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Meraqa keşifkirina fezayê wek dîroka miro-
vahiyê xwedî dîrokeke kevn e. Ji ber vê me-
raqê gelek tişt hatin kirin. Yek ji van kirinan jî
çûyîna fezayê û lêkolînan e. Dîroka ku ji aliyê
mêran ve hatiye nivîsandin... RÛPEL - 2

Qaqlîbaza li fezayê
Van xewnan serê wê xwaribû, heyat jê re ne-
hiştibûn. Mesela wê û xewnan bi bavê re des
pê kiribû. Carekê bavê wê yê ku berî niha bi
çend salan miribû hatibû xewna wê; nûr ji
wechê wî dibariya, pariyek nan xistibû destê
wê û jê re gotibû... Berfê / R.5

Xewdank
Simkoyê Şikak di nameyeke xwe de ji hakimên
îranî re wiha behsa mafên neteweyî yên kurdan
dike: “Gelek milet di cihanê de hene ku hejmara
wan nagehe nîvê nifûsa kurdan lê ew gihiştine
serxwebûna xwe. Gelê kurd jî li ser axa xwe
xwediyê mafê serxwebûnê ye... Kakşar Oremar / R.8

Simkoyê Şikak

www.xwebun.org

Mirov dikare bibêje ku di
navbera desthilatdarî û dest-
dirêjiyê de têkiliyeke on-
tolojîk heye. Ji di dema
Sumeran heta roja îro,
desthilatdarî û destdirêjî bi
hev re bi pêş ketine. Desthi-
latdar her tim dixwazin bi
destdirêjiyê desthilatdariya
xwe xurt bikin. Di van
rojên dawiyê de li Kurdis-
tanê du zarokên kurd rastî
tacîz û tecawiza leşkerên
tirk hatin. Ev her du bûy-
erên ku li Şirnex û Êlihê
qewimîn... Sarya Denîz / R.2

Dema huner dibe sînema û amûra me jî dibe
kamera mesele dibe tomarkirina rastiyê, çav jî
rastiyê çawa bibîne, di mejî de qeyd dibe û
nayê guhertin, wisa jî dikeve nav kamerayê û
di wir de tê
parastin. Heger
derd ravekirina
rastiyê be û ev
rastî bermayiyên
şer bin...
Ferat Kevir / R.11

Desthilatdarî
û destdirêjî

Di nav hefteyê de 13 malbatên
ku ji navçeya Dêrikê ya
Mêrdînê ji bo karê daristanê
çêbûn Yozgatê, li vir êrîş li
wan hat kirin û ji bajêr hatin
derxistin. Malbat li gel ku
konê xwe li araziyên xezînê
datînin jî keyayên gundan bi
hinceta ku arazî yên gundên
wan in, doza xeracê li wan
dikin. Dema ku malbat xer-
acê red dikin, bi beralîkirina
keyayan êrîşên nijadperest li
wan tên kirin. Weke çareserî
derxistina malbatên kurd hat
dîtin... RÛPEL - 3

Hê jî kurdan
diqewirînin

Piştî dabeşkirina baroyan,
niha jî medyaya civakî di
hedefa hikûmetê de ye.
Xwestin hemû platformên
medyaya civakî bigirin û
piştî bertekan hikûmetê
paşve gav avêt û vê carê jî
ketin nav hewldanên nû.
AKP’ê ji bo kontolkirina
medyaya civakî
pêşniyqazqanûneke ku ji 9
xalan pêk tê amade kirin.
Ger pêşniyazqanûn bê qe-
bûlkirin, wê êdî medyaya
civakî bikeve bin kontrola
AKP-MHP’ê... RÛPEL - 3

Medyaya civakî
di hedefê de ye

Sînemaya Kurdî û
Rasteqîniya Nû ya Îtalî

Tirkiye û Îran di warê leşkerî-polîtîk de li
dijî kurdan xetek nû ava dikin. Bi vê
xeta ku mîna emperyalîzma nû ya îs-
lamî tê pênasekirin ve, tê armanckirin
ku li herêmê gelê kurd bi temamî bê
statû bê hiştin... Felemez Ulug / R.7

Polîtîkayên dijkurd

Şoreşê Rojawanî verê çimane ma de 8 ser-
rîyo cengê de pîl de ra. Hem hereme hem
kî şaranê hereme sero zilm û zorvajiya
hukumdaran nêqedîya. Qûwete ke xoserîya
şaran ra tersenê, xof cenê pêro rayana
wazene na şoreşê şaran bixeneknê. Na
şoreşo ke bi kila xo seserra 21'îne de şarane
dîna germ kerd, hukumdaran rê kî biye
serd û pûkeleke. Toxûmê no şoreşî hîn ret
nêerjiya hard, hîn ret gewe nêbî. 19'e tem-
mûza 2012’î de ju sûka ke name xo peycoy
pêro dîna de ame naskerde...Meral Ozel / R.9

Şoreşê şaran: Rojawa

xwebûn
Fereceke tebaxê

3’yê Tebaxa 2014’an bi
berbanga sibehê re dîkên
gundan, li şûna mizgîniya

sibeheke aram ku tav
tîrêjên xwe bide rûyê

zarokên rojê; banga qirkir-
inê dida bi dengekî hawarî!
Şûna geşbûna rojê, rengê

reş û tarî yê kirêtî û
qirêjiya DAIŞ’iyan siha xwe

dida ser dilpakiyên
zarokên Tawusê Melek! Li
vê xakê ev çendîn car bûn
mehşera qiyametê radibû,

kesî nizaniya lê gotin di cih
de be qiyameta bêbextî,

xiyanet û rûreşiya dîrokê,
şerma mirovahiyê pêk

dihat... 12 dilşêr û sozdar,
12 şervanên çiyayî, 12 si-

wariyên Derwêşê Evdî
daketin qada şer. Dilê xwe
kiribûn mertal... Mem Avba / R.6

Nivîskarî hem kul û derd e, hem jî azadî ye
Nivîskar Sîdar Jîr pirsên rojnameya me
bersivandin û bal kişand ser girîngiya ni-
vîskariyê û wiha got: “Wekî nivîskarekî
hemû nivîs min ditirsînin. Ji destpêka nivî-
sandina min heta roja îro ev her dem wisa
ye. Lê herî zêde nivîsên min ên rojname-
yan min ditirsînin. Bi taybetî nirxandinên
min ên der barê pirtûkan de. Ji ber ku divê

tu bi qitûtî tevbigerî, divê tu pirtûkê baş
bixwînî, nivîskar baş nas bikî û dahûrandi-
neke xurt bikî. Bi van hemûyan re divê tu
wekî şairan hay ji hemû gotinên xwe hebî
û puxteya pirtûkê bi hevokekê du hevokan
vebêjî... Nivîskarîya edebî hem kul û derd
e hem jî azadî ye. Ya kurdî du caran li vê
ye... Hevpeyvîna Rizoyê Xerzî / R.4
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Mirov dikare bibêje ku di nav-
bera desthilatdarî û destdirê-
jiyê de têkiliyeke ontolojîk
heye. Ji Sumeran eta roja îro
desthilatdarî û destdirêjî bi hev
re bi pêş ketine. Desthilatdar
her tim dixwazin bi destdirê-
jiyê desthilatdariya xwe xurt
bikin.

Heke mirov destdirêjiyê bi
kurtasî pênase bike, mirov di-
kare wiha bibêje; bi zor, gefx-
warin û xapandinê pêkanîna
êrîşên li hember kes an jî civa-
kekê. Yanê di destdirêjiyê de
reza, xwestek, erêdana kesên
ku bi çalakiya destdirêjkar re
rûbirû dimînin tune ye. Teca-
wizkar bi temamî li gor ar-
manc û daxwaza xwe
tevdigere. Kesê/a li hember
xwe bi tu awayî nahesibîne. Ne
derûnî ne daxwaz ne jî vîna
kesê/a li hember xwe li ber
çavan digre. Bi vî awayî di
bingehê de wî/ê wek mirov na-
hesibîne. Ji ber ku taybetmen-
diyeke sereke ya mirov dike
mirov xwedîvînbûna mirov e.
Desthilatdar bi vê erîşê dixwa-
zin vîna mirov bişikînin û
mirov di aliyê derûnî de têk
bibin. Ji ber ku mirovê/a vîna
wî/ê şikestî û di aliyê derûnî de
têkçûyî bi tu awayî nikare li
hember polîtîkayên desthilat-
daran serî rake, têbikoşe. Bi vî
awayî hêz an jî kesên desthilat-
dar rehetir dikarin polîtîkayên
xwe yên çewisandin, bişaftin,
tunekirin û mijokdariyê bime-
şînin. Elbet hemû bûyerên te-
cawizê bi vê armancê pêk
nayên. Hin kesên ku mehkûmî
ajoyên xwe ne û ji bo ku ajoya
xwe ya cînsî tatmîn bikin dest-
dirêjiyê dikin jî hene. Bêgu-

man mirov dikare bibêje ji sedî
99’ê wan kesan mêr in. Se-
dema vê ya bingehîn jî çanda
desthilatdariyê ye. Zilamê ku
bi vê çanda genî mezin bûye,
jinê wek amûreke cînsî dibîne
û xwe li hember jinê xwedî her
mafî dibîne.

Di van rojên dawiyê de li
Kurdistanê du zarokên kurd
rastî tacîz û tecawiza leşkerên
tirk hatin. Ev her du erîşên ho-
vane yênli Şirnex û Êlihê qe-
wimîn tam jî bi wan sedemên
ku me li jor anîn ziman ve gi-
radayî ne. Leşker û polîsên
dewleta tirk li gor polîtîkayeke
ku ji aliyê dewletê ve hatiye
diyarkirin nêzî jin û zarokên
kurd dibin. Dewletê bi vê polî-
tîkaya xwe ya destavêtinê dix-
waze vîna jinên kurd û di şexsê
jinan de jî vîna gelê kurd bişi-
kîne. Bi vî awayî dixwaze vîn

û berxwadana gelê kurd biş-
kîne, gelê kurd teslîm bigre.
Nirxên gelê kurd bêwate û de-
jenere bike û bi vî awayî gelê
kurd ji civakbûne derbixe. Li
hember van êrîşan bêdeng û
bêbertek mayîn tê wateya ji
holê rabûna civakbûyînê; ev jî
tunebûn bixwe ye. Dîsa bê-
dengmayîna li hember van êrî-
şan bênamûsiya herî mezin e.
Lê gelê kurd di serî de li Şir-
nexê û li çar aliyê Kurdistanê
bertek nîşanî dewletê û polîtî-
kayên wê yên dijmirovahiyê da
û diyar kir ku dê tu carî van
polîtîkayên dewletê qebûl neke
û li hember wan bêdeng ne-
mîne.

Jixwe divê tu kesekî/e kurd
van êrîşan wek êrîşên ji rêzê
yan jî tenê êrîşeke cînsî nebîne.
Ev êrîş tenê êrîşeke cînsî nîn e,
di heman demê de êrîşeke si-

yasî, çandî û civakî ye. Ev dest-
davêtin tenê destavêtineke li
hember du zarokan nîn e, ev
destavêtin li hemû kurdan pêk-
hatiye. Pêwîst e, her kurdek vê
rastiyê bibîne. Her malbat zaro-
kên xwe li hember vê rastiya
dewletê hişyar bike û bike hiş-
mendî hişmendî. Her jineke
kurd vê hişmendî û polîtîkaya
dewletê baş fêm bike û li gor vê
nêzî hêzên dewleta tirk bibe.
Divê tu kurdek nekeve bende-
wariyeke ku ev tecawizkarên li
dadgehên dewletê bên darizan-
din û cezakirin. Bendewariyeke
wiha xwexapandin e û ji têko-
şîna li hember destdirêjiyê revîn
e. Divê her kurdek ji alî xwe ve,
bi rê û rêbazên xwe li hember
van êrîşên bêrûmetkirinê têbi-
koşe. Encax bi vî awayî em di-
karin van polîtîkayên şerê
taybet têk bibin.

Li Tirkiyeyê di nav hefteyekê de çend jin ji aliyê
mêran ve bi awayekî hovane hatin qetilkirin. Ev
kuştinên jinan ên demên dawîn di nav jinan de
bû sedema hêrsê û çalakiyan. Jinan bi çalakiyên
xwe bertek nîşanî hikûmetê dan.

Lê hikûmet li cihê ku kujeran bidarizîne û
ceza bike, êrîşî jinan dike ku van hovîtiyan şer-
mezar dikin. Ev çend hefte ye bi qasî qetilki-
rina jinan tundiya ku ji aliyê polîsan ve li ser
jinên ku çalakiyan pêk tînin jî dibe rojev.

Jin di hemû çalakiyên xwe de dixwazin,
Peymana Stenbolê bikeve meriyetê û parastina
jinan bê kirin.

Peymana Stenbolê çi ye?
Navê wê yê fermî ev e, ‘Pêşîgirtina tundiya

li dijî jinê û nav malê, Peymana Konseya
Ewropayê ya têkoşîna pêşîlêgirtina dijî
tundiyê’. Di encama têkoşîn û zexta zêde ya
tevgerên jinan de, di 11’ê Gulana 2011’an de
peyman ji îmzeyê re hate vekirin. Ji ber ev
peyman li Stenbolê hate îmzekirin, weke ‘Pey-
mana Stenbolê’ tê zanîn.

Lê tevî hate îmzekirin û di 2014’an de qaşo
kete meriyetê jî, tenê li ser kaxizê ma û dewlet
tenê bi awayekî şiklî, ji bo ketina Yekitiya
Ewropayê îmze kir. Lê hikûmet niha hewl dide
Tirkiyeyê ji endamtiya vê peymanê bikişe.

Bi zêdebûna tundî û hovîtiya li dijî jinan a li
Tirkiyeyê jin dixwazin ev peyman bikeve
meriyetê. Li gorî peymanê divê kuştin û
xwekuştinên jinan ji aliyê ekîbên pispor ve,
bêyî rastî tu astengiyeke dewletê werin, bên
lêkolînkirin. Ev ekîb bikarin bi awayekî hêsan
xwe bigihînin agahiyên li qereqol, nexweşx-
ane, tiba edlî û dozgeriyan. Her wiha bikaribin
tundiya di saziyên dewletê de yên li dijî jinan jî
lêkolîn bikin. Dîsa tundî ne tenê tundiya fizîkî,
tundiya psîkolojîk û aborî jî di nav xwe de di-
hewîne.

Niha jin ji bo ev peyman bikeve meriyetê li
ser tevnên civakî kampanya dane destpêkirin û
eleqeya ji bo kampanyayê jî her diçe zêde dibe.

Di 6 mehan de 235 jin…
Hêjayî gotinê ye, li gorî lêkolînan û bi qasî

hatine tespîtkirin li Tirkiyeyê di nav 6 mehên
dawîn de, 235 jin ji aliyê mêran ve hatine
qetilkirin. AMED

Peymana Stenbolê û
çalakiyên jinan

Qaqlîbaza li fezayê; Valentîna Tereşkova
Meraqa keşifkirina fezayê wek dîroka
mirovahiyê xwedî dîrokeke kevn e. Ji
ber vê meraqê gelek tişt hatin kirin.
Yek ji van kirinan jî çûyîna fezayê û
lêkolînan e. Dîroka ku ji aliyê mêran
ve hatiye nivîsandin, vê meraqa keşif-
kirina fezayê jî wekî tenê meraqa
mêran nîşan da. Lê jinan jî bi qasî
mêran feza meraq dikir û dixwestin
biçin fezayê û bi çavên xwe bêhem-
pabûna fezayê bibînin. Yek ji van
jinan ku feza meraq dikir jî jina bi
navê Valentîna Tereşkova ye. Tereş-
kova di dîrokê de yekemîn jina astro-
not e.

Valentîna Tereşkova di 6’ê adara
1937’an de li gundê bi navê Massle-
nîkovo yê girêdayî Sovyeta Rûsyayê
tê dinê. Maslennîkovo gundekî biçûk
e. Dayika Valentinayê di febrîqeya
tekstîlê de dixebitî û bavê wê jî di
sektora cotkariyê de traktor bi kar
dianî. Lê Valentîna hê du salî bûye,
bavê wê di Şerê Cîhanê yê Duyemîn
de dimire. Ji ber ku hem rewşa aborî
ya malbatî hem jî rewşa kesên li vî
bajarî bi giştî nebaş bûye. Ew jî piştî

dibistinê xelas dike di febrîqeyeke
lastîkan de dest bi kar dike.

Kulûba pereşûtê
Tereşkova piştî karê febrîqeyê,

dest bi beşa endezyariyê dike. Lê di
vê navberê de wekî hobiyekê pereşûtê
diceribîne. Her diçe di karê pereşûtê
de jî bi ser dikeve. Ev yek jî pêşiya
bikaranîna balafiran ango pêşiya çû-
yîna fezayê jê re vedike. Valentîna di
22 saliya xwe de bi awayekî amatorî
êdî dest bi pereşûtbaziyê dike. Ev me-
raqa wê dike ku di tekstîla dixebite de
bi navê ‘Kulûba Pereşûtê ya Xebatka-
rên Fabrîqeya Tekstîlê’ vebike û dibe
seroka vê kulûbê. Êdî asîman û feza
dibin meraqên wê yên herî sereke.

Valantîna Tereşkova di sala
1961’î de pêşî di nav partiya komu-
nîst de dibe sekretera Partiya Komu-
nîst a Şaxa Ciwanan (Komsomol) û
piştre jî tev li Yekitiya Sovyetê dibe.
Dema em li salên ku Valantîna xwe
di pereşûtbaziyê de bi pêş dixe mêze
dikin, dibînin ku ev hesta wê ne tenê
ji meraqekê ye. Ev hest di heman
demê de ji welatparêziyê tê. Piştî şo-
reşa cotmehê, Amerîkayê bi awayekî
îdeolojîk êrîşî Rûsyayê dikir. Lê ji

sala 1960’î şûn de Amerîkayê her çû
şerê li hember Sovyetê zivirand şerê
teknîk û zanistê. Ji ber vê sedemê li
Sovyetê hem mêr hem jî jin dikevin
nav lêgerînan ku xwe di warê zanistî
de bi pêş bixin.

Di sala 1961’î de cara yekem mi-
rovê bi navê Yurî Gagarîn diçe fe-
zayê. Piştî wî êdî endezyarê roketê yê
Programa Sovyetê ya Fezayê Sergey
Korolyov pêşniyariya ku jinek jî biçe
fezayê, dike. Li ser vê yekê gelek
jinên pereşûtbaz dixwazin herin fe-
zayê. Valantîna ji bo ku biçe fezayê di
meha îlonê de nameyekê ji navenda
xebatên fezayê re dinivîse. Valantîna
jî tê de tenê 3 jin ji bo perwerdeya fe-
zayê tên hilbijartin. Perwerdeya wan
heta salekê berdewam dike.

Berê xwe dide fezayê
Di 16’ê hezîrana 1963’yan de Va-

lentîna Tereşkova bi keştiya fezayê ya
bi navê Vostok 6’ê berê xwe dide fe-
zayê û koda Chaika (Qaqlîbaz) li keş-
tiya xwe dike. Beriya ku keştiya wê
derkeve bi hevoka ‘Şewqa xwe derîne
û min silav bike, asîmanê rengîn!’ di-
qîre. Li fezayê nêzî sê rojan ango 70
seat û 50 deqeyan dimîne û 48 caran

bi keştiya fezayê li dora dinyayê di-
zîvire. Piştî sê rojan di 19’ê hezî-
ranê de li bajarê Kazakistanê yê bi
navê Karaganda keştiya wan da-
tîne. Heta wê demê jî hê tu astronot
û kozmonot bi qasî wan demdirêj li
fezayê nemabûn. Yanê keştiya fe-
zayê ya bi navê Qaqlîbaz ew keştî
ye ku herî demdirêj li fezayê maye.

Hêjayî xelatan tê dîtin
Piştî vegera li dinyayê Valen-

tîna ji aliyê dewleta sosyalîst ve
hêjayî xelata ‘Nîşana Lenîn’ û
‘Ristika Stêrka Zêrîn’ tê dîtin.
Dema xelatê distîne jî di axaftina
xwe de hevalên xwe yên tekstîlê û
tevgera ciwanên sosyalîst silav dike.
Çûyîna Valentînayê ya fezayê êdî pê-
şiya gelek tiştan ji jinan re vedike.
Her çiqas Rûsya wekî dewleteke sos-
yalîst were naskirin jî, di aliyê za-
yendperestiyê de ji kevneperestiyê
zêde ne dûr bû. Ji bo vê yekê jî Va-
lantîna rastî hin rexneyên zayendî jî tê
lê li ber xwe dide û serî li ber kesî na-
tewîne.

Valentîna Tereşkova di Partiya
Komunîst de wekî komîteya navendî
xebatên xwe heta sala 1991’î jî dido-

mîne. Li gelek deverên cîhanê hem
welatê xwe û hem jî îdeolojiya xwe
diparêze. Ji Konferansên Yekitiya
Ewropayê (YE) heta civînên jinan ên
li Meksîkayê û Kopenhagê bi jinan re
tê cem hev û qala sosyalîzmê û bîrdo-
ziya xwe dike. Di her axaftina xwe de
qala hêza jinan dike û tim peyama
‘Jin dikare her tiştî bike’ dide.

Piştî belavbûna Yekitiya Sovyetan
jî Valentîna di fikir û rêya xwe ya bîr-
doziyê de tim dimeşe. Îro navê wê ye-
kemîn astronota jin derbas dibe û ew
jî yek ji wan qehremanên fezayê ye.

Desthilatdarî û destdirêjî

Navenda Nûçeyan

Sarya Denîz
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Li bakurê Kurdistanê, ji ber polî-
tîkayên ku ji hêla dewletê ve tên
meşandin, kurd bi birçîbûnê tên
terbiyekirin. Li gel ku şert li Kur-
distanê ji bo hilberandina gelek
berhemên çandiniyê guncav in jî
bi awayekî têrker hilberandin
nayê kirin. Astengiya herî mezin
a li pêşiya hilberandinê nêzîkatiya

dewletê ya li hemberî kurdan e. Ji
bo astengkirina hilberandinê dew-
let gelek polîtîkayan diafirîne û
pêşî li têrbûna kurdan a ji xaka
wan digire.

Mînaka herî şênber a vê polîtî-
kayê niha li beriya Mêrdînê û
deşta Heranê li holê ye. Riha û
Mêrdîn du bajar in ku ji aliyê
dewletê ve li wan bendav hatine
çêkirin û ji çandiniyê re guncav
in. Lê niha ji bo çandinî li wan

neyê kirin, li her du bajaran jî ji
aliyê dewletê ve ceyran hatiye
birîn. Birîna ceyranê bi mehan e
didome û li gel hemû hewldanan
jî nayê berdan. Ji ber vê astengiyê
îsal hema bêje bi xweşikî çandinî
jî nehatiye kirin.

Xerac xwestine
Di encama polîtîkayên dewletê

yên bi vî rengî de her sal bi sed
hezaran kurd bi mehan ji malên
xwe dûr dikevin û diçin li bajarên
Tirkiyeyê karkeriya demsalî
dikin. Îsal jî ji van her du bajaran
ji niha ve bi hezaran mirovan berê
xwe daye bajarên Anatoliyaya
Navîn. Lê çi feyde, li gel karke-
riya xwe jî li van bajaran ji kur-
dan re rehetî tune ye. Li van
bajaran ji aliyê nijadperestan ve
zilm li wan tê kirin û bi êrîşan re
rû bi rû dimînin.

Herî dawî jî di nav hefteyê de
13 malbatên ku ji navçeya Dêrikê
ya Mêrdînê ji bo karê daristanê
çûbûn Yozgatê, li vir êrîş li wan
hat kirin û ji bajar hatin derxistin.
Malbat li gel ku konê xwe li ara-
ziyên xezînê datînin jî keyayên
gundan bi hinceta ku arazî yên
gundên wan in, doza xeracê ji
wan dikin. Dema ku malbat xe-
racê red dikin, bi beralîkirina ke-
yayan êrîşên nijadperest li wan
tên kirin. Dewletê jî weke çareserî
derxistina malbatên kurd a ji bajar
guncav dît.

Malbatên ji bajar hatin derxis-
tin, hinek ji van careke din vege-
riyan Mêrdînê û hinek ji wan jî ji
neçarî ji bo xebatê derbasî hin ba-
jarên din bûn.

Êrîşa 42 gundan
Ferdên malbatên ku bi vê bû-

yera nijadperest re rû bi rû man

serboriya xwe vegotin û diyar
kirin ku keyayên 18 gundan li dijî
çûyîna wan a bajar derketine û
mirovên 42 gundan ji bo êrîşa li
dijî wan, bi rêxistin kirine. Kar-
kerê bi navê Îrfan Çagûr ku êrîş lê
hat kirin, diyar kir ku keyayan
timik pêşiya kesê ku ji wan re kar
dîtiye girtine û gef lê xwarine û
ev tişt got: “Em 13 malbat mex-
dûr bûn. Nêzî 300 hezar lîre zi-
rara me çêbû. Dewletê jî piştgirî
da êrîşkeran. Heke li Dêrikê êrî-
şek wiha bibûya dê bi bombeyên
gazê û ava şid em ji hev belav bi-
kirina. Lê li vir wisa nekirin. Ar-
manca ew bû em ji wir derkevin.
Em jî dixwazin li Mêrdînê bixebi-
tin lê ji ber nebûna kar em ji ne-
çarî çûn wir.”

Ji lîncê rizgar bûne
Karker Mehmet Can Dûrgût jî

bi lêv kir ku êrîşa li hemberî wan
êrîşeke organîzekiribû û ji ber
kurdbûna wan ev êrîş pêk hatiye û
wiha axivî: “Der barê êrîşkeran
de di warê hiqûqî de tiştek nehat
kirin. Haya rayedaran ji me hebû.
Em bi zehmetî ji lîncê rizgar bûn.
Me keda xwe li wir hişt û vegeri-
yan welatê xwe. Ev êrîş li ber
çavê dewletê pêk tê lê tiştek
nakin. Tişta li me kirin navê wê
zilm e.”

HDP dişopîne
Piştî ku bûyer derket holê, Par-

tiya Demokratîk a Gelan (HDP) jî
ji bo malbatên ku êrîş li wan hat
kirin, ket nav liv û tevgerê û dest
bi xebatên lêkolîna bûyerê kir. Tê
payîn ku di rojên pêş de parla-
menterên HDP’ê bûyerê bibin
parlamentoyê û der barê bûyerê
de pêşniyazpirs bidin wezîrên bi
mijarê re eleqedar.
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Ava serê medyaya civakî dikelînin!
Piştî dabeşkirina baroyan niha jî
medyaya civakî di hedefa desthilata
AKP-MHP’ê de ye. Bi destpêkirina
pêvajoya vîrûsa koronayê re desthi-
lata AKP’ê ji bo mayîndekirina dest-
hilata xwe ket nav hewldanên nû. Di
vê çarçoveyê de destpêkê ji bo ber-
dana kesên nêzî xwe û MHP’ê qa-
nûna înfazê sererast kir. Li gel hemû
bertekên kurdan û partiyên muxale-
fetê jî girtiyên siyasî li derveyî vê
qanûnê hatin hiştin û nehatin berdan.

Di rojên ku nîqaşa vê sererastki-
rinê dihat kirin de ji ber nîqaşeke di
navbera serokê diyanetê û baroya
Enqereyê de AKP-MHP’ê baro ji
xwe re kirin hedef. Her du partî jî
ketin nav hewldanên kontrolkirina
baroyan. Ji bo vê mijarê jî pêşniyaz-
qanûnek amade kirin û pêşkêşî mec-
lisê kirin. Hemû baroyên Tirkiyeyê û
partiyên muxalefetê li dijî vê jî der-
ketin. Lê ji ber hejmara wan a zêde
AKP-MHP ev sererastkirin jî derbas
kirin û baro dabeş kirin.

Heqaret kirin hincet
Herî dawî jî ji ber rexneyeke

giran a li hemberî zavayê Erdogan,
Berat Albayrak ketin nav helwdanên
kontrolkirina medyaya civakî. Be-
riya demekê bi hinceta ku bi vê rex-
neyê heqaret li keça wî Esra
Albayrak û zavayê wî Berat Albay-

rak hatiye kirin, Erdogan xebatên ji
bo vê kontrolkirinê da destpêkirin.
Li gel ku heqaret li ser tewîtterê ha-
tibû kirin jî Erdogan hemû platfor-
mên medyaya civakî kir hedef û
fermana girtina wan da.

Ji ber vê hewldana AKP-MHP’ê
ya li ser medyaya civakî hem li qada
navneteweyî û hem jî li navxweyî
gelek rexne li Tirkiyeyê hatin kirin.
Di rexneyan de hat gotin ku tişta ne
li gorî dilê AKP’ê be dixwaze bigu-
herîne. Ji ber van rexneyan, AKP-
MHP’ê dev ji girtina platformên
medyaya civakî berda û ji bo kont-
rolkirina wan dest bi xebateke hev-
par kir. Xebatên ji bo vê yekê di nav
hefteyê de bi dawî bûn.

Wê hesab bên girtin
Di encama vê xebatê de AKP’ê ji

bo kontolkirina medyaya civakî pêş-
niyazqanûnek amade kir. Pêşniyaz-
qanûna hat amadekirin û ji 9 xalan
pêk tê, ji aliyê serokwekîla koma
AKP’ê Ozlem Zengîn ve pêşkêşî se-
rokatiya meclisê hat kirin. Dema
pêşkêşkirina pêşniyazqanûnê Ozlem
Zengîn, bi awayekî aşkera got ku se-
rerastkirina bikin dê derfeta lêpirsîn
û şopandina paltformên medyaya ci-
vakî bide wan.

Li komîsyona edaletê ya meclisê
li ser pêşniyazqanûnê nîqaş hatin
kirin û li gel nerazîbûnên muxalefetê
jî pêşniyazqanûn hat qebûlkirin. Êdî

çav li rê ye ku pêşniyazqanûn pêş-
kêşî lijneya giştî ya meclisê bê kirin.
Heke pêşniyazqanûn li lijneya giştî
bê qebûlkirin, wê êdî medyaya ci-
vakî bikeve bin kontrola AKP-
MHP’ê û hesabên ku rexne li wan
bikin dê karibin bisînor bikin û bi-
girin. Dîsa ji bo ku bi awayekî lez-

gîn şopandin bê kirin, ji navendên
platformên medyaya civakî bê
xwestin ku nûnertiyên xwe li Tirki-
yeyê vekin.

Armanc bêdengkirin e
Her wiha ji bilî girtina hesaban

wê gelek parvekirin jî di nav 48 sae-

tan de bên rakirin û belavkirina
wan bê qedexekirin. Dîsa ji ber par-
vekirinên ku li ser platforman bên
kirin dê êdî mirov li Tirkiyeyê bên
cezakirin û cezayê pere li wan bê
birîn. Armanca van guhertinan li
hemberî polîtîkayên desthilatê bê-
dengkirina mirovan e.

Dewletê karkerên kurd qewirandin

Qedrî Esen Gotin di cih de be li Tirkiyeyê êdî ava serê medyaya civakî tê kelandin. Pêşni-
yazqanûna ji hêla AKP’ê ve hat amadekirin, li komîsyona edaletê hat qebûlki-

rin. Çav li rê ye ku pêşniyazqanûn pêşkêşî lijneya giştî ya meclisê bê kirin

Navenda Nûçeyan

Lijneya Xwendina Bilind (YOK), di
sala 2011’an de vekirina beşa ziman
û wêjeya kurdî pesend kir. Piştî vê
erêkirinê di serî de li Zanîngeha Ar-
tûklûyê li çend zanîngehan ev beş
vebû û mamosteyên kurdî hatin per-
werdekirin. Li gel ku mamoste tên
gihandin jî tayînkirina wan gelek bi
sînor e û hema bibêjê nayên
tayînkirin.

Înîsiyatîfa Mamosteyên Kurdî,
der barê mijarê de daxuyaniyek da û
diyar kir ku bi sedan xwendekar ji
beşa ziman û wêjeya kurdî derçûne û
wiha got: “Hîn jî her sal zêdeyî 100
kesî ji vê beşê der diçin. Mixabin
wezareta perwerdeyê salê 2-3 kesan
ji van mamosteyan wezîfedar dike.
Em dixwazin ku di demeke nêz de
hem mamoste hem jî xwendekar bi-
gîhêjin mafê xwe yê rewa.”

Înîsiyatîfê, di berdewamê de jî
bang li xwedî û berpirsên kolej û
kreşên li bajarên bi piranî kurd lê
dijîn kirin ku zimanê kurdî jî li wa-
neyên xwe yên îngilîzî, erebî, fransî
zêde bikin û têxin nav perwerdeya
xwe ya pirzimanî. Her wiha înîsiya-
tîfê ji hemû nûnerên siyasî, çandê,
zimanê kurdî, saziyên sivîl û berpir-
sên komeleyan û rewşenbîrên kurd
xwest ku ji her demê bêtir li kurdî
xwedî derkevin.” MÊRDÎN

Daxwaza
perwerdeya
kurdî kirin
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Mêvanê me yê vê hejmarê nivîskar,
çîroknivîs û wergêr Sîdar Jîr e. Me
navê wî destpêkê bi hin kovarên wêjeyî
û paşê jî bi çîrok, gotar û carna jî bi
pêşkêşkirina bernameyekê bihîst.
Nivîskar Jîr pirsên me yên der barê
nivîskarî û jiyana xwe de bersivandin.

Sîdar Jîr di nava evqas karên
cuda de, xwe li ku dibîne, ji vana
kîjan bêtir dilê wî xweş dike û
bêhna wî fireh dike?

Bêguman di nav van de yê ku ez
wekî karê xwe yê sereke dibînim,
nivîsandina berhemên min bixwe ye.
Lê ji nivîsandina ceribîn, gotar û
nirxandinên di rojname û malperan de
diweşin jî gelekî hez dikim. Nivîsan-
dina pirtûkekê hesteke gelekî xweş û
balkêş li mirov peyda dike. Piştî ku
pirtûk an jî nivîs diqede û çap dibe,
nivîskar wekî çavdêrekî/ê li têkilîya
di navbera xwîneran û berhema xwe,
lehengên xwe de dinêre... Heger ew
têkilî baş û xweş be wê demê bêhna
min jî fireh dibe.

Gotineke pêşiyan heye dibêje,
‘xwediyê heft karan bê kar e û deriyê
xeratan şikestî ye.’ Gelo ji bo wêjeyê jî
ev yek derbasbar e? Bi gotineke din di
ber çîroknivîsiyê/roamanûsîyê re,
tu ji bo debara xwe karekî dikî,
wergerê dikî, gotaran dinivîsî û te
demekê kovargerî û pêşkêşvaniya
bernameyeke televizyonê jî kiriye;
tu dikarî di nav evqas kar de

aghengekê saz bikî yan jî karek li
ser kîsê karekî din bi pêş dikeve?

Ev “kar”ên ku te jimartin hemû
bi nivîs û hunerê re têkildar in.
Wekî her kesî ez jî naxwazim hêlek
min kor bibe û tenê li ser cureyekê

bijîm û binivîsim. Belê wekî nivîs, ji
bo min a sereke nivîsandina pirtûkên
min e lê ji wergerê, nivîsandina go-
taran, kovargerî û bernameyên
hunerî/edebî yên TV’yê hez dikim. Di
talîyê de ez bi qasî zanîn û tecrubeyên
nivîskariya xwe di kovar, gotar û
bernameyan, bi xwîner û bîneran re
fikir û ramanên xwe parve dikim.
Lewma jî aheng û sazkirina vê yekê ne
zehmet e. Kovargerî û bernamekarî jî
bi naveroka xwe ne dûrî hev in. Yekê
wekî metbax û ya din wekî şaneşînekê
bifikire. Hemû têkildarî hev in. Wekî
mînak nivîsên min ên di rojname û
malperan de nirxandinên min ên piştî
xwendin û tecrubeyekê ne. Divê em
bikaribin bi awayekî fikrî ango teorîk
der barê karê ku em dikin de hin tiştan
bibêjin û binivîsin. Nivîsandina wan
nivîsan ji bo min jî, ji bo xwînerên wan
nivîsan jî çirûskek e, germahîyek e,
bawerîyek e, xwenasînek e... Belkî ji
bo xwîneran ew nivîs dibin sedema
xwendina berhemên der barê wan de
dinivîsim. Ev tiştekî xweş e...

Em dizanin te bi nivîsandina
kurteçîrokan dest bi edebîyatê kir.
Beriya tu dest bi nivîsandina
kurteçîrokan bikî bandora kê li ser te
çêbû û çîroka te ya yekemîn kîjan bû?

Belê li gorî hevçaxên xwe yên wê-
jekar min zû dest pê kiribû. Hê nûci-
wanek bûm. Sala 1996’an min çîroka
xwe ya pêşîn nivîsand, navê wê
“Zeytûnfiroş” e. Ew çîrok di pirtûka
min a pêşîn (Arîya Giyanên Stewr-
2004) de derket. Çîroknûsê fransî Guy

de Maupassant wê demê zêde
tesîr li min kiribû. Hê jî gelekî ji
çîrokên wî hez dikim. Lê bi
demê re, piştî xwendinên mirov
gelek tişt diguherin û tesîra yek
kesî/ê ya li ser mirov kêm dibe.
Ji ber ku tu êdî gelek kesan nas
dikî, gelek kûr bi nav de diçî û
piştî qonaxekê êdî tu dikemilî û
fikrên te yên resen derdikevin
pêş. Wê demê pênûsa te ji xwe
re cihoyeke taybet çêdike. Êdî tu
bêhtir dibî “xwe.” Tu dest bi afi-
randin û berhemdarîyê dikî.
Xebatên te dikevin pêşîya
gelek tiştan. Piştî qonaxekê
nivîskar berê xwe dide asoyên
dîtir. Dide pey rê û dirbeke
din. Di dawîya dawîn de jî
rêya xwe dibîne û êdî wekî
avekê bi wê rêyê de diherike.

Te zimanên din kurteçîrok jî
wergerandine kurdî, gelo ji aliyê şêwe
û astê ve dema mirov wan û
kurteçîrokên kurdî dide ber hev, en-
cameke çawa bi dest dikeve?

Hemû berhemên zimanên em jê
wergerê dikin ne xurt in. Li hemû
cîhanê wergêr wan hildibijêrin, li gorî
pêdivîyên ziman û edebîyata xwe yên
baş werdigerînin. Di her zimanî de
berhemên xurt ên edebî hene, bêguman
di wê çarçoveyê de asta çîrokên
kurdî jî ne xerab e. Nimûneyên xurt
ên çîroka kurdî jî hene û ne ji yên
cîhanê kêmtir in. Di çîrokan de jî
mîna hemû çeşnên din ên edebîyatê
alîyekî xurtîya te xwebûna te ye. Tu
çiqasî xwe bî tu ewqasî bi ser dikevî
û derdikevî ser dika cîhanê.

Tu asta çîrokên bi kurdî hatine
nivîsandin çawa dibînî, bi taybetî li
Bakur û herî zêde çîrokên kîjan
nivîskarî bala te dikişînin?

Bersiva vê pirsê pir hindik min li
jorê da. Bêguman di tu zimanan de û
di edebîyata tu neteweyan de hemû
çîrokên ku hatine nivîsandin ne di
asta jor de ne. Lê di her qonaxekê de
hin nav û hin çîrok derketine pêş û
serkeftî ne. Çîrok û çîroknûsîya
kurdî ya îro jî wisa ne û nimûneyên
gelekî serkeftî hene. Wekî nav û
berhem dikarim bêjim pirtûka bi
navê “Korerê” ya Brahîm Ronîzer
gelekî bala min kişand.

Di kurdî de bi rêk û pêk te bi
awayekî cuda çîrok nivîsandin û te di
talîyê de navek lê kir; Zincîreçîrok. Bi
taybetî “Dozdeh Çirk” û “Handa”,
qey çîrok û kurteçîrokê têr nekir?

Belê, nav û awa/cureyê çîrokan ter-
cîhek e. Lê ew yek jixwe li dinyayê
heye, du pirtûkên min jî wekî
zincîreçîrok in. Hemû çîrok bi hev ve
girêdayî ne lê di talîyê de hemû çîrok
bi hev re dibin yek çîrok. Her çîrokek
serbixwe çîrokek e û hemû çîrok
digihîjin hev û di encamê de dibin
yek çîrok. Li ser navê
“zincîreçîrok”ê bi weşanger, edîtor û
gelek hevalên xwe re me nîqaş kir û
paşê wekî zincîreçîrok hatin çap-
kirin. Çîroka zincîreçîrokê jî ev e.

Bi taybetî her du pirtûkên te yên
dawîyê “Dozdeh Çirk” û “Handa”yê
bala xwîneran kişand. Û li ser
“Dozdeh Çirk”ê tez hatibû nivîsandin.

Tu dikarî hinekî qal bikî?
Belkî jî ji ber zincîreçîrokîyê bal

kişandin. Di nav xwîneran de jî
nîqaşek hebû ku ew ne çîrok in û her
du jî roman in. Wê nîqaşê jî kêfa min
anî, tê wê maneyê ku têkilîya berhe-
man û xwîneran ne xerab e. Xwîner çi
navî lê bike li gorî wan ew e. Çîrok,
zincîreçîrok an jî roman... Piştî ku
berhem ji dest nivîskar derket û ket
destê xwîneran êdî ew pirtûk ne ya
nivîskar e yan xwîner bixwe ye.

Meseleya tezê ya der barê
“Dozdeh Çirk”ê de jî, bawer im sala
2012’an bû, li Zanîngeha Selahedîn
li Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî ji
aliyê Evdilselam Yildirim ve wekî
teza qedandinê hatibû nivîsandin.
Ew jî hesteke gelekî xweş bû. Tiştên
bi vî rengî bêguman nivîskaran
motîve dike û li karê wan germ dike.

Nivîskar Sîdar Jîr herî zêde ji
kîjan cure nivîsan ditirse yan jî çi
çavên wî ditirsîne?

Wekî nivîskarekî hemû nivîs min
ditirsînin. Ji destpêka nivîsandina min
heta roja îro ev her dem wisa ye. Lê
herî zêde nivîsên min ên rojnameyan
min ditirsînin. Bi taybetî nirxandinên
min ên der barê pirtûkan de. Ji ber ku
divê tu bi qitûtî tevbigerî, divê tu
pirtûkê baş baş bixwînî, nivîskar baş
nas bikî û dahûrandineke xurt bikî. Bi
van hemûyan re divê tu wekî şairan
hay ji hemû gotinên xwe hebî û
puxteya pirtûkê bi hevokekê du he-
vokan vebêjî. Hewce be ji bo çîrokekê
divê tu çend pirtûkan bixwînî. Ev yek
di nivîsên perîyodîk de gelekî zehmet
e. Piştî van hemûyan êdî ew tiştên ku
tu dixwazî bibêjî divê resen bin. Ji ber
ku tu ber û bala xwîneran didî ser wê
berhemê. Lewma jî nivîsên bi wî rengî
çavên min gelekî ditirsînin.

Em nivîskarîyê bidin hêlekê.
Sîdar Jîr di jiyana rojane de çi dike,
rojên wî çawa derbas dibin?

Heta ku ji destê min tê ez berê
xwe didim bêdengî û aramîyê. Cari-
nan wekî spor derdikevim, dimeşim.
Lê cihê ku dimeşim jî li perê bajêr e
dûrî xirecira bajêr e. Heger derfet
hebe bi heval û hogiran re em li
mekanekî sakîn rûdinên sohbetê
dikin. Roj wisa derbas dibin.

Tu yekî xewar î, ji xewê hez dikî?
Na. Bi rastî na. Heger ez ne nexweş

bim yan jî ne gelekî westîyayî bim rojê
herî zêde 5-6 saetan radizêm. Gelek

rojan ev dem tenê 3-4 saet e.

Tu di edebîyatê de yan jî di civata
edebîyatkaran de herî zêde ji çi aciz î?

Di van demên dawîn de hin tişt
wek însan, wekî nivîskar û hem jî wekî
xwînerekî min aciz dikin. Hinek kes, bi
taybetî nivîskar wekî şûrkêşên sîyasetê
bela xwe li her derê didin, li nivîskarên
din didin... Bi wê jî nayên ser bela xwe
li xwînerên kurdî didin. Ev yek mirov
diêşîne. Divê em li hemberî hev hinekî
din henûn bin. Ji ber ku em çiqasî
bikaribin ji hev hez bikin, ew nebe jî
em çiqasî hev tolere bikin em ê ewqasî
bextewar bibin; yan na em ê hem zi-
rarê bidin xwe hem jî bidin metna xwe.

Gotineke te heye ji bo xwînerên
kurdî?

Karê herî xweş ê wan e (dikene).
Lê ez vê ji dil dibêjim; xwînerîya
edebîyata kurdî bi kêmanî bi qasî
nivîskariya kurdî ji dil e. Dema ku
xwîner pirtûkekê bixwînin tespît,
rexne û nirxandinên wan bi giştî ji
ya nivîskaran a yek bi yek xurtir û
duristir e. Ev li her dera dinyayê
wisa ye. Û bawerîya min ew e ku
girseya xwînerên kurdî – kêm be jî -
gelekî xurt û jîr in. Ji ber ku xwend-
ina wan ji dil e...

Ez ê çend gotinan bêjim û
dixwazim bi kurtahî tu der barê
wan gotinan de fikirên xwe bi
xwendevanên me re parve bikî?

Hezkirin?
Paqijîya dil e; tehamul e;

tehamula li însanan e.

Hevaltî?
Parvekirin e; parvekirina xweşî

û nexweşîyên jiyanê ye.

Welatparêzî?
Seknek û helwesteke însanî ye.

Berîya her tiştî hezkirin û hurmeta
“xwe” ye. Têgiheke çiqas berfireh
be jî ji bo min seknek û helwesteke
însanî ye. Parastina hebûn û xwe-
bûna xwe ya însanî ye...

Azadî?
Kenê ji dil û ruh xwe digihîne

çavên însên.

Nivîskarî?
Nivîskarîya edebî hem kul û derd

e, hem jî azadî ye. Ya kurdî du caran
li vê ye...

Di van
demên dawîn
de hin tişt wek

însan, wekî
nivîskar û hem

jî wekî
xwînerekî min

aciz dikin.
Hinek kes, bi

taybetî nivîskar
wekî şûrkêşên
siyasetê bela

xwe li her derê
didin, li

nivîskarên din
didin... Bi wê jî
nayên ser bela
xwe li xwînerên
kurdî didin. Ev

yek mirov
diêşîne

� Rizoyê Xerzî

NIVÎSKARÎ HEM KUL E HEM JÎ AZADÎ YE

Sîdar
Jîr

kî ye?

Nivîskar û çîroknivîs
Sîdar Jîr di sala

1980'yî de li Şemrexa
Mêrdînê hatiye dinê. Li

Zanîngeha Dîcle
Fakulteya Perwerde-

hiyê xwendiye, li
Zanîhgeha Anadolu
Fakulteya Îqtîsadî

Beşa têkiliyên
Navneteweyî û li

Zanîgeha Stenbolê
Beşa Felsefeyê
xwendiye. Wî li

Akademiya Cegerxwîn
di Beşa Ziman û Wê-
jeyê de dersên çîrok,
werger û Dîroka Wê-
jeya Cîhanê da. Herî
dawîn heta televîzyon
hat girtin wî di Jiyan
TV’yê de bernameya

"Lênûsk" amade û
pêşkêş kir.
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Tu çiqasî xwe bî tu ewqasî bi ser dikevî
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Îro gustîlk, bo xemilandinê, nî-
şana zewacê û nîşankirinê tê bi-
karanîn lê berê tenê ne ewqas
bûye; gustîlk wekî nasnameya
mirovan jî hatiye bikaranîn.

Marcel Proust, di pirtûka xwe
ya ‘Li Alîyê Swannan’ de dibêje
gava mirov radikeve bi saetan,
bi salan û bi dinyayan tê dorpêç-
kirin. Gava şîyar dibe, bêzanatî
be jî ji wan piştgirî digire ku bi-
zanibe li ku ye.

Dibe ku hatibe serê we jî.
Mînak, carna gava ez şîyar
dibim, hişê min ji ber ku tevli-
hev e ez nizanim li ku me û li
mala kê me. Ez li dora xwe, li
dîwaran, li nivînan dinêrim. Ez ji
van tiştan piştgirî digirim. Wisa
wisa ez tim serê hişê xwe.

Di destana Memê Alanî de,
gava şahbanû Zînê dibin cem
Memî, Mem wê dibîne bo fam
bike li ku ye li dora xwe dinêre.
Dibîne ku li mala xwe ye. Gava
Zîn jê re dibêje ji oda min der-
keve, ew jî ji Zînê re dibêje li
derdora xwe binêre. Zîn dibîne
ku ne li oda xwe ye. Di vir de
hem Zîn hem jî Mem ji heman
tiştê pişt digirin: ji odeya Memî.

Piştî ku rakevin, gustîlk digu-
herînin. Bi zanebûn an nezanî,
ne girîng e. Lê di vir de hin ar-
mancên metnê hene.

Di fîlma “Inception” a Chri-
stopher Nolanî de tiştek bala min
dikişîne.

Gava tev li xewn û bênhişa
mirovan dibin, têkilîya wan ji
dem û dinyayê qut dibe. Bi rastî
gava hûn tev li binhiş û xewnên
mirovan bibin an jî yek tev li
yên we bibe, hûn nizanin kîjan
dinya ya rasteqîn e û kîjan a de-
rewî ne. Bo hûn tê derxin divê
hûn ji xwe re objeyek hilbijêrin.
Di filmê de Cobb (Leonardo Dî-
caprîo) ji xwe re govek (virvi-
rok) hildibijêre. Gava rêya xwe
şaş bike, yanî nizanibe li kîjan
dinê ye, govê digerîne. Ger gov,
piştê gera xwe bikeve dizane di
dinyaya rasteqîn de ye. Ger qet
nekeve û tim bigere dizane di ya
derewîn de ye. Ew tişt bo min
gelek balkêş e. Çimkî armanca
guhertina gustîlkan û ya govê
hemam tişt e. Gelo tiştên qewi-
mîne rasteqîn in an derewîn in?

Di destana Memê Alanî de,
gava Zîn û Mem her yek di
odeya xwe de şiyar dibin bi saya
gustîlkê fam dikin ku tiştê qewi-
miye ne xwen e, rasterast jiyan e
û tiştên wan bi çavan dîtine par-
çeyek ji jiyana wan e.

Ger ne ji gustîlkan bûya wan

dê bigota qey her tişt xewn bû.
Di Mem û Zîna Edmedê Xanî

de jî hemen tişt heye. Bînin bîra
xwe, Mem û Tajdîn, Zîn û Stî
ger ne ji gustîlkan bûya wan dê
bigota tiştên qewimîne tenê
xewn û xeyal in.

Yek armanc ew e lê yeka din
jî heye. Ew jî piştî ku gustîlkan
dibînin rêyeke din li ber wan ve-
dibe.

Gelo piştî ku êdî dizanim ne
xewn e dê çi bikin?

Yan dê rabin bi pey xwedi-
yên gustîlkan bikevin an jî di
cihê xwe de rûnin. Ger bikevin
ser rêya yekem, di vir de îhtî-
mala du armancan heye; yan bo
gustîlkan bidin xwediyên wan û
yên xwe ji wan bigirin û bak-
evin mala xwe yan jî dê bi xwe-
diyên gustîlkan re têkiliyên xurt
deynin. Di dawiya her du rêyan
de jî dê hevdu bibînin.

Ez ê ji lîstika Şeva Dozdehe-
mîn (TWELFTH NIGHT) a
Shakespeareyî jî mînakek
bidim.

Piştî ku keştiya Vîola û birê
wê di behrê de serûbin dibe, der-
yavan wê ji avê derdixînin. Ew
xilas dibe lê haya wê ji birayê
wê nîn e. Deryavan wê dibin li
welatekî datînin. Ew jî cil û ber-
gên xwe diguherîne û yên lawan
li xwe dike. Ji Dukê wî walatî re
dibe xulam.

Dilê Dukî ketiye Olîvîayê.
Olîvîa ji Dukî hez nake. Loma
Duk tim xulaman davêje bextê
wê. Rojek Vîolayê jî dişîne. Lê
Olîvîayê çawa Vîolayê dibîne
aşiqê wê dibe lê nizane ew ne
zilam e, jin e. Gava Vîola derdi-
keve der, Olîvîa gazî xulamê
xwe dike. Gustîlka xwe dide, di-
bêje bibe bide wî xulamî û jê re
bêje xanima min diyariya Dukî
qebûl nake. Lê jê re bêjî bila
xulam carna we re mala min.

Di vir de armanca Olîvîayê çi
ye?

Bi rastî Olîvîa dixwaze Vîo-
layê cardin bibîne. Ger gustîlka
wê qabûl bike dê were û wê bi-
bîne; ger qebûl neke jî dê were
gustîlka wê bide wê. Dawiya
dawîn dê Vîolayê car din bibîne.

Armanca guhertina gustîlkan
yek jî ev e. Yanî bo cardin
hevdu bibînin. Lê hem di des-
tana Memê Alanî de hem jî di
Mem û Zîna Ehmedê Xanî de,
wek min li jor jî nivîsandiye,
gustîlk bi her awayî di wezîfeya
nasnameyê de jî tên bikaranîn.
Li ser gustîlkan nav hene, ger
ne ji wan gustîlkan be nasna-
meya wan jî dernediket holê. Di
metna Shakespeareyî de ev ar-
manc kêm e.

Gustîlk
Takî Çîftsuren

Xewn I
Van xewnan serê wê xwaribûn,

heyat jê re nehiştibûn. Mesela wê û
xewnan bi bavê re des pê kiribû. Ca-
rekê bavê wê yê berî niha bi çend
salan miribû, hatibû xewna wê. Nûr
ji wechê wî dibariya; pariyek nan
xistibû destê wê û jê re gotibû: “Ev
teberika mala Şêx e, ha ji te re vî
nanî bide Rihanê. Ku bixwe wê di
derbekê de rehet bibe.” Wê jî rahişte
nan û bi lez çû ba Rihanê. Lê dema
li xwe zîvirî bavê xwe li tu derî nedi-
dît. Li her derê lê digeriya; leqayî kê
dihat ji wan dipirsî… Wilo ji xew
şiyar dibû. Hingî di nav livînan de
kêferat kiribû, di nav xweydanê de
mabû. Ji kesî re behsa xewna xwe
nekiribû lê dilê wê jî hîç ne rehet bû.

Piştî çend rojan telefona wê lê-
xist, xwişka wê ya mezin bû. Wextê
navê xwişka xwe dît, hema dilê wê
go tik, telefona xwe bi tirs vekir.
Xwişka wê digiriya: “Pitika Rihanê
ji ber çû.”

Xewn II
Ji esirkî ve li wê kafeyê bûm;

çaxê ez hatim hê ti kes nehatibûyê.
Peyre min dît jinek hat û çû û li ser
maseyeke li ber şibakê rûnişt. Hinekî
aciz xuya dibû; awirên xwe vedabûn
û tiştin dinivîsandin. Carna serê xwe
radikir, li derve dinêrî û serê her kê-
liyê jî li saeta dîwêr dinêrî. Li hêviya
hinekan bû yan tenê dixwest wextê
xwe derbas bike?

Yeke porxelek û kurisandî jî hat,
çû cem wê jinika ber şibakê rûnişt.
Bi kelecanî bû. Devê wê kêliyekê jî
neketibû hev. Bi qasî ku dengê wê
dihate min behsa xewnên xwe diki-
rin. Digot: “Beriya niha bi hefteyekê
pitika jinbira min ji ber çû. Min berî
hingî di xew de bavê xwe dîtibû û
pariyek nan…”

Mehdê min tirş bû. Ji nişka ve
diya min hate bîra min. Hema ku
çavê wê diçûn ser hev, xewn ditîtin
û hemû xewnên xwe jî ji min re di-
gotin. Mixê min biribû bi xewnên
xwe. Gelek caran min lê guhdarî jî
nedikir. Lê dîsa jî dev ji gotina xew-
nên xwe bernedida. Di ber xwe de
digot: “Xwedê li ser xêrê binivîse.”

Carna di nîvê civatê de dest bi xew-
nên xwe dikir, min jî digot qey tiştekî
rast e. Carekê ez ji mektebê hatibûm,
betilî û kerixî bûm. Dîsa ji xwendeva-
nên xwe aciz bûbûm. (dinya jî hingî
germ bû, şişreşira xweydanê bû) Min
nedixwest tu kes tengî min bibe. Xêra-
tin li min anî, ez rûniştim.

-Îro zarokên jinxala te Şikriyayê
hatin vir. Min kir û nekir neketin
hundir.

-Jinxala min Şikriya kî ye?
-Xwiha jinapa te Etiyayê lê.
-Wa! Hatibûn vir çi?
-Kengî hatine vir?
-Te got ew hatine.
- Ji kuuu, min ew di xew de dîtin.
-…
Gelek caran di wechê wê de min

xeyal û rastî tevlîhev dikirin.
…
Teqez min li vê stranê guhdarî ki-

riye lê li ku? Lê ew jinika li ber şi-
bakê çima wilo veciniqî? Tu dibêjî
qey bi vê stranê ji xew şiyar bû û
heman kêliyê awira wê li saeta bi
dîwêr ve ket: 07:48

Xewn III
Wê sibê giraniyek li ser laşê wê

hebû; hîç nedixwest ji nav cihan der-

keve. Çavê xwe bel kir, pêşî li saetê
nerî, hê zû bû. Lê ev bûbû demeke
dîrêj ku di heman saetê de çavên wê
bel dibûn. Tu mane nedida vê me-
selê. Li şibaka xwe ya ku perde li
ber e nêrî. Ji ber ku dinya şilî bû her
der tarî bû. Hîletê wê ji rojên wilo
diçû. Lihêfa xwe ya qesebî kişande
ser serê xwe û çavên xwe miç kirin.
Bi alarma saetê veciniqî. Her çiqas
saet du-sê caran taloq kiribe jî, xew ji
çavê wê çûbû êdî. Rabû. Pişta xwe da
dîwêr û rûnişt. Rahişte berçavka xwe
ya li ser qomîdînê û li nûçeyan nêrî.

Şeva din dîsa pîrika xwe di xew de
dîtibû. Ji zû de nedihate xewna wê,
Xwedê li ser xêrê binivîse, dikir û ne-
dikir xewna wê nedihate bîra wê. Her
ku pîrika xwe ya ku berî niha bi şeş
salan miribû di xew de didît, piştî ku
şiyar dibû porê xwe dikire du kezî û
dihûnand. Terîşk û merîşk lê girêdi-
dan. Wê sibehê jî porê xwe kire kezî
û hûnand. Bi vê meselê nizanîbû bê bi
kê û çawa despêkiribû. Diya wê û pî-
rika wê dema pêşiyên xwe yên jinên
mirî di xew de didîtin. Wê rojê porê
xwe dikir du keziyên hûnandî û bi
miherk û terîşkên rengorengo dixe-
milandin keziyên xwe.

Pîrikê ev mîrate ji dê re û dê jî ji
keçê re hiştibû lê gelo kê ji pîrikê re
hiştibû?

-dank
“-Seyda, dev ji vana berde, ez

van tiştên ku tu dixwînî hemûyan di-
zanim. Tu bi qedrê Xwedêkî wê Qu-
ranê bigirî û benta Şakiro ji min re
deynî ser.

-Temam, Mele Mihemed.
Devê Qurana pîroz girt, ew maç

kir, danî ser eniya xwe, xiste qewlikê
wê û bi dîwer ve kir. Devê qutiya ku
bent tê de ne vekir:

“Karapetê Xaco, Aram Tîgran,
Eyşe Şan… ha va ye Şakiro!”

Rahişte bentê, pêl pişkoka çaran
kir, qelpaxa teybê vebû. Bent xistiyê

û pêl pişkoka duyem kir. Bent zîvirî û
hey zîvirî… Dengê Şakiro li mezelê
olan dida…

Ew bûbû heft meh bi vê mîratê ke-
tibû. Pêşî di lingê wî de derketibû, hino
hino xwe li hemû laşê wî gerandibû. Lê
ti tiştî bi qasî guhê wî ew neêşandibû.
Kwînerek di guhê wî de derketibû. Roj
bi roj guhê wî girantir dibû. Wî her tişt
bi guhê xwe dikir: bi guhê xwe hîs
dikir, bi guhê xwe didît, bi guhê xwe
diştexilî… Ji ber wê jî wexta guhê wî ji
dest çû kerr, kor û lal bûbû…”

Par havînê dema diçûm Amedê
min ev çîrok di telefona xwe de nivî-
sîbû. Lê min bi temamî ji bîr kiribû…

Ev jinika han, li devê derî çima
wilo di bin baranê de sekiniye û şem-
siya xwe ji ser xwe hilandiye? Berê
xwe zîvirand, dît ku ez lê dinêrim.
Min hemanekê berê xwe da alîkî. Ber
bi derî ve hat; çembilê derî girt; hi-
nekî sekinî ma; tu dibêjî qey dudilî
bû... Bê çilo kete hundir bayekî ce-
midî jî xwe li rûyê min xist; ez ji serî
heta binî ricifîm. Hema xuşexuşa avê
bû jê dihate xwarê. Te porê wê bigu-
vaşta teştek av jê derdiket.

Erê, porê wê… Her du guliyên
wê yên dirêj ku digihane ser sîngên
wê bi ta û terîşkan xemilandî bûn.
Çima gelo? Çavên wê tije bûn, ne
giriyabû ne jî ji baranê wilo şil
bûbûn? Çavê xwe li hundir gerand,
te digot qey li hinekan digere. Min
di bin çavan re lê dinêrî, destên wê
dilerizîn. Bi destên wê ve boyax
hebû. Deng jê dernediket. Qederekê
wilo li devê derî şipiya ma; piştre
derket û çû. Bû dilopeke li ser camê
û hêdî hêdî hate xwarê.

Ew bû peşkek baranê û bariya û
hey bariya. Min ew di wî halê wê de
hişt û li derdora xwe nêrî: li ser her
maseyekê hinek hebûn tev li çîrokên
xwe…

Min pişta xwe da paldankê, rahişte
qedeha xwe ya çayê û qurtek jê da
guhê xwe bel kir û li dinyayê hisand.

Berfê

Xewdank
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Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhi-
latê Sûriyeyê, ji bo ku vîrûsa koro-
nayê li herêmê belav nebe gelek
tedbîr girtin. Her wiha rêveberiyê
xwest ku gel tevahî rêbaz û tedbîrên
xwe parastina ji vîrûsê pêk bîne.

Desteya Tenduristî ya Rêvebe-
riya Xweser di civîneke çapemeniyê
de ragihand ku 4 kes li Bakur û Roj-
hilatê Sûriyê bivîrûsa koronayê ke-
tine lê der barê pêşîlêgirtina vîrûsa
koronayê de, Hevserokatiya Meclisa
Rêveber a Rêveberiya Xweser bi bir-
yarekê gelek tedbîr girtine.

Biryarên bi jimareya 85 wiha ne:
1-Tevahî deriyên sînor di

24.07.2020’an de bi awayekî giştî
tên girtin.

2- Çi kesên ku ji 24.07.2020’an
şûn de derbasî herêmên Rêveberiya
Xweser bibe, dê 14 rojan bikeve ka-
rantînayê.

3- Qedexe ye ku cenaze bi se-
dema pandemiya vîrûsa koronayê
derbasî herêmên Rêveberiya Xwe-
ser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê
bibin.

4- Kombûn, şahî, zemawend û
konên sersaxiyê ji bo parastina ten-
duristiya giştî, qedexe ne.

5- Nimêjên komî li cihên olî (pe-
restgehan) ji bo parastina tenduris-
tiya giştî heta demeke ne diyar
qedexe ne.

6- Karê xwaringehan tenê ji bo

xwestekên derve ye.
7- Ji gelê Bakur û Rojhilatê Sûri-

yeyê tê xwestin ku li gorî tedbîran
tevbigere.

8- Ji saziyên têkildarê deriyên

sînor, tê xwestin ku tedbîrên tendu-
ristiyê yên tund bigirin. (kes, kel û
pel)

9- Dema vê biryarê ji dema der-
ketinê heta 15 rojan e.

Kesên di bîranîna 33 ciwanên sos-
yalîst ên di komkujiya Pirsûsê de
hatin kuştin, hatin binçavkirin û
berdan, diyar kirin ku 5 sal in bi
mudaxaleyan destûr nadin ku ber-
nameya bîranînê li dar bixin û li
şûna dewlet bi rastiyê re rû bi rû
bibe, armanc dike ku komkujiyê
bide jibîrkirin.

Endam û nûnerên Înîsiyatifa
Malbatên Pirsûsê di Salvegera 20'ê
Tîrmeha 2015'an a 5’emîn de ku li
navçeya Pirsûsê DAIŞ'ê li dijî ci-
wanên sosyalîst êrîşa bombeyê pêk
anî û 33 ciwan kuştin, xwest 33 ci-
wanên hatin kuştin bi bîr bînin.
Wekî her salê dîsa polîsan muda-
xaleyî çalakiyê kir û 42 endamên
înîsiyatifê binçav kirin. Polîsan di
bin çavan de îşkence li Şamil Par-
lak kir û rûyê wî felç kir. Dîsa ji
ber îşkenceyê gelek beşên bedena
wî zirar dîtin. Kesên hatin binçav-
kirin û berdan, diyar kirin ku di
maşîneya polîsan de bê maske û bê
hewa hatine hiştin û dê ji ber van
pêkanînên polîsan serlêdana sûc
bikin.

Okan Danaci jî anî ziman ku li
şûna dewlet bi komkujiya Pirsûsê
re rû bi rû bimîne, dixwaze kom-
kujiya Pirsûsê bide jibîrkirin û
wiha got: “Bîranîna Pirsûsê 5 sal
in her tim rastî astengiyên polîsan
û hêzên ewlehiyê tê. Wêneyê
kesên hatine kuştin diçirînin. Nax-
wazin rûyê ciwanên hatin kuştin
bibînin. Lê her sal ruyê van heva-
lên me yên li Pirsûsê hatin kuştin
dê wekî sîleyekê li rûyê wan bi-
keve. Dê her sal 20'ê tîrmehê wekî
sîleyekê li rûyê wan bikeve. Neçar
in, bi vê komkujiyê û hevalên me
yên hatin kuştin re rû bi rû bimînin
û hesabê vê yekê bidin“. ENQERE

Rêveberiya Xweser tedbîrên koronayê digire

‘Dewlet dixwaze
komkujiya Pirsûsê

bide ji bîrkirin'

Diyaloga rejîma Sûriyeyê û kurdan
Di navbera hikûmeta Sûriye û
Rêveberiya Xweser a Bakur û Ro-
jhilatê Sûriyeyê de ev demeke dirêj
e hevdîtin hene lê ew hevdîtin heta
niha negihane tu encamê. Piraniya
wan hevdîtinan bi tevlêbûna
hikûmeta Rûsyayê pêk tên.Gelek
caran rayedarên Rûsyayê di da-
xuyaniyên xwe de dibêjin ku ew

alîgirên vê diyalogê ne.
Lê mixabin ew daxuyaniyên

wan tenê di astekê de dimînin ku
ew diyalog an jî hevdîtin tenê wekî
zextekê li dijî xweseriya
demokratîk bi kar tînin. Rûsya ji bo
ku zextê li Rêveberiya xweser bike
û bêtir tawîzan bide hikûmeta
Şamê, rê dide gefên hikûmeta tirk.
Rûsya bi vê yekê hem dilê
hikûmeta tirk xweş dike hem jî dilê
hikûmeta Şamê.

Rêveberiya Xweser di 13`ê cot-
meha 2019`an de ragihand ku bi
navbeynkariya Rûsyayê ew gihîş-
tine rêkeftinekê û ji bo bersivdayîna
êrîşên Tirkiye û çeteyên wê, dê
hêzên hikûmeta Sûriyeyê li ser
dirêjahiya xeta sînor belav bibin.

Tevî vê gavê jî, diyalogên siyasî
yên di navbera her du aliyan de negi-
haştin encameke berbiçav. Hikûmeta
Sûriye û Rûsyayê her tim di dema
gefên dewleta tirk ên li dijî herêmên

Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de, doza
danûstandinan li kurdan dikir, ji bo
ku Rêveberiya Xweser şertên wan ji
neçarî qebûl bike. Di van rojên dawî
de berdevka Wezareta Karên Derve
ya Rûsyayê Mariya Zaxarova di
civîneke çapemeniyê de gotibû:
“Moskov, piştgiriyê dide
diyalogên di navbera kurdan û
Şamê de yên ku li ser pêşeroja we-
latê wan bi pêş dikevin.”

Lê li gorî daxuyaniyên Meclisa
Sûriya Demokratîk (MSD) di vê
dema dawî de, tu hevdîtin an jî diya-
log di navbera wan û hikûmeta
Sûriyeyê de tune ye. Loma jî ev pirs
tê bîra mirov ku gelo Rûsya dîsa
dixwaze bazareke din bi tirkan re
bike ku behsa diyaloga di navbera
kurdan û hikûmeta Sûriyeyê de dike.
Wekî ku dîsa ji rayedarên tirk re
bibêje “tu filan tiştî nekî ez ê
diyaloga di navbera kurdan û rejîma
Sûriyeyê de geş bikim.”

Bi rastî jî ji derveyî dax-
uyaniyan dema ku mirov bala xwe
dide van hewldanên diyalogê di
pratîkê de ew her dem ji alî Rûsya
û rejîma Sûriyeyê ve wekî
firsendekê ji bo berjewendiyên
xwe bi kar anîne û tu niyeteke baş
heta niha ji bo çareserî û diyalogê
bi pêş neketiye.

3’yê Tebaxa 2014’an bi berbanga sibehê re
dîkên gundan, li şûna mizgîniya sibeheke aram
ku tav tîrêjên xwe bide rûyê zarokên rojê; banga
qirkirinê dida bi dengekî hawarî! Şûna geşbûna
rojê, rengê reş û tarî yê kirêtî û qirêjiya DA-
IŞ’iyan siha xwe dida ser dilpakiyên zarokên Ta-
wusê Melek! Li vê xakê ev çendîn car bû
mehşera qiyametê radibû, kesî nizaniya lê gotin
di cih de be qiyameta bêbextî, xiyanet û rûreşiya
dîrokê, şerma mirovahiyê pêk dihat. Êdî qad
bibûn meydana bazariya can û giyanan; hem jî
bi erzanî, gelek erzanî û bêarî! Dê weladê xwe
davêt. Seyê pîr li xwedanê xwe xweyî dernedi-
ket. Deşt û berî, gund û bajarên Şengalê vegu-
herîbûn qesabxanê, mirov weke berxikan
dihatin serjêkirin. Mirov bi saxî û bi komî dixis-
tin gorên nediyar, hê di temenê nûgihayî ku
jiyan û cîhan pênase nekirî! Tema tehl, rûsariya
cemidî, dilxedariya bêrehm a tarîtiya bin axê
nas dikirin..! Heyyy xwedayoo! Ev çi zilm, çi
zordarî, çi hovîtî bû! Ev çi guneh bû ku ewqas
xedariya bêpênase heq dikir!

Bi tariya êvarê re, mirovên xwe bi tarîtî û qi-
rêjiya dîrokê pêçayî, bi pêlên reşebaya tarîtiyê re
dikevin tevgerê. Êdî navê jiyanê tenê û tenê
dibe berxwedana man û nemanê, cenga he-
bûnê. Mîna dilopek bikeve nav avê, xelekekê

çêke û her biçe ew giloverik fireh bibe û heta
bigihê peravê golê. Pêla êrîşên DAIŞ'ê jî wisa li
gund û deşta Şengalê kêlî bi kêlî belav dibû.
Mîna ewrekî reş, mij û moran; lê ne ji ber
serma, berf û baranê; ji ber kelekela germa Te-
baxa şewat bû ev kel û dûxan, ev mij û moran,
ev qêrîn û hewar! Li aliyekî bazara can û mal,
li aliyekî rev û beza ber bi jiyanê dest pê ki-
ribû, di nav çirkên demê û qonaxên şevê de.
Kesên mecal û derfet dîtî, yên dest li ber ra-
bûyî, dest avêtibû xîretê bergiriya hovîtiyê di-
kirin. Egîd û mêrxasên leheng çok dabûn
erdê, sîng dabûn ber riman, dil kiribûn senger
û ala berxwedanê ba dikirin.

Li aliyê dîtir ên ji vê mecalê bêpar, berê xwe
dabûn rêka çiya. Bi lingên xwas, bi tena kiras,
bê av û nan di kelegerma şeva Tebaxê de diku-
dandin. Lingan dilezand ber bi şiverêyên çiyayê
serberz û enîpak ve. Lê dil, hest, raman, ango
tevde hebûna arîşenî li pey dihat hiştin di nav

lepên çeteyên har û hov de. Lewre her malba-
tek, her gundekî nîvê cerg û mêlaka xwe li pey
xwe hiştibûn û berê xwe dabûn çiyê neçar! Çiya
ku ji dîrokê ve stargeh û aramîgeha gelê kurd,
lewma ji wan re digotin ‘Qewmê Çiyê.’ Vaye
careke dîtir çiya dibûn şahidê ferman û kom-
kujiyeke dilsoj. Lewma çiya hembêza xwe ya
germ ji gel re vedikir bê fikar…

Bi fereca sibehê re şiverêyên çiyayê Şen-
galê, bi mirovên dil bi kul dagirtî bûn. Lê mi-
xabin ev ne xêliyên dawet û şahiyekê, ne jî
qasid û peyamberên cejn û bextewariyekê
bûn. Karwanên ji ber şûrên rûreş û diltariyan
filîtîbûn, ber bi çiyê ve dilezandin. Bi lingê
xwas, bi dilê tazî, bi çavên şil, bi rûyê xembar,
bi fikaran… Her gaveke davêtin li ser axa Te-
baxê ya ji kelegermê sincirî, mîna bisteke sor
bûyî, dax dikir hest û giyana wan!

Bi berbanga sibehê re xebera nexêrê zû
belav bû ku hejmara qurbaniyên vê fermana

bêyom ji 500’î derbas bûye jî. Belê zimanê
deştê nîn e ku olan bide; ew behreyeke çiya û
gelî, newal û zinaran e ku dengê hawarê vede
û bang bike. Bang bike ku zarokên çiyayî, şer-
vanên dilpak, cengawerên canbexş xwe ji çiya-
yan berdin beriyê, bên hawariyê..!

Li aliyekî 12 dilşêr û sozdar, 12 şervanên çi-
yayî, gerîlayên serdemê ku li ser çand û kevne-
şopiya Derwêşê Mêrxas li Çiyayê Şengalê
ketibûn cengê; weke 12 siwariyên Derwêşê
Evdî daketin nav qada şer û li hemberî Artêşa
Gêsiyan şer û cenga giran danî... 12 mêrxas û
egîdan sîng dabû ber neyar û xêrnexwazan, dilê
xwe kiribûn mertal. Lê vê carê ne şûr û tîr û
rim bûn ku li can dihat dayîn, çekên mor mirin
vedireşîn li ser jînê. Li aliyekî gelê ji fermanê fi-
litî û ketî ser riya çiyê digihandin deverên ewle,
li aliyê dîtir bergiriya êrîşên hovane dikirin.

Rêber û rêzanên çiyayî dengê kulîlkên
deştê bihîstibûn û soz û qewl dabûn ku dê
wan tenê nehêlin; berdêla wê çi be bila bibe
dê biçin hawara civaka êzidî û di nav pençên
DAIŞ'ê de nehêlin. Rê dûr û dirêj, rê metirsî,
rê bi kemîn û dafikan dagirtî bûn. Gerîlayên ji
kûrahiya dîrokê derketî, dê xwe berdana deşta
Mûsilê û biçûna hawariya civaka êzidî ku ji
dîrok û çanda wan emanet û mîras mayî…

Mem Avba
Fereceke Tebaxê banga
cenga jînê ye li Şengalê!

Navenda Nûçeyan

Navenda Nûçeyan
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Hemû destwerdanên derve yên li Lî-
bayayê, ne ji bo xêra gelê Lîbayayê
ne lê temamiya wan hêzan a xêr û xê-
ratên wî welatî û petrola wî sedem e
ku girêz bi devê desthilatdarên hin
welatan dikeve.

Yek ji van welatên ku çav ber-
dane zengîniya Lîbayayê, di serî de
hikûmeta tirk e û her ku diçe destwer-

dana wê ya di kar û barên Lîbayayê
de zêdetir dibe. Hikûmeta tirk pişta
xwe dide peymanên bi hikûmeta
Wîfaq a Îxwanê Mislimîn re çêkiriye
û wan wekî behane bi kar tîne. Her
diçe bi çek û cebilxaneyên xwe yên
giran piştgiriyê dide hikûmeta Wîfaq
û ji bo piştgiriya wî çeteyan ji Sûri-
yeyê derbasî Lîbayayê dike.

Di van demên dawî de hikûmeta
Wifaq a Îxwanan ku ji bilî Trablusê
hema bêje tu bajarekî din di bin dest-

hilatiya wan de nemabû û tev ketibû
destê hêzên Xelîfe Hefter. Di demên
dawîn de bi alîkariya çek û çeteyên
Tirkiyeyê gelek bajar xistin destê
xwe û niha amadekariya êrîşan li dijî
bajarê Sirtê dikin, ew bajarê ku wekî
xezîneya neftê tê nasîn.

Li aliyekî din, hin welatên ku
hêzên artêşa Lîbayayê ya bi seroka-
tiya Xelîfe Hefter jî destek dikin
hene. Wekî Rûsya û Fransayê û di
dema dawîn de gelek caran hikûmeta

Misrê jî bajarê Sirtê wekî xeta xwe ya
sor ragihand û gotin ku ew qebûl
nakin êrîşî bajarê Sirtê were kirin.

Misrê jî ji aliyê xwe ve bajarê
Sirtê wekî xeta sor dibîne û dibêje
derbasbûna çeteyan a wî bajarî dê
bibe gefek mezin li dijî ewlekariya
neteweyî ya Misrê û hemû welatên
ereban. Lewre atmosfereke wiha ha-
tiye avakirin ku dê şerên gelekî giran
ji bo Sirtê biqewimin û gelê Lîbayayê
di nav metrsiyek mezin de ye .

Hilbijartinên
parlamentoya Sûriyeyê
Ji destpêka bûyerên li Sûriyeyê
ango ji sala 2011’an de, ev bû cara
sisêyan li welêt hilbijartin pêk tên.
Tevî ku di sala 2012’an de
guhertinek di madeya 8’an a destûra
bingehîn de çêbû ku êdî partiya
Baasê ne rêveberê civak û dewletê
ye lê dîsa jî em dema em bala xwe
didin navên berbijêran em dibînin ku
di nav 183 berbijêran de 166 en-
damên partiya Baasê hene. Bêgu-
man ew 166 berbijêrên Baasê
hilbijartin hebe tune be dê bi ser
bikevin. Êdî pêşbirka hilbijartinê li
ser 67 kursiyên mayî dimîne. Ji wan
jî para eniya pêşverû ya hevkarê
dewletê jî heye. Li gorî van daneyan
wiha xuya dibe ku dê ev hilbijartin jî
wekî yên berê tenê şiklî bin û wê tu
guhertinekê bi xwe re neyne. Di van
hilbijartinan de jî wekî yên berê
şanoyek dubare bû û encamên wê
hilbijartinê jixwe aşkera bûn. Li gorî
daneyên dewletê yên fermî ji sedî
nêzî 33 tev li van hilbijartinan bûne û
ew tenê li deverên di bin kontrola
rejîmê de pêk hatin. ŞAM

Nakokiyên Çîn û
Amerîkayê
mezin dibin

Hêzên ewlakariya
Misrê êrîşa

terorîstî têk bir

Piştî ku Amerîkayê balyozxaneke Çînê
girtibû, rayedarên Çînê gefa bersiv-
dayînê li Amerîkayê xwaribû. Wan
gotibû ku îdîayên der barê balyozx-
aneya wan de dûrî rastiyê ne. Li ser
nerazîbûna Çînê roja înê biryar da ku
ew jî balyozxaneya Amerîka ya li
Şîndigo piştî sê rojan bigire. Ji aliyekî
din ve, ev gava ku Çînê li dijî
Amerîkayê avêt wekî bersivekê bû ji
rexneyên giran ên wezîrê karê derve yê
Amerîkayê re ku di van rojên dawî de
Çînê û balyozxaneya wan bi sîxuriyê
tawanbar kiribû. Li gorî tawanbariyên
Amerîkayê, Çînê hewl daye ku
agahiyên pergala wan a tenduristiyê ya
zanîngeha Teksasê bidize. WASHINGTON

Li herêma Sînayê ya Misrê, komeke
çekdaran hewl da ku bi wesayitên
bombebarkirî êrîşî xaleke navendî ya
artêşa Misrê bike. Beriya ku çekdarên
terorîst bigihên armanca xwe, di en-
cama destwerdana hêzên ewlekariyê
û artêşa Misrê de 3 wesayitên
bombebarkirî hatin rûxandin û 18 en-
damên koma çekdar hatin kuştin. Hê-
jayî gotinê ye ku piştî destwerdana
hikûmeta Îxwanê Mislimîn a Misrê û
rûxandina hikûmeta Mursî gelek
caran li Sînayê komên radîkal ên alî-
girên Îxwanan êrîşî hêzên dewletê
dikin. Li aliyê din, li gorî rayedarên
hikûmeta Misrê di van rojên dawî de
komeke girêdayî Îxwanên li Tirkiyeyê
hatiye girtin. QAHÎRE

Pirsgirêka herêma Karabaxê ya di
navbera Ermenistan û Azerbeycanê
de temenê wê derdora 30 salî ye. Di
nav van salan de hin hewldanên nav-
neteweyî ji bo çareseriyê çêbûn lê ew
tev neçûn serî. Niha di vê demê de ji
nû ve geşbûna vê meseleyê û heta ku
giha asta şer û pevçûnan di navbera
herdu welatan de. Li gorî gelek ali-
yên ku mijarê ji nêz ve dişopînin di
geşbûna vî şerî de rola hikûmeta
tirk heye. Bi taybetî dema mirov
bala xwe bide daxuyaniyên vê hi-
kûmetê yên der barê geşkirina os-
maniya nû de û vegera li sînorên
Împaratoriya Osmanî ya hilweş-
yayî, ne dûrî aqilan e ku destê hi-
kûmeta tirk di vî şerî de hebe.

Ji aliyekî din ve jî, mesela derke-
tina nakokiyên di navbera Rûsya û
hikûmeta tirk de hem li Lîbyayê,
hem li Sûriyeyê ev jî nakokî û baza-
rên bi Rûsyayê re aloztir dikin, ji ber
ku Rûsyayê di vê nakokiyê de cihê
xwe li kêleka Ermenistanê girtibû.
Amerîka û NATO’yê ji nêzîkatî û
hevkariya di avbera hikûmeta tirk û
Rûsyayê de aciz e. Hikûmeta tirk jî

tiştê ku dixwest bi rêya têk-
liyên xwe bi Rûsyayê re pêk
bîne, piraniya wan pêk anîn
û desthilatdariya xwe ya li
Sûriyeyê xurtir kir.

Ji aliyekî din ve, bi dest-
pêka bi vî şerî re rayedarên
hikûmeta tirk daxuyanî dan
ku ew dê li kêleka Azerbey-
canê bisekinin û bêguman
dê têra xwe çekan bifiroşin
wan jî, bi taybetî balafirên
xwe yên bêmirov ên ew bi
xwe çêdikin. Bi wê yekê jî
dê hem pêşî li krîza xwe
ya aborî bigirin û hem jî
dê gaveke din nêzî xewna
xwe ya desthilatiya osma-
niya nû bibin.

Her wiha behsa hevkari-
yeke îstixbaratî di navbera Îs-
raîl û Azerbeycanê de tê kirin
û ew yek jî wekî elementeke
alîkar dikare were nîşandan, ji ber ku
Îsraîlê jî ji desthilatiya Moskovê ya li
ser Kafkasiyayê û Asyaya Navîn dil-
giran e û bandoreke wê ya mezin li
ser bazirganiya wê herêmê heye. Ji
bilî wê yekê ew bi rêya wan Îranê
dorpêç dike. Ji aliyê hikûmeta tirk
jî jixwe ev yek xizmeta idîaya wê

ya serkêşiya alema îslamî dike û
nexasim ku xelkên wan herêman
wekî bi eslê xwe tirk û misilman
dibîne.

Lewre jî dema mirov bi giştî li
vê meseleyê binêre, ev têkliyên
nakok û tevlihev û ew cogên ku ji
aliyên cuda diherikin tev di newa-

lekê de li hev rast tên û dibin
çemek. Tiştê ku mirov dikare bêje
ew şer bi tesadufî derneketiye lê ji
bo temamkirina nexşeya li ser li
hev hatiye kirin. Tirkiye, Amerîka,
Rûsya û Israîl, her yek ji wan dê li
gorî dilê xwe berê vî çemî bix-
waze biguherîne.

Piştperdeya şerê Karabaxê

Tirkiye û Îran di warê leşkerî-polîtîk
de li dijî kurdan xetek nû ava dikin.
Bi vê xeta ku mîna emperyalîzma
nû ya îslamî tê pênasekirin ve, tê ar-
manckirin ku li herêmê gelê kurd bi
temamî bêstatû bê hiştin.

Ev demek dirêj e, di polîtikayên
derve yên Rojhilata Navîn de di he-
defa Tirkiye, Îran, Sûriye û Iraqê de
Tevgera Azadiya Kurdistanê heye. Di
warê pratîkî de Tirkiye û Îran pêşen-
giya vê siyaseta li dijî kurdan, bi teorî û
êrîşên nû ve dane ser milê xwe.

Bi şerê li ser petrolê, Rojhilata
Navîn bûye navenda şer û polîtîkayê.
Ev şerê ku bi îslama radîkal û komên
terorîst ve girêdayî tê meşandin li ser
aramî û pêşeroja herêmê bandorek ne-
yînî dike. Hêzên dixwazin ji vê rewşa
aloz sûd bigirin, bi pêşxistina komên
terorîst ve li herêmê meyl û lêgerînên
cuda bi pêş dixin. Ev lêgerîna nû jî
wek emperyalîzma îslamî bi nav dikin.
Di 15’ê hezîranê de li Stenbolê di nav-
bera wezîrê karê derve yê Tirkiye û
Îranê de li ser vê mijarê hevdîtinek pêk
hat. Di heman rojê de derket holê ku
di navbera van her du dewletan de
peymanên veşarî jî hatine îmzekirin. Bi
vê hevdîtin û peymanên veşarî ve girê-
dayî li ser xeta sînorê rojava û başûrê
Kurdistanê gelek cihên kesên sivîl ji
hêla artêşa tirk ve hat bombebarankin.
Her çiqas faîlê van êrîşan dewleta tirk
be jî gelek ji van êrîşan, ji axa Îranê
çêbûn. Yanî mirov dikare bêje Îran li

gor daxwaza dewleta tirk êrîşî xeta
ser sînor dike. Dewleta tirk jî bi van
êrîşan dixwaze ji xwe re li herêmên
parastina medyayê derfetên darbe-
yan li hêzê gerîla bixe ava bike.

Li hemberî êrîşên dewleta tirk û
Îranê yên li ser gelê kurd raya giştî ya
cîhanê bêdengiya xwe diparêze. Kon-
seya Ewlekariyê ya Neteweyên Yek-
bûyî jî van pevçûn û êrîşên dagirker
nabîne ango jinedîtî ve tê lê ev operas-
yonên ji hêla dewleta tirk û Îranê ve
wisa bi israr tên meşandin çi armanc
dikin, ango ev tê çi wateyê?

Tê zanîn ku di Sûriyeyê de polî-
tîkaya dewleta tirk û Îranê li dijî hev
e. Îran dixawze bi desthilatdariya
Esad ve hebûna elewiyan û desthi-
lata rejîma Baas bê parastin. Dew-
leta tirk jî ji Idlibê heya Serêkaniyê
(Ras El-Ayn) bi komên terorîst ve
di nav tekîliyê de û wan diparêze. Di
pirsgirêka Sûriyeyê de du hêzên
wisa armancên wan durî hev di mi-
jara kurdan de bi hev re tevdigerin.
Ev jî bi xwe re derdixe holê ku lîsti-
kên li ser hebûna kurdan tên lîstin
pir berfireh û xeter in.

Em ji bîr nekin ku dewleta tirk

wek endamekî NATO û endamê koa-
lîsyona navneteweyî neçar e di polîtî-
kaya Sûriyeyê de li gorî xeta dewletên
rojavayî û Amerîkayê tevbigere. Lê
dewleta tirk di vê mijarê de gelek pey-
manên navneteweyî binpê kirin û di
xeta xwe ya parastina komên çete de
israr kir. Li gel vê ambargoya li dijî
Îranê ya Amerîkayê bi hêzên navnete-
weyî re kiribû biryar jî pêk neanî.

Li ruxmî van hemûyan dewleta
tirk bi Îranê re polîtîkayên hevbeş bi
pêş dixe! Li ruxmî nakokiyên Sûri-
yeyê di vê de israr dike. Ev jî der-
dixe holê ku yekane mijara dewleta
tirk û Îranê li ser li hev dikin mijara
dijîtiya kurdan e. Ev her du dewlet
di polîtîkayên li dijî Tevgera Azadiya
Kurdistanê de di heman xetê de ne.
Tevgera Azadiya Kurdistanê û îdeo-
lijiya wê di Rojhilata Navîn de ji bo
planên pergala kapîtalîst negihêjin
armanca xwe astengiya herî mezin
e. Tevgera kurd û rêxisnên nêzî wê
li herêmê di eniyekê de tevdigerin û
di xeta Konfederalîzma Demokratîk
de jiyana civakî rêxistin dikin.

Armanca hêzên rojavayî ew e ku
şerê bi hevalbendên xwe re dimeşînin

li gor berjewenyên xwe kontrol bikin û
ji vî şerî sûd bigirin. Her wiha dixwa-
zin di serî de çavkaniyên petrolê û
dewlemendiya herêmê têxin bin
kontrola xwe. Ji bo bigihêjin ar-
manca xwe jî peymanên navnete-
weyî binpê dikin û hêzên derkevin
pêşberî wan jî bi awayekî yekser dik-
evin nav lîsteya terorîstan ango lîs-
teya pêwîst e bên tunekirin.

Dema mirov xeta li dijî kurd a
leşkerî-polîtîk a dewleta tirk û Îranê
mêze dike, bi awayekî aşkara mirov
dikare bêje di bingehê de emperya-
lîzma nû ya îslamî heye.

Pêwîst e em diyar bikin ku di vê
demê de li herêmê hêza herî zêde li
dijî belavbûn û mezinbûna emper-
yalîzma nû ya îslamî sekiniye Tev-
gera Azadiya Kurdistanê ye. Yekane
hêza ku nehiştiye emperyalîzma nû
ya îslamî di warê jeopolîtîkayê de
xwe li herêmê ji nû ve ava bike, rê-
xistiniya xwe xurt bike û çavkaniyên
xwezayî bi dest bixe hêza îradeya
kurdî ya azad e.

Li dijî modernîteya kapîtalîst û
doktrînên polîtikaya derve yên Tir-
kiye, Îran, Sûriye, Iraq û hêzên cî-
hanî jî di nav de, ji bo herêmê
pergala herî îdeal û pêkan xeta îdeo-
lojiya Tevgera Azadiya Kurdistanê
ye. Em ji bîr nekin ku ev hêz hemû
di jêrzemîna Rojhilata Navîn de li
gor pergala modernîteya kapîtalîst li
gor berjewendiyên xwe tevdigerin.

Xweşkanî

Felemez Ulug
Kapîtalîzma nû

ya îslamî

Navenda Nûçeyan

Navenda Nûçeyan

Petrola Lîbayayê avê bi devê wan dixe

Ev şerê niha di navbera Ermenistan û Azerbeycanê de ji nişkan ve
dîsa gur bû ne tesaduf e û gelek destên nepenî û aşkera tê de hene
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90’emîn salroja şehadeta Simkoyê Şikak

Simko an jî Îsmaîlaxayê Şikak ku di
sala 1887’an de li kela Çariyê hatibû
dinê û li pey kuştina Cewer axayê
bira, bi şêwra bilind a rûspî û gire-
girên eşîretê bûbû mezinê êla
Evduyî û Şikakên herêmê. Ew agah-
darî dîrok û serbihûriya kurdan û
qedera bav-kalên xwe Mihemed
Axa, Elîxan, Îsmaîlxanê Mezin, Cazê
û yên beriya wan bû ku bi namerdî ji
hêla rayedarên dewlata Îranê ve û di
dema hevdîtinan de hatibûn kuştin.
Tolhildana ji zaliman weke êşeke
giran di dilê wî de kom bûbû û li
rêyekê digeriya ku pirsgirêkê bi
awayekî din jî çareser bike. Di
serdema Simko de, dijberiya kurdan
li hêlekê bi dewleta navendî, li hêla
din jî hevkariya kêmneteweyên azerî
û asûriyên wîlayeta Urmiyê bi
dewletê re kar û xebata ji bo doza
Kurdistanê girantir kiribû.

Simko nûciwanî û hemû salên
jiyana xwe di nav şer û rewşeke tay-
betî ya Îran û Kurdistanê de derbas
kirin. Ew rêberekî doza Kurdistanê,
ji malbateke naskirî, xwedî kelayên
Nazlî û Çariyê, kesayetiyên naskirî û
xwedî desthilata herêmî li wilayeta
Urmiyê ji sala 1905’an heya roja 21’ê
tîrmeha sala 1930’an li dijî Qacarî û
Pehelewiyan, di çend pêvajoyên
şoreşê de dest bi kar û xebatê kir.

Cewer Axa ku ji ber karên xwe
yên xêrxwaziyê weke "Robîn
Hoodê Kurdan" dihate naskirin bi
destê rayedarên hikûmeta Qacarî
sala 1905’an li bajarê Tebrêz Îranê di
koşka bi navê Erka Elîşah de hate
kuştin. Ji wê salê û şûn de, êdî
rûpelekî nû di kar û xebata Simkoyê
Şikak de vebû ku di dîroka Îranê de
jî bi çavekî girîng berê xwe didinê.

Tevî hemû bêbextî û rêbazên
siyaseta xapîner hêşta jî nav, ked û
kesayetiya Simkoyê Şikak ji ber ar-
mancên wî yên siyasî ji aliyê dagirk-
erên Kurdistanê ve bi başî nayê
nasandin. Atîpropagandayên giran,
herî zêde em di zimanê îraniyan de
dibînin û jê dibihîzin.

Simko û pêngavên girîng
Di bişkivîn û bilindkirina asta

rewşenbîriya civakê de, Simko û
rewşenbîrên derdora wî: Ebdul-

rezaq Bedirxan, Cemaledîn El-
Hekarî, Ebu-El Hesen Sêy-
fulqozat, Seyîd Teha Gîlanî,
Mihemd û Ehmed Turcanîzade
xebitîn ku bi damezrandina çapxane,
belavkirina rojname û kovar, veki-
rina xwendingehan bi awayê mod-
ern, vekirina darlimesakîn,
komeleyên perwerde û kişandina
xeta telefonê di navbera bajar û
herêmên di bin desthiltdariya xwe de
reng û rûyê jiyanê jî li Kurdistanê
biguherînin. Pêwîst e ev rastî bê
bibîrxistin ku di salên dawiya sedsala
19’an de, pêngavên wiha li gor rewş
û derfetên wê demê li Kurdistan û
Îranê pir girîng û zemîna avakirina
saziyên ji dewleteke serbixwe re bûn.

Sala 1912-13’an, bi hevkariya
Ebdulrezaq Bedirxan (1864-1918)
kovara bi navê ‘Kurdistan’ li bajarê
Xoyê tê weşandin. Li bajarê Xoyê
komeleya bi navê Gihandanî tê
çêkirin ku tê de armanc pêgihandin
û perwerdekirina zarok û ciwanên
kurd li herêmeke berfireh e. Dîsa di
sala 1916’an de li bajarê Xoyê
xwendingeheke kurdî ji zarokên
kurd re tê vekirin û Simko bi hemû
hêza xwe ya siyasî û madî pişta wê
pêngava mezin jî digire. Bêyî pişt-
giriya Simko di wan şertên giran de
karekî wiha ne mimkun bû.

Ji hêla din ve jî, rêberên ser-
hildanê dixwestin bi xebatên wiha
re hestên neteweyî yên ku li pey
têkçûna serhildana Kela Dim-
Dim û Şêx Ubeydulahê Nehrî ji
aliyê Qacarî û hakimên zalim ve li
herêmê hatibûn bêhêzkirin, bi-
hêztir bikin û gel bi heq û
hiqûqên wan yên rewa bihesînin.

Nivîskar, helbestvan, lêkolîn-
van, dîrokzan û rewşenbîrên kurd
li ser van aliyên serhildan û ke-
sayetiya Simkoyê Şikak xwedî
nêrînên taybet in.

Yek ji kesên ku ji nêz ve Simko li
herêma Soranê dîtibû Seyîd Husên
Huziniyê Mûkriyanî bû. Dr. Kurdis-
tan Mûkriyanî li ser nivîs û bîranînên
mamê xwe yên li ser salên dawiya
jiyana Simko û malbatên pê re wiha
dibêje: "Husên Huzinî Mûkriyanî

berhemek heye ku tev li ser jiyan
û salên dawiyê yên jiyana Simko
û malbata wî li başûrê Kurdis-
tanê ne. Mînak behsa çûyîna wî
ya Silêmaniyê dike ku ji zimanê
Simko bixwe bihîstiye...."

Li Silêmaniyê
Simkoyê Şikak di nameyek xwe

de ji hakimên Îranî re wiha behsa
mafên neteweyî yên kurdan dike:
“Gelek milet di cîhanê de hene ku
hejmara wan nagihije nîvê nifûsa
kurdan lê ew gihiştine serxwebûna
xwe. Gelê kurd jî li ser axa xwe
xwediyê mafê serxwebûnê ye. Ger
kurd negihijin serxwebûnê, hingî
mirin ji wan re baştir e..."

Dema ku li başûrê Kurdistanê
ye, bi hevkariya Seyîd Teha Geylanî
û çend kesên din bi îngilîzan re
dikeve nav peywendiyên siyasî.
Piştre ji Şêx Mehmûd Berzencî re
nameyeke wiha dinivîse:

Nameya Simko ji Şêx
Mehmûd Berzencî re:

"Bo hezretê hûkûmdarê Kur-
distanê cenabê Şêx Mehmûd,
evro (îro) hemî nîşan û
tuwanayêd Kurdistanê di bin
destê hukumdariya te de ye. Çi
tiştî em bê emirê te nakeyin, her
tiştekî bifermoy û berjewendî
miletê kurd tê de bît em hazir in
dê keyin. Ez ji (li) devera Xoşnaw
ji (li) gundê Bêtwate me. Min
dawa dikim ku bême şarê Silê-
maniyê û hindek xeberê(n) Kur-
distana Îranê bo cenabê te bêjim
û bo mûkomkirina (bihêzkirina)
îşê Kurdistanê pêwîstî bi biraderî
û dostiya îngilîzan ye bizorî:

Îmza
Muxilisê hikûmetê
Îsmaîl Şikak / 28. 1. 1923"
Di peywendiyên xwe de, Simko

kesekî dîplomat û siyasetzan bû. Ji
aliyekî zîrekatî, wêrekî û mêrxas-
iyên ku di şerên bi dewletê re ji
xwe dabûn aşkerakirin û ji aliyê din
jî xala herî girîng hez û hêza wî ya
mezin di nav eşîreta Şikak û

hurmeta ku serekeşîrên herêmê jê
re hebû. Her wiha aliyê wî yê kur-
dayetiyê bû ku ew ji wan cuda dikir.
Bi wateyeke din nêzîkatiya ji
"Pirsa neteweya kurd lê dûr ji
aliyê wê yê olî" û "berfirehki-
rina peywendiyên dîplomatîk"
du xalên girîng ên stratejiya ser-
hildana Simko ji bo damezirandina
dewleteke serbixwe bûn.

Terora li Şino
Li pey sala 1926’an Simko piştî

ku di şerê dawiyê de bi ser nakeve
diçe bakurê Kurdistanê û ji wir jî ber
bi başûr ve û li herêma Biradostê li
rex çemê ku piştre weke çemê Simaîl
Axa tê naskirin, bi malbat û kesên
derdora xwe re akincî dibe.

Dema li gundê Muceserê bûn
60-70 kesên pêra bûn, di şertên
giran de jiyan derbas kirin. Birayê
wî Ehmed Axa li wir wefat kir û
hate veşartin.

Êvariya roja 21’ê tîrmeha sala
1930’an Simko, çend giregir û şer-
vanên pêre li bajarê Şino dema ku
mijûlî muzakere û hevdîtinan bûn,
hatin terorkirin û îro jî kes nizane
termê wî li ku derê hatiye veşartin!

Dr. Qasimlo her dema ku
behsa Simko dikir, bi daxbarî wiha
digot: “Ez keyfxweş im ku wê
salê hatim dinyayê ku Simkoyê
Şikak bi destê hikûmeta Îranê
hate şehîdkirin û ev jî bo min
peyameke ku divê rêbaza wî
berdewam bikim..."

Îro jî doza Emîrxanê Lepzêrîn,
Şêx Ûbeydulahê Nehrî, Simkoyê
Şikak, Pêşewa Qazî, Dr. Qasimlo û
yên mayîn berdewam û terora
rêberên kurd nebû sedem ku nav û
doza wan bêxwedî bimîne.

Şoreşgerên Kurdistanê li ser
şopa wan îro jî wê doza pîroz
didomînin.

Kakşar
Oremar

Rojnameya Kurd
Rojnameya "Kurd" peyvdara dest-
hilatdariya Simkoyê Şikak bû ku bi
texmînî tenê 6-7 hejmar jê derke-
tine. Rûpelên wê xwedî navero-
keke pir dewlemend û peyamên
siyasî-civakî yên wê serdemê bi
du zimanên kurdî (kurmancî-so-
ranî) û farisî tê de cih digirtin. Bi
xwendin û şîrovekirina wan gotar
û peyamên wê, rêyeke tijî ronahî li
ber me vedibe ku em baştir bîr û
ramanên Simkoyê Şikak û arman-
cên şoreşa wî binasin.

Rojnameya Kurd heftane bû û ji
hezîrana sala1922’yan weke yeke-
mîn rojnameya kurdî li rojhilatê Kur-
distanê û li bajarê Urmiyê hate
belavkirin. Di rojnameya Kurd de ji
zimanê Simko û rewşenbîrên der-
dora wî gotar û şîroveyên tije zani-
yarî li ser zilm û berevajîkirina
rastiyên serhildana kurdan hene.

Kuştina Mar Şîmun
Mijara kuştina Mar Şîmun di karnameya serhildana Simkoyê Şikak de rastî gengeşeyên berfireh hatiye. Tevî ku nêrîn li
ser cuda ne lê dîsa jî lêkolînên berfirehtir jî pêwîst in. Min bi gelek akademîsyen, dîrokzan û pisporên dîrokê re hevpeyvîn
çêkirine, li vir tenê dîtina şahidekî bûyerê belav dikim.

Li ser kuştina Mar Şîmun, yek ji kesên nêzî Simko Fethulah Mîrzayî wiha dibêje: “Mar Şîmun û kesên pêre ji welatekî din
hatibûn rojhilatê Kurdistanê ku li ser rêya xwe ya derbasbûnê ji gundên Kurdistanê, herêmên Mirgewer û Tirgewerê talan
kiribûn û gelek kes jî kuştibûn. Piştî ketina nav bajarê Urmiyê xelk diêşandin û heta zor li wan dikirin. Ji ber wê jî Simko
bawerî bi peymanbestina bi Mar Şîmun re nebû û şahidê êstiqrara desthilatdariya wan li Kurdistan û kêleka xwe be.“

Simko, Kawîs Axa
û dengbêjên kurd
Di rêzikên stranên dengbêjiyê de pareke
girîng a dîroka Kurdistanê û serbihûriya
lîder û şoreşgerên kurd diyar e. Li ser
mêrxasî, xebat û şehdeta lîderên Şikak
û bi tabyetî jî Simko û Cewer Axa huner-
mendên weke Kawîs Axa (1889-1936),
Şakiro (1936-1996), Evdî ( ?-?) û çend
kesên din jî guhdarên xwe bi gelek
razên veşarî yên li ser jiyana wan qehre-
manên doza Kurdistanê dihesînin.

Konfederasyona
eşîretan

Di konfederasyona eşîretên kurd ên ku
hêza leşkerî a serhildana Simkoyê
Şikak pêk anîbûn, du eşîretên Şikak û
Herkî xwedî hejmara herî zêde û di
hemû salên şoreş û xebatê de li kêleka
hev şerê dewleta Îranê kirin. Ji nav gire-
girên eşîreta Herkî, kesên weke Hacî
Axayê Herkî, kurê wî Reşîd Begê û
Ehmed Axayê Kerîmxanê Sîdan hevkar
û fermandarên qada şer bûne.

Simko xwedî hêzeke leşkerî ya pir
mezin bû. Hejmara şervanên wî carna
gihiştiye zêdetirî 20 hezar kesan. Lê te-
vahiya van şervanan mîna artêşeke
hevgirtî û di bin ala partiyeke siyasî de
xebata xwe nekirine lê bi vê hêza hev-
girtî ya di bin serkêşiya Simko de, wan
karîn ji sala 1919’an û şûn de nîvê axa
rojhilatê Kurdistanê azad bikin.

Ji bilî wan şerên biçûk ku di nav-
bera hêzên Simko û Îranê de qewi-
mîne, çend şerên mezin ku rûdana
wan di dîroka Îran û rojhilatê Kurdis-
tanê de cih girtiye, girîng in:

•Şerê azadkirina bajarê
Urmiyê

•Şerê Gulmanxanê
•Şerê Miyanduawê
•Şerê Şekeryazî
•Şerê Sarî Tacê
•Şerê Azadkirina Mahabadê
•Şerê Kela Çariyê ku weke mezin-

tirîn şerê serhildanê tê hesibandin.
Di salên dawiya jiyanê de, Simko ji

her hêlê ve di bin guvaşên hêzên biyanî
û herêmî de ye. Ew li rêyekê digere ku
bi rêya diyalogê pirsên di navbera xwe û
dewleta Riza Şahê Pehlewî de çareser
bike. Ji hêla rayedarên leşkerî-siyasî
yên îranî ve jî, name û daxwaz ji bo mu-
zakereyan digehin destê Simko.

Surmê keça Simkoyê Şikak (1928-
2008) wiha behsa kuştina mamê xwe
Ehmed û babê xwe Simko dike: “Şahê
Îranê ew dewetî Şino kir û dema
babê min digehe bajarê Şino, jinek
tê pêşiya wî û jê re dibêje: "Simaîl-
xan bextê dewleta ecema tune, ew ê
te bikujin, ger herî belkî ava vî çemê
diherike vegere lê tu êdî qet vena-
gerî..." Babê min di dawiyê de bi
tena serê xwe ma û neçar jî bû ku
muzakerê bi dewletê re bike, bes ew
dîsa jî bêbext derketin, wekî bab û
bapîrên xwe yên berê..."

Şervanê serdema Simkoyê Şikak
Hemîdxanê Ehmedê Herkî (1900-1910)
li ser şer û rewşa jiyana wan salan wiha
dibêje: "Tê bîra min salên ku em li
Mirgewerê bûn, dema Simko xeber
dişand ku amade bin, Ehmedxan bi
hezaran siwarên çekdar ên eşîreta
Herkî ber bi wê eniya şer ve dişandin
ku pêwîstî pê hebû. Me şerê dewleta
Îranê dikir. Du salan em li Memkanê
bûn, carna jî şer wisa dijwar bû ku
kes li herêmê nedima..."
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Şoreşê şaran: Rojawa
Şoreşê Rojawanî verê çimane ma
de 8 serrîyo cengê de pîl de ra.
Hem hereme hem kî şaranê hereme
sero zilm û zorvajiya hukumdaran
nêqedîya. Qûwete ke xoserîya şaran
ra tersenê, xof cenê pêro rayana
wazene na şoreşê şaran bixeneknê.
Na şoreşo ke bi kila xo seserra
21'îne de şarane dîna germ kerd,
hukumdaran rê kî biye serd û pûke-
leke. Toxûmê no şoreşî hîn ret nê-
erjiya hard, hîn ret gewe nêbî.

Hukumdarî ke Afrîka ra heta ca-
yanê bînan şaran gurete binê ban-
dora xo, kerdê kole Rojhilatê
Mîyan kî bi na armanca xo rê kerdî
hedef. Na ca her hetî ra dewlemen-
dîya pîlî rê wayirîye kenê. Coka hu-
kumdarî serva Rojhilatê Mîyan
herbî de pîl de rê. Hem miyanê xo
de hem kî şaranê hereme de. Nî du-
gelan ra jûya ke ser lej yeno rami-
tene Sûrîye yo. Şar sero hetî ra
zorvajiya dewlete hetî ra kî zorva-
jiya na qûwetan bêmaven dewam
kenê. Vesanîya domanan, merdena
însonan çimê kes de nêosenê. Hu-
kumdarî teyna peyê qezencanê xo
de rê. Coka qiymetê înson serva
yenan çin o. Lejo ke hereme de bi
serran o dewam keno nûmûneyê no
yo. Dûste na zilm û zorvajiye de şa-
ranê Rojhilatê Mîyan kî gorê xo
estê xo ver. Çixas kî na koletiye
qebûl nêkerdî verra ci jû qûweta
pîla kî besenêkerdî vinderî. Na dem
de kurdan bi mîrasê tekoşîna xo ya
verra koleyîne hereme de jû demî
de newe dest pêkerdî. Xo rêxistin
kerdî, kom bi kom ameyî têhet û
verra koleyîne, seweta ciwiyayîşê
azad qerarê xoverdayene guretî. Na
qerarîya kurdan ewro pêro şaranê
hereme rê kî raya xeleşiyayîşî
misna. Yew şar verra hukumdaran,
Rojhilatê Mîyanê ke tim biya na-
vendê lej dest kerd xoverdayişî.
Namê na xoverdayene ke bi Şoreşê

Rojawa ke vila bî, dîna de ame nas-
kerdene.

Kurdî rayverîye kerdî
19'e temmûza 2012’î de ju sûka

ke name xo peycoy pêro dîna de
ame naskerde Kobanê ra Şoreşê
Rojawa dest pêkerd. Dime ra vilayî
xeylê sûkan bî, name herema hîra
kî bî Vakûr û Rojhilatê Sûrîye.
Niya jedena bî rind. Waxto ke mor-
dem vano; şoreşê saran namê pêro
hereman ceno zerrê xo. Xo ra Roja-
wayê Kurdîstanî de teyna kurdî nê-
ciwiyenê, dest pêkerdenê şoreşî rê
kurdî rayverîye kerdî, bedelê girsî
dayî û hama gorê raya 3'îne de ci-
wiyayîsî de kî israr kenê. Şaranê
piya ciwiyayisê wertax de. Ewro rî-
wale na wastene ra na şoreşê şaran
jedeno û beno hedefê herîşan.
Vakûr û Rojhilatê Sûrîye de, kurdî,
erebî, asurî, ermenî onca îtîqatî
ciya-ciya piya weşîya xo ramenê,
piya lej kene kê na şoreşî girs bi-
kerî. Şoreşê Rojawa royê enternas-
yonalîst ke newe ra vet werte.

Cenî bîyî sembolê şoreşî
8 serrîyo roze çîna ke verva he-

reme herîş mebo. Şaro ke koleyîne
ra qeyir xo rê jû ciwiyayîş înşa
keno binê na zorvajiye de erzeno
xo ver. Na xoverdayîş de emeg û
rolê cenîyan bî sembolê şoreşî.
Dîna de cenîyê kûrdan bi na şoreşî
jedena ameyî naskerdene. Cenî
teyna tariyê çeteyan nê, tariya hu-
kumdaranê ke seserran hereme de
tesîr kenê axme kerdî. Jû sebebê
herîşî ke 8 serrîyo nêvindene was-
tena ciwiyayîsê azad yê cenîyan a.
Eke na hereme de na ciwiyayîs
binge bicero, pîl bibo, pêro Rojhi-
latê Mîyan rê do bibo nûmûne. Na
kî kolonyalistan tersnena.

Na şoreş hona payra wo
Pêro dormeyî serva xo, serva hu-

kumdarîya xo erzenê ser na şoreşî.
Çiye muhîm wayir vejiyayena na şo-

reşî ya. Seveknayîse na şoreşî ya.
Coka 8 serrîyo Rojawa de, Vakûr û
Rojhilatê Sûrîye de sebeno gere rind
bêro wendene. Taxlîlê na heşt serran
rind bibo ke, nayî ra tepîya raya de
qeyîme bêro guretene. Waxto ke jû
dare amê ronayene mordem gere awe

bido ke hûsk mebo. Ewro şoreşê şaran
rê ke hem wayir vejiyayene û hem kî
poşt dayene lazim a. Şaranê Rojawa
rê, şehîdanê na şoreşî rê deynî ma wo.
Saya şoreşê 19'e temmûze dîna newe
ra çoşa de pîl di, şoreşgerane pêro
dîna rê newe ra omêd bi. Kamo ke

binê zilm û zorvajîye de ro bi na
omedê şoreşî jedena wastena xo ya
azadî, xelesiyayişî ard ziwan. Na
şoreş ewro bi tekoşinêk pîl hona payra
wo. Jedena girs bibo, jedena qayim
hard bicero. Şaranê hereme rê bibo
baxce gul û sosinan.

Meral Ozel

Bifikirîyê ke ziwan û kulturî ser
yew organîzasyon, yew xebat eno
kerdene û seba ke no xebat de ca
bigîrê şima dawet kenê. Keso ke

ziwan û kuturî ser eleqedar bo eş-
keno vajo nê ez nêna yan zî eşkeno
vajo nê no kar goreyê mi nîyo! Tam
zî wina bî. Bi nameyê “tora ziman
û çandan”(torê ziwan û kulturan)
yew xebat ame ronayene û 300 ra

zêde kesî beşdarê nê xebatî bîyî. Na
humare zaf muhîm bîye û bi kele-
canî û samîmîyet her meslege û het
ra kesê ke wayîrê zanayîşî yê bi
zerrîweşîye beşdarê xebatî bîyî û no
derheq de munaqaşayî ameyî ker-

dene. Problemê ziwanî, kulturî tek
bi tek masa ser o ameyî rafîstene û
derheqê çareserîya nê probleman de
di rojî 300 ra zêde kesan fikrê xo
vatî. Kombîyayîşêk zaf baş bî û ne-
tîceyê xebatî de qerarê muhîmî
ameyî girewtene. 28 kesan ra yew
sekreterya ame ronayene.

Mabên ra 7 mengî (aşmî) derbaz
bî.

Kesî (twîterî ser o çend dîmen û
vîdeoyan ra zîyaderî) derheqê nê
xebatî de qet çiyêk heşna gelo!?

Wexto ke xebatî dest pêkerd pê-
royê çapemenîya Kurdî de ca gi-
rewt û ma pêro bîme kelecanî. Ma
xeylê kesan va na dolime no kar do
dewam bikero, la sey her xebatî na
dolime zî ma vileyê xo kerd çewt.
Sey her xebatê verênî no zî bi kom-
bîyayîşî mend û bê netîce qedîya.

Organîzasyon, dezge û sazî
awan kerdêne de kes qasê ma hewl
nîyo. No babet de ma kedêde bêem-
sal danîme û bi zerrîûcan xebetî-
nîme. No derheq de Kurdan ra baş
kes çin o. La netîce!...netîce nêbo zî
beno…

Heyf o, guna yo, handê merdim,

handê zana û hunermendî bi yew
vengdayîşî enê û qet îtîraz nêkenê.
Merdim ganî qedrê naye bizano û
kedê şarî, enerjîyê şarî, fikrê şarî,
waştena şarî wina erzan xerc nê-
kero. Heqa kesî çin a ke bi no hewa
hêvîyan bişikno. Heqa kesî çin a ke
organîzasyonê handê muhîmî wina bi-
kero betal û erzan. 7 mengan (aşman)
ra dima no xebat, no organîzasyon
qey (çira) ame viraştene, maneyê ci çi
bî, ez naye ser fikirîyena, la cewab çin
o. Heqa qet yew dezge, sazî û kesî çin
a ke bi nameyê ziwan û kulturî xo tat-
mîn bikero û kedê beşdaran handê
çine bikero.

Eke wina şoro meşte- bîro seba
xebatanê muhîman şima nêeşkenê
kesî xo het de bivînê.

Organîzasyonê winasîyî cidîyê û
ganî merdim bi cidîyet ser vindero.

Qerarê ke ameyî girewtene se
bî!? Çiqasê xo ameyî ca!?

300 kes bi beşdarbîyayîşê xo
mend û her yew ancîya bi kuncikê
xo û va ancîya nêbî…

Bi no hewa ma yewbînî ra dûrî
kewenîme. Bi no hewa ziwan û kul-
tur her ke şono talan beno.

Xebatê bê netîceyî ma yewbînî ra fînê dûrî
Kamo
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Dergevanê dêrê dinihêre ku her
rojên xwedê, kundek tê li ser
xaça dêrê zîrç dike û diçe. Di-
bêje ez ê vî kundî biceribînim,
ka ji kîjan dînî ye. Diçe hinekî
goştê devê û qedehek şerab tîne
û li ber xaçê datîne. Û li benda
kund disekine. Dinihêre ku
kund hat, ewilî goştê devê xwar
û şeraba xwe jî bi ser de vex-
war. Dîsa çû, bi ser xaça dêrê
de zîrç kir û çû. Dergevan di-
bêje heke tu cihû bûya, te yê
goştê devê nexwara. Na heke tu
misilman bûya, te yê şerabê ve-
nexwara û heke tu fileh bûya jî
te yê bi xaçê dêrê de zîrç neki-
riba.

Hey min di dînê te de mîsto.
Tu ji xaça me çi dixwazî, hey
kundê kor?

Riza Uyar

XAÇEPIRS

JI JOR BER BI JÊR
1. Alaveke muzîkê
2. Jin bi wan çarikên xwe dixemi-
lînin, her wiha dikin ristik û dixin
stûyê xwe jî 3. Daçekek ku zêde tê
bikaranîn 4. Notayeke muzîkê
5. Hêzdarî, desthilatî
7. Xwedî îradebûn
8. Xweda, Allah (bi erebî)
10. Rengeke desthilatdariyê, sero-
keşîr 11. Mektûb, peyam
13. Hezkirin, eşq 14. Cejneke kur-
dan a neteweyî 16. Hêkên spiyan
19. Beşeke ji malê 20. Hêsîr, girtî
21. Çi kes, cînavkek pirsiyariyê.
23. Agir

Be
rsi

va
he

fte
ya

bo
rî

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ
1. Zeman, wext 3. Rêz 5. Derece, ast 6. Gêrik, morîstan 7. Derew
9. Siyasetmedareke kurd ku li Parîsê hate qetilkirin
12. Çênabe 14. Bersiva neyênî 15. Ji bo nexweş baş bibin gere wê bi kar bînin
17. Awayê tewandî yê cînavka/hûn/ê 18. Tûj 22. Perwerdekarî

Dînê kund

Teoriyên ecêb
Dildarê Amedê

Wekî gelek teoriyên berê, ev teorî
jî şaş derket. Kesên digotin dê bi
hatina germahiya havînê re, vîrûsa
koronayê bi dawî bibe, şaş derke-
tin û vîrûsa çavreş wek berê û heta
hinekî zêdetir jî xwe di nav me de
bi cih kir.

Îca ew maskeyên ku me di ser-
mayê de didan ber dev û pozê
xwe, hem em ji sermayê hem jî ji
vîrûsê diparastin lê niha di vê
germa havînê de mîratê xwêdanê
bi mirov dixe û bêhna mirov
diçikîne.

Dîsa jî, tevî gelek teoriyên berê
yên bi vî rengî şaş derketin, me
dîsa dersek ji xwe re jê negirt. Ez
bawer im ev mesele jî bi serê gele-
kan ji we hatiye. Wekî mînak, gele-
kan ji me dema ku sol (pêlav) ji
xwe re kirîne û dema gotine wekî
ku hinekî lingê min diêşîne, xwe-
diyê dikanê yekser wiha ji wan re
gotiye: Xem nake bi lixwekirin û
bikaranînê wê bi demê re fireh
bibe. Lê bi piranî pişta me diêşiya
û tiliyên lingê me bi ser hev de di-
perçiqîn û ew pêlav li şûna ku fireh
bibe, me ew dibir ba solvan da ku
hinekî bixe makîneya xwe ya fireh-
kirinê an jî beriya wê diqetiya.

Teoriyeke din a di nav civaka me
de gelekî belav bû ev bû: Di mese-
leya zewacê de malbatan ji bo ku
zarokên xwe qayil bikin û wan bi-
zewicînin ji wan re ev teoriya ecêb
digotin. Dema ku xort an jî keçê ji
dê û bavê xwe re digot, ez wî an jî
wê nas nakim ji zarokên xwe re
wiha digotin: Hûn hev nas nekin jî
û ji hev hez nekin jî tiştek nabe,
zewac bikeramet e. Piştî zewacê
hûn ê ji hev hez bikin. Vê teoriyê jî
serê gelek kur û keçên bavan xistin
belayê û hinekan di nîvê rê de dest
ji hev berdan û hinek jî bi hev re
pîr û kal bûn lê tu caran ji hev hez
nekirin.

Teoriyek me heye, çi bi serê kê
de were ne xema yên din e. Her
kes tenê xwe diparêze. Dema bo-
belatek bi serê bajarekî de tê, xel-
kên bajarên din dibêjin ne bajarê
min e, bila nêzî bajarê min nebe
tiştek nabe; dema digihê bajarê wî
dibêje, ne taxa min e bila negihîje
taxa min xem nake; gava ew bobe-
lat digihîje taxa wî jî, dibêje bila
nêzî mala min nebe xem nake.

Wiha ew bobelat û zordarî digihê
ji bajêr digihê taxa wî û jê digihê
mala wî lê wê gavê êdî ne dengder-
xistina wî fêde dike û ne jî tiştekî ku
bikaribe bike dimîne. Heke ji pêşî de
tifaq, xwedîderketin û hevgirtinek
tune be mirov nikare li hemberî zilm
û zordariyê tiştekî bike.

Şûjin

Berê, di salên 60-70’yî de dermanek ji bo zarokan
hebû. Zarokên ku gelekî digiriyan qulincên wan
hebûn bi wî dermanî baş dibûn. Dayikan ew der-
man wekî dermanekî bisihir didan naskirin lê vê
dawiyê li gorî lêkolînên dermanasan, derkete holê
rêjeyeke mezin alkol di nav wî dermanî de heye.
Haya feqîrên dayikên me ji wê yekê tune bû û
dema ew derman didan me û em pê di xew re
diçûn û di xewa xwe de em dikeniyan. Dayi-
kan digot za-
rokê/a me bi
milyaketan re
dikene, wan ni-
zanibû ku em bi
wî dermanî
serxweş dibûn.

Zarokê serxweş
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Rasteqîniya Nû ya Îtalî ekoleke civakî
ye û ji xemên estetîkî zêdetir, xemên
civakî derdixe pêş. Ji bo em ji ekola
civakî baş fêm bikin, divê em rewşa
civakî ya wê dema îtalî baş bi-
zanibin ku em karibin şî-
rove bikin. Heger em
tevgereke civakî ya
wek rasteqîniya nû ji
rewşên ku wê derxis-
tine holê dûr bixin,
em ê nikaribin vê
tevgerê di zemîneke
objektîf de binirxî-
nin. Ji ber vê yekê
divê pêşî em rewşa
civakî ya Îtalyayê û
dîroka wê ya nêz hi-
nekî bizanibin.

Derketina rasteqîniya nû
Di salên 1945’an de, endustriya sî-

nemaya Îtalyayê kete tengasiyê. Di
dema vê kaosê de, tevgereke bibandor
ya sînemayî, rasteqîniya nû derket. Di
zimanê sînemaya Îtalyayê ya kevin
de, pirsgirêk hebûn loma jî ji bo zima-
nekî nû yê sînemayî derfet dan raste-
qîniya nû û her wiha dema kelecana
polîtîk û civakî jî bû. Ev hemleya ra-
dîkal a rasteqîniya nû, ji aliyê wan
kesan ve, yên li hemberî şer disekinîn
û dixwestin dewleteke nû ya îtalî ava
bibe hate hembêzkirin. Fîlmên raste-
qîn tenê beşeke biçûk a sektora sîne-
maya Îtalyayê temsîl dikir. Rexne
bi awayekî gotina hunermedên ras-
teqîniya nû ya em ji bo neteweyê
diaxivin, paşde kişandin. Lêbelê di
sînemaya cîhanê de, rasteqîniya nû
di çêkirina fîlman de rêyeke nû û ji-
nûveavakirina sînemaya Îtalyayê
sembolîze dike.

Ger em ji vê pênaseyê dest pê
bikin, em dikarin Rasteqîniya Nû
ya Îtalî ji 1940’î heta nîvê 1950’yan
weke sînemaya civakî û neteweyî
bi nav bikin.

Gava em ji aliyê çelengiya qodan
ve binêrin, em ê bibînin ku rasteqîniya
vê pêlê ji berpirsiyariya wê ya ‘vegu-

hestina rasteqîniya mirovahiyê’ tê. Ji
ber ku ew pêşaniyê dide otantîzma
dîtbarî. Ew derfetê dibîne ku li der-
veyî stûdyoyan jî kêşan bên kirin û
lîstikvanên nepispor tê de bilîzin. Di
dengdanê de, pirî caran rêgeza dublajê
hatiye bikaranîn. Yan jî dublaj ne ji
aliyê kesên di ekranê de, ji aliyê kesên
pispor ve hatiye kirin. Ji ber vê yekê jî
di navbera deng û dîmenan de kêşeya
neahengiyê derketiye holê. Ji ber ku

di fîlma La Terra Tremayê de,
zimanekî herêmî hatiye bika-

ranîn, ev fîlm ji aliyê bîne-
ran ve nehatiye fêmkirin û
ji ber vê yekê jî drama-
tîzma wê xerab bûye û
pêwîstiya wergerê derke-
tiye holê. Ji bo fîlmên
wisa têkevin wîzyonê,
hewldanên zêdetir pêwîst
in. Xetereya qebûlnebûna

wîzyonê ya van fîlman bi
rêgezeke din hatiye çareser-

kirin ku ew jî ev e; ji zimanên
herêmî dublajkirina bo zimanê

giştî yê Îtalyayê.
Li Îtalyaya hilweşiyayî, di 1944’an

de yek ji sedemên derketina holê yên
teknîka fîlmên vê pêlê jî ev e: Piştî
Şerê Cîhanê yê Duyemîn bazara sîne-
mayê hilweşiyabû. Ji ber ku bazareke
sînemayê nemabû derhênerên ku ne
girêdayî standardên sînemaya îtalî ne
jî, qadeke gelekî azad ji bo xwe
dîtin. Ji ber van şert û mercan der-
hênerên vê pêlê dikaribûn xebatên
xwe yên ezmûnî jî pêk bînin. Her
wiha bi saya vê yekê jî van derhê-
neran zimanekî vê pêlê afirandiye.

Di pêla nû ya rasteqînî de, digel
mirovan mekan jî dibin karakterê
fîlmê. Sedema bûyîna karakter a wê
erdnîgariya ku di şer de wêranbûyî
jî, encama vê pêlê ya afirandina zi-
manekî sînemayî nîşan dide; ku
mekan di vê pêlê de hema hema bi
qasî aktorê sereke girîng e. Rasteqî-
niya nû weke Hollywood û bazarên
din ên sînemayê nebûye sînemaya
stûdyoyan. Tevahiya mekanên van
fîlman jîngeha gel in.

Qoziyên ku ji alî vê pêlê ve hatine
bipêşxistin, bûne sedem ku bîner bêh-
tir bigihên rasteqîniya fîlmê. Kêşanên
pişt û bejnê gelekî hatine bikaranîn.
Tevgerên karakteran bi kêşanên dirêj
hatine dayîn û pirî caran hewce nedî-
tine ku ji kêşana wê kamerayê derbasî
yeke din bibin û montaj wisa hatiye
kirin. Ev rêgeza weke mîzansen tê pê-
nasekirin, di fîlmên rasteqîniya nû de
kûrahiya qadê bi awayekî sereke tê
bikaranîn û ev yek ji taybetmendiya
vê pêlê ye. Li gorî Andre Bazên ji
hêza hewandina tevahiya qada dra-
matîk a kamerayê re ‘kûrahiya
qadê’ tê gotin. Her wiha ev tişt jî
dihêle ku rasteqîniya sînematogra-
fîk xwe veguherîne rasteqîniya wu-
satî ango ya li ber çavan.

Ekolên mohra xwe li civak û hu-
nerê dane, yan bermayiyên şer in an
jî kaosa berî şer in. Hunermend ha-
tina şer hîs dike û hunera wî/ê li
gorî wê hîsê dizê. Hunermend ber-
mayiyên şer şîrove dike û hunera
xwe bi vê şîroveyê ve diwêlidîne.

Di dîroka neteweyan de hin demên
wan ên krîzan hene. Netewe li gorî
hêza dewleta xwe krîzan an dijwar
derbas dikin an jî sivik. Di çarçoveya
van krîzên civakan de ji aliyên siyasî,
civakî, aborî û hunerî ve guhartinên
girîng derdikevin holê. Hîmên civakê
(siyasî, civakî, aborî û hunerî) ber bi
têkçûne ve diçe. Di vir de huner derdi-
keve holê û bi afirînerî civakê şîrove

dike. Ev şîrove rêyekê dide ber her
sê hîmên din û netewe bi vî awayî
li ser piyan dimîne. Yanî di avaki-
rina nû ya neteweyekê yan jî jinû-
veavakirina dewletekê de huner
hêmana herî girîng e.

Kurd di dewleta dinê de wek
dewlet nayên qebûlkirin û sîne-
maya wan jî di bazara dewletan de
mîna sînemaya dagirkerên wan tê
pênasekirin. Ji ber vê yekê jî şêwe
û guhartin an jî pênaseya sînemaya
kurdî zehmet dibe.

Dema em ekola Rasteqîniya Nû
ya Îtalî bi taybetî û derketina şert û
mercên wê ve şîrove dikin, sîne-
maya kurdî ji pir hêlên xwe ve di-
şibê.

Kurd ji destpêka derketina sîne-
mayê vir ve, wek netewe di nav krî-
zekê de ne; şer, xizanî, girtin,
kuştin, wêrankirina bajaran... ji
xaka wan xalî nebûne. Bi vê ve gi-
rêdayî, bandora vê krîzê xwe di
huner, siyaset, civak, aboriyê de
nîşan daye. Heya îro jî ji ber ku ev
krîz berdewam e, ev nîşane hîn jî
hene.

Sedema ku dînemaya kurdî wek
şêwe xwe bi Rasteqînîya Nû ya
Îtalî ve girê dide ew e ku krîza Ras-
teqîniya Nû ya Îtalî jê afiriye. Kaos
û şerê ku îtalî salên 1940-50’î ji-
yane, kurd bi sedan sal in dijîn. Ji
ber wê ye ku mijar û çîrokên sîne-
maya kurdî şer û krîz in. Sînemaya
kurdî wek bazar li hemberî tu baza-
rên mezin nesekiniye. Sedem jî ev e
ku hê jî bazareke sînemaya kurdî ya
resen nehatiye avakirin. Kurd wek
netewe ne dewlet in, ji ber wê jî
sazî û dezgehên sînemaya kurdî yên
girêdayî dewletê nîn in. Eywanên
wê yên taybet jî kêm in, heta em di-
karin bêjin nîn in.

Her çiqas di van salên dawî de
lîstikvanî di sînemaya kurdî de pro-
fesyonel bûbe jî, dîsa piranî derhê-
nerên kurd lîstikvanê amator
hildibijêrin. Ev hilbijartin girîng e.

Dever û mijar
Xistina sînemayê ya nav gel jî dîsa

bi awayekî xwezayî pêk tê. Ji ber ku
dever û mijar ji nav gel tên, sînema jî
dîsa li wê navê vedigere bi vî awayî
tedawulek (sîrkulasyon) çêdibe.

Honandina çîrokan di sînemaya
kurdî de kêm e. Sedema vê ev e,
derhêner dixwaze derdê xwe bê
qasid rasterast bêje. Derhêner tişta
ku dixwaze rave bike bi şêweyeke
vekirî vedibêje.

Sînemaya kurdî tu caran di stûdyo-
yan de nexebitiye. Di piraniya fîlmên
sînemaya kurdî de dever gund, çiya û
kolanên bajaran e. Sînemaya kurdî bi
vê taybetmendiya xwe jî dişibe Raste-
qîniya Nû ya Îtalî.

Dekor û ronahî di sînemaya kurdî
de jî xwezayî ne. Li gorî fîlmên heya
niha hatine çêkirin, vî tiştî bi me dide
hîskirin; tişt çiqas nêzîkî xwezayê be
ewqas jî nêzîkî mirovan e. Sînemaya
kurdî xwezî û xwezaya xaka xwe ye.

Wek encam
Her çiqas di navbera sînemaya

îtalî û kurdî de têkiliyeke organîk
nebe jî, qewimînên hatine serê her
du neteweyan sînemayên wan nêzî
hev kirine. Şer li ku dera cîhanê bi-
qewime jî, bondorên xwe yên li ser
civakê heman in. Dema huner dibe
sînema û amûra me jî dibe kamera
mesele dibe tomarkirina rastiyê.
Çav jî rastiyê çawa bibîne, di mejî
de qeyd dibe û nayê guhertin, wisa

jî dikeve nav kamerayê û di wir de
tê parastin. Heger derd ravekirina
rastiyê be û ev rastî bermayiyên şer
bin, Rasteqînîya Nû ya Îtalî û sîne-
maya kurdî ev rastî bi şêweya herî
hunerî pêşkêşî gelê xwe kiriye û hê
jî dike.

Ji bo ev têkilî baş were fêmkirin
ez ê çend fîlmên sînemaya kurdî û
Rasteqîniya Nû ya Îtalî pêşniyar
bikim.

Rasteqîniya Nû ya Îtalî:
Roma, Citta Aperta-Roberto

Rossselini (Roma Bajarê Vekirî),
Sciussia-Vittoro de Sica (Zarokên
Bêkes) Ladri di Biciclette (Dizên
Bisiqiletan)

Sînemaya kurdî:
Hêvî-Yilmaz Guney, Klamek ji

bo Beko - Nizamettîn Arîç, Dema
Hespên Serxweş - Bahman Gho-
badî, Min Dît - Miraz Bêzar.

Sînemaya Kurdî û Rasteqîniya Nû ya Îtalî
Ferat Kevir

� Sînema xistin nav gel.
� Mijara fîlman ji civakê

wergirtin.
Mînak; rastiya civakê, xi-

zanî, bêkarî, bêhêvîtî, bê-
kesî, şer û bandora wî.

� Bi lîstikvanên amator
re xebitîn.

� Kamera ji studyoyan
derxistin kolanan.

� Kameraya bitevger bi
kar anîn.

� Ronahiya xwezayî bi
kar anîn.

� Dekora xwezayî bi kar
anîn.

� Dev ji honandina çîro-
kan berdan û rastiya bûyerê
vegotin.

� Carnan jixweberiya
lîstikvanan xistin nav fîlman.

Taybetmendiyên
Rasteqîniya Nû

ya Îtalî

DDeemmaa
hhuunneerr  ddiibbee
ssîînneemmaa  ûû

aammûûrraa  mmee  jjîî  ddiibbee
kkaammeerraa,,  mmeesseellee
ddiibbee  ttoommaarrkkiirriinnaa
rraassttiiyyêê..  ÇÇaavv  rraass--
ttiiyyêê  ççaawwaa  bbiibbîînnee

wwiissaa  qqeeyydd
ddiikkee

DDeemmaa  HHeessppêênn
SSeerrxxwwêêşş

DDiizzêênn  BBiissiiqqiilleettaann

MMiinn  DDîîtt

ZZaarrookkêênn  BBêêkkeess

Roma Bajarê Vekirî
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