.750 euro) tazmî-
nat were dayîn.
Vê biryarê ji bo jinên ku dibin

mexdûrên êrîşên zayendî, di pra-
tîkê de dê rê li ber pêşveçûnan
veke.
Her wiha li Fasê piştî nîqaşên

bi salan tundiya li hemberî jinan
sibata 2018’an bi qanûnekî ha-

tibû pejirandin û ev qanûn di
meha îlonê de ketibû meriyetê.
Ji aliyê din ve di vê qanûnê de

xaleke têkildarî tecawiza di nav
zewacê de tune ye. Dadgeha Tan-
ger ji bo dayîna vê biryarê qanû-
neke din esas girt û bi vî rengî
biryar da. Li gorî malpera Huff-
Post Maroc dadgeh xalên wek bi
zanebûn tundî û bi tundiyê teca-
wizkirinê esas girtiye. RABAT

Budçeya
Pârêzvanên Şoreşa
Îranê zêdetir kirin
Meclisa Îranê budçeya sala bê nirxand
û li ser budçeyê di navbera parlamen-
teran de nîqaşên tund derketin. Parla-
mentera bi awayekî tundî rexne li hev
kirin. Tevî van rexne û krîza aborî ya ji
ber danekirinan heye jî meclisa Îranê
para Parêzvanên Şoreşa Îranê zêde kir.
Parêzvan di nav budçeya bergiriyê û
artêşê de ciheke wê ya taybet heye û
para wê di budçeyê de 202 trilyon
riyal bû. Niha di budçeyê de para wê ji
sedî 25 hat zêde kirin û bû 252 trilyon
riyalî. Destê îraniyan di gelek welatan
de heye. Di serî de Sûriye, Yemen,
Emaret, Qatar, Afganistan, Erebistan û
gelek welatên din de heye. Lê gelê
Îranê ev demek dirêj e ku di warê
aborî de gelek pirsgirêkan dijî. TEHRAN
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Tecrîd ewnîyayîþê meseleyê kurdan o
31 Kanûne 2018 Dişeme

Toulouse de çalakîya xeyme ya 3 rojan
TOULOUSE -Seba protestokerdişê tecrîdê giran-
kerdeyî yê serê Rayberê Şarê Kurdî Abdullah
Ocalanî û seba baleantişê çalakîya grevê vêşa-
nîye ya hemsereka KCDyî û parlamentera Co-
lemêrgî Leyla Guvene ke kewte roja xo ya 52.

şaristanê Toulouse yê Fransa de çalakîya
xeyme amî viraştene. Çalakîya ke do tede tec-
rîdê serê Ocalanî bêro protestokerdene hîrê
rojan dewam kena. Wextê çalakîye de do kam-
panyaya îmzeyan zî bêro rayraberdene.
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Tecrîdo giran ke Rayberê Şarê KurdAb-
dullah Ocalanî ser de yeno bicaardiş,
dewam keno. 27ê temuza 2011î ra nata
avûkat, 5ê nîsana 2015î ra nata zî He-
yetê Îmrali û teşebusê derbeya 15ê te-
muza 2016î ra nata zî keyeyê Ocalanî
nêşênî şêrî pêvînayîşê Ocalanî. Tewr
peynî Hemsereka Kongreya Komela
Demokratîke (KCD) û parlamentera
Partîya Demokratîke ya Şaran (HDP)
ya Colemêrgî Leyla Guvene seba we-
darnayîşê tecrîdê serê Ocalanî 8ê teş-
rîna peyêne de grevê vêşanîye daye
dest pêkerdiş û çalakîya Guvene vîlayê
heme zindana bîye.
Derheqê babete deAvûkat Şîvan

Cemîl Ozenî qisey kerd û dîyar kerd ke
dewlete çende ewnîyayîşê xo yê mese-
leyê kurdan bibedilna zî nê bedilnayîşî
xo Îmrali de ramojnenî û hetê polîtîkî ra

wazena ke Ocalanî ra qesas bigîra.
Avûkat Şîvan Cemîl Ozenî destpêkê

qiseykerdişê xo de va ‘sîstemê Îmrali de
keyfîyîyêk ke huqûqî reyde ti têkilîya ci
çin a esta, dewlete bi xo goreyê huqûqî
tê nêgêrena’ û wina domna: “Îmrali de
rejîmêk ke seba yew şexsî yeno bicaar-
dene dewre de yo. Tecrîd îzolasyon, qe-
dînayîş û bêîmkan verdayîş o. No hal bi
huqûq nêno îzahkerdene. No halê tec-
rîdî sûcêkê merdimîye yo. Birêz Oca-
lanî seba aşitî cehd da û dano. Naye ra
ma nê halî tenya sey tecrîd zî nêeşkenê
biname bikerê. No hal ewnîyayîşê me-
seleyê kurdan o.”

CPT bena sebebê bi seyan grevan
Avûkat Ozenî reaksîyon nîşanê Ko-

mîteya Vernîgirewtişê Muameleyo
Xirab û Îşkenceyî ya Ewropa (CPT) da

û va: “Sazîyêk ke raporê xo eşkera nê-
kero hetê ci yê bawerî û bêhetîya ci bi-
munaqeşe yo. Netîceyê lobîyanê hêzanê
mîyanneteweyîyan de CPT raştîyan
nimneno nêvano. Bêvengîya CPT bena
sebeb ke nika bi seyan zîndanan de mer-
dimî kewenê grevê vêşanîye yê bêdem-
bêagêrayîşî. Mîyanê nê kesan de
muwekîlê mi zî estê.”

Guvene çalakîya xo de biqerar a
Ozenî dewamê qiseykerdişê xo de

bale ant çalakîya eyla Guvene ser û va
‘waştişê wedartişê tecrîdî waştişêko
meşru yo’ û wina domna: “Heta ke waş-
tişê Leyla Guvene nêrî bicaardene do
fek çalakîya xo ra vera nêda. 12 kîlo
vîndî kerda, la Leyla Guvene proble-
manê weşîya xo nêana ziwan, çare wa-
zena û wazena ke tecrîd bêro wedartene.

Ganî waştişê aye tavilî bêro qebûlker-
dene. Dewletêka huqûqî ya demokratîke
nê waştişê meşruyî bica ana.”

Goreyê qaydeyanê xo tênêgêrena
Avûkat Şîvan Cemîl Ozenî peynîya

qiseykerdişê xo de înan ard ziwan ser:
“Çende ewnîyayîşê dewlete yê mese-
leyê kurdan bibedilîya sîstemê Îmrali
hende bedilîyeno. No ewnîyayîşêko po-
lîtîk o ke huqûqî nêyo. Ganî dewlete gi-
rêdayeyê huqûqî bimana. Na yewe ra
ganî dewlete rejimê qesasî yê Îmraliyî ra
fek vera bida.” AMED

Reaksîyonê hemverê wêşîkerdişê va-
yeya petrolî yê Yelegzerdan agêrabi ça-
lakîya seba girewtişê heqanê ke dest
dîyayê ser. Seba nê xusûsen roja Şe-
meyî bi desan şaristanan de çalakîyî
yenê viraştene. Labelê bale ancîya ke
rîyê betlaneyê peynîya serre ra tewrbî-

yayîşê nê numayîşan kemî bi. Çalakîya
ewilêne ya 17ê Teşrîna peyêne de 282
hezarî kesî tewrê çalakîye bibi.
Hetêna ra çalakîyanê vizêrênan

de zî mabênê polîs û çalakwanan de
pêkewtişî virazîyayî. Xeylî bajaran
de vernîya merkezanê dayîş-girew-

tişî de û walîtîyan de çalakîyê blo-
kajî ameyî viraştene. Ame zanayene
ke pêkewtişan de tena Parîs de 57
kesî hetê polîsan ra gîrîyayî, înan ra
tewr tay 33 kesî ameyî tewqîfker-
dene. Bajarê Amiensî de zî hûmara
tewqîfkerdeyan tewr tay 17 a. PARÎS

Taxa Kurdalî ya qezaya
Torosi ya Mêrsînî de mî-
yanê serrîyêk de polîsî 11
reyan eştî keyeyê Mehmet
Hazarî ser. Hazarî dîyar
kerd ke her erştişê serê ke-
yeyê ci de berê keye şik-
nayî û seba ke nê
bicaardişî peynî bibî mura-
catê Serdozgerîya Komarî
ya Mêrsînî û Komeleya
Heqê Merdiman (ÎHD) ya
Mêrsînî kerdo.
Hazarî qiseykerdişê xo

de înan ard ziwan ser:
“Badê ke mi muracat kerd,
polîsî reyna eştî serê ke-
yeyê mi. Her her şewe verê
rakewtişî fikirîyena ‘gelo
do emşew do bierzî keye
ser’ û dima ra rakewena.
Serra 2011î de kênaya mi
Sevgî Hazare (Dîcle
Amed) safanê PKKyî de
cuya xo vindî kerde. Polîsî
her ke erzenî keye ser, mi
benî mudirî. Mudirî de
vanê ‘kênaya to şîya ça,

kam ca de ya?’Kênaya mi
2011î de Îran de şehîd bî.
Wina aseno ke wazenê
heyf mi ra bigêrî. Polîsî
wexto ke reyêk eştî keyeyê
ma ser, çek dayî sereyê kê-
naya mi ya keş ona lîse û
aye hewn ra wedarnayî.
Huzurê ma nêmendo. Eke
no welat welatêko demo-
kratîk o, wa dozger û dad-
gerî goreyê qaydeyan
têbigeyrî. Wa fek ma ra
vera bidî.” MÊRSÎN

Serra 2018î bi xeylê teda, neheqî û hê-
rişê serê cinîyan derbaz bîye. Derheqê
xebatê Keyeyê Cinîyan yê Kantonê
Qamişloyî ra Endama Îdarekara Ke-
yeyê Cinîyan Behîya Murade qisey
kerde û bale ante xeylê xebatê muhi-
man ke serra 2018î de seba averşîya-
yîşê cinîyan kerdî ser.
Murade qiseykerdişê xo de daye za-

nayene ke xebatê Keyeyê Cinîyan serra
2018î de hîra bi û wina va: “Ma 11 ci-
nîyî Keyeyê Cinîyan yê Kantonê Qa-
mişloyî de xebatan danê meşnayîş. Ma
her hewte perwerde û kombîyayîş vira-
zênê ke warê rêxistinbîyayîşî de gamê
tewr pîlî bêrê eştiş. Mîyanê xebatanê
ma de şîrovekerdişê qanûnê cinîyan zî
esto. Bi qanûnê cinîyan ma probleman
çareser kenê. Ma serra 2018î de seba
cinîyan xeylê xebatî kerdî.”

Meclisê Kantonê Hesekî û Meclisê
Kantonê Qamişlo ame awankerdiş. Ba-
jarê Hesekî, Serêkanî, Dirbêsiye, Til
Temir, Zergan û temamê qeza û dewê
girêdayê Kantonê Hesekî de kombîya-
yîş û perwerde ameyî kerdene. Eynî
wextî de bi seyan semîner ameyî viraş-
tene. Heto bîn ra keyeyê cinîyan xeylê

dewayan reyde eleqedar bî. Nê dewayî
zî wina yê: 663 dewayê problemê ma-
bêne cinî û camêrdan de, 151 dewayê
problemê keyeyan, 94 zafzewac, 59 ze-
waco bi emrê qij, 102 şidet, 85 prob-
lemê madî, 34 yê mîras, 12 dayîk û
pîyê ke wazenê domananê xo bivînê,
yê heq waştiş 32.” QAMIŞLO

2019
do çi bîyara!
Serrêka bîne zî ma peyeyê xo de ver-
denê. Serra ke ma peyeyê xo de
verda, raşta ci 2016 û 2017î ra cîya
ney, heta heta tay çiyan de ê serran ra
xirabîr bî. Çunkî 2018, bi xorîn-
bîyayîşê faşîzmî hêna zêde giran vî-
yart û çiyê ke mîyanê na serre de
qewimyayê, dewamê kerdenanê
2016 – 2017î bî û 2018 seba ê kerde-
nanê lêşinan ê pergale bi serra
meşrubîyayîşî. Pergala ke bi serran o
îqtîdar waştêne birano, na serre de
ameye ronayîş û her çi goreyê
waştişê îqtîdarî rayîrî ra şono.

Sere de dişmentîya vera Kurdan
dima ra zilm û tedayê ke heme şaran
ra benî; na serre de rojeve de bîyî.
2018 bi hêrişo vera Efrînî dest pêk-
erd û hêna bi hêrişo vera Rojawanî
yan zî Bakurê Sûrîye qedîna. Raşta ci
îqtîdar her wextan ra hêna zêde
2018î de dişmentîya Kurdan kerd
xorîn û her hetan ra hêrişê Kurdan
kerd. Seke ma va, hêrişo ewilin o
2018 Efrîn bi, Efrîn vera hêrişanê
înan de xo ver da û seba ke nêzdîyê
milyonî merdimî nêbî qurbanî, hêzê
Kurdî û dostê înan xo peyser antî û
Dewleta Tirke bi no qeyde, Efrîn de
kontrol girewt xo dest. Efrîn cayo
yewin nêbi; verê Efrînî, Kerkûk şibi
û dima ra Efrîn de wina yew çi
qewimya. Her di cayî zî seba
serdestan prova bî û waştê ke
qezencê Kurdan ê bînan zî destê înan
ra bigîrî labelê Kurdî fek xoverro-
dayîşê xo ra veranêdayî. Hetêk de
vera hêrişan de xo pawitî heto bîn de
zî pergala xo ya demokatîk awan
kerdî. Rojawanê Kurdistanî yanî
Bakurê Sûrîye de rewşe wina bî û na
rewşe nika 2019î de bedelîna.
Dewleta Tirke kena ke bikewa ucayî
û heme qezencê Kurdan orte ra
hewana. Labelê ne hemsencîya
nabênê Kurdan û dewletanê mîyan-
neteweyîyan, ne zî hemsencîya
nabênê Dewleta Tirke û dewletanê
mîyanneteweyîyan yewbînan
nêtepişenî. Kurdî bi qeydeyêk kenê
ke vernîya hêrişan bigîrî la her çi ra
ver xo seba xoverrodayîşêko pîl
kenî hedre; la heme hêzê Kurdan
naye baş zanî ke bê yewî tu xover-
rodayîş nêeşkeno vernîya nê
hêrişan bigîro… Yanî mesele se
bena wa biba nêeşkena bikewa
vernîya yewî; 2019 de her çi ra ver
Kurdan ra yewîyêk lazim a…

2018 de meseleya en muhîm a
ke sebebê xorînbîyayîşê krîzî yo;
tecrîd bî. Tecrîdo ke Rayverê Şarê
Kurd Abdullah Ocalanî ser de yo,
na serre de zî dewam kerd û berê
Îmrali nêame akerdene. Seba
wedarnayîşê tecrîdî tu wext çalakî
nêvindertî û estbîyayîşê OHALî ver
o zî Kurdî û dostê înan kerdê ke
berê Îmrali abibo… Seba wedar-
nayîşê tecrîdî hemleya en girde zî
peynîya serra 2018î de şexsê Leyla
Guvene de dîya destpêkerdene.
Leyla Guvene 50 rojan ra zêde yo
ke grevê vêşanî de ya û gelek hep-
sîyê sîyasî yê bînî zî aye teqîp kenî.
Waştişê hepsîyan o yo ke; tecrîd
bêro wedarnayene û Rayverê Şarê
Kurd Birêz Ocalanî reyde pêvî-
nayîşî bêrê destpêkerdene. Bi na
çalakîya girde û bi no îradeyo pîl
ma kewenî 2019. 2019î ra Kurdî zaf
çi pawenî; sere de wedarnayîşê
tecrîdî dima ra vindertişê hêrişê
vera Rojawanî û vindertişê şerê
pêroyîn. Bi nê waştişan Kurdî
kewenî 2019, labelê se beno wa
bibo do Kurdî heme îhtîmalan de
xoverrodayîşê xo bidomnî…

r
Serhildan ANDAN
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Herêma Colemêrgî de her roje bi
mehneya ‘Herêma asayîş’ desan
dew û mezrayî yenî qedexekerdiş.
Qedexekerdişê herêman de binpay-
kerdişê heqan zî zêde benî û hetê
ekonomî de şar bêçare maneno.
Derheqê babeta qedexekerdişê
dewan de meclîsê bajarî ra Gulîzar
Îlîşe qisey kerde.

Gulîzar Îlîşe destpêkê qiseyker-
dişê xo de arde ziwan ke qedexe-
yan vera herêman de berardiş û
citkarî çinbîyayî reyde rî bi rî yî û
wina va: “Ma 2014î de ameyî weçî-
nayîş. Meclîsê ma ameyî awnaker-
diş. Nê meclîsî zaf xurt bî. Aye
serran de xebatî zêde ameyêne
meşnayîş. Ma aye serran de hetê
çinitiş û berardişî de merheleya
tewr berzî de bî. La badê ke proses
bedilîya hem meclîs qels bîyî û hem
zî xebatî. Projeyê ma ameyî vindetiş
û ma zaf zehmetî ant. Herême de
şar tewr zêde pê berardiş û hey-
wankarî debara xo keno. La qede-
xeyan vera heywankarî ame
çinbîyayîşî ver û wexto ke beno
hamnan şar nêeşkeno şêro zoza-
nan. Seba ke şar asanî şêro zoza-
nan projeyê ma yê viraştişê rayîran
estbî. La hetê îdarekarê dewlete ra
ameyî betalkerdiş.”

Bibo wesîleyê prosesêko newe
Îlîşe tewr peynî wina va:

“Wexto ke ma dew û mezrayan de
xebatan kenî, tewr zêde waştişê
wedarnayîşê qedexeyan vejîyenî.
Dew û mezrayan de qedexe tena
vernîya berardiş û heywankarî nê-
gêno, eynî wext de têkilîya înan
dinya reyde birîyena. Qedexeyan
vera ma nêeşkenê dewan de xiz-
met bikerî. Ganî heme çî ra ver qe-
dexe bêrî wedarnayîş. Vernîya ma
de weçînayîş esto, ma umid kenî
ke no weçînayîş bibo wesîleyê
prosesêko newe.” COLEMÊRG

QQeeddeexxeeyyaann vveerraa mmaa
nnêêeeşşkkeennêê ddeewwaann
ddee xxiizzmmeett bbiikkeerrîî

Serrîyêk de 11 rey
eştî keyeyê ci ser

Ma serra 2018î de seba cinîyan xeylê xebatan kerdî

Avûkat Şîvan Cemîl Ozeno ke qala tecrîdê serê Ocalanî kerd û va: “Bicaardişê Îmrali û ewnîyayîşê
meseleyê kurdan girêdayeyê yewbînan î. Tecrîd îzolasyon, qedînayîş û bêîmkan veradayîş o. 
Na rewşe huqûq de nêna îzahkerdene. Ocalanî seba aşitî cehd da. CPT raştîyan nimneno.”

Çalakîya Yelegzerdan de tewqîfkerdene
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Du pirtûkên soranî bûn kurmancî

Nivîskar Eyup Subaşî pirtûkên ni-
vîskar Mardîn Îbrahîm ên bi navê;
‘Ketina Boreqelayê di Çîrokek
Kevn de’ û ‘Xewna Mêrikên Îranî’ ji
zaravayê soranî wergerî zaravayê
kurmancî kirin. Eyup Subaşî der
barê van pirtûkên ku ji aliyê Weşan-
xaneya Peywend ve hatine çapkirin
pirsên me bersivandin. Subaşî, di vê
hevpeyvînê de li gel çîroka van pir-
tûkan, li aliyê din jî têkildarî pirsgi-
rêkên zimanê kurdî û li ser gelek
xalan nêrînên xwe anîn ziman.

�Em hinekî der barê pirtûkan de
biaxivin, ji ber ku di nav zaravayên
kurdî de werger pir zêde nayê kirin,
mînak wergera soranî ji bo kur-
mancî dema ku we kir çi zehmetî
kişandin? We ev pirtûk çawa hilbi-
jart, girîngiya vê pirtûkê çi ye,
dema wergera di nav zaravayên
kurdî de we çi zehmetî dîtin?

Destpêkê ez bêjim pirtûk çawa
hate tercîhkirin, çima Mardîn Îbra-
hîm nivîskarên her du pirtûkan e. Bi
weşanxaneya Peywendê re têkilî
danî, wan daxwaz kir van her du pir-
tûkên Mardîn Îbrahîm bikin kur-
mancî. Me jî ji soranî wergerand
kurmancî, yanî têkiliyek, tiştek tay-
bet nîne. Her du roman me hilbijar-
tin, tiştê ku me zehmetî kişandin
nebûna ferhengê bû. Ferhengeke baş
a kurdî-kurdî, kurmancî-soranî nîne,
lewma jî wexta wateya peyvekê niza-
nin an jî bi saetan lê digerin ji heva-
lekî dipirsin ji bo ku em peyda bikin.
Zehmetiya herî mezin nebûna fer-
hengê ye. Ger ferhengek kurdî- kurdî
yan jî ferhengek kurmancî-soranî he-
bûna wê karê me hêsantir bûna.

�Çima tune, der barê vê de divê ku
xebatek hebe?

Helbet di vî warî de divê kar
hebin. Mînak li başûr hema bêje sed
sal e li wir perwerde heye. Li wê derê
divê hatibûna çêkirin. Ferhengek qet
nebe kurdî-kurdî. Yanî ferhengên
kurdî-kurdî hene lê ne di wê astê de
ne ku pêwistiyên me hemûyan bi cih
bînin. Mesela hîn hene heta radeyekê
tu dikarî tiştan tê de peyda bikî lê
hemû tişt tê de nînin ew jî zehmetiya
herî mezin e.

Zaravayê herî nêzî kurmancî li
kîjan deverê tê axaftin?

Soranî li Başûr û Rojhilat bêhtir
tê bikaranîn. Li başûr hem soranî
heye hem kurmancî û hem jî hew-
ramî û kelhûrî heye lê soranî zêdetir
tê bikaranîn. Di karê fermî de bi
taybetî li Hewlêr û Sileymaniyê li
wê derê zêdetir tê bikaranîn û li wê
derê zêdetir xebat li ser hatine kirin.
Zimanê fermî yê perwerdeyê ye.
Wexta ku dibêjin soranî herêma
Başûr tê bîra me ji ber ku wek zi-
manê perwerdeyê ye.

�Zaravayên kurdî gelo dişibin hev?
Ji bo zimanekî standart divê statû-

tiyeke kurdan hebe û wexta ku birya-
rek hate wergirtin hem li Amedê
bihata bi cih kirin hem Kirmaşanê
hem jî li Hewlêrê, ji bo ku tiştek
standart derkeve divê navendek kur-
dan hebe ku biryarê bide û vê biryarê
jî li hemû Kurdistanê seranserê bi cih
bike. Wexta ku ev statu çênebû jî zi-
manekî standart dernakeve, yanî ev
zimanê standart dibe ku sedsal berî
niha çêbûna. Lê roja îro ne pêkan e ji
ber ku hemû zaravayên kurdî; soranî,
kirmanckî, kurmancî, kelhûrî, hew-
ramî jî êdî standarta wan çêbûye.
Yanî bi wan gelek nivîs, roman, gotar
hene lê roja îro em nikarin bêjin
zaravayekî esas bigrin û bêjin
bila hemû kurd bi vê nivîsê bini-
vîsin vêya tiştekî ne pêkan e.

�Ku bibe zimanê perwerdeyê,
soran tîpên erebî bi kar tînin, al-
fabeya latînî jî dizanin, mînak al-
fabeya erebî bandor li zimanê wan
dike gelo?

Li Başûr ne tenê soranî heye, me-
sela li wê derê perwerde bi kurmancî
jî tê kirin. Herêma Behdînan, kur-
mancî zimanê perwerdê ye lê kur-
manciya wê jî bi tîpên erebî tên
nivîsandin yanî ne bi tenê soranî.
Helbet ger alfabeya kurdan yek bûna
têkiliyên wan hêsantir dibûn. Zêdetir
nêzîkî hev dibûn, lê mixabin du al-
fabe hene ew jî astengiyek mezin e li
ber nêzîkbûna zaravayan.

�Soranî û kurmancî sûd ji hev
girtine?

Yanî kurmancî û soranî wexta ku
xebat bi zaravayek çêdibin wê demê

ew zarava pêwistiyên wan bi terîman
çêdibin. Ew jî çi dike diçe li zarava-
yên din dinihêre bê ka di wî zaravayî
de iştek heye an na. Lewma jî têkilî
çêdibe. Mesela em li kurmancî mêze
dikin gelek peyv ji soranî girtine, li
soranî mêze dikin gelek peyv ji kur-
mancî derbasî soranî bûne. Yan jî so-
ranî jî hewrmî girtine. Yanî wexta ku
xebat hebin ev çûn û hatina peyvan jî
çêdibe em dibînin di kurmancî de jî
gelek peyvên soranî hene, di soranî
de jî gelek peyvên kurmancî hene.

�Ev pirtûkên ku we veguhastin
werger in an lêanîn in?

Yanî lêanîn di wateya wêjeyê de
tiştek din e. Lêanîn çawa ye? Ji bo
ku lêanîn derkeve divê du zimanên
cuda hebin, du çandên cuda gelek ji
hev cuda bin. Mesela em bêjin bila
çîrokek hebe bi îngilîzî hatibe nivî-
sîn çavdêrê wê jî yekî îngilîz be
navê wî Josef be û herdem biçe
dêrê. Wexta ku em lêanînê bikin em
ê çawa bikin? Josef bikin Yûsûf
dêrê bikin mizgeft û Londrayê jî
bikin Amed yanî ji bo ku lêanîn çê-
bibe divê du çandên du zimanên ji
hev cuda hebin. Yanî di wêjeyê de
wateya wê ev e. Lewma jî ev ne lêa-
nîn in. Mesela xewnên mêrikê îranî
di vir de behsa Ehmedê Xanî dike.
Mesela Mem û Zîn, tê de Botan der-
bas dibe Amed e. Hewlêr ev tê de
derbas dibe. Lewma jî ne lêanîn e,
dikarim vê pir rehetî bêjim ji ber ku
du zimanên cuda nînin du çandên
cuda nînin yanî serboriya kurmancî
û soranî ewqas ji hev dûr nîne ku
karibin bêjin ev lêanîn e.

�Bi we ev xebatên bi vî rengî wê
bandoreke çawa li wêjeya kurdî
bike, zaravayê cuda ne, ev pirtûkek bi

qîmet e ji ber ku ji soranî wergeran-
diye kurmancî, wekî din wê wêjeya
kurd çi sûd jê wergire?

Ev çawa çêdibe, mesela haya me ji
nivîskarek Başûr çêdibe em dizanin ku
li vir gelek xebat hatine kirin, gelek ni-
vîskar hene ku berhemên hêja dane.
Wexta ku em zanibin ku li başûr nivîs-
karê wê derê çi nivîsîne em ji tecrûbe-
yên wan sûdê werdigirin. Wê demê
bandorek baş ji bo wan berhemên ku
bi kurmancî tên nivîsîn ji bo wan jî çê-
dibe. Yanî dawiya dawî soranî beriya
kurmancî yanî beriya kurmancî
nebe jî derfetên perwerdeyê dîtine
û gelek nivîskarên hêja derketine.
Em bizanin ka ew serboriya wê
derê ew pêşveçûna soranî çawa
çêbûye. Ev baştir dibe ji bo kur-
mancî ji ber ku em bêjin ev 20
sal in ku hinekî pêşiya wî ve-
bûye ew jî gelek sînordar e.
Yanî hê jî ne zimanê perwer-
deyê ye, bi çend enstîtuyan bi
çend saziyan pêşvebirin ev jî
rê li ber kurmancî girtiye ku
pêş ve here. Ger ku kur-
mancî sûdê ji soranî werbi-
gire dikare zêdetir û
hêsantir rê li ber xwe veke.

�Em hinek jî qala pirtû-
kan bikin. Mardîn Îbra-
hîm qala çi kiriye di
pirtûkên xwe de?

Ez wiha bêjim ev
xewna mêrikî îranî

behsa Ehmedê Xanî dike. Eh-
medê Xanî çawa destnivîsa Mem û
Zînê parastiye. Ji bo ku ew çeteyek
hebûye li wê derê çeteyên ku ji aliyê
Osmaniyan ve hatiye birêxistinkirin.
Wê çaxê hewl daye ku berhemên
hêja bigre û ji nav bibe û haya vê
çeteyê ji wan çêbûye ku berhemek
bi navê Mem û Zîn hatiye nivîsîn û
gelek hêja ye û hewl didin ku wê ji
nav bibin. Diçin peyda dikin 3 nus-
xeyên wê hene 2 nusxe peyda dikin
nusxeya dawî bi dest dixin. Ew kesê
ku bi dest dixe dilê wî nade ku bişe-
witîne, ji wê derê digre û diçe de-
reke din û bi vî awayî ev çîrok
berdewam dike.

Ya din jî ketina murexeleyê çîro-
kek kevn de ye, ew jî behsa Îsken-
der Tîmûrleng dike; çawa hatiye
Şamê, Şam çawa dagir kiriye behsa
wê dike bi ser wê çîrok pêş ve diçe.

�We ev ji soranî wergerandin kur-
mancî, lê xebatek ji kurmancî wer-
gera li soranî hene?

Belê hene qasî ku ez jê agahdar
im berhemên Helîm Yûsif wergerî
soranî hatine kirin yanî ez ji bo yên
modern dibêjim. Yên Mehmet Uzun
haya min jê heye ew wergerî soranî
hatine kirin, Mem û Zîn ji berê de di
soranî de heye.

�Heta niha der barê ev berhemên
ku we ji soranî wergerandine kur-
mancî bertekên çawa hatin nî-
şanda an jî şîroveyên çawa hatin
kirin?

Baş e, kesên ku dibêjin kurman-
ciya wan hinekî dijware hene,
kesên ku dibêjin kurmanciya wan
başe hene. Çima dibêjin dijwar e?
Ji ber ku min peyvên soranî gelek
tê de bi kar anîne. Dest neda wan,
di dawiyê de me ferhengokek
çêkir. Ji ber vê dibêjin hinekî zeh-
met e. Ji ber ku peyvên soranî tê de
hene. Lê ger têkilî hebe di navbera
kurdan de mesela sînor tunebin
kurdekî amedî biçe Silêmaniyê û
were wê ev peyv jî bi me nas
werin. Ji ber têkilî tune ne sînor
hene pir bi rehetî nikarin herin Si-
lêmaniyê yan jî Hewlêrê. Yan jî
kurdekî ji Hewlêrê nikare were li
Amed û Mêrdînê bigere, ji ber ku
ev têkilî tune nee peyv ji me re
xerîb tên, peyv peyvên kurdî ne ha
soranî bûye ha kurmancî.

�Piştî vê dê xebatên we yên bi vî
rengî hebin, wek ferheng?

Belê wê hebin yanî em hewl
bidin ku bikin wekî ferheng. Dibe
ku îro na ji ber ku karê ferhengê ka-
rekî cidî ye. Bi kesekî nabe divê
mirov li ser qadê xebat bimeşîne.
Dibe ku ez alîkariyê bidim wan
kesan ku dixwazin ferhengekê
amade bikin lê aniha halê hazir ez bi
xwe re nabînim. Hem derfetên min
nînin hem jî ew tecrûbeya min nîne
ku ez ferhengek soranî-kurmancî
amade bikim.

�Ev bandora nebaş a li ser hemû
zaravayên kurdî hûn çawa dinirxî-
nin; bandora xwendekarên kurd jî
li ser heye yan na; bêhtir were
xwendin dibe ku ev bandor were
şikandin?

Helbet ger ku em kurd xwedî li
zimanê xwe derkevin, mesela li Ba-
zîdê peykerê Ehmedê Xanî rûxandin
wexta ku êrîş li ser nirxên me çê-
bibe em bertekek tund nîşan bidin
wê demê nikarin bi rehetî werin ser
zimanê me. Divê refleksa me xurt
be wexta êrîş li ser zimanê me
çêbûn yan jî li ser nirxên me çêbûn
divê refleksên me xurt bin. Refleks
çawa tê xurtkirin bi saziyan, yanî
sazî û çapemenî dikare vê xurt bike,
wexta ku çapemeniya kurdan yan jî
saziyên kurdan girîngî bidin vê, êrîş
li ser ziman û nirxekî kurdan çêbû
saziyên kurdan refleksên baş û xurt
nîşan bidin wê demê bi hêsanî nika-
rin êrîş bikin.

Belê li ser medyaya civakî naski-
rina pirtûkê çêbû, ji ber ku ne ber-
hema min e, bi tenê ji soranî
wergerandiye kurmancî, ji bo îm-
zeyê divê nivîskarê wê hebe.

Eyup Subaşî du pirtûkên Mardîn Îbrahîm ji zaravayê soranî wergerî zar-
avayê kurmancî kirin. Subaşî têkildarî zehmetiyên wergerê wiha got:
“Zehmetiya herî mezin nebûna ferhengê ye. Ferhengek kurdî- kurdî yan
jî ferhengek kurmancî-soranî ger hebûna dê karê me hêsantir bûna.’’

Mîna ROJ / STENBOL - ANF
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