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Diya min û jinapa min her dem bi hevûdu re
diketin pêşbirka nanpêtinê, herdûkan jî
digot nanê destê min pir xweş e, lê rastî jî
nanê jinapa min xweş çêdibû, dema li ber
tendûrê rûdinişt, di nav saetekê de nanê
deh rojan li tendûrê dixist... KKeewwêê  RReeddkkaann  //  RR..1100

Nanê tendurê...
Xwebûnê kar nedikir, xwebûn ji me re biyanî-
bûn û hovîtî bû. Fesla fîstanê me ev bû! Erebî,
erebîtî dinyaya din û bihuşt, tirkî, tirkîtî jî ev
dinya, qaşo dinyaya derewîn dagir kiribûn, a
wan bû. Em diçûn ber dehşikan û nan di kurdî-
tiyê de tunebû... FFeerraattêê  DDeennggiizzîî  //    RR..1111

Şimamok
Min diya xwe dikir dergûşa dilê xwe û dihe-
jand / Bi şîrê hemû hêviyan dimijand /
Hemû robarên rondikan jê re dikir ken û diri-
jand / Lê dîsa jî bi xew ve nediçûn xem û bê-
riyên wê / Keser, kovan û xerîbiyên wê / 
Jê re nedibûm dayik û bab... RReeyyhhaann  ÎÎkkee  //  RR..1122
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Ji ber navendparêziya hişk a
hikûmeta Başûr YNK’ê
pêşniyara ‘Îdareya Ne
Navendî’ kir. Ev pêşniyareke
di cih de ye ku ji bo tevahiya
welêt bê pêkanîn. Ji xwe
Tevgera Azadiyê ji bo
tevahiya welêt vê pergalê
pêşniyar dike. Lê divê ev
pêşniyar tenê ji bo Silê-
maniyê, Hewlêrê nebe; divê
ji bo Şengalê, ji bo Amedê, ji
bo Qamişlo, ji bo Mahabad
jî bê daxwazkirin. Da ku
kurd karibin li nav mala xwe
azad bijîn... Mem Avba / RÛPEL - 3

Salên dirêj e, Şivan Perwer navekî naskirî ye
û karê wî weke dîrokeke nêzî 50 salan li ber
çavan e. Ji civata
hunermendên kurd
kes bi qasî wî nav-
dar nebûye û nîn e.
Sedemên vê yekê jî
gelek in, lê
dengxweşî û qêrîna
wî ya ji bo doza
Kurdistanê...
Kakşar Oremar / RÛPEL - 8

Aloziya nav
mala kurdan!

Di roja me ya îroyîn de
tekoşîna gelê kurd gihîştiye
asteke pir hêja. Dema mirov
şert û mercên heremê bi wê
ve girêdayî hevsengiyên
siyasî yen qada navneteweyî
dide ber çavan bi awayekî
aşkera tê dîtin, bi hesabekî
ango bi têkoşîna li parçeyekî
tê meşandin ne gengaze
tevayî axa Kurdistanê bê riz-
garkirin. Lewma ji bo gelê
kurd xwe ji vê qedera xirab
rizgar bike beriya her tiştî
pêwîst e yekitiya xwe ava
bike... Felemez Ulug / RÛPEL - 6

Yekitiya
neteweyî ferz e

Şivan Perwer û
daxwazên me!

Bi rastî jî herkes li ku ye? Gelo yên ji me
çêtir hene? An yên heyî hew di destpêka
şaristaniyekê  da ne? An belkî jî em di
sîmûlasyonekê da dijîn û haya me jê
tune? Ev bû nizam çend sedsal em li pey
bersiva van pirsan in. Ji 1960'î vir ve jî
bi awayekî zanistî... Bîlal Ata Aktaş / R.12

Herkes li ku derê ye ? 

Bi raya min, ne tenê sîstema tenduristiyê
hildiweşe, şaristanî bi xwe hildiweşe. En-
damên Dibistana Frankfurtê bi peyva
“promesse du bonheur” (wehda
dilşadiyê) a ji Stendhalî deyn kiribûn waz
didan, lê Nazîzm hat! Wisa dixuyê ku ev
pandemî jî hatina dîktatoriya dîjîtal diyar
dike. 1984, dikare “piçekî bi derengî” be
jî, di 2024'an de pêk bê. Desthilatdar şîret
dikin ku em têkevin malên xwe û neçin
yekeyên siftxaneyan. Lê ev hilweşîna
han, ji rûyê wan qewimî... Selîm Temo - R.5

Hilmek

xwebûn

Cemîl Oguz
Komeleyê ke ma

qîmetê înan nêzanê 
RÛPEL - 9

Nêrgiz Ismayil
Ne tenê qirkirina

çandî ye…
RÛPEL - 6

Munewer A. Bazan
Demên dîjîtal û
birêxistinkirin

RÛPEL - 2

Çîmen Adil
Ber bi zimanê

dayikê ve
RÛPEL - 5

Xêzkarî bû zimanê wî
Şêwekarê kurd Omer Eken li dibis-

tanê zarokekî şermok bû û piştî
TV'an zimanê tirkî cara ewil li

dibistanê bihîst û wiha got: “Ji tirsa
mamosteyan bi kurdî û ji tirsa ez ê

şaş bikim jî bi tirkî nedaxivîm û
wisa bûm êdî nikaribûm biaxivim.
Vê rewşê ez bêziman kirim û min
xwe ji derve re digirt... Min jî dest

bi xêzkirinê kir. Min dît ku ez
dikarim çêbikim. Bi vî awayî çêki-

rina wêneyan bû zimanê min ê
sêyemîn. Min êdî bêhtir xwe bi vî
zimanî îfade dikir. Hê jî wisa ye. Bi
xêra vî zimanî ez dîsa hînî têkiliya

bi mirovan re bûm.”...
Hevpeyvîna Felat Nistishman / RÛPEL - 4

Çapemenî di hedefa hikûmetan de ye
Vîrûsa koronayê (COVÎD-19) li tevahiya
cîhanê bû krîzeke kûrewî. Ligel hemû
qadên jiyanê xist bin bandora xwe, lê bi
taybetî jî li ser aboriyê bêtir bi bandor bû.
Ji ber vê yekê hefteya borî rayedarên
dewletan krîza aboriyê kirin mijara sereke
û nîqaşên sistkirina tedbîran anîn ro-
jevê.Zanyar jî bi israr diyar dikin ku raki-
rina tedbîran dê rê li ber pêleke duyemîn

veke!Çapemeniya muxalîf û azad li teva-
hiya cîhanê ji hêla hikûmetan ve bi zextan
re rûbirû man. Rêxistina Rojnamegerên
Sînornenas (RSF), derbarê mijarê de ra-
porek aşkera kiribû. Di nava 180 welatan
de Çîn di sansurkirina nûçeyên derbarê
vîrûsê de di rêza 177'an de cih girt, her
wiha di pêvajoya vîrûsê de jî 100 rojna-
meger li Çînê hatin girtin... RÛPEL - 7

Strana me û Godard... Abdulmenaf Can / R.11Jin û nîvê dinyayê!... Derya Ozdemîr / R.2
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Gotineke birêz Sirri Sûreyya
Onder heye dibêje; "Jinan di zikê xwe
de dinyayeke
mezin bicih kir lê we di dinyaya xwe
de jinek bicih nekir." Dinya, li hem-
berî hebûna jinê kerr, kor û lal bûye.
Ev pênc hezar sal in ku ji xeynî zayîn
û xulamtiya jinê, li dinyayê jin her tim
nedîtî û tune hatiye hesibandin.

Ji dema neolîtîkê heta niha jinan
her car zilam niştecih kirine, zilaman
jin koçber, jinan zilam civakî kirine lê
zilaman jin dercivakî kirine, xwedî
bajar û dewlemend kirine, lê zilaman
jin derbajar û feqîr hêlane, jinan jiyan
daye zilaman lê zilaman mirin daye
jinan. Çi mixabin di dinyaya xwe de
cih û mafê jiyanê nadin jinan, ne ji
aliyê hebûnê ve ne ji aliyê fikr û ra-
manan ve. Belê, pergala
baviksalar,weke ku qet tunebin, di
dîrokê de tu carî cih nedaye jinên
mamoste, doktor, dermanger, hemşîre,
zanist, nivîskar, fîlozof û hwd. Pergala
baviksalar li hemberî xulamtî û
bêîradebûna jinê, xwe ji hiş û mêjiyê
wê bêpar û mehrûm hiştiye. Heke vê
pergalê jin evqasî tune nehesibanda dê
pêşveçûyîna pênc hezar sal zûtir û
baştir bûya, paşvemayîn û xirabkirina
xweza û mirovahiyê jî dê ne ewqas
bûya. Di ramanên mirovahiyê de
wekhevî, dad, felsefe, zanist helbest,
çîrok, nowel, ceribandin, gotin û bi-
wêjên gelerî dê bêhtir bûna. Tevî
hemû pêşîlêgirtinên pergala
baviksalar jî hinek jinan navê xwe li
rûpelên dîrokê nivîsandine. Mirin
dane berçavan di gelek qadan de
mohra xwe li dîrokê dane. Hinek jinan
navên zilaman li ser xebatên xwe
danîne, hinekan jî bi serhildanê
bersiva pergala baviksalar dane. Bo
nimûne nivîskara bi navê Mary Ann
Evans ya ku bi navê George Eliot
nivîsandî, dîsa jinên zanist ên wekî
Hypetia hatine qetilkirin û bi hezaran
jin bi pîrebokiyê hatine sûcdarkirin, bi
şeytaniyê re hatine eleqedarkirin û bi
saxî hatine şewitandin. Pergala
baviksalar ji bo ku wêrektî û zanîna

jinan tune bike, li holên bajaran jin
wek kole firotine û şewitandine yan jî
bidarve kirine. Lê dîsa jî jinan xwe
paşve nekişandine li hemberî hemû
êş, zehmetî û heqaretan di her qada
jiyanê de li hebûna xwe xwedî derke-
tine. Berê xwe dane fîlozofiyê,
zanistê, dîrokê, astronomiyê, wêjeyê û
hwd. Ketine zanîngehan û heya di
saziyên wekî NASA û CERN de jî
xebitîne, li van deran bûne xwediyê
tez û teoriyan. Lê vê carê xebatên
jinan li gorî yên zilaman kêmbûha ha-
tine dîtin û şûna xelatan bidin wan
dane zilaman. Hê jî jinên fîlozof wekî
fîlozof nayên hesibandin li ser xe-
batên wan şopa mohra mamosteyên
wan ên zilam dikevin wekî ku xebatên
Hannah Arendt li ser navê mamosteyê
wê Martin Heidegger tên zanîn û
dibêjin ne fikrên Hannah Arendtê ne û
wekî wê teoriyên gelek jinên din jî li
ser navên zilaman tên qeydkirin. Qada
sînemayê jî ji qadên din ne cûdatir e,
hê jî her sal di mîhrîcanên fîlman de
heqên jinên sînemager tê xwarin û xe-
latan didin sînemagerên tacîzvan û
tecawîzkar. Belê lîste dirêj dibe heya
ku hûn bêjin bes. Bi kurt û kurmancî
hê jî dinya ji kedxwarina jinê têr
nebûye. Hê jî rola pozîtîf a jinê
paşguh dike. Ji ber ku hê jî li dinyayê
pergala baviksalar dixwaze xwe bide
jiyandin.

Belê li Kurdistanê, Tirkiye û
dinyayê tacîz, tecawîz û qetilkirina
jinan her roj diçe, zêde dibe. Hema
bêje her roj bi hezaran jin rastî dest-
dirêjiyê tên û bi sedan jî tên kuştin. Li
gorî Neteweyên Yekbûyî di salekî de
87000 jin tên kuştin. Mafên wan ên
jiyanê ji destên wan tê girtin û dilê
87000 dayikan tê peritandin. Herî
kêm ewqas zarok bê dê mezin dibin.
Dinya jî xwe ji hest, hiş û mejiyê
87000 jinan mehrûm dike. Li
berçavên dinyayê komkujiya cinsekê
mirovan bi destê cinsekê din ê
mirovan pêk tê. Nîvekê dinyayê,
nîvekê din ê dinyayê qetil dike. Belê
nîvê dinyayê ji aliyê nîvê dinyayê ku
jê çêbûye ve tê qetilkirin, nîvê
dinyayê ji aliyê bav, zilam û kurên

xwe ve tên qetilkirin li berçavên
dinyayê. Hemû sazî, dezgehên civakî
û yên dewletî hemû şirîkên vê komku-
jiyê ne. Li hemberî vê komkujiyê
têkoşîneke bibandor ji aliyê dinyayê
ve nayê meşandin. Lê têkoşîna jinan a
li hemberî pergala baviksalar
bêhempa ye. Jin li berxwe didin û rê li
pergala baviksalar teng dikin. Jinên
kurd ê têkoşer pêşengtiyê ji vê
berxwedanê re dikin.

Her sal di 8'ê Adarê de meş û
çalakiyên jinên kurd hêjayî dîtinê ne.
Dîsa berxwedana jinên kurd a beriya
şerê DAIŞ’ê ya Rojava û piştî Ro-
java di dinyayê de deng daye. Êdî ji
bo hemû rêxistinên jinan ên cîhanê
cihê şanaziyê ye. Ewqas sal in di
tekoşîna azadiya gelê kurd û netewe-
bûyîna gelê kurd de jin roleke girîng
dileyîzin. Hê jî di her qada têkoşînê
de cihê xwe digirin û têdikoşin. Li
hemberî metîngerî, dagirkeriyê û
hemû amûrên şer; feqîrî, koçberî,
penaberî û komkujiyan xwe û
zarokên xwe û her car jî welatê xwe
parastine, serbilind kirine. Ji aliyê
fikrî de jî bi jineolojî re êdî gihaye
asteke ku pêşengtiyê ji jinên dinyayê
re bike. Lê di van demên dawî de li
Kurdistanê jî hejmara jinên tên
qetilkirin ne kêmî dinyayê ye. Her

roj di nûçeyan de navê jinên kurd û
navê bajarên kurdan bi kuştinên
jinan tên bihîstin û dibin mijara
nûçeyan. Ne tenê Kurdistanê li hemû
bajar û welatên kurd lê dijîn. Ji van
welatan yek jî Almanya ye. Heya
niha çend jinên kurd li Almanyayê
hatin kuştin. Herî dawî li bajarê
Dortmundê jineke şengalî ya bi navê
Olanîa Çendy a ku dayika çar
zarokan bû ji aliyê zilamê xwe ve
hat qetilkirin. Her roj jin bi rê û
rêbazên cûr bi cûr tên qetilkirin, lê
vê carê tişta herî zêde bala min
kişandî, şengalîbûyîna wê ango
êzidîbûn û kurdbûna wê bû.

Piştî 2015'an yanî piştî fermana
73'yan a li ser gelê êzidî gelek nivîs
hatin nivîsandin, gelek tişt li ser wan
hatin gotin. Êzidî kî ne? Ji çi bawer
dikin? hejmara wan, jinên êzidî yên di
destên DAIŞ’ê de û heya zarokên ku
ji tecawizkeran çêbûyîn, bûne rojev.
Niha li gorî wikipediayê hêjmara
êzidiyan di navbera 800000-850000 î
de ye. Lê Êzidî, li gelek welatên cûr bi
cûr dijîn û piştî fermana dawîn jî pi-
raniya wan di serî de Almanya, berê
xwe dane Ewropayê. Ji ber rewşa wan
gelek êzidiyan mafê mayîna li Al-
manyayê û Ewropayê bi dest xistin.
Gelek kesan ji ber keç û jinên xwe,

mafê rûniştinê wergirtin. Lê va salek
e, 4 jinên êzidî li Almanyayê hatin
qetilkirin. Jinên êzidî yên ji hovîtiya
DAIŞ’ê bi saya jinên şervan ve hatin
rizgarkirin li "navendên mafê
mirovan" bi destên hevjînên xwe tên
kuştin. Jinên êzidî li hemberî hemû
şer, tecawiz û kolekirina di sedsala
21'an de û tîbûn, birçîbûn û derûniya
ewqas giran hemlbûna ji tecawîzkeran
zarokên ji wan çêbûyîn derbas kirin û
sax man. Lê li welatên dinyayê yên
herî ewle û parastî, bêşer û bêdijmin ji
aliyê êzidiyekî ve ji aliyê bedena xwe
ve tên kuştin.Wan şervanan ji bo ku
zilamê wan di mala wan de wan
bikûjin ew rizgar nekirin. Divê de-
mildest mezin û rûspiyên civaka
êzidiyan pêşiya komkujiya jinên êzidî
bigirin û bikevin liv û tevgerê. Nexwe
dê ew jî ji bo çanda Ezdayetiyê bibe
fermana 74'an a ku bi destên wan
çêbûyî...

Lê efendîno: Nîvê dinyayê din
hişê xwe bidin serê xwe û hişyar bin;
jinên kurd di têkoşîna azadiya jinan de
gihane asteke bilind li hemberî zîh-
niyeta qirêj a DAIŞ’ê şer kirin xwe
parastin û bi serketin. Qelena wan
mejî reşên hov li wan çolên Sûriyeyê
anîn. Li hemberî vê qirkirina jinan jî
dê têbikoşin û bi ser bikevin.

Derya Ozdemîr

Di nivîsa xwe ya beriya vê de ez li
ser bikaranîna medyaya civakî ya ji
hêla rêxistinan ve sekinîbûm. Di vê
nivîsê de jî dixwazim balê bikişînim
ser heman mijarê. Ji xala duyem
berdewam dikim.

2. Yek ji mijarên ku mirov ni-
kare tenê bi xebatên rêxistinên jinan
sînordar bike, xebatên der barê zi-
manê kurdî de ye. Di demên koro-
nayê de xwe çalakkirina ji bo
zimanê kurdî him hêjayî silavkirinê
ye û him jî sedema rexneyê ye.
Gelek platform, rêxistin, sazî û tev-
gerên kurdîhez van rojên li malê ji
bo hînbûn, fêrkirin û pêşxistina
kurdî wek derfet dîtin û materyalên
curbecur amade kirin, bi awayên
online pêşkêşî gel kirin. Ne tenê ji
bo kurdan, di heman demê de ji bo
kesên dixwazin fêrî kurdî bibin,

kursên online hatin vekirin. Ji bo
zarokan vîdyoyên çîrokan, ên klasi-
kên cîhanê û Kurdistanê hatin ama-
dekirin û hwd.

Ev helwest wek xwedîderketina
çand û zimanê kurdî bi awayekî
pratîk di ajandayên tevgeran de cihê
xwe girt û di çarçoveya dîrokî ya
netewayetiyê de wek amûreke teko-
şînê ya rêxistinan derkete pêş. Bê-
guman xebatên der barê zimanê
kurdî de ji demeke dirêj ve ye bi
riya medyaya civakî ji hêla gelek
kes û saziyan ve tên pêşkêşkirin. Bi
riya çalakbûna rêxistin û tevgeran
ev derfet hîn zêde hat xuyakirin. Ev
di heman demê de mijara rexneyê
ye jî, lewre hîn di vê helwestê de ji
xeynî derengmayînê, xetereya wek
hobiya demên koronayê dîtin jî xwe
vedişêre. Lazim e, ev wek xebateke
esasî berdewam bike.

3. Hat dîtin, di van rojên pande-
miyê de pirsgirêkên civakî ji bo kes
û civakên dezavantaj rewşê hîn xe-
rabtir dike. Feqîr hîn feqîrtir dibin,
bêmal hîn bêwartir dibin, jinên di

tengasiyê de hîn tengezartir dibin,
pergalên zordar hîn zordartir dibin.
Li dijî vê yekê nîşandana helwestê,
birêvebirina siyaseteke civakî ya bi
riya amûrên dijital, beramberê vê
hişyarkirin agahdarkirin û mobîlî-
zekirina gel dişibe hunera bi yek
kevirî xistina deh sêvan (ne çivîk).
Gelek rêxistinên jinan bi taybetî di
mijara tundiya li ser jinan û rewşa
penaberan de, di mijara li malê
mayîn û pirsgirêkên girêdayî vê de,
her wiha li dijî polîtîkayên dewle-
tan, ku hîn agresiftir bûne de, kam-
panya û xebatan dimeşînin. Ligel
bikaranîna medyayê ya bi awayekî
cihêreng di vê rewşê de ya nû ew e
ku, rêxistin û tevger qada medyaya
civakî wek qada mîtîngê bi kar
tînin. Û axaftvanên wan bi giştî –
êdî ne tenê berdevk, pispor an jî
kesên navdar- jinên ji her qadên ci-
vakê ne. Qada online ji herkesî re
derfeta temsîliyeta wekhev pêşkêş
dike.

4. Tekoşîna jinan a li dijî ne-
wekheviyê û bindestiyê ji destpêka

sedsala 21’î de gihîşte asteke nû.
Tekoşîn û berxwedanên cuda yên
jinan li her devera cîhanê bi awa-
yekî transnasyonal xwe digihînin
hevdû, torên hevpar ava dikin, ban-
gewaziya tekoşîna hevpar mezin
dikin. Meh tuneye, bê konferans an
jî civîneke bi vî rengî derbas nebe.
Bi taybetî tekoşîna jinên kurd a li
Kurdistanê û tekoşîna jinên Zapatîs-
tayê li her platformî wek mînak tên
nîşandayîn. Di rojên em tê re derbas
dibin de gelek rêxistinên jinan civîn
û konferansên xwe, her wiha torên
xwe derbasî qada online kirin.
Mînak civîna online ya jinên zapa-
tîstî ya bi mijara ‘jin têdikoşin’ ji
hêla 17 hezar kesan ve hat şopan-
din, heta ji ber hejmar gelek zêde
bû, gelek kes jî nikaribûn bi awa-
yekî zindî bişopînin. Qada medyaya
civakî ji nişka ve sînor û dûrbûnan
bêwate kir, bi dehhezaran kes dika-
rin tekoşînên li deverên cuda yên cî-
hanê bişopînin, ji wan feyz û sûdê
werbigirin. Qada dîjîtal him di ava-
kirina torên transnasyonal û him jî

agahdarkirina der barê van toran de
derfeteke alternatîf pêşberî miro-
van-bi taybetî jinan dike.

5. Bêguman xal dikarin bên zê-
dekirin; lê di çarçoveya vê gotarê de
wek xala dawî mirov dikare hevkarî
û cudahiyên çalakiyên “offline” û
“online” bigire dest. Ji ber rewşa
awarte mafên bingehîn ên wek li-
darxistina çalakiyan an jî serbestiya
tevgerînê ji binî ve hatin sînordarki-
rin. Lê dîsa jî rêxistin li cihên der-
feta derketina derve lê heye, bi
yekkesî an jî du kesî, heta di hin
rewşên derasayî de –wek mînaka
penaberan- hîn zêdetir dikarin li
derve, her qadê ji xwe re bikin qada
çalakiyê. Ev yek wate û girîngiya
çalakiyên girseyî/negirseyî ji nû ve
dide şîrovekirin. Êdî çalakiyên (dîjî-
tal an jî real ) ên bi çend kesan an jî
bi milyonan ne pîvanên serkeftin an
jî binketinê ne. Lewre ya rêxistinan
demdirêj û li gorî demê li ser lingan
dihêle, ji xeynî doza wan a mafdar
bikaranîna amûrên tekoşînê yên bi-
rêkûpêk û domdar in.

Munewer
Azîzoglu Bazan

Biyan

Di demên dîjîtal de rêxistinkirina tevgeran (2)

Jin û nîvê dinyayê!
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Di 1’ê Gulanê de cihêkarî
Di nav hefteyê de 1’ê Gulanê
Roja Yekitî, Piştevanî û Têkoşînê
ya Karkeran hat pîroz kirin. Ji
ber vîrusa koronayê, îsal 1’ê Gu-
lanê jî mîna Cejna Newrozê ji her
salê cudatir hat pîrozkirin. Her
çiqas pîrozbahî ji her salê cud-
atirbûn jî nêzîkatiya dewletê ya li
hemberî pîrozbahiyan heman
nêzîkatîbû; êrîş, atengkirin û
binçavkirin. Lê berî ku qala
pîrozbahî û êrîş, atengkirin û
binçavkirinên 1’ê Gulanê bikim,
dixwazim bi kurtasî qala dîroka
1’ê Gulanê ya li Tirkiyeyê bikim.

1’ê Gulanê, di encama
têkoşîna kedkaran a ji bo dema
xebata rojane ku dakeve 8 saetan
derketiye holê û li komara
Tirkiyeyê cara ewil di sala
1923’yan de bi awayekî fermî
wekî cejn hatiye qebûlkirin. Lê
salek piştî vê qebûlkirinê
pîrozbahiyên bi girseyî yên 1’ê
Gulanê hatine qedexekirin. Di
sala 1925’an de her cure
pîrozbahiyên 1’ê Gulanê hatine
qedexekirin. Lê li gel vê qedex-
eyê jî rêxistinbûna karkeran li
Tirkiyeyê berdewam kiriye.

Karker her têkoşiyane
Cara yekemîn di sala 1976’an

de bi pêşengiya Konfederasyona
Sendîkayên Karkerên Şoreşger
(DÎSK), li qada Taksîmê bi beş-
dariya 200 hezar karkerî 1’ê Gu-
lanê hatiye pîrozkirin. Salek piştî
vê pîrozbahiyê di sala 1977’an
1’ê Gulanê dîsa li qada Taksîmê
bi beşdariya 500 hezar karkerî
hatiye pîrozkirin. Lê di
pîrozbahiyê de li dijî karkeran
êrîşek dijwar pêk hatiye. Li gorî
daneyên fermî 34 karkeran, li
gorî daneyên DÎSK’ê jî 36 kark-
eran, di vê êrîşê de jiyana xwe ji
dest daye.

Piştî vê êrîşê qada Taksîmê li
Tirkiyeyê bûye sembola 1’ê Gu-
lanê û ji bo vê gelek tekoşîn
hatiye dayîn. Di darbeya 12’ê
Îlonê de bi hinceta vê êrîşê
careke din 1’ê Gulanê hatiye
qedexekirin. Lê li gel qedexeyê jî
1’ê Gulanê her sal bi têkoşîna
karkeran hatiye pîrozkirin. Piştî
vê têkoşîna kedkaran, di sala
2009’an de bi awayekî fermî 1’ê
Gulanê weke “Roja Piştevanî û
Kedê” hatiye ragihandin. Destûr
hatiye dayîn ku li qada Taksîmê
pîrozbahî bên kirin. Lê piştî çend
salan dîsa qada Taksîmê ji
pîrozbahiyan re hatiye qedex-
ekirin.

Taksîm dibe navenda aloziyan
Lê li gel qedexeyê jî her sal

kedkar û karker hewl didin 1’ê
Gulanê li qada Taksîmê pîroz
bikin. Lê desthilata AKP’ê destûr
nade ku 1’ê Gulanê li Taksîmê bê
pîrozkirin. Tenê destûr dide nûn-
erên sendîkayên nêzî xwe li Tak-
sîmê bi awayekî sembolîk 1’ê
Gulanê pîroz bikin. Ji ber vê
yekê her sal Taksîm bi rojan tê
dorpêçkirin û li derdora wê di
navbera polis û karkeran de alozî
dertê.

Vîrusa koronayê ya hemû
Cîhanê kiriye bin bandora xwe,

bandora xwe li pîrozbahiyên 1’ê
Gulanê yên îsal jî kir. Ji ber
vîrusê, bi hefteyek beriya 1’ê Gu-
lanê Konfederasyona Sendîkayên
Karkerên Şoreşger (DÎSK), Kon-
federasyona Sendîkayên Ked-
karên Cemaweriyê (KESK),
Yekitiya Odeyên Avahîsaz û En-
dezyarên Tirk (TMMOB), Yeki-
tiya Bijîjkên Tirk (TTB) û
pêkhateyên 1’ê Gulanê li hev
civiyan û biryar dan ku bêyî
girseyî 1’ê Gulanê li ser medyaya
civakî, pace û şaneşînan pîroz
bikin. Lê destnîşan kirin ku wê bi
awayekî sembolîk biçin Taksîmê
û li wir pîrozbahiyek sembolîk
bikin. Di vê mijarê de bi
rayedarên hikûmet û dewletê re li
hev jî kiribûn.

Pace û şaneşîn bûn qad
Lê ji bilî van pîrozbahiyên

van konfederasyon û sendîkayan,
hemû pîrozbahiyên 1’ê Gulanê ji
aliyê polîsan ve hatin astengkirin
û êrîş li karkeran hat kirin. Li
gelek deveran jî ji bo
pîrozbahiyên 1’ê Gulanê neyên
kirin, gelek karker ji bo demekê
hatin binçavkirin. Lê li gel van
hemû astengî û êrîşan jî kedkar û
karker li her dera Tirkiye û
bakurê Kurdistanê derketin derve
û bi awayekî kêmbeşdar 1’ê Gu-
lanê pîroz kirin.

Pîrozbahiyên balkêş û rengîn
jî di saetên şevê de pêk hatin.
Kedkar, saet di 21:00'an derketin
pace û şaneşînên malên xwe
sirûdên 1’ê Gulanê gotin û li dijî
zextên karsazan û polîtîkayên
hikûmetê yên li ser xwe dirûşm

berz kirin. Karkeran di daxuyanî
û çalakiyên xwe de polîtîkayên
hikûmetê li ser karkeran rexne
kirin û destnîşan kirin ku di rojên
vîrusa koronayê de jî karsaz û
hikûmet karkeran bi zorê didin
xebitandin û bergiriyan tenê ji bo
xwe digirin.

Cihêkariyê kûr dike
Di peyamên pîrozbahiyên 1’ê

Gulanê yên îsal de daxwaza per-
galeke nû ya civakî derket pêş. Li
Tirkiyeyê partiyên hatine ser
desthilatê timik li xwîna kedkar û
karkeran mijiyane û ji bo têkbirina
rêxistinbûna karkeran serî li her
rêyî dane û cihêkariyê kirine nav
sendîkayên karkeran. AKP jî yek
ji van partiyan e ku vê cihêkariya
kûr kiriye. Di pîrozbahiyên îsal de
jî ev yek bi awayekî aşkera xwe
da der. Taksîmê ji DÎSK’ê re
qedexe kir û lê ji konfederasyonên
nêzî xwe re vekir.

Piştî salê dûr û dirêj, kon-
fedarasyonên karkeran ji ber
polîtîkayên ji hêla AKP’ê ve li
dijî kedkar û karkeran tên
meşandin nêzî hev bûbûn. Di
dawiya sala 2019’an de ji bo di-
yarkirina buhayê mûçeya kêmane
li hev kiribûn û bi yek dengî li
dijî mîqdara hikûmetê der-
ketibûn. Bi armanca hilweşand-
ina vê nêzîkbûna sendîkayên
karkeran destûr da hin
sendîkayan û destûr neda hin
sendîkayan ku 1’ê Gulanê pîroz
bikin. Weke hincet jî ewlehiyê
nîşan da. Bi vê yekê jî
sendîkayên kedkar û karkeran
krimînalîze kirin.

Desthilata AKP’ê di 1’ê Gulanê de jî cudakarî kir. Ji sendîkayên nêzî xwe re tu astengî
dernexist lê her cure êrîş bir ser sendîkayên muxalîf û pîrozbahiyên wan asteg kirin

Qedrî Esen

Lê roja 1’ê Gulanê, heyeteke
DÎSK’ê ya ji 25 kesan pêk
dihat dema xwest ji bo
bîranîna karkerên di sala
1977’an de hatibûn qetilkirin,
biçe Taksimê hat astengkirin.
Polîsan tacegula di destê
heyeta DÎSK’ê xistin xwarê û
kirin bin piyê xwe. Dîsa seroka
giştî ya DÎSK’ê Arzû Çerke-
zoglû jî di nav de hemû heyetê
binçav kirin. Bi vê yekê re
pîrozbahî û astengiyên 1’ê Gu-
lanê jî dest pê kir. Çerkezoglû,
piştî berdana xwe bertek
nîşanî astengkirin û binçavki-
rina wan da û diyar kir ku bi tu
awayî 1’ê Gulanê nayê qedex-
ekirin û wê kes nikaribe 1’ê
Gulanê qedexe bike.

Piştî vê astengkirin û
binçavkrina heyeta DÎSK’ê bi
çend saetan şûn de, heyeteke
ji Konfederasyona Karê Ce-
maweriya ya Yekgirtî, Konfed-
erasyona HAK-ÎŞ û
HAK-SEN’ê yên nêzî hikûmetê
pêk dihat, bê astengî çû Tak-
sîmê 1’ê Gulanê pîroz kir.
Nûnerên van konfederasyon û
sendîkayan li tevahiya Tirkiye
û bakurê Kurdistanê
pîrozbahiyên xwe yên 1’ê Gu-
lanê pêk anîn. Li hemû cihan jî
polîsan ji wan re qad vekirin û
bê alozî hiştin 1’ê Gulanê pîroz
bikin.

Tenê ji alîgiran
re serbest e

Mem Avba

Aloziya nav
mala kurdan!

Çil sal in xewna gelê kurd e ku ‘Yekitiya
Neteweyî’ pêk bê û ji bin nîrê desthilat-
daran derkeve. Mixabin çi ji ber polîtîka-
yên zilhêzan ên li ser Kurdistanê, çi ji
ber zext û zilma serdestên welêt ku tim
xwestine Kurdistanê di bin dagirkeriya
xwe de bihêlin, ev daxwaz pêk nehatiye.

Gelek caran hewldanên hêzên kurd
çêbibin jî ji ber nîfaqên serdestan ev ar-
manc neçûne serî. Pirsgirêk di nav gelê
kurd, heta gelên Kurdistanê dijî de nîne;
lê hêzên kurdî nekarine tifak û hevpey-
maneke neteweyî-niştimanî pêk bînin û
li ser xaka xwe bibin xwedî maf û gotin.

Dibe ku heta niha ji ber sedemên
cuda ev polîtîkayên neyar û xêrnexwa-
zan encam girtibin. Siyaseta dagirkerên
Kurdistanê diyar e; ‘dabeş bike, parçe
bike, bi rêve bibe!’ Lewre hemû hêza
xwe jibo serxistina vê polîtîkayê bikar
tînin. Heta niha mirov dikare bibêje ku
bi ser ketine jî! Lê êdî ji niha û pêde şen-
seke gelê kurd nîne ku weke sedsala borî
nêz bibin. Heqekî wan ê wiha jî nîn e, ji
ber nakokiyên hizbî û bîrdozî ku qalikê
gûzê danagire, bihêlin ku gelên Kurdis-
tanê sedsaleke dîtir jî di bin nîrê dagir-
kerî û mêtîngeriyê de bimîne!

Belê çiqas hêzên kurdî hewldane di
mijara yekitiya neteweyî de gavekî bavê-
jin, serdest û dagirkerekî tiliya xwe xis-
tiye navê û ev hewldan vala derxistiye.
Ma gelo ewqas basîret û dilpakiya hêzên
kurdî nîne ku van lîstîkan bibînin; bi pê-
kanîna vê armanca pîroz, daxwaza neya-
ran di gewriya wan de bihêlin! Bêguman
hêzên kurdî xwedî vê pêşdîtin, behre û
daneheviyê ne. Baş e wê demê çima pêk
nayê? Ma gelo pêwîstiya gelê kurd pê
nîn e? Berovajî, bi qasî nan û av jê re pê-
wîst e. Heke ev neyê pêkanîn, di vê se-
dalê de dibe ku hebûna kurd bi giştî bête
ber tasfiye û tunekirinê. Çimkî dagirke-
rên welêt ji bo ku îdiaya xwe ya siyaseta
navneteweyî winda kirine, hemû derfet û
hêza xwe ji zilhêzan re pêşkêş dikin ku
Kurdistanê di bin nîrê xwe de bigirin.
Zilhêz jî ji bo berjewendî û polîtîkayên
xwe, dîsa ji bo ku sedsalê dîtir jî gelê
kurd bê statû bihêlin û li Rojhilata Navîn
ji bo polîtîkayên xwe bikar bînin, çavê
xwe ji wan re digerin.

Pirsgirêka li Zinî Wertê jî weke ku
gelek caran hatî nirxandin jî parçeyek
van polîtîkayên dagirkeran e ku dîsa
hêzên kurdî bi rojevên hundirîn re mijûl
bikin; heke bikaribin bi hev bidin şerki-
rin û armancên xwe yên dagirkeriyê
bibin serî… Dîmena derdikeve holê
zêde dilxweş nîne. Li aliyekî nakokiyên
kurdan ên bi Tirkiye û Iraqê re, dîsa ne
rasterast be jî bi Îran û Sûriyeyê re; li
aliyê dîtir rageşiyên navxweyî ya hêzên
kurdî de rû dide, metirsiyeke mezin der-
tîne holê. Heke hêzên kurd van kêşeyên
xwe li ser feraset û giyana neteweyî ne-
karin çareser bikin, dê texrîbatên mezin
di nava civaka kurd de çêbike.

Ji ber navendparêziya hişk a hikumeta
Kurdistanê, YNK’ê ji bo pergala rêvebe-
riya Başûr, pêşniyara ‘Îdareya Ne Na-
vendî’ kir. Bêguman ev pêşniyareke cih
de ye ku ji bo tevahiya welêt bê pêkanîn.
Jixwe Tevgera azadiyê tevahiya welêt vê
pergalê pêşnihar dike. Lê divê ev pêşni-
yar tenê ji bo Silêmaniyê, Hewlêrê nebe;
divê ji bo Şengalê, ji bo Amedê, ji bo Qa-
mişlo, ji bo Mahabad jî bê daxwazkirin.
Ango mijar takekesî û bi refleksên hizbî
nebe ku kurd bikaribin bi hestên nete-
weyî li nav mala xwe azad bijîn.
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Şêwekarê kurd Omer Eken têkildarî
hunera xwe pirsên rojnameya me
bersivand. Eken behsa serpêhatiyên
xwe yên naskirina zimanekî din,
dûrketina ji bajarê xwe, veger û
mijarên hunera xwe kir.

Te kengî û bi çi awayî dest bi
xêzkirina wêneyan kir?

Ez li dibistanê zarokekî şermok
bûm. Min piştî TV'an zimanê tirkî
cara ewil li dibistanê bihîst. Li dibis-
tanê axaftina bi kurdî qedexe bû. Sîx-
urên mamosteyan hebûn, îş û karê
wan ew bû fesadiya kesên bi kurdî di-
axivîn dikirin. Yên biaxiviyana di-
hatin cezakirin. Ev rewş bi min pir
xerîb dihat. Ji tirsa mamosteyan bi
kurdî û ji tirsa ez ê şaş bikim jî bi tirkî
nedaxivîm û wisa bû êdî min
nikaribû biaxivim. Vê rewşê ez bêzi-
man kirim û min xwe ji derve re di-
girt. Ez bi tena serê xwe digeriyam û
min bi tena serê xwe dilîst. Paşê bi
xêra xalê xwe ez hînî çêkirina
wêneyan bûm. Weneyên wî yên bi
kaxidên kopiyê pir bala min dik-
işandin. Min jî dest bi xêzkirinê kir.
Min dît ku ez dikarim çêbikim. Bi vî
awayî çêkirina wêneyan bû zimanê
min ê sêyemîn. Min êdî bêhtir xwe bi
vî zimanî îfade dikir. Hê jî wisa ye. Bi
xêra vî zimanî ez dîsa hînî têkiliya bi
mirovan re bûm.

Tu çima û bi çi armancê ji Sten-
bolê hatî Kurdistanê û wek huner-
mendekî kurd te çi zor û zehmetî li
Stenbolê dîtin?

Ji ber ku zanîngeha herî baş a
beşa min lê heyî, li Stenbolê ye, ez
çûm wê derê. Heger li Amedê
hebûya ez nediçûm Stenbolê. Ez ji
Amedê hez dikim. Ez ji têkilî û
sohbetên germ hez dikim. Hevîrê
vî bajarî bi serpêhatiyên dîrokî,
zilm, kuştin û bi serhildanan tirş

bûye. Bajarekî zindî ye. Ez dengên
qêrînên êşên vî bajarî dibihîzim.
Qêrîneke bêrawestan e. Min
nikaribû xwe li dengê vê qîrînê kerr
bikim. Min pir li strana 'mirin pir
xweş e keko hawar li milkê bavê'
guhdarî dikir. Ji bo vegera Amedê
dudil bûm. Di wê demê de şerê li
Sûrê dest pê kir û ev bû sedem ku ez
teqez werim. Dikarim bêjim ruhê
min ez anîm Amedê. Salên ewil ên li
zanîngehê jî min xwe xerîb hîs dikir.
Paşê hevalên min çêbûn. Min çepgirî
û rastgirî nas kirin. Min wexta xwe
bêhtir bi xwendinê derbas dikir. Min
hevalên jin nas kirin. Ev jinên nû
bûn. Ji têkoşînê hez dikirin, serî
danetanîn, jinên ji hêza xwe bawer û
li ser piyên xwe bûn. Ez li ser dîn
sekinîm û min dît ku pêdiviya me ne

bi dîn, bi exlaq heye.
Pirsgirêkên min ên aboriyê

hebûn. Ji bo debara xwe ez li ba wê-
nasazan xebitîm û min karên wan
kirin. Wek her kurdî hem madî hem
jî maneyî min zehmetî dîtin. Min ci-
hêkarî pir dîtin. Di camîaya me de
cihêkarî ne bi tundî lê xwe di binê
simêlan de nîşan dide.

Niha li Amedê atolyeya te ya wê-
nesaziyê heye. Dikarî behsa wê bikî
û asta xwendekarên te çawa ye?

Navê wê 'Atolyeya Wêneyan a
Nûartê' ye. Li vê derê hem karê xwe
dikim hem jî ders didim xwende-
vanan. Ev sal û nîvek e bi xwende-
vanên xwe re em dixebitin. Tev jî pir
serkeftî ne. Ji pîşeyên cihê xwende-
van hene. Eleqeya wan baş e.
Hinekan dest bi xebatên xweser
kiriye. Ger berdewam bikin ez bawer
im wê berhemên pir baş çêbikin.

Cudahiyên navbera xebatên
hunerî yên li Kurdistan û Tirkiyeyê
çi ne?

Li Kurdistanê sazî û kesên destekê
didin hunerê û fon ji bo karên hunerî
vediqetînin hema bêje tune ne. Li ba-
jarên mezin yek galeriyeke serbixwe
tune ye. Ji ber derfetên ku hunermend
enerjiya xwe bikaribin veguhezînin
hunerê û hilberînin tune ne, ew jî berê
xwe didin aliyê Tirkiyeyê. Derfetên li
Tirkiyeyê hinekî ji yên li Kurdisatanê
çêtir in. Li Tirkiyeyê hunermend bi
rêya galerî û saziyan tim bi liv û
tevger in. Ev rewş dike ku hunermend
hilberînin. Ji aliyê hunerê ve ev at-
mosfer li Kurdistanê tune ye.

Di berhemên te de bandora kîjan
teknîk û fikrên wênesaziyê hene û
kîjan wênesaz in yên herî zêde
berhemên wan serkeftî ne bo te?

Ji aliyê teknîkî ve min kesek ji
xwe re wek referans negirt û ew
teqlîd nekir. Lê ji aliyê ramanî ve
bandora gelek hunermendan li ser
min heye. Teknîka niha ez bi kar
tînim jê re 'Teknîka Serdema Rone-
sansê' tê gotin. Ji dema min rahijtiye
firçeyê, ez vê teknîkê bi kar tînim lê
berê min nizanibû ku ev teknîka
Ronesansê ye. Berê bi amatorî lê niha
bi profesyonelî bi kar tînim. Ez bêhtir
berhemên Zdzislaw Beksinski, U.
Rembrant û Neşet Gunal diecibînim.

Di gelek wêneyên te de jin û mêr
bi hev re ne. Di van wênayan de jin
serwer e û mêr di bin serweriya jinê
de ye. Der barê vê de dixwazî çi bêjî?

Ez wêneyên xwe li ser pirsgirêk û
dubendiyên mirovan çêdikim. Pirs-
girêka jinê jî yek ji wan pirsgirêkan

e ku li erdnîgariya me û li cîhanê ye.
Li gor min ev pirsgirêka herî mezin
û bingehîn e. Jin li her devera cîhanê
di bin serweriyekê de ne. Ez nikarim
çavên xwe li vê bigirim. Jin ji rêve-
birinê dûr hatiye hiştin. Di her warî
de tê eciqandin. Nikare li gor dilê
xwe bijî. Ji ber vê jî, jina serbilind,
şanaz û ya dikaribe şer bike dibe
îlham ji berhemên min re. Belkî ev
hinek utopîk e jî lê ez dixwazim bibe
rastiyek.

Cîhana ez xeyal dikim wiha ye. Li
dijî cîhana niha ye. Di vê cîhanê de ya
serwer jin e. Lê bi piranî bi edalet e û
wekheviyê diparêze. Carna jî bi hêza
xwe ji hişê xwe ve diçe û dibe wek
mêran. Ev dibe sedema wendabûna
hêza wê; qels dibe û tenê dimîne, dîsa
dibe lîstikvaneke serweriya mêran. Ez
dixwazim cîhaneke jin lê serdest in
bibînim. Bi ya min çaviya hemû
xirabiyan hişmendiya mêran e. Şer,
dîn, siyaset, perwerde hemû mêr in.
Hemû tiştan mêr diyar dikin. Hiş-
mendiyeke tuneker e; ev pir xeter e.
Jin bi ûjdan e, dikare bibe hêvî.

Çi rol û mîsyona hunermendan ji
bo vegotina rastiya civakê heye?

Pênase û peywira hunermendan
her tim hatiye nîqaşkirin. Hin kes
dibêjim divê hunermend demokrat be
hin kes jî dibêjin ne mecbûr e
demokrat be. Di dîrokê de jî ev nîqaş
her tim hebûye. Hunermedên li dijî
faşîzmê şer kirine jî, yên faşîzm
destek kirine jî hene. Lê dema em li
berhemên hunermend dinihêrin, em
nabêjin ew yekî/e çawa bûye. Dibe ku
ew kesek xerab be lê berhemên wî
bên ecibandin. Lê li gor min huner-
mend divê mirovên baş bin. Divê
sekna hunermendan cuda be û civakê
hişyar bikin. Di guhertin û veg-
uhertina civakê de rola hunermendan
mezin e. Hunermend dikare

berê civakê bide rêya xerab, dikare
bide ya baş jî. Me ev mînak li
Tirkiyeyê dîtin. Em dizanin ku huner-
mendên desthilatê jî hene û ji bo
polîtîkayên desthilatê tên bikaranîn.

Şert û mercên wênesaziya li Kur-
distanê çawa nin û peyameke te ji bo
wênesazên kurd heye?

Li Kurdistanê gelek hunermendên
ciwan ên serkeftî hene. Lê derfet pir
kêm in. Nikarin projeyên xwe pêk
bînin û dengê xwe ragihînin. Ji ber vê
jî nikarin fikrên xwe baş pêşkêş bikin.
Di hunerê de pêşkêşî pir girîng e.
Pirsgirêkên aborî bandorê li pêşkêşiyê
dikin. Li welatên rojavayî rewşa
mirovan baştir e. Bêhtir zarokên
dewlemendan bi hunerê re eleqedar
in. Ew bêhtir dikarin dengê xwe ragi-
hînin û pêşkêşiya xwe baş bikin. Em
amatortir in! Şert û mercên xebata me
û yên wan ne wek hev in. Cudahiyên
sosyo-polîtîk hene. Bifikirin hûn
wêneyên xwe çêdikin û dengê çekan
tê we û ji nişka ve vediciniqin. Her
tim mirin, girtin, xespkirina îradeyê...
Ev nahêlin mirov bi awayekî tendurist
bifikirin û hilberînin. Divê em pir
bixebitin. Em kurd nikarin hemû
dema xwe li kafeyan bi virde û wêde
xerc bikin û her tim heman tiştan
nîqaş bikin. Divê em rabin ser xwe,
karê xwe baş bikin û hilberînin. Pêdi-
viya me ya mezin ev e.

Dikarî hinekî behsa pêşangehên
tev lê bûyî û xelatên te wergirtine
bikî û çi proje li ber destê te hene?

Min pêşangeha xwe ya yekemîn li
Enqereyê di 2015'an de li Galeriya
Hunerê ya Soyutê vekir. Ya duduyan
jî li salona Şanoya Bajêr a Amedê
vekir. Gelek kesên cuda hatin
pêşangeha li Amedê û vê ez pir
kêfxweş kirim. Ji xeynî van ez tev li
gelek pêşangeh, çalakî û fuarên
hunerî bûm. Min xelata xwe ya
yekemîn di dibistana navîn de wer-
girt. Heta niha min 9 xelatên cuda
wergirtine. Niha ez li ser wêneyekî
mezin dixebitim. Di vî wêneyî de, ke-
sayet û pêşengên kurdan ên girîng
hene ku di sed salên dawî de derke-
tine pêş û ji bo gelê xwe bûne hêvî.
Di meha nîsanê de li Stenbol Yeni
Kapiyê fuara me ya hunerê hebû lê ji
ber şewbê hat betalkirin. Her wiha di
meha nîsan û gulanê de jî projeyên
me yên pêşangehan hebûn ew jî hatin
taloqkirin. Ji bo pêşerojê jî ez
dixwazim li Amedê akademiyeke
hunerê ya taybet vebikim.

Ez wêneyên xwe
li ser pirsgirêk û

dubendiyên
mirovan xêz

dikim. Pirsgirêka
jinê jî yek ji wan
pirsgirêkan e ku
li erdnîgariya me
û li cîhanê ye. Li

gor min ev
pirsgirêka herî

mezin û
bingehîn e. Jin li

her devera
cîhanê di bin

serweriyekê de
ne. Ez nikarim
çavên xwe li vê

bigirim... Di
guhertin û

veguhertina
civakê de rola
hunermendan

mezin e

� Felat Nishtiman

ŞÊWEKARÎ BÛ ZIMANÊ MIN Ê SÊYEMÎN

Omer
Eken

kî ye?

Di sala 1988'an de li
gundê Salika yê li ser

Farqînê hatiye
dinyayê. Malbata wî

debara xwe bi çandinî
û sewalkariyê dike.
Dibistana seretayî û
ya navîn li Farqînê,

lîse jî li Amedê(
Lîseya Hunerên

Bedew a Anadoluyê)
xwendiye. Di ala
2014'an de Beşa
Hunerên Bedew a

Zanîngeha Mîmar Sî-
nanê diqedîne. Niha li

Amedê li atolyeya
xwe wênesaziyê dike.

4-10 Gulan 2020Hevpeyvînxwebûn04

Îlhama min jina serbilind e

rupel 4:Layout 1 02.05.2020 20:23 Page 1



4-10 Gulan 2020Wêje û Zimanxwebûn05

Thomas Bernhard, di vehênana
Hilmê (Der Atem) da, wek
hemû vehênanên xwe, behsa
xwe dike. Li sanatoryumê, li “ye-
keya siftxaneyê” (intensive care
unit) ye. Yên hêviya jiyînê jê ne-
maye, dibin ciyekê zêde ronahî.
Dor tê Thomasê biçûk. Lê Tho-
mas dijî. Difikire ka bo îspata ji-
yîna xwe çi bike. Dikare pêçiyên
xwe bilivîne, lê na, pêçiyên hin
miriyan jî dilivin. Dibe ku pey-
wirdarê wî dibe ber bi ciyê zêde
ronahî ve, vê diyardeyê wek nî-
şaneya jiyînê nebîne. Di dawiyê
da hilm tê bîra wî. Hilmê distîne,
her hilmê distîne û dide!

Kurê min ê bo dîtina sedyeyê
diçû û dihat, bi destê min girtibû
û peyva min beriya salan jê re go-
tibû, dubare dikir: “Netirse!” 18
sal berê gava min jê re gotibû
“netirse”, fahm nekiribû ka çi di-
bêjim, ji ber ku hêj peyvên xwe
tunebûn. Ji ber fişara zêde kezeba
wî teqiya bû, hilma distend û ber-
dida diçû nav valahiya zikê wî,
zikê wî wek kureya hesinkaran
hildibû û datanî. Min ew ji “mala
nûzayiyan” a xerab a dewletê bi
hetk û cersê biribû nexweşxane-
yeka taybet. Xortoma cîhaza van-
tîlatorê ketibû sînga wî ya çepê û
berê wî dabû jiyanê. Hingê ev pê-
çiyên wî yên dirêj ên li ser gitara
lê dixe digeriyan nebûn. Bi çar pê-
çiyên xwe yên ziravoçkî, bi zor û
zehmetî pêçiya min a qilîçê, ya
min ji şibakoka kuvozê dirêjî wî
kirî zevt kiribû. Îca sala çûyî gava
li ser sedyeyê bi destê wî hesiyam,
ew hilma rebenok a 18 sal berê
hatibû bîra min.

Tişta duyem hat bîra min,
hilma Bernhardî bû. Ew Bern-
hardê Otrîşiyên (Austrian) li
Leipzigê bi coş pêşwaziya Na-
ziyan dikirin nebexşandiye. Ew
nivîskarê tevdîr daniye ser pir-
tûkên xwe ku li Otrîşê neyên fi-
rotin. Hilma Thomasê biçûk ku
bide û bistîne wê pê bihesin ku
va sax e…

Li yekeya siftxaneya ez bi-
rimê, nexweşên gelekî nesax
hebûn. Morgeka mirî lê!

Kalemêrek hebû, te digot di
roja qiyametê da li benda dora
xwe ya hisabê xêr û gunehan e.

Zêde nediqilqilî, wisa dixuya ku
şerdên dînê xwe anîbû cî. Li der-
ziyên lê dixistin, kontrolkirinê û
pîvereyên tensiyonê dinihêrî bêyî
bertekekê û wek karmendekê
dorhêlî yê li benda dora xwe ye,
hilma xwe distend û dida.

Li aliyê min ê çepê jineka laşê
wê ew terikandibû, cilik û potên li
ser xwe radikirin. Li bal wê fahma
şermê nemabû, lê li bal min hebû,
min careke dî berê xwe nedayê, lê
her guhê min lê bû. Qasê carekê
hevokên bi Tirkî yên şikestî wek
cilikan ji ser xwe diavêtin û dizi-
virî Kurdî, ew Kurdiya zimanê ji-
yana terikandî ye. Te digot
dixwaze careka dî bijî.

Mêrikê li aliyê min ê rastê,
dibêjî qey tenê bi perçeyê laşê
xwe yê hilmê distîne û dide re
eleqedar bû. Laşê wî, wek hespê
li ber sekrata hişk û ziwa bûbû.
Tenê ji bêvila xwe hilm distend
û dida. Dijiya, lê nemabû wî
bibin ciyê zêde ronahî.

Ne şaş bim, li ser berzika
min û li bin qarçika min jelên ji
qeşemê hebûn. Her diricifîm.
Min dikir û nedikir careka dî
navbera min û laşê min ê xwes-
tibû min biterikîne xweş nedibû.
Ti kes wek ez xwedî laşekî bim
bi min re nedibuhirand.

Derengî şevê, yekê umrê xwe
li dora 55 salan anîn. Kezebên
wî teqiyabûn. Sînga wî wek ku-
reya hesinkeran radibû û datanî.
Laşê wî diperpitî, xortom, qablo
û tiştikên pîvemeniyê yên reng û
qalindiya xwe cuda cuda bûn û
bi dev, bêvil, sîng, mil û zendên
lingên wî ve bûn her qut dibûn.
Dest û lingên wî yên dikirin ji
sînga wî ya bêtebat bifilitin, di rû
û zikê nojkarên/hevşîreyên
zend-zirav de diteqiyan. Ev tev-
gerên hanê, ji zindiyan zêdetir
ayîdê miriyan bûn.

Yek ji nojkaran hat û got em ê
ciyê te veguhêrin û nexweşê nû-
hatî bînin şûna te. Nabêjî, cîhazek
li pişt textê min heye ku li pişt
textên dî tune. Ez birim aliyê
rastê yê dêrî û aliyê çepê yê mê-
rikê kezeb teqiyayî. Kêmtir kablo
bi min ve kirin, şelteyek dî avêtin
ser min, min zêdetir hilm stend û
da! Bîstek şûn da yek ji dostên

min ên doktor, pirtûkeka helbestê
di dest da hat û ket hundir. Go-
tiye dikare li wir helbest bixwîne!
Min spasî wî kir û jê tika kir ku
heke rewşa min baştir be bila min
derbasî jûrekê bike. Bîstek piştî
derbasbûna min a jûrê, xebera
mirina mêrikê li textê min ê kevn
raketî hat. Ew dest û lingên wî ku
êdî ne ayîdê wî bûn, heya sibehê
di zanedariya min da perpitîn.

Ji wê rojê ve ye min qet cîgare
nekêşaye. Ez û jiyana xwe ya
duyem a bexşandî li hev in.

Gava gellek kesên xwedî
erkên cuda ji gellek deverên cî-
hanê diyar kirin ku ji rûyê Covid-
19'ê yekeyên siftxaneyan bi piranî
yan bi giştî tije bûne û doktorên
berpirsên jiyandina mirovan mec-
bûr in biryar bidin ka bila kî bijî û
kî bimire, sê tişt hatin bîra min:
Kurê min ê hûrik ê bi çar pêçiyên
ziravoçkî bi qirna pêçiya min a qi-
lîçê girtibû, Thomasê biçûk ê
hilm stend û da ku va dijî û hilma
min a cara duyem hat bexşandin.

Bi raya min, ne tenê sîstema
tenduristiyê hildiweşe, şaristanî bi
xwe hildiweşe. Endamên Dibis-
tana Frankfurtê bi peyva “pro-
messe du bonheur” (wehda
dilşadiyê) a ji Stendhalî deyn kiri-
bûn waz didan, lê Nazîzm hat!
Wisa dixuye ku ev pandemî jî ha-
tina dîktatoriya dîjîtal diyar dike.
1984, dikare “piçekî bi derengî”
be jî, di 2024'an de pêk bê.

Desthilatdar şîret dikin ku em
têkevin malên xwe û neçin yeke-
yên siftxaneyan. Lê ev hilweşîna
han, ji rûyê wan qewimî. Ew dest-
hilatdarên evqas bi coş wek wela-
tiyên xwe welatiyên biyanî jî
dikujin û didin nav karesatê nika-
rin bi nexweşînekê re serî bikin.
Ev yek diyar dike ku ne jiyandinê,
lê kuştinê esas girtine. Ji ber vê
yekê, çawa em bi hevkariya hemû
mirovan bi ser ketin, bila yekem
karê me bo parastina cîhana cara
duyem bexşandî derketina derve
be. Em derkevin derve, li ser
hev û bi hevra hilm bistînin û
bidin. Bi vî awayî em dikarin
îzbat bikin ku em hêj sax in!

Not: “Siftxane”, pêşniyaza Cîhan
Rojê birêz e.

SelîmTemo

Mertal

Hilmek

Bi sedema desthilatdarîya dijminên kur-
dan û sepandina zimanên xwe mîna
erebî, tirkî û farisî û hewlên bişaftina zi-
manê kurdî, gelek ji netewê kurd li her
çar parçeyên Kurdistanê ji zimanê xwe
bêpar man û nekarîn bi zimanê xwe bix-
wînin û binivîsin. Dibe tenê li
malên xwe bi serbestî bi zimanê
dayîkê diaxivîn. Êdî ew jî mi-
xabin di nav hin malbatên
kurd de nemaye, ango ji bilî
desthilatdarîya nijadperes-
tan û zordaran, xemsarîyek
ji alîyê miletê me ve jî
heye. Berpirsîyar jî bi tay-
betî malbat û dê û bav in.
Ev yek jî sedema sereke ye
ku zarok di nava mala xwe
de bi zimanê xwe naaxive û
bi zimanên bîyanî diaxive.
Der barê vê yekê de jî amareke
ku li bakurê Kurdistanê hatîye çê-
kirin li ber destê me ye. Weke tê zanîn
hejmara herî bilind ya kurdan li wir e û li
gor wê amara sazîya Rawest ya ku na-
venda wê li Amedê ye, tenê ji sedî 16
kurdên me yên bakur bi zimanê xwe dix-
wînin û dinivîsin, ji sedî 63 bi kurdî dia-
xivin lê nanivîsin, ji sedî 15 kurdî fêm
dikin lê nikarin bipeyîvin, û ji sedî 6 jî
kurdî qet nizanin. (Rawest, 2019)1

Lê bi peydabûna torên medyaya ci-
vakî û hebûna gelek kesayetîyên ronak-
bîr û hezkiriyên zimanê kurdî em dikarin
bibêjin êdî şoreşeke biçûk der barê fêr-
bûna zimanê kurdî de li twitterê çêbûye
ku ji bilî bikaranîna netewê Rojhilata
Navîn bêhtir ji facebookê re êdî tiwitter
jî bûye meydaneke bêsînor ji kurdînivî-
sên her çar parçeyên Kurdistanê re.

Her çend e ezmûna min li ser tiwî-
terê tenê 5 sal in jî di heyama demeke
kin de û bi awayekî berbiçav hejmara
şopînerên kurd bi taybetî jî ji bakurê
Kurdistanê ne zêde bûn û di bin navên
kurdînivîsan û xwendevanên kurdî de
kurd hev dişopînin. Gelek haştag çêbûn
û rojane bi postên rengereng ew kurdî-
nivîsên tiwitterê dixemilînin, ku gelek
ji wan doza xwedîlêderketinê li zimanê
kurdî dikin û doza alîkarîyê ji bo fêr-

bûna zimanê kurdî tê kirin.
Hêjayî gotinê ye jî ku astên zimanê

gelek kurdînivîs û şopînerên tiwitterê
gelek cuda ye, hin bi zîrekî û bi jîrbûn,
hin bi sadebûn û li gor zanîna xwe bi
zimanê xwe yê kurdî dinivîsin. Lê ya
girîng ew e ku hewil û hezeke dîyar ji
zimanê dayikê re heye û ji gelek ci-
wanê kurdan ve handan jî ji bo vê yekê
tê kirin. Li gor rapirsîneke pir sade ku
min bi xwe pêk anî bersiva piranîya şo-
pînerên kurd ew bû ku armanc fêrbûn

û bihêzkirina zimanê kurdî ye. Her
wiha fêrbûna zaraveyên kurdî û

pêkanîna pêwendîyan di nav-
bera şopînerên her çar parçe-
yên Kurdistanê de.

Ji we re jî bersiva hin kur-
dînivîsên me yên hêja:

Ezîz ji bajarê Amûdê yê
Rojavayê Kurdistanê ye û di-
bêje: Armanca min ji Twit-
terê şopandina nûçeyan bû, lê
pişt re armanca min bû fêr-

bûna zimanê kurdî û bihêzki-
rina wê.

Çavkesk ji Kerborana Mêr-
dînê : Hînbûna zimanê kurdî û nas-

kirina hevalan.
Silhedîn Kevir ji bakurê Kurdistanê

: Ez twitterê ji bo hevalên kurdînivîs
yên ku bi kurdewarî dijîn nas bikim bi
kar tînim.

Herekol ji Wêranşara Rihayê: Da ku
ez bêhtir hînî kurdî bibim û rojevê bişo-
pînim.

Zelal: Îro tu sed dibistanî vekî, tu herî
zêde dikarî xwe bigihînî kesên diçin wê
dibistanê lê bi yek twîtekî tu dikarî xwe
bigihînî tevahiya kesên ku te dişopînin û
naşopînin. Îro hevalên me yên kurd ji çar
alîyên dinyayê hene û em hev nas dikin
û sînoran derbas dikin.

Ji piranîya van bersivan tê xuyakirin
ku asteke baş, hişmendîyeke berfireh
der barê giringîya zimanê dayîkê de çê-
bûye. Ev yek jî çirûskeke geşbînîyê ye
di tarîbûna zordarîya dijminên netewa
kurd de. Hêvîyeke rengîn e ji bo nifşên
bê re, bi hêvîya ku tevahîya kurdên me
xwedî li zimanê xwe derkevin, pê bia-
xivin û binivîsin. Spasîyeke germ ji bo
twîtvanên kurdînivîs digel cudabûna
navên wan yên xweş û balkêş.

1https://rawest.com.tr/2020/02/21/ebeveyn-ve-
cocuk-arasinda-ana-dilin-durumu/

Ber bi zimanê
dayikê ve

Çîmen Adil

Hêvîyeke
rengîn e ji bo

nifşên bê re, bi
hêvîya ku tevahîya
kurdên me xwedî li

zimanê xwe derkevin,
biaxivin û binivîsin.
Spasîyeke germ ji

bo twîtvanên
kurdînivîs
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Dagirkerî ne trajediyeke nû ye Xweşkanî

Felemez Ulug

Yekitiya
neteweyî ferz e

Di sedsala em tê de dijîn, nasnameya nete-
weyî pir girîng e. Her ferd an jî kes, ji welat
zêdetir xwe bi nasnameya xwe ya neteweyî
dide naskirin û nas dike. Ji bo gelên nasna-
meya wan tê înkarkirin mijara sereke teko-
şîna ji bo hebûnê ye.

Gelê kurd heya niha her dem li ser axa
xwe bi gelên cînar re di nav aştî û aramiyê
de jiyaye. Lê di Şerê Cîhanê yê Yekemîn de
cara yekem axa Kurdistanê bi peymana
Sykes-Pîcot a di 29’ê Nîsana 1916’an de hat
îmzekirin ve bu çar perçe. Bi peymana Lo-
zanê ya di 24’ê Tîrmeha 1923’yan de jî bi
awayekî dayîmî perçekirina Kurdistanê hat
erêkirin. Ji wê demê heya niha gelê kurd ji
bo ji nû ve azadiya xwe bi dest bixe di pê-
şengiya rêxistinên cuda ve tekoşîna azadiyê
bê navber daye meşandin.

Di roja me ya îroyîn de tekoşîna gelê
kurd gihîştiye asteke pir hêja. Dema mirov
şert û mercên heremê bi wê ve girêdayî
hevsengiyên siyasî yen qada navneteweyî
dide ber çavan bi awayekî aşkera tê dîtin, bi
hesabekî ango bi têkoşîna li parçeyekî tê
meşandin ne gengaze tevayî axa Kurdistanê
bê rizgarkirin. Lewma ji bo gelê kurd xwe ji
vê qedera xirab rizgar bike beriya her tiştî
pêwîst e yekitiya xwe ava bike.

Bêguman ji bo yekitiya neteweyî gelek
hewildanên hêja çêbûn. Di vê mijarê de
herî zêde Kongreya Neteweyî ya Kurdis-
tanê (KNK) di demên cuda de gelek xeba-
tên hêja dan meşandin û hîn jî dide
meşandin. Di encama van xebatên hêja de
heya radeyekê tifaqa gelê kurd hat avakirin
jî. Lê ji bo ev xebata gelê Kurdistanê ya
xwedî nirxekî pir hêja ye negihêje armanca
xwe, neyarên kurdan û Kurdistanê jî xeba-
tên dijber dikin.

Di çar perçeyên Kurdistanê de ji bo
Yekitiya Neteweyî bangewazî û projeyên
hemû partiyên kurd, sazî û kesên rew-
şenbîr, hunermend û kesên di nav civakê
de tên naskirin çêbûn. Di vê mijarê de
heya astekê pêşketinên hêviyên gelê kurd
mezintir kirin çêbûn. Lê her tim ev hêvî
ji hêla PDK’ê ve hat tunekirin. PDK bi
pratîka xwe ya xirab ve, nîşan dide ku ji
bo çar perçeyên Kurdistanê û heta ji bo
tevahiya Başûr tenakoşe. PDK bi erêki-
rina dewleta tirk ve li herêma Behdînanê
li ser hin dewlemendiyên Kurdistanê
xwe û hevalbendên xwe dide jiyîn.
Lewma tirsa wê ew e, ger tifaqa bi dew-
leta tirk re çêkiriye xira bibê wê ev dew-
lemendî jî ji destê wê biçin. Ji ber vê yekê
di serî de Neçîrvan Barzanî û hin rayeda-
rên PDK’ê bi hebûna artêşa dewleta tirk
a li ser axa başûrê Kurdistanê qet ne aciz
in. Ew vê hêza dagirker ji bo xwe jî wek
temînatekê dibînin. Di vê mijarê de pê-
wîst e rayedarên PDK’ê guh bin vê go-
tina pêşiyên me ya dibêje; “Dijminên
bavan nabin dostên lawan”.

Yekem armanca dewleta tirk, çi dibe
bila bibe astengkirina yekitiya gelê kurd e. Ji
bo ev yekitî pêk neyê jî PDK bi kar tîne.
Hemû neyarên gelê kurd baş dizanin ger
gelê kurd yekitiya xwe ya neteweyî ava bike
wê di herêmê de bibe hêzeke sereke.
Lewma yekitiya neteweyî ji bo gelê kurd
çiqas ferz be ji bo wan jî astengkirina vê ye-
kitiyê ewqas ferz e.

Di Kurdistanê de êdî baweriya gel bi ye-
kitiyê çêbûye. Ev bawerî gihaştiye asta di-
kare hemû lîstikên qirêj ên li ser înkarkirina
gelê kurd hatine avakirin vala derxe.
Lewma di Kurdistanê de partî ango kesên
li pêşiya vê yekitiyê dibin asteng wê nikari-
bin xwe ji wendabûnê rizgar bikin.

Dema tu dîroka Rojhilata Navîn
dixwînî ji serdemên berê heya
niha dagirkirin, talankirin û jinav-
birina çand û serweriya axa Kur-
distanê her berdewam bûye. Her
wisa vekolînên dîrokî qonaxên
destpêka têkiliya di navbera bajar
û bajarvaniyê li Mezopotamyayê
heya niha wiha didin zelalkirin ku
li ser bingeha her yekê ya din ji
aliyê dagirkarên axa Kurdistanê
ve hatiye jinavbirin.

Dema çav li vê dîrokê dikî,
tirs û hovîtiyeke mezin li deverê
hebûye, wekî jinavbirina bajêr û
bajarvaniyê bi hemû dezgeh, ol,
xwedanwend, sazî û hwd. ve. Bo
mînak jinavbirina bajarê Nîne-
wayê B.Z di sala 612'yan de, bi
destê medî û babîliyan bi awa-
yekî bûye ku dema rêberê yew-
nanî “Ksenefon” bi leşkerên
xwe ve di kêleka bajêr re derbas
dibe, nizane cihê bajêr ku derê
ye. Wê demê piraniya jinavbi-
rina bajarên kevin ên vê deverê,
bi sedemên aborî, olî û cografî
bûne. Her çawan di dekoment û
belgeyên dîrokî de tê dîtin, lêk-
guherîna xwedawendan an jiyan
û taybetmendiyên, di navbera pa-
şayan de hebûne, di nameya
şahê mîtanî “Tişrîna” de tê dîtin
ku şahê mîtanî “Tişrîna” name-
yekê bo “Fîrewn”ê Misrê “Ame-
nofîsê Sêyem” bi rê dike û diyar
dibe, diranên Fîrewn dêşin. Şahê
mîtanî bi lezûbez xwedawend
“Îştar” bo çareseriya wî dişîne, di
vê nameyê de xuya dibe ku ser-
dana “Îştar” bo Misrê ne cara ye-
kemîn bûye, diyar e ku gelek
sedemên din, bûne egera pêşne-
ketina vê deverê ku îro nabe ser-
kêşa cîhanê û her wisa her bajar
û deverek nikare li gor serdemê
xwe nûjen bike û biguncîne û ni-
kare di geşebûna xwe de jî ber-
dewam be. Her wisa bi wî awayî
ew rewş nikare îdarekirina îro û
rewşên nû û pêşketî ên birêvebi-

rina bajar an welatê xwe hevber
bike. Wê zelal bibe ku ev astengî
û derdeseriya siyasî, aborî, siruştî
û hwd, ku bi pêsîra wan girtiye û
bûye asteng li berahîka wan, û ev
tirajediyeke dîrokî û berbiçav e.
Rast e belkî gelek milet hatibin
jinavbirin, talankirin, hilweşan-
din an jî jinavçûn bi ser wê dev-
derê de hatiye.

Ev hemû têkiliya hovîtiyê ku
di navbera desthilatdarên berê ên
vê devderê de hatiye gorê, her
yekî a din ji nav biriye û kultur û
îdareyên bajaran têk dane. Ango
hevbendiya di navbera wan de,
ne ya bazirganî yan jî rewşenbîrî
bûye, belkî hilweşandin û jinav-
birin bûye.

Her wisa di şer û pevçûnên di
navbera şahan de, hemû pirtûk û
reşnivîs hatin şewitandin. Bo
mînak, Meimûn kurê Reşîd di
sala 813'an de êrîşî ser birayê
xwe Emîn li Bexdayê kir û di wî
şerî de Bexda bi tevahî hate şe-
witandin û ketina Bexdayê me-
zintirîn tirajediya rewşenbîriya
deverê bû. Rûbarên avê bi se-
dema rengê reşnivîs û pirtûkan
şîn bûbû. Her çawan “George
Zeydan” nivîsiye, di sala 1258'an
de dema koçerên moxolan bi se-
rokatiya “Hulagû” Bexda girt,
tevahiya pirtûkên vê avêtin rû-
barê Dîcleyê û pirtûkxane jî kirin
axur û govên hespan. Her wisa
hilweşandin û jinavbirina bajaran
tenê Bexda nebûye, belkî bajarên
Kurdistanê yên wekî Hewlêr,
Kerkûk, Mûsil û hwd, rastî kavil-
karin û wêrankarinê hatine.

Di wan şeran de ji xeynî pir-
tûkên Quranê tevahiya reşnivîs û
pirtûkên stêrknasî û zanistê yên
wê serdemê dihatin şewitandin
an jî bi avê re berdidan û desthi-
latdarên misilman ên vê serdemê
wiha digotin, "heke tiştek biqî-
met an giranbuha hebe, ev di Qu-
ranê de heye û hewce nake em
van pirtûkan xwedî bikin" bi wî
awayî hemû ked û zehmetiya

rewşenbîrên vê deverê ji nav di-
birin da ku di desthilatdarî û hu-
kumraniya xwe de berdewam
bin.

Her di vê pêwendiyê de, ba-
jarê Hewlêrê jî rastî êrîş û serkut-
kirina şerê di navbera Îskenderê
Makedonî û leşkerên împarato-
riya farsî ya serkutkar di dema
moxolên dagirkar de hat. Hêjayî
behsê ye, şerê di navbera Hu-
lagû, Tatar, Osmanî û Sefewiyan
de hemû bo jinavbirina kultura
deverê bûne û ev şerên giran ên
di navbera Osmaniyan û Sefewi-
yan ên di vê deverê de rû dane,
herî zêde li ser axa Kurdistanê
bûne.

Her wekî “Alî Mîr Fetrûs” ni-
vîsiye, êrîşên miletên koçer ên
kevirnişîn, seharî mîna ereban,
selcûqiyan, karahîtayan, moxo-
lan, tîmûriyan, tirkmenan, tirkên
oguz û hwd, bûne sûc û sedema
şikestina sikrên avdêriyê, jinav-
birina çandinê û pîşesaziyê, şe-
witandina pirtûk û
pirtûkxaneyan. Dema dîroka
kevn a tarîperestan dixwînin di-
bînin, desthilatdar û dagirkarên
deverên Kurdistanê niha jî, yasa

û fikrên paşketî ên hukumranê
berê ji xwe re kirine wekî pêşeng
û destûr û ji bo dagirkirina Kur-
distanê di mejiyê xwe de helan-
dine. Rejîma îslamî ya Îranê
rojane di bajarên rojhilatê Kur-
distanê de ciwanên kurd bi sede-
mên cuda desteser dike û pêşî ji
birêveçûna rêûresmên çandî yên
kurdan digire û her wisa di baja-
rên sînorî yên Kurdistanê de bi
avakirina binkeyên leşkerî û top-
barankirina gund û deverên sî-
norî jîngeha Kurdistanê ji nav
dibe. Wekî berê neteweya kurd bi
her awayî ku bo van digunce ser-
kut dikin, bi agirberdana bi zane-
bûn a jîngeha Kurdistanê,
desteserkirin û bidarvekirina ci-
wanên kurd, bi taybetî di rojhi-
latê Kurdistanê de, ev kiryarên
kirêt û dûr ji mirovahiyê, ji aliyê
rejîma îslamî ya Îranê ve tên en-
camdan. Her wisa rewşa awarte
û ewlehiyê di bajarên Kurdistanê
de diafirîne û wekî serdemên
berê bi hemû hêz û şiyana xwe
hewl dide gelê kurd serkut bike û
çanda kurd bi her awayekî ku
îmkan hebe ji nav bibe da ku ne-
teweya kurd înkar bike.

Li welatekî zordarî li ser piyan
be, qirkirin armanc be, tunekirin
bi hemû ziraviyên wê pê were,
gelo mirov dikare behsa demok-
rasî, biratiya gelan û edaleta ci-
vakî bike? Ne mimkun e. Bi
hemû rêbazên qirêj desthilatariya
dewleta tirk serweriya xwe belav
dike û dijberiya gelan dike. Her
çiqas di serî de gelê kurd be, ji
xwe bêguman ev bi salan e tê
zanîn, lê belê niha li beramberî
hemû gelan meydanê dixwîne.
Ev hişmendî yek derfetê nade ci-
vakê ji bo azadiya xwe bijî, da-
girkeriyê bi hemû şêwazên wê bi
kar tîne. Ne tenê fîzîkî, erdnîgarî
hetanî mudaxeleya çand û aqilê

civakê jî dike, li gorî xwe xaçe-
rêkek nexişandiye.

Polîtîkaya sereke "qirkirina
çanda gelan" e. Di vê mijarê de
qada rojavayê Kurdistanê bi te-
koşîna salan dikarîbû xwe bigi-
hîne astekê ku xwe biparêze,
çanda xwe biparêze û taybetmen-
diya herî bingehîn jî ku hemû
gelên vê herêmê bi salan e di nav
çanda biratiya gelan de dijîn pa-
rastiye. Li ser vê xaka weke we-
latê Bihuşta Ser Zemînê tê zanîn
bi rastî jî xwedî mozayîkekê ye
ku çiqas cudahî hebin ewqas
civak pê mezin dibe û jiyana bi
hev re hîna bi wate dibe.

Qirkirina bi hevkariya çete-
yan tê meşandin, heta niha di dî-
roka ti gelan de nehatiye dîtin.
Gelo daran, şînahiyê, avê, axê çi
kiriye ku ewqas bi hovitî tuneki-
rin û talankirinê dikin. Hemû bî-
ranînên bi salan ên temamê

malbatan di malên wan de hilwe-
şandin. Kiryarên li Efrînê pêk
anîn hetanî vê kêliyê jî berde-
wam in û ji rêzdayîna mirovî dûr
û dûr in. Û niha li Serê Kaniyê û
Girê Spî, kiryarên aqilê tu kesekî
nikare fam bike diqewimin. Er-
jenge polîtîkaya qirkirinê hetanî
li ser gelê ereb jî pêk tînin, dibis-
tanên taybet avakirine û tê feriz-
kirin ku fêrî zimanê tirkî bibin.
Malên me xerab kirin, kolanên
me guhertin, hafiza civakê tevli-
hev kirin, armanca serke ji kokê
qirkirina çanda gelan e û di serî
de jî çanda kurdan e.

Pirsa yekser tê hişê mirovan;
gelo piştî çanda civakê ji cewhera
xwe derket, warên dîrokî weha bi
hêsanî têne destavêtin û xerabki-
rin, guherînên demografîk ên bi
şêwazên seyr tên guhertin, piştî
evqas hilweşandin, gelo wê zar û
zêçên me li ser kîjan hêmanên dî-

rokî û çandî mezin bibin? Xete-
riya herî bi êş ev e. Eger tas şikest
gelo wê av bi ku derê de biçelqe?

Em nikarin mîna hin kesan
hizir bikin û bibêjin; "Rewşa
heyî çarenûs e, em çi bikin jî
şensê me yê jiyanê tune ye." Mi-
letên li ber xwe nadin, di wan de
zemîna qirkirinê hîna li pêş e. Bi
sedan sal in gelê kurd li ber xwe
dide û wê li ber xwe jî bide.
Berxwedanî ne tenê fedayîtiya fî-
zîkî; parastina çand, ziman û dî-
roka xwe ya resen e jî. Di vê
mijarê de berpirsiyariya dîrokî
dikeve ser milê gelê kurd. Xwe-
dîderketina kurdan li çanda xwe,
tê wateya xwedîderketina li re-
seniya Rojhilata Navîn. Lewra
eger kurd bi xwe nebin"XWE"
nikarin vê pêşnegiyê serkeftî pêk
bînin. "XWE" ya me, nasnameya
me ya gerdûnî ye. Lewra divê
gelê me vê erka xwe bizanibe.

Nêrgiz Ismayil

Dema dîroka tarîperestan dixwînin dibînin, dagirkarên Kurdistanê niha jî, yasa û fikrên paşketî
ên hikumranê berê ji xwe re kirine wekî destûr û ji bo dagirkirinê di mejiyê xwe de helandine

Ne tenê qirkirina çandî ye, ji qirkirinê wêdetir e

Hasan Mukaram
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Vîrusa koronayê (Covid-19) li teva-
hiya cîhanê bû krîzeke kurewî.
Hemû qadên jiyanê xist bin bandora
xwe, lê bi taybetî jî li ser aboriyê
bêtir bi bandor bû. Ji ber vê yekê
hefteya borî rayedarên dewletan
krîza aboriyê kirin mijara sereke û
nîqaşên sistkirina tedbîran anîn ro-
jevê.

Rayedarên dewletan bi daxuya-
niyên xwe dixwazin pêvajoya vî-
rusê asayî nîşan bidin. Her roj bi
peyamên xwe serkeftinên xwe tînin
ziman û wekî vîrus di bin kontrolê
de ye. Bi daxuyanî û daneyan dix-
wazin tedbîrên hatine girtin yek bi
yek ji holê rakin. Ligel hişyariyên
Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê
(WHO) jî rayedarên dewletan bi
biryar in tedbîran sist bikin. Niha
rojeva sereke ya cîhanê rakirina ted-
bîran e. Tê diyarkirin, rakirina tedbî-

ran dê rê li ber pêleke duyemîn
veke.

Li gorî daneyan li Amerîka,
Îtalya, Spanya, Fransa û Îngilîstanê
hêj jî rewş di xeterê de ye. Tirkiye jî
heman xetereyê dijî. Bi taybetî jî
welatên hejmara mirî û nexweşan li
wan zêde ye dixwazin demildest
tedbîran sist bikin.

Kargeh tên vekirin
Serokwezîrê Îngilîstanê destnî-

şan kir ku niha li welat rewş asayî
ye. Di nav vê hefteyê de dibistan dê
bên vekirin û faaliyetên aboriyê bên
destpêkirin. Li Îtalyayê, dê bi 4 mer-
heleyan tedbîr bên sistkirin. Di serî
de înşaat, fabrîkayên xwarin û vex-
warinê bên vekirin, park dê bên ve-
kirin. Dîrokên vekirina maxaze,
restorant û kuaforan jî hatin aşkera-
kirin. Li Spanyayê jî gelek kargeh,
sektora înşaatê û fabrîqeyan di 14'ê
nîsanê de dest bi kar kiribûn. Serok-
dewletê Amerîkayê Donald Trump
li dijî krîza aboriyê behsa rakirina
tedbîran kiribû, lê ev bi tundî hat
rexnekirin. Li Fransayê jî rakirina
tedbîran di meclisê de hat qebûlkirin
û dê di 11'ê gulanê de kreş, dibistan,
kargeh û mexaze bên vekirin.

Tirkiye, Îran û Iraq
Welatê herî zêde vîrusê bandor

lê kiriye Îran e. Ligel rîska mezin
gelek qedexeyên li welat hatin raki-
rin. Qedexeya geşt û gera di nav-
bera bajaran de hat rakirin. Lê tenê
restorant, kafe û cihên sporê nehatin
vekirin. Her wiha heman sistkirina
tedbîran li Iraqê jî pêk hat. Li Tirki-
yeyê jî dê bi 3 merheleyan tedbîr
bên sistkirin. Di serî de ji bo sektora
turîzmê tedbîr bên sistkirin, qede-
xeya hatin û çûyîna 30 bajarên
mezin bê rakirin. Kuafor, restorant û
kafê dê bi sînorkirî bên vekirin.
Tenê mexazeyên di nav Navendên
Danûstandinê de dê bên vekirin.

Her wiha qedexeya derketina derve
dê heta 28’ê gulanê bidome û piştre
tedbîr bên sistkirin.

Rewşa Kurdistanê
Li bakur, başûr, rojhilat û raja-

vayê Kurdistanê rêxistinên sivîl û
partiyên siyasî li gorî derfetên xwe
tedbîr girtin. Li bakur û rojhilatê
Kurdistanê daneyên vîrusê ji hêla
dewletan ve bi zelalî nehatin aşkera-
kirin û di xizmetan de cudakarî
hatin kirin. Li Başûr jî hikûmeta he-
remî demildest biryara qedeqeya
derketina derve girt, lê bi hinceta
krîza aboriyê heye mûçeyên kedka-
rên tenduristiyê û mamosteyan
nehat dayîn ji ber vê yekê biryara
boykotkirinê hat dayîn. Esnafên he-
rêmê jî daketin qadan û banga alîka-
riya aborî ji hikûmetê kirin. Her
wiha li Rojava jî tedbîrên hatin gir-
tin didomin.

Şewba koronoyê di jiyana me de
guherînên mezin pêk anîn. Di jiyana
rojane de tiştên em fêr bûbûn hemû
hatin guhertin. Em hê jî fêrî van gu-
herînan nebûne. Her dem di heman

cihî de mayîna bi heman kesan re,
bi demê re dibe sedama bêhnteng-
bûn û pevçûnên mezin jî. Lê divê
em rewşa heyî qebûl bikin û bikevin
ferqa hinek tiştan. Lê divê em xwe
tenê hîs nekin. Di vê pêvajoyê de
tirs ji vîrusê bi bandortir e. Dema
em van hestan kontrol nekin wê bi
hêsanî veguherin panîkê. Kesên der-
dorê bandorê li ser derûniya me
dikin, lê divê mirov bi xwe çareseri-
yan bibîne."

Navenda Nûçeyan

Tedbîr sist dibin!
Niha li hemû dinyayê û li erdniga-
riya me ev çend meh in şerekî mezin
heye. Ji ber vî şerî gelek mirov nex-
weş dikevin û gelekên wan jî dimi-
rin. Tişta balkêş ev e ku ev şer ne ji
wan şeran e ku me gelek car ji mezi-
nên xwe bihîstine an ji pirtûkên dî-
rokî xwendine an jî bêyî ku “xem”a
“me” be bes seyra wan kirine.

Aliyekî vî şerê ku niha weka bo-
beletekê li hemû dinê diqewime
mirov e. Di vira de mirov di maneya
xwe ya giştî de tê bikaranîn. Ango
bêyî ku reng, netewe, ziman, ol,
çand, zayend û hwd. cudatiyek di
nav wana de hebe bi serê xwe,
mirov. Aliyê din ê vî şerî jî “vîrus”ek
e. Belê, we şaş seh nekir, vîruseke
ku jê ra dibêjin korona. Ev peyva bi
koka xwe latînî ye piştre derbasî zi-
manên din ê cîhanê jî bûye û tê wa-
teya “tac”ê. Îca em dikarin vê vîrusa
ha bişibînin gurnîgamêşekê jî ku
wexta cî ji xwe ra dibîne pir rehet bi
laşê mirovan ve dizeliqe û malik li
wan xerab dike. Laşê ku leqayî vê
vîrusê tê ger laşekî berxwedêr be di-
kare jê bifilite yan na ji vê vîrusê xi-
lasî gelekî zehmet e.

Ev vîrus, li vê cîhana ku xwedê-
giravî bûbû “gundekî biçûk” û de-
riyê welatan ji hev re heta taxa piştê
vekiribû (her çiqas hin derî ji bo hin
kesan-penaber- tu car venebûbin jî)
di carekê de kir ku deriyên wan ji
hev re bên girtin û asê bibin di
“mal”ên xwe de. Li vira xasma jî em
bahsa wan kesan dikin ku welatan
“bi rê ve dibin.” Û vê vîrusê cardin
kir ku zimanê van kesên ku welatan
bi rê ve dibin (ku ne diyar e bi rê ve
dibin an jî dibin sedema gelên xwe
ku ji aliyê sincî ve bi çaplûka
“herin”) kin bibe. Belê, zimanê van
giregirên cîhanê di carekê de kin bû
li ber vê dijminê(!) ku em wê wisa bi
rehetî awayekî şênber bi çavê xwe
nabînin. Dîsa vê vîrusê ji xeynî ku
zimanê mirovan kin kir ew bi rewşa
wan a “rastîn(!)” re rû bi rû hiştin
(ew nexwazin jî). Bû neynikek ku
mirov qama xwe ya rast bibîne, hay jê
hebe ku bi qasî ew zen dike ne mezin
e, ne qerase ye. Ew jî bes mirov e, he-
yîneke îro heye sibê tune ye.

Di vê sedsala ku îcar nîqaşên dê
“hişên çêkirî” (artificial intelligence)
şûna mirovan bigirin û belkî jî di
gelek waran de hewcedarî bi miro-
van nemîne tê kirin de; gelo mirov
hay jê heye ku ew xwezaya ku zen
dike ji xwe re kiriye xulam belkî jî
ne xulam be, dibe ku bi salan xwe pê
xapandibe xwe pê aş kiribe? Gelo
mirov tîne bîra xwe ku xwe-za zindî
ye, bi hêz e, xwedî pergaleke bê-
hempa ye û kengî be jî dikare heyfa
tadeyiyên lê bûyî hilîne? Gelo mirov
bi xêrika vê vîrusê dikarin îca xwe ji
asoyên xwe yên teng rizgar bikin û
hay jê hebin ku wexta hin di
“mal”ên xwe de bin û hin jî li
“derve” bin di “şer” de bin esil ew
çax kes ne di “mal”ên xwe de ye û
her kes li “derve” ye an jî dê rojekê
li “derve” bimîne?

Korona û mirov
Dîyarî Asûr

Çapemenî bû
hedefa hikûmetan

Di pêvajoya vîrusa koronayê de
qada çapemeniyê jî wekî hemû
qadên din di bin rîskeke mezin de
ye. Li tevahiya cîhanê qadên
çapemeniyê li gorî derfetên xwe
tedbîr girtin û xebatên xwe do-
mandin. Hin xebat bi komên biçûk
li cihên kar û hîn xebat jî li malê
hatin domandin. Di vê pêvajoyê
de barê herî giran li ser milê roj-
namegeran bû, ji ber di bin
şertên ne baş de hewldan
rastiyê ragihînin.

Çapemeniya muxalif û azad li
tevahiya cîhanê ji hêla hikûmetan
ve bi zextan re rûbirû ma. Rêx-
istina Rojnamegerên Sînornenas
(RSF), der barê mijarê de raporek
aşkera kiribû. Di raporê de ev
dane hatibûn parvekirin: "Di nav
180 welatan de Çîn di sansurki-
rina nûçeyên der barê vîrusê de di
rêza 177'an de cih girt, her wiha di
pêvajoya vîrusê de jî 100 roj-
nameger li Çînê hatin girtin. Îran jî
di rêza 173'yemîn de cih digire û
çapemenî bi zextan re rûbirû ma.
Rojnamegerên der barê rewşa
girtîgehan de nûçe çêkirin jî hatin
girtin. Brezîlya jî di rêza 107'an de
cih digire û hikûmetê di vê pêva-
joyê de helwesteke tund nîşanî
çapemeniyê da. Li bakurê Koreyê
der barê vîrusê de heta niha
çapemeniyê agahiyek jî nedaye,
ev tişt jî asta zextan nîşan dide. Li
Tirkiyeyê jî heman rewş heye,
çapemeniya muxalif hat as-
tengkirin, der barê wan de lêpirsîn
hatin vekirin."

Rêxistina civakî ya sivîl a bi
navê Presse Embleme
Campegne (PEC), navenda wê li
Cenevreyê ye, daxuyaniyek da û
diyar kir ku li gelemperiya cîhanê ji
ber vîrusa koronayê di nav 2
mehan de zêdeyî 55 roj-
namevanan jiyana xwe ji dest
dane. Sekreterê giştî yê PEC'ê
Blaîse Lempen, destnîşan kir ku
hin hikûmetan bi hinceta vîrusa
koronayê bêtir mafê azadiya
çapemeniyê binpê kir.

Ligel hêj vîrusa koronayê li tevahiya cîhanê bi bondar e, rayedarên dewlatan vê hefteyê sistkirina
tedbîran anîn rojevê. Zanyar jî bi israr diyar dikin, rakirina tedbîran dê rê li ber pêleke duyemîn veke!

Tirs ji vîrusê bi
bandortir e!

Belavbûna vîrusa koronayê û
pêvajoya îzalasyonê li ser
derûniya civakê bandoreke
neyînî kir. Derûnînas Duygu
Berekatoglu, li ser bandora
îzalasyonê ya li ser civakê
wiha şîrove kir: “Îzalasyon
bandorê li ser derûniya miro-
van dike. Ji bo em van ban-
doran lewaz bikin pêwîstiya
me bi hev heye.

Şewba hê jî nehatiya kontrolkirin!
Li Tirkiyeyê ji ber vîrusa koronayê bi

hezaran kesî jiyana xwe ji dest
dan û bi sedhezaran kes jî bi nex-
weşiyê ketin. Ji hêla rayedarên
dewletê ve hat destnîşankirin ku li
Tirkiyeyê piştî cejnê dê rewş asayî
bibe û dê tedbîr bên sistkirin. Se-
kreterê Giştî yê Konseya Navendî
ya Yekitiya Tabîban a Tirk (TTB)

bijîşk Bulent Nazim Yilmaz, anî
ziman, divê li gorî dane û çavdêri-
yên zanistî nêzîkê mijarê bibin û
got: “Me gelek caran ji wezareta
tenduristiyê daneyên zanistî xwes-
tin. Lê me encam negirt. Der barê
şewbê de agahî nedan me. Divê li
gorî bajar, temen, kesan agahiyên
zelal bên dayîn. Dibe li Stenbolê

şewb hatibe sînorkirin. Lê ji bo ba-
jarên din dibe ne wisa be! Divê
mirov di vê mijarê de sist tevnege-
rin û dev ji tedbîran bernedin. Ez
plana hikûmetê ya piştî cejnê pêk
bîne rexne dikim. Ji ber mirov ni-
kare bêje şewb hatiye kontrolkirin.
Heke pêvajo sist bibe dê dîsa
şewb belav bibe."
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Şivan Perwer û daxwazên me!
Salên dirêj e, Şivan Perwer navekî
naskirî ye û karê wî weke dîrokeke
nêzî 50 salan li ber çavan e. Ji civata
hunermendên kurd kes bi qasî wî nav-
dar nebûye û nîn e. Sedemên vê yekê
jî gelek in, lê dengxweşî û qêrîna wî
ya ji bo doza Kurdistanê dema li
Bakur înkar û siyaseta asîmîlasyonê
gihiştibûn asta xwe ya herî dijwar, du
sedemên sereke yên vê yekê ne. Ger
di qada dengbêjiyê de Evdalê Zeynikê
xwendingeha wê xana hunera kurdî
ya dewlemend be, Şivan Perwer jî
xwendingeha herî binav û nîşan a hu-
nera perotestokirinê li hemû Kurdis-
tanê ye. Elbet beriya wî jî hinek
hunermendên naskirî hebûne ku stra-
nên siyasî gotine, lê sînorên Şivan
berfireh û Kurdistanîtir in.

Berî demekê çaxê Şivan bi rêya
hevpeyvînekê di NRT'ê de behsa xwe-
pêgehandin û hevaltiya xwe bi Abdu-
lah Ocalan re kir, hinek kesên qaşo
siyasî û siyasetmedar gotinên wî bero-
vajî kirin û li dijî nêrînên wî ketin ger
û xebatê. Yek bi yek çûn û ji nêz ve bi
mezin û kesayetiyên malbatên weke
Bedirxanî, Qazî, Şêx Seîdê Pîran û
hwd. re axivîn, ew razî kirin ku li dijî
Şivan peyamên xwe yên dijberiyê
belav bikin. Şivan behsa axa, şêx û
begên xayîn kiribû lê necamêrên bi
rêya PDK-Iraqê û hikûmeta herêma
Kurdistanê jiyana xwe ya rojane der-
bas dikin, bi siyaseteke bêexlaqane û
fesadîbaziyên xwe mezinên malbatên
naskirî razîkirin ku li dijî wî biaxivin.
Bingeha vê pirsgirêkê gurbûna agirê
xwe yê berdewam ji vira stand. Ew
qaşo siyasetmedar û xwediyên parti-
yên ser kaxezê lê di rastiya xwe de
bêkar û bar tenê li dijî vê helwesta
Şivan Perwer û wesfa wî ya ji bo ke-
sayetiya Ocalan ketin liv û lebatên li
dijî vî hunermendê kurd.

Di vê nivîsê de ez weke kesekî ji
nêz ve hunermend Ş. Perwer dinasim,
yê di çend xalên jêr de nêrînên xwe li
ser daxuyaniyên wî yên vê dawiyê bi-
nivîsim. Dibe hinek kes û di nav wan
de Şivan bi xwe jî ji van nêrînên min
nerihet bibin, lê ez li dijî durûtiyê me
û li gor min rastî çi ne li vir weke he-
valekî jidil bi we re jî parve dikim:

�Hunermend Şivan Perwer li dijî
hinek taboyên civaka me diaxive lê

awayê vegotinê jî hunerê dixwaze.
Her gotinek dema xwe û her karek jî
cihê xwe heye. Wî dikarîbû bi zima-
nekî sadetir biaxiviya ku civak bi giştî
û kurdên êzidî jî bi taybetî baştir ji
daxwazên wî fam bikin. Hinek peyv
di axaftinên wî de hene ku xelkê qet
nebihîstine, îcar çi bigehe bi famkirina
wate û şiroveya wan!
�Guherandina bîr û ramanên civa-

keke xwedî ol û çandeke çend hezar
salî ye, wiha hêsan nîn e. Kurdên
êzidî di dîroka Kurdistanê de xwedî
çanda herî dêrîn û kevnar in ku li pey
hatina îslamê rastî zilm û zordariyên
bêdawî hatine. Zilma heta di sedsala
21´î de niha jî berdewam e. Fermana
Şengalê li pey hatina DAIŞ‘ê hîn jî bi-
rîneke bêderman û nekewandî ye. Li
rex vê fermana tije hovîtî gere ji bîra
me neçe ku li dijî kurdên misilman jî
tevkujiyên hovanetir hebûne: He-
lepçe, Enfal, Dêrsim, Geliyê Zîlan,
Agirî, Qarine û Qelatan û dehan nav û
deverên din ku pê re bi sedan hezar
kurdên sûnnî, elewî, êzidî, yaresan û
hwd. bi destên cîranên xwe yên misil-
man hatine kuştin. Bes wê demê bila
bê bîra me tevan ku ji dijminê dagir-
ker re li vira tenê "tunekirina kurdan"
girîng e, ol, dîn û mezheb an jî bawerî
jê re girîng nîn e.
�Şivan dikare tenê bi rêya hestên

xwe yên hunerî, saz û awazên xwe
yên xweş jî her cure peyama dixwaze
bigehîne guhê gel. Axaftinên wî bi
rêya newa û melodiyên lîrîk jî dikarin
bandoreke kûrtir û mezintir li ser hes-
tên me ava bike.

�Şivan Perwer ji roja dest bi karê
hunerî-siyasî kiriye, kesekî reformx-
waz e. Ji dil hemû hewlên xwe dane
ku zîhiniyeta civaka me biguherîne.
Di vê qadê de jî çi guman tune ne ku
zêdetir ji gelek partiyên siyasî li Kur-
distana mezin xwedî ked û bangên
hişyariyê ye.
�Şivan hinek axaftin û gotinên

xwe rast dibêje, bi taybetî dema behsa
şêxên muhafizekar dike. Çimkî pira-
niya şêx û axa, beg û xanên me di
hemû olan de, tim xayîn û sedemeke
paşkeftina civakê bûne. Doza me ya
sedan salan li kêleka sedemên din bi
rêya xiyanetên wan ên piralî biserkeftî
nebûye. Şivan di etmosfereke wiha de
ku axa û şêx li dijî feqîr û hejarên
kurd xwedî roleke negatîv bûne li Ri-
hayê mezin jî bûye. Kompleksek wiha
li dor dijberiya wî ya li hemberî axa û
şêxan jî ji vira tê. Neheq jî nîn e, lê
awayê vegotin û bikaranîna peyvan li

ku derê, kengî û çawa jî girîng e ku
mixabin Şivan di vê hunerê de zêde
nizane tevgerê bike.

Vê carê bi van daxuyaniyên Şivan
Perwer re gelek rastiyên civaka me jî
bi awayekî zelaltir rûyê xwe dane aş-
kerakirin:

a.Asta rewşenbîriya me ya civakî
çiqas nizim e dema di bersiva gotinên
wî de dujîn, sixêf û gotinên pir erzan
weke barana biharê li der û dîwarên
torên civakî dibarin.

b.Rola negatîv ya ragihandina me
ya azad û girêdayî partiyên siyasî li
çar aliyên welat di şertên wiha de baş-
tir aşkera dibe ku mixabin nekarîne
sewiya kultûra tolerans û rêbazên di-
yalogê bilindtir bikin. TV û saziyên
ragihandinê yê bi qasî bûdçeya wela-
tekî dolaran dixwin bi çêbûna rûdanên
wiha re baştir xalên erênî û neyînî yên
hebûna xwe aşkera dikin.

c.Bêdengiya du çînên "hunermend
û rewşenbîrên kurd“ (wek hempîşe-
yên Şivan) vê carê xwedî peyamên gi-
rîngtir bû. Di şertên wiha de pêwîst e
ew bi awayekî şefaf û bêtirs helwesta
xwe beyan bikin û çînên din ên civakê
bi niyet û cewhera bang an jî daxuya-
niyên wiha bihesînin. Hezar mixabin
yên nedikarîn û nekarîne di qada hu-
nerê de bigehin Şivan vê carê di vê
qadê de ji xwe re derfet dîtin û jehra
xwe him bi ser Şivan de û him jî bi ser
bihêzkirina bêtifaqiya civaka me ya
rengîn da rijandin.

d. Dîrokzan û nivîsarên kurd ên
êzidî ji me tevan baştir kesayetî û rê-
baza Şivan Perwer dinasin. Wan dika-
ribû hema di hilanîna pêngava yekê
ya vê mijarê de wî bi hesasiyetên ci-
vakê li dor pirsên dîn û zewaca êzidî û
misilmanan û hwd. bihesînin. Ji hêla
din jî dikarîbûn bi peyameke kurt
dengê kesyperestên dixwazin kurdên
êzidî ji kurdên din cuda bikin, bibirin.
Di şertên wiha de tenê wijdan û exlaq
dikarin berçêla xwediyên xwe bigirin.

e.Hinek kesên xwestin bêked û
zehmetî şûhretek kazib û sexte bidest
bixin bûn qehremanên qada facebook,
twîtter û youtubeyê. Piraniya wan
bêyî dîroka ked û xebata însanekî dîsa
bi bîra xwe bînin û rewşa civakê bêtir
fam bikin, tenê karîn birînê kûrtir
bikin û mirovên xêrxwaz nebûn.

f.Şivan baş an xerab, durist an jî
çewt nêrîn û peyamên xwe belav ki-
rine, lê ez nizanim kesên di asta herî
nizim û bi awayekî dûr ji orf û adetên
me kurdên êzidî û misilman behsa jin,
dayik, xwişk û hemû sînorên terbiyeta
civakî têperandine, çawa dikarin
behsa dîn û olan bikin? Em çima nika-
rin mijara ji hev cuda bikin?

Rewşa îro ya kurdan û daxuyani-
yên Şivan Perwer

Di roja îro da hemû gelên cîhanê
xwe rêvîngên siwarbûyî di nav banê
keştiyekê de dibînin û li pey rêbazekê
digerin ku li hemberî vîrusa koronayê
rêyeke çareseriyê ji bo berdewamiya
jiyanê peyda bikin, lê mixabin em
kurd jî di gelek qadan de bi canê hev
ketine. Sivkatî û dijûnên namûs û şe-
refê li dijî hev dengê herî bilind yê me
ye! Li vira bi pêwîstî dizanim bêjim
ku:

Di vê rewşê de awayê vegotina vê
mijarê ji hêla Şivan Perwer ve xiz-
meta hevgirtina kurdan nake. Ger
banga Şivan bi giştî li dijî hemû çew-
tiyên civaka me kurdan (misilman,
êzidî û yên din) bûye, hingî bawer im
reaksiyonan ê bi awayekî din reng û
rûyê xwe bidana xuyanîkirin.

Şivan Perwer xwedî hêzeke wisa
mezin a hunerî bû ku dikarî bêtir ji
hemû saziyên cihanî û kurdistanî bi
rêya hêza huner û hêza gel weke hu-
nermendekî kurdistanî jê re hebû,
hemû partiyên Kurdistana Mezin nêzî
hev bike. Lê mixabin wî ji salên
1990'an û şûnda bêtir ji afirîneriyên
hunerî berê xwe da ber deriyê hinek
partiyên siyasî û dev ji nasnameya
xwe ya kurdistanî berda. Partiyên di
van rojên tengaviyê de niha heta bi
gotinekê jî piştgîriya wî nekirine(!).

Li ser mijara gengeşeyê ger Şivan
behsa kuştina jin û keçên misilman
(sûnnî, şîe), êzidî û yaresan, bihayî û
heta cihûyan jî bikira hingî şîretên wî
yê baştir bihatana famkirin, lê kuştina
Duayê li gundekî Kurdistanê ku berî
15 salan qewimiye çi peywendî bi vê
mijarê ve heye? Ma kêm Îman,
Fatma, Eyşa û bi hezaran jin û keçên
din bi destê kurdên misilman hatine
kuştin!

Ji roja Şivan strana Kirîvê got, dij-
berî ji hêla kurdên êzidî ve li hemberî
wî hebûn lê sedema ew helwest li
hemberî Mihemed Arifê Cizîrî, Seîd
Axayê Cizîrî, Hesen Cizîrî, Seîd Ga-
barî û hunermendên din nebûye, tenê
bendewariyên zêdetir ên hemû kurdan
ji wî bûne û bes. Ew li Kurdistanê yek
ji wan kesayetiyan bûye ku dîwarên
zarava, mezheb û olan ji nav kurdan
hilanîne, kurd bêtir di nav sînorên axa
wan de bi hev dane nasandin lê ew
bixwe çiqas van rastiyên ked, karîzma
û nasnameya hunera xwe dizane û di-
nase, bila ew bixwe bersiva vê yekê
bide.

Qehreman ew kes in ku pirsgirê-
kekê çareser bikin, melhemekê ji bo
kewandina birîneke xedar durist dikin,
lê vê carê awayê vegotina Şivan Per-

wer têrî famkirina vê pirsgirekê nekir.
Peyvên wî bi kar anîne layîqî nasna-
meya huner û kesayetiya wî nîn in.

Şivan tevî mezinbûna hunermendî
û hunera xwe ya dîrokî û dewlemend
kesekî egoyîst e. Guhdarî dost û heva-
lên xwe dike lê dawiya-dawî çawa
dilê wî dixwaze tenê weke xwe dike.
Ji bo mijarên biryare li ser biaxive an
jî encam bide bi kesî/ê re şiwrê nake.
Kesekî xwe "dengê doz û hunera Kur-
dan" dihesibîne niha jî piştî dehan
salan orkestrayeke wî ya ji muzîsye-
nên profesyonal tune ye! Dema di şer-
tên herî dijwar ên doza kurdên bakurê
Kurdistanê de piştî dehan salan dûriya
ji axa bav-kalên xwe bi vexwendina
Erdogan re li kêleka rêzdar Mesûd
Barzanî çû bakurê Kurdistanê, me
tevan jê re got vê rîskê neke, lê wî
guhdarî kesî nekir û di dema HDP û
AKP di reqabeteke giran de li hemberî
hev sekinîbûn ew çû û destê Îbo Tatlî-
sesê talanker û Erdoganê tenê ji bo
destkeftiyên rojê ew anîbû Amedê, se-
kinî. Wî hingî guhdarî kesî nekir lê
pişt re dema Erdogan êrîşî rojavayê
Kurdistanê kir zanî şaşitiyek mezin
kiriye, bi xapandkariyên dewleta tirk a
înkarger hesiya, hêsirên dilsojiyê ba-
randin û careke din vegeriya nav refa
dost û hevalên xwe. Ev mînak tenê ji
bo wê yekê ne ku Şivan baştir biza-
nîbe dost û dijminên wî yên rastîn kî
ne û li ku derê ne.

Şivan Perwer dijminê kurdên êzidî
nîne û bila kes vê rastiyê ji bîr neke ku
ew zarê doza Kurdistanê ye. Ji nedarî
û îmkanên herî kêm bi hez û hêza xwe
ya bêrawestan bûye pareke dîroka me
ya hunerî-sîyasî. Bila kurd tev û tim
vê rastiyê ji bîr nekin.

Şivan Perwer jî gere van rastiyan ji
bîra xwe nebe: Ola yezdayî yan jî êzi-
diyan biqasî 5 hezar salan kevin û
dînê me yê yekemîn e ku dîrokê di
nav rûpelên xwe de li ser navê kurdên
esîl tomar kiriye. Ji dînê êzdiyan
dînên: xiristiyan, cihû û misilmanan
welidîne. Hezaran sal berê em Su-
merî, piştre êzid û sasanî bûn lê îro
navê netewa me kurd e. Em tev li ser
wê axê dijîn a ku niha jî navê wê Kur-
distan e. Kurdên êzidî 5 hezar sal in
ku ew mîrateya giranbuha ji me re pa-
rastine û Lalişa Nuranî bila perestgeha
me hemû kurdên resen û hemû Kur-
distanê be.

Ez bi hemû hêviyên xwe yên bê-
dawî û xweziyên ji bo Kurdistaneke
serbixwe û azad ji we tevan rica
dikim ku di van şertên dijwar û ger-
dûnî de yekdengî, yekitî û tifaqa me
bila li ser hemû kar û erkên me yên
din re be.

Kakşar
Oremar
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Komeleyê ke ma qîmetê
înan nêzanê

Her roj rojeke bîn jiyaney ma ra şona. Ma
nêzanê senî şona zî. Mîyanê ene jiyana ke ma ra
şona de zehf  çî, sazî, merdimî estê ma qet
qîmetê înan nêzanê. Ma eyro verê xo bidê înan
ra çende heban.

Yewîya Eczakaran
Wexto ma mîyanê kuçîro derbas benê ma

rastê “Yewîya Eczakaran” yenê. Yewîya Ecza-
karan? A çi ya? Çi kar kena? Ma qe enî çîyan nê-
fikirênê zî. Çimkî ti fêdey ma tede çinî yo. Ma
vanê qey çinî yo. La roj yena, ma vacin vîrusê ke
vecêno. Wa vîrusê korona bo. A çaxî pêdivî
merdiman bi dermanan benê. Û henî dermanx-
aney dermananê destê xo de nêroşenê, ya zî bi
heqo normal nê, la bi pereyanê zêde roşenê.
Aha, tam a çaxî Yewîya Eczakaran kuna mey-
dan, mudaxale kena. Şima va çi? Pêdivî ma bi
Yewîya Eczakaran çinê bî nê?

Komeleya Kitabxanekaran
Komeleya Kitabxanekaran çi ya nawey? Çi

fêdey ma tede est o? Çinî yo nê? Erê belkî we-
latê ma de çinî yo, la welatanê bînan de? Mesela
Ewropa de?

Ewropa de, zanîngehan de beşê kitabx-
anekarî est o. Bi taybet merdimî ê beşî wanenê.
Erê şinê benê kitabxanekar. Kunê mîyanê kita-
ban. La ma hete? Ciwanêke wirzo vaco “Ez
wazena zanîngehe de beşê kitabxanekarî bi-
wanî” ma go pê bihewin. La şar ana nîyo. Şar
qîmet dano kitaban zî, kitabxanekaran zî û
Komeleya Kitabxanekaran zî.

Erê Komeleya Kitabxanekaran ma hete çinê
bî la zemanêke ma hete zî kitabî bi qîmetî bî.
Bawnê serranê 90’yan ra, destê her ciwanê ma,
çendeyê her ciwanê ma de kitab bîbî. La ciwanê
enkay? Şima destê çende heban de kitab vînenê?
Sera çendê ciwananê enkay teyşanê zanîne,
teyşanê wendişî û kitabanê? Şima va çi? Pêdivî
bi komeley kitabxanekaran çinî ya? Pêdivî bi
kitaban çinî ya?

Komeleya Dewan
Hema hema her bajarî de ma rastê “Kome-

leya Dewan/Komeleya Qezan” yenê. Kome-
leya Dewan çi yê? Çi karî kenê? Ê nêbê zî benê,
nê? Bersivê şima çi yo? 

Ma raste rast vacin komeley dewan qeybî
kulturê ê dewan muhîm ê. La Tirkîya de ê pey-
wirê xo anê ca? Nê. Çimkî wexto ma hawnenê,
ma vînenê ke hema hema heme komeleyî zey
qehwexanî, zey cay kaykerdişê qaxizan yenê şix-
ulnayişî. Heme kerdê zey lokalan. La ger gorey
edet û bi rastî xebatanê qeybî şarî bêre xebetnay-
işî muhîm ê. Mesela Stenbol de Kayy-Der esta.
Keyy-Derê bi sereyan qeybî çandê qezayanê
Çewlîgî kar kerd û hema zî kena. Çi mawazenê
vacê çîkew aneyîn o. Komeleya Rojava bîbî
Amed de. Hamî girotişî. Çiqa muhîmebî nê?

Taximê jêrînî ê fûtbolê
Bajaran de ma rastê tabela yenê, ana nisto:

‘X takim alt yapi klûbu’ (Tîmo Cêrîn ê Klûbey
X). Ma qe tabela nêwanenê zî. Erê ma nêwa-
nenê la ê qederey tûtanê ma dîyar kenê. Bifikirê
ke tûto hewt-heyşt serre, des serre ti benê a
klûbe, ewca mûseno kaykerdişê tope û qederey
cê bedelêno. Tenî nêmûseno kaykerdişê tope, a
klûbe de şiklê jiyane çaway bo mûseno ê şiklî zî.
Ger a klûbe henî demokrat, şoreşgere bo tût
ana şikil geno, la ger neteweperest-mihafezekar
bo tûtî ana şikil gêno.

Ma eşkenê zehf  nimûnanê bînan zî bidê, la
bes ê. Welatê raver şîyê de qîmet û cay kome-
leyan/yewîyan zehf  o. Mesela Amerîka de
dewrê sera 70 merdimî endamê
komele/yewîn/sendîka û çî aniyînê. La Tirkîya
de? Tirkîya de eno reqam dewrê sera desî yo.
Mîyanê şarê ma de xo ra tewr tay o. Ma zî zey
şarê tepîya mendê hay ma zêde enî komele yan
zî yewîyan ra çinî yo. Mesela “Komeleya Sar-
maşik” bîbî Amed de, çende tenan zanayêne?
La çiqa qîmetê cay bibî, çiqa alîkarîya malbatan
kerdêne… Zehf  muhîme bî. Ana heyseno gere
ma zehf  cay komele/yewîn/sendîka/klûb, sazî
û rêxistinanê anayînan bizanê. Ana heyseno ke
bi rêxistinî ma eşkenê raver şorê…

Dewey Ma

Ez û çand hebalan dewa Reqasa
ra rojhelat ser kewtîme raye. Raya
şosa, qîr û ketrana, asfalta. Dere
Banî ma verde sey nexşo. Vaşê
deştan bîyo zerd û bîyo huşk. Bo-
vere dere Banî dewa Sofya est a.
Deşta Sofya de hêgaya zerd ker-
dene. Endî rest bî. Heto ju ra tay
hêgayan de xêbatkaran kar ker-
dene. Ne hêgayan de palî tede
araq û puxirde bî. Germê tîja am-
nanî ra merdim ameyene pew-
tene. Tay hêgayan de cele bi celî
verde bî.

Dewa Sofya rençberîyde rin-
dekê kerdene. Demo derbazbî-
yaye de, na dewe rençberî gumra
ebe qêweta gayan û gameşan ker-
dene. Cit û cobarî kî gayan û ga-
meşan kerdene. Hêgayî, ebe dest
ya kî ebe vaşturîye ya kî ebe tur-
pane çînitenê. Erxata non û awa
xo hêga de werdene. Nêzdîye pê-
rojîye, pala hayleme kerdenê û ki-
lamî vatene. Her pale xo re hoye
guretene. Kamcî erxatî hoya xo
resne pêynîya hêgay, vaşturîye
guretene şîyene siya celîde nîş-
tene ro. Hoye; pale ke hêga pe
vaşturîya çinîte înan mîyande no
çî bîyene raşt.

Ma kî waxte perojîya erxata
ameyîme te het. Ma silaye pero-
jîye kerdîme. Le neşîme perojîya
werî ser.

Wayîre hêgay merik û cinîke
perojîya pala ard bî. Tay hal kêfe
jubinî ke persa. Înan de tay qale
kirêcale dewe kerd. Demena de-
bare (geçim) dewe ser qal ard ra.
Cira persa;

*Na dewe debare xo çinay
sero yo, se derbaz kene?

*Dewe mal hurdî, meşin û
biznî û dawar pîl kene weyî. Bê
ne kârî hêgayan de gurîne. Ebe ga
û gameşa cite kenîme topik,
usare, lazut, korek ramenîme.

“*Vera amnan mal dawarî ce-
nîme şonîme wara. Ware vere koy

de cerda de re. Ware Serangî cira
vanîme. Zaf weşê. Kay û kelebutê
domanan, verek û bizeka, dem se
derbaz beno nezana.” Kifşo ke
dewe înan re abû heyat bîy.

*Dewa ma awe xo bole. Awa
Gola Sûre pe arazî awe danîme.
Na awa Gola Sûre arê çe Ap
Usivî çarnene. Payizî her xana
kewte dore arêyî. Hetanî zimistan
dora arêyî dewam kerde.

*Ma xêrja kinca sukera çîye
neherînene.

Vakure Gimgimî ra sîlsila
koya vakurê rojawanî ser awî
dere derxurî zafe. Verrojanê nê
koyan ra çav û çavkanî gumra ye.
Nê awa verroja ra senî xênîmet
fîstbîkar, însan hêkmet kuno ci.
Çeşît çeşît nebat estê.

Dewa Sofya ra ke verda ra,
dewa Tata û mezra Zêrdî estê.
Tata dewe de gure bîye. Di se, di
se û vîst xana şar bî. 12 êlule de-
wija zulmo zor ke dî koçber bî,
naye ra dime xanî û nifûs bî kemî.

Mezra Zêrdî dewa Şema sero
ya. Muxtar Şema de nîşen ro.

Dewa Şema peşe koye Bîngolî
de ya. Cor koy ra Qêla Şema esta.
Zaf tarîxê kande şenatîye bîya.
Tede şar ciwîyo. Verrojî tirr e.
Cira vanê cerdî. Cerda de hînî û
çaw û çawkanî zafe. Ne awî corde
şeredîne dere û derxura ra deyşte
ser şone. Deyşte ebe na awe heyat
cena. Dero Pîl, dere Silê Musî,
dere Kerxana, dere Hesare nînan
ra tayêde xo ye. Dewa Gadiza,
dewa Şorike, cere Şorik Uskiranê
Pîla û Uskiranê Qija esta. Cer-
dane Şema û Gadiza ra awe ke
herekîne bindeste xo de heyat
danê ne dewa. Ne awa ra en zede
Hînîye Îstanbulî yo. Hergo ju
çawkanî awe behem de tede est a.

Dere Sorpêlaxî werte Gadiz û
Muska dero. Koye Bîngolî vewre,
vartîş de awe bena zede, laser
fîno kar. Dewa Uskiranê Pîla û
Uskira Qija merga Kakûçe de di
arêyî este. Arê ju ey çe Hesenê
Sile Mamudî yo, o bîn kî ey Hecî
Kazimî yo. Ebe awa Sorbêlaxî xê-
betîyene.

Dewe Xaşxaş û Muska awa xo

gumra wa. Awa dewa Muska za-
ferî hênî xo hawt dewa ra kerda
vila. Ne dewî Şorike, Uskiranê
Pîla, Uskiranê Qija, Hemugê,
Çorsanê, Çaxlekê û Qerêgivêj o.
Muska û Xaşxaşê etegê koy Bîn-
golî de keye xo vilabîyayê. Ti
vana belkî ne xanî mezrê ju dewe.

Awe çimo girs Çilkanîya. Vi-
ranê awe cire vejîna. Çawkanîyê
didîn hênîye Xizir yo. E waya
Xizir, hênîye Cinya Hesî, hênîye
Zîyarete, hênîye Dala Zîyara Pîle,
hênîye Çire Xelî, awa merga Çîçî,
Çirrê Sey Qêmera, Dere Pakî. Ne
awe zanayîye.

Muska de arê Hemede Elîye
Şerî. Canêsera de arê keye Bak
Seydalî, di arê kî keye Abbase
Bêdî est bîye.

Vakure Gimgimî ra sîlsila koya
vakurê rojawanî ser awe dere der-
xurî zafe. Silsîlê koyan de dewa
Civarka û dewa Kuzikê ca cena.

Dewa Ciwarka etegê koye
Bîngolî de ya. Mezra xo ya pîle
Kortêgûla, corê dewa. Awe û
çawkanî Kortêgûle ra der benê.
Merga Goza de çend çîmî hênî
estê. Ne hênî û Hênîye Gerî awa
nînan resena pe, cor de herekîna
şona Qawaxê bine Kortêgûle de
çar panc çawkanî ya kî kuna
mîyan û Derê Civarkî de resene
pe.  A cade Hênîye Usenê Qê-
merî, qawaxa mîyan de zaf rew
ebe selef awe keye tedarêk
kerde. Selef ardlerze şeştî û şeş
de bîyo xirabê. Keye Usenê
Memed Alî, birre Hêzazî ra awe
ebe xotim arda keye xo. Awa kî
zedîye şona resena Dere Civarkî.

Hênîye Gerî; awa xo zaf ser-
din bîya. Waxtê verî jukê newe-
şîya Gerî kewto na awe kerde
xoro bîyo wêş. No namey aca ra
mend o.

Dewa Civarka de di arê bîye.
Mezra Kortêgûle de, namêy e arê
Ermenya eno vatêne. Nika xirab
o. Ju kî Dere Qertala de arê
Memed Elîye Qêmerî est o. Nika
nexêbetîn o.

Dewa Kuzikê awa xo ewilî
awa koyî Bîngolî tume ware
Kaloy ra çewres pancas çime awe
û tume ware Xorozî ra kî hîris

çewres çime awe herekîna. Awa
dere Hirçî bine warenê Menglî ra
eyna. Awa Dala Xaçî, awe Qota
Sipîye, awa Çeşme Mêyre û awa
Hênîye Xizirî zî Dere Seyîdî de
resen pe.  Dewa Mengelî de na
awe name xo beno Awa Mengelî.

Dere Seyîdî de Arê Tixe Gula
Maxî bî. Tixe Gula Maxî bi xo
Ermenî bî. Mordeme de durist û
xêbatkar bîyo, ebe vantêna. Dewa
Mengel de arê Elîye Memî bîyo.

Arêyî Emera keye Qulxanî û
keye Usene Hesen Axay, Qasima
de keye Meme Şerîfî, Bada de
Usene Alî Axay, Çorsane de arê
Elîye Xêfî bî. Nika tewr ju arê ne-
xêbetîno. Kes hêgaya neranen o.

Awa Dere Mengelî namdarê
bîye. Na awe de masîye xêbelêkî
estê bîy. Şare ne dewa masîye
xêbelêkî newerdene. Hetanî ne
serrenê peyena şaro xêrîb
ameynê masîya. Ne derî de waxt
derbaz kerdene. Awa dere Men-
gelî şona Emera û Qasima û
Bada û Çorsanê û Çaxlêke û Qê-
regiwej û Gulîcîye. Na ca namey
vurîn, beno Awa Gulîcîye. Dewa
Mîra ra dime Baska û Dadîna û
Doda û Gomê Gorgî û Alingoza
Cerî. Awa Gelîya Goşkar Bavay
û awa Çeme Susî û Dewa Adê û
Çarbur de kuna orte awa Muradî.

Dewane Koye Şerevdînî Merga
Mîr de çawkanî zedeye. Awe qolo
juyo fînekar. E didîn warane dewa
Qula û Dadîn ra çawkanî Bazirga-
naj ra derbaz bene, bine dewa Se-
laka de Şelalê pîl kunakar. Awe de
bîne dewa Baxlûye û Çataxê ra
çawkanî resen pe Şelalê qije ra
dime Gelîya Pîla Baska de bena
çemede girs. Na awe û awa dere
Gulîcîye resene pe.

Gelîya Baska vîst km dergî û ca
ca vîst-vîst ponc m kurîye de kan-
yone de yamano. Çemede girs o.

Awa Muradî, Dîyadîn ra û
deşta Melazgitî ra derbaz bena
awa Xinusî cenade û awe Koye
Şerevdîn û Koye Bîngolî peyro
bine dewa Çarburîde resen pe.
Bena Murad’î ya zedyîye.

Çaw û çawkanîye ma awa xo
herêkîna şona. Çi hef ke ma kî
dime qayt kenîme.

Mehmet 
Seyîtalîoglu

Vakurê Gimgimî ra sîlsîla koya û awa û arêya Çirtika
sorbêlaxî

(3) 
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XAÇEPIRS

JI JOR BER BI JÊR
1. Televizyoneke kurdî
2. Şens, bext 3. Dareke hêja û gi-
ranbuha ye. 4. Berpirsê êlê, berê
gelek zilm û zordarî dikirin.
6.Demsala germahiyê.
10.Xweşî be, afiyet be.
11.Kesê ku genim dihêra.
12.Rik. 15.Rêje 17.xalî, tîştek tê
de tune ye. 18.Bêra biçûk.
20.Bawerî. 23.Madeya sereke ji
bo xwarin çêkirinê.
24.Endameke herî sereke yê mi-
rovan li jiyanê dihêle.
27.Cejin

Be
rsi

va
he

fte
ya

bo
rî

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ
3. Kinceke dirêj 5. Pê cil tên dirûtin 7.Mezin 8.Hewa 9.Xwedawenda îradeyê
13.Naxir, komeke pez 14.Roja em tê de ne 16.Cihnavkeke îşaret( şanîdanê)
19.Havînan herî zêde tirşika wan tê xwarin 20.Rojeke hefteyê 21.Cihê ku xiristi-
yan lê duayên xwe dikin. 22.îş, xebat 25.Daçekek 26.Sewalên ku dereng dizên û
qels dimînin. 28.Xefkvedan, dafk.

Li gundekî beriya Mêrdînê
mirovek ji umreyê nû vegeri-
yabû lewre jî gumana ku ew
jî bi nexweşiya koronayê ke-
tiye hebû. Ekîbeke tenduris-
tiyê çû mala wan û piştî ku
testa wî kirin derkete holê ku
ew bi nexweşiya koronayê
ketiye. Ekîbê jê re got divê
em te bibin bajêr di nexweş-
xaneyê de razînin.

Şêxo ji wan re got tamam
ezê bi we re werim lê hema
nîv seatê muhletê bidin min
karekî min ê girîng heye heta
hûn çaya xwe vexwin, ez ê
karê xwe biqedînim û paşê
em ê biçin nexweşxaneyê.
Şêxoyê me ji malê derket û
piştî seatekê vegeriya. Ekîba

tenduristiyê jê re got tu li ku
mayî heyran wele me got qey
te ji tirsa nexweşiyê firar ki-
riye.

Şêxoyê me gote wan: Na
heyran baweriya min xurte û
ez ji mirinê natirsim. Tenê
min got di vê nexweşiya bê
derman de mirin jî heye û
min xwest ku ji gundiyan
tevan xatirê xwe bixwazim û
min got li min helal bikin.
Lewre ez li gund tevî geriyam
û mal bi mal min xatir ji wan
xwest û got heqê xwe helal
bikin. Ekîbê jê re got: kuro
malmîrat te çi kir, me yê tu
tenê têxista karantînayê niha
divê em gund tevî bixin ka-
rantînayê.

Şêxo û nexweşiya koronayê

Kewê Redkan

Nanê tendûrê…
Wexta ez hê ciwan bûm, hemû kar û
barên malê li ser pişta min bûn, ew
karana min bi xwe, bi zanebûn dabûn
ser pişta xwe. Ji ber ku di nav malê de
xebitîn ji min re wek evînekê dihat.
Niha ji min re bêjin; rabe kar û barê
malê bike, ez ê pir aciz bibim, qet hez
nakim karê malê bikim niha...

Lê wê demê kelecanek li ser min
hebû, min dixwest, dema ez dixebitim
bila hemû der û cînar pesnê min
bidin. Ka aqil?... Ew dem jî di wexta
xwe de xweş bû. Ez vegerim ser çî-
roka ciwantiya xwe. Diya min û ji-
napa min her dem bi hevûdu re
diketin pêşbirka nanpêtinê, herdûyan
jî digot nanê destê min pir xweş e, lê
rastî jî nanê jinapa min xweş çêdibû,
dema li ber tendûrê rûdinişt, di nav
saetekê de nanê deh rojan li tendûrê
dixist.

Diya min jî ji wê kêm nedima lê
me ji nanê destê jinapa min petiye pir
hez dikir, me bi dizî nanê wê dixwar,
ger diya min bidîta wê gijika serê me
bibirçikanda. Dîsa di nav wan rojan
de ew rabûn hevîrê xwe hasil kirin,
(bê min çiqas dixwest ez destê xwe
bikim nav wî hevîrê rehn û bihasilî-
nim, lê tu carê destê min nedikete
nav) ez li ber destê diya xwe diçûm û
dihatim; avê bîne, çewalê ar bîne,
here hinek kerme bide kêleka tenûrê,
der û dora tendûrê gêzî bike û her
wekî din.

Karê min ev bû. Heta hevîr hilat,
me tendûr vêdixist, agirê wê gur dikir,
ji bo dîwarên wê bisincirin û nanekî
baş bê lêxistin. Vir de û wê de, hê ji
diya min hevîrê xwe nivî nekiribû, ji-
napa min li ber tendûrê radibû jî. De
ka binêrin diya min çawa hêrs dibû, bi
ser me de dikir qîrewîr, em li dora wê
diçûn û dihatin lê feyde nedikir.

Digot, jintiya min tendûra xwe ne
bi kerma, bi daran vêdixe lewma ew
nanê xwe ji min zûtir dipêjîne. Îca
hêrsa xwe di serê bavê min de derdi-
xist. Ew wisa di nav wê hêrsê de bû,
bavê min ji derde hat, li ber tendûrê
rûnişt got, ez birçî me, ka ji min re
hevrîşkekê çêke, diya min di nav xuh-
danê de maye, di bin çavan de li bavê
min mêze kir û rabû ser piyan û got,
erê, heke dilê te hevrîşk dixwaze here
bila jina birayê te ji te re çêke, nanê
min ne nanê hevrîşkê ye. Rabû çû
derva.

Ez û teşta hevîr li beranberî hev
man. Min xwe bi xwe got, eva firsen-
deke, hemî hêrsa diya min wê koka
me biqelîne, bila di carekê de biqe-
lîne. Ez li ber tendûrê rûniştim, min
bi eşqeke mezin ew hevîrê di teştê de
mabû pet, nanê min ji yê jinapa min
mezintir, xweşiktir û hem jî zer û
zirav bû.

Dema diya min şerê xwe li tevî
bavê min qedand û vegeriya aliyê ten-
dûrê, dît nanê min pêtiye li ber çavên
wê wek zêrê zer xuya dike. Lê min bi
tirs got, heke min hevîrê mayî nepêta
wê hemû tirş bibûya û bi kêrî tiştekî jî
nedihat.

Diya min kelogirî bû, hêsir ji
çavan bariyan, ez dam ber hembêza
xwe. Lê ew dem per û baskên min
hebûna ez ê bifiriyama. Mesele ne ya
kerme û daran e, mesele evîna di dil
de bû, li gorî fikra min. Êdî ez
bûbûm kebaniya malê...

Law Silo...! Sibêda şarza têlefonê tune ye. Xalo xalo derî veke erzaqê me vegerîne.

Gelî temaşevanan ez îro dîsa alîkariya fe-
qîrkî dikim... Hûn dibînin çi kêfa wî hat.

Tu qameryê wiha bigire ez ê vê erzaqê
bidim feqîrkî tu jî min bikşîne.
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Strana me û Godard

Xwebêjî
Jiyanê zêde fersend nedabû. Ma

ka jiyana me û fersend!
-Ka te ji min re şimamok neanî?
Ez mam şaşwazî…

***
Jiyana berxwedêrî û têkoşêrî, hes-

tên me yên şoreşgerî zêde dabûn pêş
û hestiyariya me hatibû veşartin, bin-
cil bibû.. Min bawer nedikir ku pey-
vek wiha ji te bibihîsim. Te nedihişt
em te bipêçin, maçî bikin. Te digot,
“hestiyarî ne hewce ye.” Her kesî
te bi cidiyetiyê dinasî, zarok, kulîlik,
hestiyariyên rojane dûrî te bûn. Û em
tiyê te bûn. Ma jiyana me asayî bû!

***
Bindestî wêranî ye hevalo!
Wêraniyê rewşa me xistibû

rewşa malkambaxiyê. Ji karê xwe re
em zede cidî bûn û ev jî giraniya
kedxwarî û mêtingeriyê bû, bêjiyan-
bûn em… Xwebûnê kar nedikir,
xwebûn ji me re biyanîbûn û hovîtî
bû. Fesla fîstanê me ev bû! Erebî,
erebtî dinyaya din û bihuşt, tirkî, tir-
kîtî jî ev dinya, qaşo dinyaya dere-
wîn dagir kiribûn, a wan bû. Em
diçûn ber dehşikan û nan di kurdî-
tiyê de tunebû, tew ew sebeba her
xirabiyê bû… Heta ji te bê jêhatî be,
ku tu kurd bî, berhewa. Îca ma hest
û dinyaya te ya veşartî hêja bû çi!

Evîn, hezkirin, dilbijokî, jiyana
xweş, ev tev ji me re qedexe û ev ne
liyaqî me ne, ma ne dinya derewîn
bû û ya esas dinyaya din bû û ev
zagon bi tene ji bo me derbasdar
bû. Sedema her xerabî û nehewce-
tiyê em. Mala minê!

Xaniyê mezin jî ev ecêba anîbû
ziman, “Mame di ecêbmayiya
Xwedê de…” berdewamê vê tu jî û
her bindest û stûxwar dizanin.

Ê de ka em çi bikin!
Divê em ji vê rewşê xelasbin, vî

fîstanî biçirînin û hestên xwe, xewn
û xeyalên xwe- ji bo em wan bidest
bixin- bincil bikin, veşêrin û paşde
bidin. Hezkirin, evîn, bengîtî… bila
bimînin! Ma ev jî jiyan e! Lê çare tu-
nebû, em dereng mabûn û eceleya
me hebû, divê em azad bibûna, bi-
bûnan “xwe”… Rê pir asê, her rê
encama rêyekê û destpêka rêyekê,
naqedin û cahili jî bela, feqîrî û ne-
zanî jî zêdebûna ser kezebê! Em
heyranê serdestên xwe, aşiqên qatilê
xwe…

Herê dilo, bijarteyê qorziya herî
birûmet î cegera min, dilê min, hes-
reta min, delalê min. Ka ez çawa bi-
bêjim, ji xwe hema me hevdû
xweşik nedît. Zindan, çiya, xebat,
ked û hewldan, em zû mezin bûn.
Me ne zaroktî dît, ne ciwanî û ne jî
jiyaneke asayî. Ka ez qala dexesiyê,
qala çevnebariyê bikim an jî qala
xençera ji pişt de, ji xwe re nebûn lê
“dehwedaro di ber xelkê de” bû
dustûra jiyana malkambax. Herê
dûvpişkî, tûpişkî, li welatê dûvpiş-
kan, li Dûvpişkîstanê têkoşîn, têko-
şîna azadiyê ma hêsan e! Helbet
ligel dûvpişkan leheng jî, ked keda
lehengan. Bi zeman re pêşbazî ne
karê her egîdî ye. Ma ne zeman û
gerdûn afirînê esas in û em ê biserk-
evin.

Me her tişt xistibû emrê azadiya
mezin, me her tişt kiribû fîdakarê
evîna mezin. Wisa ye jî.

Melûliya min di bîra te de ye. Min
wisa digot.

Werê
Wiha nenêre Berxo
Wisa nenêre Berano
Wilo nenêre ezîz ber dile min
Werê nenêre kuro
Ne ez im sedema
Stûxwarî
Bindestî
Bêkesî
Xizanî
Nezanî
Belengazî û
Mazlûmiyê

Na…
Werê nenêre kuro
Jana dile min
Ne ez im sedema
Bêevînî/Bêvînî
Evînên nîvcomayî
Xweziyên di qirikê da mayî
Xewn û xeyalên neqişandî yên fetisî
Bihara qurmiçî û peritîn û şewitîna

kulîlkên bihîvan
Û ziwabûna çeman û wêraniya baxçeyan
Na…
Bila bimre bindestî, bila bimre bindestî

Bila bimre mêtingerî…
***

A va wisa ye.
Bi hesreta te me, bêriya te dikim.

Me xweşik hevdu nedît lê baş
hevdu fêhm kir. Bawer im, dizanim.
Xewn û xeyalên me welatekî azad,
têrevîn, azadî û jiyaneke di baxçeyê
bihuştê de ye. Jixwe welatê me bi-
huşt e, her ku hatiye wêrankirin.
Bila asteng hebin. Bêminet in. Ma
ne Siyabendê Silîvî digot, “her roja
ku hezar û yek bela tê de tunebe,
ew ne roj e…” Em ê di rojên xweş
û geş de, di azadiyê de hevdu hem-
bêz bikin û ez ê şimamokekê tevlî
dayika te ya heja û pîroz diyarî
te/we bikim.

Ez emanetên te; dayik, yextiyar û
zarokan, rêzdariya pakrewan û jinan
ji bîra nakim.

Em ê jiyaneke azad, jiyaneke
xwerû evin a layiqî mirovahiyê biafi-
rînin. Evin, hezkirin û xwebûn ew ê
bibe mîna bêhna gulan, Gulên
Aptîn, Gulên Evdî… Bîstanên tev
bi bêhna şimamokan li heviya me
ne. Va bêhn xweş tê me. Bêhna
evînê, bêhna azadiyê tê.

Şimamoka te amade ye, li baxçeyê
binya malê, baxçeyê bêcenan…

Jixwe tu şimamok î, hebûna te
bêhna şimamokan.

Ji Delav

Feratê Dengizî Şimamok

Dante Alighieri di sala 1320’an de
helbesta xwe ya epîk ya Komed-
yaya Îlahiyê diqedîne.
Pirtûk qala jiyana piştî mirinê dike. Di
seranserî pirtûkê de gerîneke manewî
heye û ev gerîn di Dojeh-Eraf-Bihuştê
de derbas dibe. Dante di rêwîtiya
Komedyaya Îlahî de gelek kesên
navdar ên dîrokî nas dike. Homeros,
Arîstoteles, Sokrates, Julius Caesar,
Îskenderê Mezin, Helen û hwd.

Di sala 2004’an de ji aliyê Jean-
Luc Godard ve filmek bi navê Strana
Me (Notre Musique) hatibû kêşan-
din. Godard di filma xwe de ji Dan-
teyî îlham digire. Di filma wî de 3
beş hene û her beşek jî qraltiyekê
nîşan dide; Dojeh-Eraf-Bihuşt.

Di qraltiya yekemîn de dîmenên
şer, qetlîam û tundiyê nîşan dide.
Rastî û pevxistin di nav hevsengiyekê
de diçin. Navê vê beşê Dojeh e.

Di qraltiya duyemîn de Godard
xwe nîşan dide û ji bo konferansekê
diçe Sarajevoyê û di vê konferansê de
li ser sînemayê ders dide û herî zêde li
ser kêşandina du karakteran disekine.
Li gorî Godard du karakter bi heman
rêbazê di sînemayê de gerek neyê kê-
şandin. Ji ber ku cudahî di navbera her
du karakteran de hene û li hemberî
wan kêşanek bi vî awayî jî ew ê nehe-
qiyek bo karakteran derbixe hole. Go-
dard pişt re li ser vê mijarê
peşniyarekê dike; "shot/reverse shot,"
yanî bikêşe û li hemberî vî/vê biziv-
rîne. Ew rêgez ji aliyê Godard vê pir
zêde tê bikaranîn. Axaftina du karak-
teran di heman sehneyê de nîşan
nade, yek bi yek karakterên xwe
dide axaftin. Navê vê beşê jî Eraf e û
di filmê de ew beş zêde cih digire.

Mirov di bijartina karakterên Go-
dardê de hişmendiyekê dibîne. Go-
dard li konferansê wergêr Ramos

Garcia nas dike. Ramos Garcia ci-
hûyê ji Fransayê ye û xwerziya wî
Garcia Olga Brodsky jî cihûyeke ji
Rûsyayê ye. Di konferansê de rojna-
megereke jin a ji Tel-Avîvê heye; ew
jî Judith Lerner e. Piştî konferansê
Lerner bi helbestvanê filistînî Meh-
mûd Derwîş re hevpeyvînê çêdike û
di filmê de wek Dante gelek caran jî
navên gelek kesên navdar ên dîrokî
derbas dibin; Homeros, Levînas,
Mao, Balzac, Racîne û hwd…

Mirov wexta ku bijartina karakte-
rên Godard û li diyalogên ku di filmê
de derbas dibin dinêre ahengdariyek
dibîne. Godard ji destpêkirina filmê
bigire heta dawiya filmê li ser mîna-
kên şer, qetlîam û tundiyê dixwaze nê-
rîna rewşenbîr, hunermend, zanist û
hwd. destnîşan bike û xwe ji şîrove-
yên ‘polîtîk’ dûr bixe. Di piraniya
filmê de jî şîrove li ser xeta exlaq, etîk
û derûniyê tê kirin. Bi vê rêbazê jî
Godard di tevahiya filmê de sekneke
polîtîk nîşan dide. Mirov li ser vê mi-
jarê dikare di nav “Strana me” de
çend diyalogan wek mînak nîşan bide.
“Di sala 1938’an de Heisinberg û
Bohr li çola Danîmarkayê dimeşin û li
ber keleha Elsînorê disekinin. Heisen-
berg li kelehê dinêre û dibeje: “Tu
taybetmendiya vê kelehê tune ye.”
Pişt re Bohr jî bersivê dide: “Erê rast e
lê ger ku tu jê re Keleha Hamletê bi-
bêjî encax wê çaxê mirov dikare wek
tiştekî awerte nîşan bide.” Elsînore:
Rastî / Hamlet: Xeyalî, Bikêşînê û li
hemberî vî/vê bizivrîne, Tiştên Xeyal:
Teqezî/ Rastî: Nediyarî. Godard di vê
sehneyê de dixwaze hêza pênasakirin
û gotinê nîşan bide. Di sehneyên din
de jî mînaka xwe ya şênber, li ser mi-
jara Filistîn û Îsraîlê hem di dayîna
hevpeyvîna helbestvan Mehmûd Der-
wîş de hem jî di axaftina xwe de dide.
Godard di axaftina xwe de “Îsraîl di
sala 1948’an de ji ber avakirina

wehda welatê xwe (ku ji tewratê ew
wehd tê derxistin) dikeve avê. Filistî-
niyan ku ji ber bixeniqin dikevin
heman avê, bikêşîne û li hemberî
vî/vê bizivrîne. Welatê cihûyan berê
xeyal bû niha bû rastî, rastiyek ango
rasteqîniyek di welatê filistîniyan de
hebû lê niha Filistîn bû belgefîlm.” di-
bêje. Çend sehne derbas dibe û di
axaftina Mehmûd Derwîş de xuya
dibe: “Heta duh jî koka min ji netewe-
yekî nenas dihat. Ji serkeftinê zêdetir
di têkçûyînê de îlham û mîrateya mi-
rovahiyê heye. Belê rast e, me bêbext-
reşiya dijminatiya Îsraîlê dit. Lê di
heman demê de ji şadbûyîna dijman-
tiya Îsraîlê jî me dît. Îsraîlê ji me re
têkçûyînek diyar kir lê ji ber vê têkçû-
yînê jî hişmendiya neteweyek çêbû.”
û rojnameger Judith Lerner jê dipirse:
“Yanî em ji bo we wek amûra propa-
ganadayê tevdigerin?” Mehmûd Der-
wîş jî dikene û dibêje rast e. Bi
gotineke din Godard rêbaza xwe ya
kêşandinê ji bo gotin jî bi kar tîne. Ji
ber vê jî nîgaş û gotin di vê filma Go-
dardî de di nav ahengekê de diherike.

Di heman filmê de Godard ji hêla
bijartina cih(an) ve jî bala mirovan di-
kişîne. Godard di pevxistina filma
xwe de ji bo cih jî paytexta Sarajevo
ya Bosna-Hersekê hildibijêre. Di nav-
bera sala 1992-1995’an de şerê Bos-
nayê diqewime. Komara Sirb û Artêşa
Gelê Yûgoslavyayê paytexta Bosnayê
dorpeç dikin. Di dîroka şerê modern
de cara yekemîn e ku dorpeçkirin
ewqas zêde wext digire. Di encama vî
şerî de zêdetirîn hezar zarok jî di nav
de bi deh hezaran kes dimirin. Di sala
1995’an de peymana aştiyê çêdikin,
şer diqede û boşnak, sirb û xirvat her
çiqas taxa wan ji hev cuda bibe jî bi
hev re dijîn… Di filmê de jî ew cih,
wekî muzeya servekirî tê pênasekirin.
Wexta ku mirov karakteran dinihêre,
dibîne ku rûs, cihû, filistinî û hwd. ne.
Piraniya karakteran jî li gorî kêşan-
dina wexta filmê ve di dîrokeke nêz
de şahidên şer bûne û di binhişê wan
de derûniya şer heye. Şer jî travma-
yeke civakî ye û di nav travmayan de

travmayên ku herî bi hêzdar travmaya
civakî ye û car bi car ew travma dibe
ku dubare jî bike. (re-traumatization)
Çend sedemên dubarekirina travmaya
şerî hene. Yek ji wan jî şibandina tiş-
tên ango cihên ku şer tîne bîra wan e.
Ligel wê yekê jî Sarajevo bijartinek
xurt e. Ji ber Godard dixwaze ku ka-
rakterên wî di bin bandora derûniya
şer de bin û wisa xuya dibe Godard ji
vî alî ve serkeftî ye.

Beriya qraltiya seyemîn diqede.
Telefona Godard lêdixe. Kesê li wî di-
gere werger Ramos Garcîa ye “Li
Qudsê di sînemayekê de erîşêke çek-
darî çêbûye, kesê ku êrîş kiriye bi eslê
xwe rûs e lê ew jî cihû ye. Derketiye
holê û gotiye niha di çenteyê min de
bombe heye, ji ber çûyîna kesan 5 de-
qeyê we heye û pişt re jî ji bo îsraîli-
yan bang dike: "Kesên di nav we de
ger ku bixwaze bi min re ne ji bo şer ji
bo aştiyê bimire ez ê şad bibim." Kes
namîne û ji aliyê leşkeran ve tê kuştin.
Piştre hîn dibin ku di çenteyê wê de
tenê pirtûkek hebûye. Bawer dikim
ew kes jî xwarziya min Olga ye." di-

bêje û Godard piştî axaftinê telefonê
digire. Di konferansê de Olga
dvd'yek daye Godard û Garcia wê
tiştê dixe bîra wî. Godard dvdyê der-
dixe. Qraltiya Sêyemîn bi vî awayî
dest pê dike. Olga li herêmekê li ber
golê ye û ew herêm jî ji aliyê derya-
vanên amerîkî ve tê parastin. Di da-
wiya filmê de; ‘hûn dikarin cihên pir
dûr bibînin lê hûn nikarin cihê ku
Olga derketiyê bibînin’ tê gotin.
Navê vê beşê jî Bihuşt e û Godard bi
vî awayî dawî li filma xwe tîne.

Godard karaktera xwe wek ça-
lakvaneke aştîxwaz dikuje. Ji dest-
pekê bigire heta dawiyê jî film di
nav ahengekê de diherike. Di seh-
neyeke filmê de axaftinek derbas
dibe, her çiqas di wê axaftinê de
kuştina kesekî nayê wateya paras-
tina ramanekê, tenê tê wateya kuş-
tina kesekî, bê gotin jî bikêşîne û li
hemberî vî/vê bizivrîne – Wek ber-
siva Olga (li Kurdistanê jî) rêgeza
jiyînê mayîna li ser pêyan e. (ew ê
bidome bi sernavê 'Kurdistan:
Strana me')

Abdulmenaf Can

Elsînore: Rastî / Hamlet: Xeyalî, Bikêşînê û li hemberî vî/vê
bizivrîne, Tiştên Xeyal: Teqezî/ Rastî: Nediyarî. Godard di vê
sehneyê de dixwaze hêza pênasekirin û gotinê nîşan bide
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Ji bo abonetiyê

Li ser dergûşa xwişka min dilorand dayika
min

Bi dengê xwe yê zelal dilê xwe, jan, keder û
kulên xwe

Û bêriyên xwe diherikandin nav dilê min
Ya dihejand dergûşa xwişka min
Û ya dihejiya ez û dilê min bûn
Xwişka min bi dengê wê bi xew ve diçû 
Û ez şiyar dibûm ji xewa xwe ya nezanînê
Rondikên wê yên li ser hinarkên sor diha-

tin xwar
Dibûn bistek ji agir û kezeba min dax didan
Çavên wê yên mîna birkekî av di ser de dirijîn
Di bin mêjangên dirêj de 
Bi awirên dûr ez hînî janên xeribiyê dikirim
Min welat, evîn û hezkirin
Sînor, xerîbî û bêrikirin
Bindestî, têkoşîn û şerkirin
Û hemû çirokên jiyanê ji awirên wê dixwend 
Wê rondikên xwe bi dawa kirasê xwe dimalişt 
Ez bi lewendiyên kirasê wê dihatim girêdan

Bi demboriyeke bi jan ve 
Li wir dimam bêyî haya wext û diya min ji

min hebe
Min çend sedsal dijîn di dengê diya xwe de 
Û bi wî dengî, bi ciwanî 
Hînî heyîna zor û zehmetiyê bûm
Hînî heyîna bêdadiyê bûm 
Hînî mirina bi saxî penaberiyê bûm 
Hînî birînên kambax ên bêçariyê bûm 
Di xetên rûyê dayika xwe de 
Min diya xwe dikir dergûşa dilê xwe û 

dihejand
Bi şîrê hemû hêviyan dimijand 
Hemû robarên rondikan jê re dikir ken û

dirijand
Lê dîsa jî bi xew ve nediçûn xem û bêriyên wê
Keser, kovan û xerîbiyên wê
Jê re nedibûm dayik û bav
Xwişk û bira
Cih û welat
Babê xwe yê hatî kuştin hezkiriyê wê 
Êdî hîn bûm bêmafî wekî êşa zirav e
Hîn bûm windabûn e bêwelatî 
Xwekuştineke her roj e bênasnameyî 
Û hîn bûm tecawiz e neçarî jiyanek ne bi dil

hatina kirin 
Diya min a nazdar û narîn
Xwedî bejna zirav û kenê şîrîn

Mîna ku destên zilmê bi keziyên xwe yên
dirêj girê dabe 

Serbilind û ji xwe bawer
Xweragir, şad û bextewar bû li pêş çavan
Diyar e wê jî baş dizanî ev serdem li rû te-

maşe dike
Ne li dil û cergan, cewher û hinavan 
Paşê ez jî hînbûm mirov ne bi çav, bi dil 

dibînin 
Yên nedildar, nikarin dilan bixwînin 
Hînbûm mirinhez ji kenê ditirsin 
Û diya min bi kenê xwe mirinê dikuje
Bi şad diyarbûna xwe jîna me ya peritî

pîne dike 
Bi serbilindbûna xwe me hînî rûmetê dike
Û dilsoziyê dike kirasê evînê li bejna me  
Paşê hînî hêza baweriyê bûm 
Hînî kuştina zilmê bûm di hêza diya xwe de 
Li pişt wan deriyên ji pola çûm tewafa dilê wê
Û hîmbûm ya dide dayik-xweda ye 
Û gerdûn neynika bejna wê ye tenê

Reyhan Îke
Lorîk

1.La Paz
Di dema zaroktîya min da rojna-

meya Milliyetê heftê carekê kova-
reke zarokan belav dikir. Navê wê
Miço bû. Belkî hinek ji we jî, ji
heman merheleyê derbas bûne, tevî
kovarê timî pêlîstokên biçûk didan
xwînerên xwe. Du sê hefte carekê jî
min berê xwe dida gund û tevî za-
rokan me bi wan lîstokan dilîst,
sebra xwe pê dianî. 

Tam di wan çaxan da eleqeya
min bere bere li ser fezayê çêbû.
Çimkî di kovarê da bi qiyamet
gotin, çîrok, xaçerêz û agahîyên gi-
rêdayî fezayê hebûn; îja hemû jî
rengorengo, wisa xweşik. 

Min ji poster, lîstik û kartên fe-
zayî koleksîyoneke qerase çêkiribû.
Hîn ji wan hê jî li banîjeyê ne. Tabî
piştî demekê rastî û birastîyên ji-
yanê ez ji xeyalên wisa dûr xistim.
Xewn û xeyalên min ên li ser fezayê
her çiqas têk neçûbin jî lewaz bûn.
Salên dawî yên zankoyê eleqeya min
cardin xwe da der.  Lê vêga bi eşq û
muhbetekê na, lê belê bi meraqeke
aram min berê xwe dida gotar û ni-
vîsên pêwendîdar. Carna tevî heva-
lan li şûna em bikevin dersê, me rê
li çaxdêrxaneya zanîngehê diqeli-
band û em diçûn ji bo çavdêrîya
stêrkan. Jixwe sîyasal û zankoya  as-
tronomîyê ne ewqas ji hev dûr bûn.
Berpirsê çavdêrxanê profesorekî bi
navê Hesen bû. Hima wisa şehek li
cêba wî ya para, kildanka wî li kê-
lekê, kengê me gazî dikir dihat û re-
sadxanê vedikir. Bawer im cimaetçî
bû. Carna digo “oxlim hûn sîyasalcî ne
çi îşê we bi van tiştan ketîye, herin jixwe
ra kovar movar derxin”. Lê mala wî
ava yekê tinazcî bû. Her çiqas gilî û
gazinan ji me bikira jî kêfa wî ji wê
otorîte û hêzê ra dihat ku me bi pir-
sên xwe yên eletewş dida wî. Carna
heya nîv saetê em li benda çiksayî-
bûna esmanî diman. Carna jî req
em rastî tava zelal dihatin. Teles-
koba zankoyê yeka kevn û malê al-
manan bû. Ji salên 1930'yî mabû ne
saş bim. 

Axir, di van dem û rojên koro-
nayê da ku jiyana li derve li ber se-
keratê ye û hêj ti derman û melhem
lê tune ye, min cardin berê xwe da
jorê. Yarebbî çi kêfeke ezamet, çi
sergêjîyeke nepen e. Îja min go
çend tiştên ecêb ên fezayê binivîsim
ji xwe ra û qala jiyana derve bikim.
Lê derveyeke din. Ez ê du sê nivîs li
ser heman mijarê bisekinim û qala
teorî û hîpotezên fezayîyan bikim. 

2.Puerto Rico
Sala 1950'yî, Enrico Fermî tevî

heval û hogirên xwe yên fîzîkîst,
derheqê feza û jiyana li derveyî
gerstêrka me da diaxivin. Piştî hin
qaleqalan Fermi pirsa xwe ya meş-
hûr dike: "Madem qanitên me
ewqas zehf  in, nexwe herkes li ku
derê ye?"

Ev pirs, ji wê salê vir ve yek ji pir-
sên herî hêsan lê di heman demê de
herî zehmet ên zanistê ye û bênavber
fezanas û meraqdarên van tiştan meş-
gûl dike. Eseh, Fermî pirseke heya
bêje sade kiribû. Lê vê pirsê derî li
gelek teorî û hîpotezan vekir. Xebera
wî bû: Herkes li ku derê ye?

Yê cara ewil behsa jiyana der-
veyî dinyayê dikir, Fermî bi xwe
nebû helbet. Asoyên hiş û aqlê me
ji mêj ve meylî şênberkirin û alego-
rîyan e. Berî wî bi dehan kes jî bi
awayekî xwe nêzî vê mijarê kirine.
Di 1933'yan da K. Tsiolkovsky
digot “mirov, îhtimala hebûna mex-
lûqatên biaqil li gerdûnê qebûl
nakin. Çimkî hege hebûna yan ew ê
bihatana dinyayê yan jî dê ji me ra
sînyal bişandana.”1 Ji bo wî bersiva
kêşeyê hêsan bû: Hege em nebînin
tune ye. Lê Fermî bi şiklekî din li

ser mijarê hûr bû. Li gor wî bersiv jî
bi qasê pirsê zehmet bû. Wî xwe
dispart egereke qerase: Eşkêla (dia-
meter – çap) gerdûna çavdêrîbar
(observable univers – gözlemlene-
bilir evren) derdora 90 milyar saletî-
rêj (light year – ışık yılı) e û tê da
qet nebe 100 milyar galaksî hene.
Her yekê van ji 100 milyarî heya
trîlyonekê xwedî stêrkan e. Bi tenê
di galaksîya me da bi qasî 400 mil-
yar stêrk hene. Di nav vê şorbeya
gerdûnî da, ji nav van gerstêrkan di
%0.1'î da jî jiyan hebe, dêmek hima
bi tenê di galaksîya me da ji milyo-
nekî zêdetir gerstêrk hene ku ji bo
jiyanê guncaw in! Lê belê em çima
dengê ti kesî nabihîzin ? Digel îhti-
mal ewqas zêde ye jî çima ti kes ji
me ve xuya nîne? Va ye navê vê ge-
lemşeyê Paradoksa Fermî ye. 

Bi rastî jî herkes li ku ye? Gelo
yên ji me çêtir hene? An yên heyî
hew di destpêka şaristaniyekê  da
ne? An belkî jî em di sîmûlasyonekê
da dijîn û haya me jê tune? 

Ev bû nizam çend sedsal em li
pey bersiva van pirsan in. Ji 1960'î
vir ve jî bi awayekî zanistî. Di vê
salê da Amerîkayê projeyeke bi
navê SETI (Search for Extra-Ter-

restrial Intellegence – Lêkolîna Ji-
yana Biaqil li Derveyî Dinyayê) da
destpêkirin. Proje, tevî sateleyt û
antenên qerase hewl dide hebûna
fezayîyan îspat bike, binêre ka ji bilî
me kes heye li fezayê yan na. Lê
heya niha bi ti awayî ti îşaret nehate
dîtin. Qet. Zero. 

Bi qewlê astronomê rûsî N. Kar-
daşev, nîşaneya şaristanîyan, bikara-
nîna enerjîyê ye2 . Li gor wî
şaristanîyek çiqas bişê enerjîyê qon-
trol bike ewqas pêşketî ye. Bi vî
hawî sê cure şaristanî hene dibêje.
Yek, ya ku enerjîya gerstêrka xwe bi
temamî kontrol dike. A dudu, ya ku
tevî enerjîya gerstêrka xwe, enerjîya
stêrka galaksîya xwe jî kontrol dike.
Mîsal di vê merhaleyê da şaristanî
dişê kapsûlekê li derdora tavê înşa
bike û hemû enerjîya wê kontrol
bike (ji vê sîstemê ra Dyson Sphere
-Gilover/Kada Dysonî- dibêjin). 

Şaristanîya dawî û di vê senifan-
dinê da ya herî pêşketî jî ew e, tevî
enerjîya stêrk û gerstêrka xwe, ener-
jîya hemû galaksîya xwe kontrol
dike. Li gor astrofîzîkîstê amerîkî,
Michio Kaku, em bi çend sedsalan
dûrî şaristanîya ewil, bi çend hezar
salan dûrî ya duduya û bi çend mil-

yon salan jî dûrî ya talî ne. 
Lê hege ji S. Hawkingî ve be,

divê em bi ti awayî hewl nedin bi
fezayîyan ra têkilî deynin. Bi îhtima-
leke mezin hege ji şaristanîya
duyem an sêyem bin, yanê ji me
çêtir bin, dê heyata me li ber wan
ne hêjayî heyata mîkroban be.
Çimkî bi heman tarîfeyê em nêzî şa-
ristanîyên prîmîtîf  dibin, şaristanî-
yên ji xwe qelstir tune dikin;
mîkrob, bixûk û kûrmik, mêş û
mor, heywan… 

Belkî di war û wargehên dipû-
dûr da fezayîyên celeb celebî hene
lê hêj negihîştine wê astê dikaribin
ger û geştên nav-stêrkî bikin. Belkî
teknolojî heya raddeyekê bi pêş da
diçe û dûre ew şaristanî bi felaketên
xwezayî yan şerên nukleer xwe bi
xwe tune dike.

Lê belkî jî haya fezayîyan ji me
heye û em ji bo wan di baxçeya
heywanan da ne. Belkî berî milyar
salan hatine dinê lê piştî nedîtina
tişteke enteresan, pişta xwe dane û
çûne. Belkî jî em di nav sîmûlasyo-
nekê da ne û karakterên kurikekî
şîşko yê 14 salî ne. Belkî …? 

1Tsiolkovsky, K. (1933). The Planets
are Occupied by Living Beings, Archives
of  the Tsiolkovsky State Museum of  the
History of  Cosmonautics, Kaluga,

2Kardashev, Nikolai. (1964).
"Transmission of  Information by Ext-
raterrestrial Civilizations". Soviet Astro-
nomy. 8: 217–221.
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