
Nivîskar Harriet Beecher Stowe di romana 
xwe ya bi navê ‘Kulûbeya Apê Tom’ çap dike 
û di pirtûka xwe de balê dikişîne ser zilma li 
dijî koleyan a li başûrê Amerîkayê. Stowe bi 
vê pirtûka xwe bandorê li ser gelek tevgerên 
li dijî xwediyên koleyan dike... RÛPEL - 2

Pirtûka li dijî koletiyê
Di pirtûka H. Kovan Baqî  de karakter zindî 
ye. Ewqas zindî ye, di berhemê de, berî bû-
yîna wî jî tu hîs dikî, tunebûna wî jî. Hespê 
karakter hevsar qetandiyê, delodîn e, her 
gav orxe ye, dibeze, dibeze û çi bê ber an çi 
derkeve pêş... Gula Almastê / RÛPEL - 5

Perestgeh
Çêkirina bendavan wekî şûrê Demokles ji çil 
salî vir ve, di destê dewletê de li ser serê kur-
dan û axa Kurdistanê tê hejandin. Bendav 
dibin sedema komkujiya xwezayê û asîmîleki-
rin û koçberkirina kurdan. Dema bendavek li 
ser çemekî çêdibe... Derya Ozdemîr / RÛPEL - 8

Bendavên qirkirinê

Binyad hê jî diheje 

Li dijî tecrîd û zextan pêngaveke nû

Apê Mûsa di sala 1920’î de ji 
dayik dibe û di 20’ê îlona 
1992’an de li Amedê hat 

qetilkirin. Apê Mûsa di sed-
saliya xwe de ji aliyê dost û şa-

girtên xwe ve tê bibîranîn. 
Kurê wî Dîcle Anter têkildarî 
serpêhatiyên bavê xwe pirsên 
me bersivandin û got ku ger 

bavê wî li jiyanê bûya dê tiştên 
gelek xweş bigota û wiha got: 
“Wê ji hikûmetê re bigota nêzî 
sed sal in hûn bûne dewlet lê li 

ser erdekî ku binyada wî di-
heje.”...  

Hevpeyvîna Qedrî Esen / RÛPEL - 4

Berdevka HDP'ê Ebrû Gunay piştî civîna Des-
teya Rêveberiya Navendî ya HDP’ê li Sten-
bolê daxuyanî da. Gunay bal kişand ser êrîşên 
nijadperest ên li Sakaryayê û Afyonê li dijî 
karkerên kurd û li Wanê rakirina tabêlaya 
kurdî, navçeya dîrokî ya Heskîfê ku di bin 
bendavê de hiştin, guherandina navên cih û 
warên kurdî û got: “Navê vê rejîmê faşîzm e, 
haveynê wê jî nijadperestî ye." Gunay tecrîda 

li ser Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan bi bîr 
xist û wiha got: “Çi kesê ku çareseriyê dix-
waze divê bixwaze ku tecrîd rabe.” Gunay 
axaftina xwe wiha bi dawî kir: “Em HDP de-
mildest têkoşîna avakirina bloka antîfaşîst a 
herî berfireh didin destpêkirin. Em bang li te-
vahiya gel dikin ku ji vê rewşê aciz in di nav 
bloka antîfaşîst de cih bigirin, xwe bidin ber 
hewldana avakirina welatekî demokratîk. ''

Êdî lukseke kurdan nîne ku takekesî 
tevbigerin, nakokiyên nerast bixin rojeva 
gel ku xizmeta dagirkeran bikin. Li her 
derê kurd, nirx û destkeftiyên wan di dor-
pêç û êrîşa qirkirinê de ne... Mem Avba / R.6

 Serxwebûn an ligorxwebûn bû!

Roj çinî yo ke xebara mergê cinîyan çînî bo. 
Dormeyê ma û pêroyê dinya de her 
saetêk û deqayêk de cinî yenî derbkerdiş 
û kiştiş. Roj bi roj şîddet û mergê cinîyan 
zêdîyenî... Av. Cemîla Turhalli / R.9

Pêkerdişê Stenbolî ser çend qalî

Mîyanê kurdan de Têvereştişê Mûsa Anter û 
Şehîdê Çapemenî estî. Mîyanê ene 
têvereştişî de xelatey fotografî zî esta ke 
semedê ene joy ewro ma ene mesela 
girote dest... Cemîl Oguz / R.9

Fotografê Zeynep Kuraye

Li Tirkiyeyê êrîşên li ser kurdan zêdetir 
dibin. Li Edîrneyê ciwanê bi navê Çetîn 
Dogan ku leşkerî dikir hat lînçkirin. Li 
navçeya Dînara Afyonê nijadperestan 
karkerê kurd ê bi navê Ozkan Tokay qetil 
kir. Li Wanê leşkerên ku derketin op-
erasyonê welatiyên bi navên Servet 
Tûrgût (55) û Osman Şiban (50) ji 
helîkopterê avêtin... RÛPEL - 3

Bîlançoya zilma li ser 
kurdan giran dibe

Bi lêkolîn û îstatîstîkan êdî yekcar aşk-
era bûye ku rê û rêbazên li dijî çanda 
tecawizkar ên ku ji hêla sazî û dewle-
tan ve qaşo tên meşandin tu encameke 
serkeftî dernaxînin holê. Lewre hemî 
lêkolîn û îstatîstîk nîşan didin ku êrîş û 
şîdeta li ser jinê û bi taybetî destdirêjî 
li seranserê cîhanê kêm nebûye, heta 
roj bi roj zêde dibe. Mirov divê 
bipirse: çawa dibe ku ev polîtîka û 
stratejiyên ji 50 salan zêdetir in, li dijî 
şîdeta li ser jinê tên meşandin tu en-
cameke erênî dernexistine holê... 
Munewer Azîzoglu Bazan / RÛPEL - 2

Piştî parçekirina baroyan, 
serokê giştî yê MHP’ê 
Dewlet Bahçelî Yekitiya Bi-
jîşkên Tirk (TTB) kir hedef û 
daxwaz kir ku demildest bê 
girtin. Baş e rêxistineke wiha 
bingehîn gelo îro çima dibe 
hedefa Bahçelî? TTB’ê, di 
nav hefteyê de li dijî 
polîtîkayên hikûmeta AKP’ê 
yên vîrûsa koronayê kampa-
nyaya “Hûn nikarin bi rê ve 
bibin, em dimirin û têk 
diçin” dabû destpêkirin. 
Gelek kesan bertek nîşanî 
Bahçelî da... RÛPEL - 3

Bijîşk hedef  
tên girtin 

Di van demê dawî de bi 
awayekî veşartî li herêma 
Kerkûkê hin lîstikên qirêj 
pêşdikevin. Çend roj berê 
çalakiyên mamosteyên 
Kurdî yên herêma Kerkûkê 
ji me re gelek tiştan dibêje.  

Li Kerkûk û derdora wê ji bo 
rêjeya zimanê Kurdî kêm 
bibe û xwedevan li şûna zi-
manê kurdî bi zimanê erebî 
an jî tirkmenî xwendina 
xwe berdewam bikin bi 
awayekî plankiri bi rêjeya 
zimanê kurdî tê lîstin...   
Felemez Ulug / RÛPEL - 7

Li Kerkûkê  
xetereya li ser ziman

Di van salên dawîn de xebatên 
li ser zimanên kurdî yên ji 
bo ziman li cîhanê were 
naskirin her diçe zêde dibin. 
Yek ji van xebatan a Danîel 
Delgado û Remzî Pamukçu 
ye ku çend roj berê bi navê 
Ferhenga Kurdî- Îspanyolî, 
Îspanyolî-Kurdî ji weşanên 
Darayê derket. Remzî Pa-
mukçu destnîşan kir ku 
mirov çiqas li ser ziman hûr 
bibe ewqas dewlemendiya 
zimanê xwe ferq dike û 
melodiya zimanê dayikê 
gelek xweş e... RÛPEL - 11

Melodiya zimanê 
kurdî xweş e

RÛPEL - 9Xelatên pêşbirka rojnamegeriyê aşkera bûn...

Mûsa Anter Dîcle Anter

Xweparastin wek amûra 
bingehîn a li dijî tecawizê
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“Dilê min ji ber xemgîniya hovîtî 
û neheqiyên ku gelê min ji koleyan 
re reva dibîne, parçe dibe. Hin 
şevan dema li gel te radizam dayi-
kên kole ku zarokên wan ji destê 
wan tê girtin difikirim û wek agir 
hêsir ji çavên min dihatin xwarê.” 

Ev gotin aîdê nivîskara jin a bi 

navê Harriet Beecher Stowe ku ji 

bo zarokê xwe nivîsandiye. Stowe 

bi pirtûka xwe ya bi navê Kulû-

beya Apê Tom, di nav civaka xwe 

de li dijî hovîtiyên li hemberî ko-

leyan fikra serhildanê belav dike.  

Harriet Beecher Stowe di 14’ê 

hezîrana 1811’an de li Amerîkayê 

tê dinê. Bavê wê keşe ye. Dayika 

wê hêj ew 5 salî bûye dimire.  

Stowe li Hartfordê dest bi per-

werdeya xwe dike û wek pîşe jî 

mamostetiyê hildibijêre. Li Aka-

demiya Hartford a Keçan fêrî zi-

manê latînî, îtalî û fransizî dibe. 

Piştî demekê malbata wê koçî 

Cincinnattiyê dike û li wir di di-

bistana xwişka xwe de dest bi ma-

mostetiyê dike. Ev der cihek e ku 

kole lê nînbûn. Li vir çend kole-

yan nas dike. Derheqê şert û mer-

cên jiyana koleyan a dijmirovî de 

dibe xwedî agahî. Her wiha Stowe 

di heman demê de dest bi nivîska-

riyê jî dike.  

Stowe ku nivîskarî her tim di 

hişê wê de ye çîroka xwe ya yeke-

mîn dişîne pêşbirka bi navê Lot 

Unde û di pêşbirka çîrokê de dibe 

yekemîn. Çîroka wê di nîsana 

1834’an de li kovarekê tê çapkirin 

û ev çîroka wê piştî neh salan di 

1843’yan de di pirtûka wê ya bi 

navê Mayflowerê de cih digire.  

 

Li dijî qanûna koleyan dertê 

Harriet Beecher Stowe di sala 

1836’an de dizewice û di serî de 

mamosteyî dev ji her tiştî berdide 

û xwe dide ser xwedîkirina zaro-

kên xwe. Tabî ev rewş heta sala 

1850’yî didome. Stowe di sala 

1850’yî de piştî anîna zaroka xwe 

ya 7’emîn ji nû ve dest bi karê 

xwe yê mamostetiyê dike û ji ko-

varan re gotaran dinivîse. Dema 

Stowe dest bi kar dike, qanûneke 

bi navê Qanûna Koleyên Qaçax 

dikeve meriyetê. Li gorî vê qa-

nûnê li eyaletên bakur divê welati-

yan koleyên ku ji xwediyên xwe 

rewiyane paşve vegerînin û ger 

welatiyên ku li gorî vê qanûnê 

tevnegerin dê bên cezakirin. 

Stowe û hevjînê wê li gorî vê qa-

nûnê tevnagerin. Heta hevjînê wê 

Calvin mirovekî reşik ku ji Ken-

tuckyê rewiyayî vedişêre.  

Stowe di sala 1851’î de beşa 

yekemîn a çîroka xwe diqedîne. 

Çîroka xwe destpêkê ji malbata 

xwe re dixwîne û piştre jî dişîne 

rojnameya bi navê National Era ya 

di dema xwe de navdar e. Karê ni-

vîsan jê pêşniyara dê çîroka wê sê 

mehan biweşînin dike.  

 

Helwestên erênî û rexne   

Nivîskar Stowe di sala 1852’yan 

de romana xwe ya bi navê ‘Kulû-

beya Apê Tom’ çap dike û di pir-

tûka xwe de bal dikişîne ser zilm û 

wehşeta xwediyê koleyan a li ba-

şûrê Amerîkayê. Stowe bi vê pir-

tûka xwe bandorê li ser gelek 

tevgerên li dijî xwediyên koleyan 

dike. Harriet Beecher Stowe bi vê 

pirtûka xwe li bakurê Amerîkayê 

rastî gelek helwestên erênî tê lê li 

başûrê Amerîkayê jî rastî gelek ber-

tek û rexneyan tê. Heta firotina pir-

tûka wê tê qedexekirin.  

Dijberên wê îdia dikin ku tiş-

tên di pirtûka xwe de tîne ziman 

hemû derew in û bi berovajîkirina 

rastiyan tê sûcdarkirin. Li ser vê 

yekê pirtûka xwe ya bi ser navê 

‘Mifteya Kulûbeya Apê Tom’ ku 

daxuyaniyên nîşaneyên rastiya 

berhemê, belge û bûyerên ku ber-

hem xwe dispêre çap dike. Stowe 

di nav belgeyên ku hatine komki-

rin de ji îlana firotina koleyan a di 

22’yê cotmeha 1852’yan a rojna-

meya Nashvilleyê de derketiye 

wek delîl nîşan dide: “Firotin: 

Keçên ku ji 10 saliya xwe heta 18 

saliya xwe baş gihiştine, jineke di 

temenê 24 salî de û jineke kêrhatî 

ya 25 salî ya dayika 3 zarokên 

şêrîn Mûd: Williams Glower.” 

 

Rîwayetên der barê wê de 

Der barê Stoweyê de heta 85 

saliya gelek efsane hatin gotin. Li 

gorî rîvayetekê serokdewletê 

Amerîkayê Abraham Lincoln di 

civînekê de ji Stoweyê re wiha go-

tiye: “Yanî ew jina biçûk ku şerê 

mezin daye destpêkirin tu yî.” Her 

çiqas rastiya vê gotinê nehatibe 

piştrastkirin jî rastiyeke teqez 

heye, ew jî Stowe bi pirtûka xwe 

ya ‘Kulûbeya Apê Tom’ bi milyo-

nan mirovan li dijî koletiyê xistiye 

nav seferberiyê.  

 

Parastina dengdayîna jinan 

Tevî her tiştî pirtûkên Stoweyê di 

navbera eyaletên bakur û başûrê 

Amerîkayê de gelek hatine firotin. 

Piştî şerê navxweyî ku bi rakirina 

koletiyê bi dawî dibe, Stowe bi 

malbata xwe re koçî Floridayê 

dike. Nivîskar Stowe piştre tev li 

kesên ku parastina bikaranîna 

dengdayîna jinan dikin dibe û di 

kovara Heart and Home de nivîsên 

divê hemû qadên pîşeyî ji jinan re 

vebe dinivîse. Li gorî wê divê jin 

ji her cureyên qebîleyên tên ku 

xwedê daye wan sûdê werbigirin.   

Her wiha ev jina bi nivîsandina 

romanekê dibe wesîleya tevgerên 

li dijî xwediyên koleyan û qedexe-

kirina koleyan, di 1’ê tîrmeha 

1896’an de li bajarê Hartforda 

Amerîkayê di 85 saliya xwe de di-

mire. 

Navenda Nûçeyan 

Bi pirtûka xwe civakê rakir ser pêyan 
'Em xwe diparêzin' 

Xweparastin wek amûra bingehîn 
a li dijî çanda tecawizê 

Bi lêkolîn û îstatîstîkan êdî yekcar 
aşkera bûye ku rê û rêbazên li dijî 
çanda tecawizkar a ku ji hêla sazî û 
dewletan ve qaşo tên meşandin tu en-
cameke serkeftî dernaxînin holê. 
Lewre hemû lêkolîn û îstatîstîk nîşan 
didin ku êrîş û şîdeta li ser jinê û bi 
taybetî destdirêjî li seranserê cîhanê 
kêm nebûye, heta roj bi roj zêde dibe. 
Mirov divê bipirse: çawa dibe ku ev 
polîtîka û stratejiyên ji 50 sal in zêdetir 
in, li dijî şîdeta li ser jinê tên meşandin 
tu encameke erênî dernexistine holê. 
Piştî têkoşîna tevgerên jin û femînîstan 
piştî salên 1960’î dewlet û gelek sazi-
yên derveyî hikûmetan (NGO) plan-
sazî, peyman û bernameyên demdirêj 
xistin meriyetê û bi van awayan xwes-
tin rê li pêşiya newekheviya zayendan, 
şîdeta li ser jin û zarokan bigirin. 

Di sedemên têkçûna van bername-
yan de çend xalên bingehîn hene. Yek 
jê û heta ya herî girîng ew e ku tevger 
û rêxistina jinan vê mijara girîng ra-
destî dewletan û saziyên din kir. Jixwe 
ev bû sedema esasî ya lawaziya tevge-
rên jin û femînîstan. Femînîst di têko-
şîna li dijî newekheviyê û hişmendiya 
mêr de dewletê wek şirîk dîtin û bi 

awayekî paternalîst jê çareseriyê hêvî 
kirin. Di vê mijarê de mînaka herî ber-
biçav ku mirov dikare bide û heta wek 
yekane rêya serkeftî ya li dijî çanda te-
cawizê tê dîtin, mijara bikaranîna 
“xweparastinê” ye. Ev mijar di heman 
demê de di çarçoveya vê nivîsê de wek 
têkoşîna şênber û demkin a li dijî 
çanda tecawizê dê bê destgirtin. 

Di salên 1960 û 1970’yî de tevge-
rên jinan li dijî êrîş û destdirêjiyên ser 
jinan amûra herî hişk a bi navê “xwe-
parastinê” pêş xistin. Di vê taktîkê de 
ligel xwebihêzkirina fîzîkî û hişmendî, 
nasîna hêza zayendperest û serbixwe-
bûn mijarên bingehîn bûn. Di vê çar-
çoveyê de ligel qursên xweparastina 
fîzîkî,  atolyeyên xwebihêzkirinê, hatin 
pêşxistin. Ev qurs û atolye li ser rastiya 
“kujer nas e” hatibûn sazîkirin. Lewre 
kesên êrîşkar û tecawizkar ne xerîb in, 
ji deh êrîşkaran heft ji wan naskiriyên 
qurbanî ne. Ji ber vê sedemê xwepa-
rastina tenê li ser esasa fîzîkî ku dibe li 

ser kolanan bi kêr bê, di vê rewşê de 
pirî caran têrî nake. Li gorî lêkolînan bi 
taybetî jî li Amerîkayê li cihên ku ev 
qurs lê hatine çêkirin de êrîşa li ser 
jinan kêmbûn çêbûye. 

Dewletan ku amûra “şîdetê” tenê 
di bin tekêla xwe de dibîne, bi awayekî 
tund “xweparastinê” krîmînalîze kirin 
û “edeleta ji qurbaniyan bi xwe tê” 
mehkûm kirin. Mijar ji hêla newekhev 
a zayendan û serdestiya zilam derket, 
bû mijara ewlehiyê. Dewlet û saziyên 
qaşo pispor hûrbûna xwe li ser ‘fail” 
kirin. Ango ceza li kiryar hat birîn; da 
ku fail dîsa karibe bikeve nav jiyana ci-
vakî bernameyên başkirinê hatin pêş-
xistin; ji bo guhertina mêran bername 
hatin çêkirin û  hwd. Fokûs bi vî awayî 
li ser mêran ma û jin tenê di çarçoveya 
“fêrbûna di nav pergalê de xwegir-
tinê” de hatin tematîzekirin. Ev çend 
mînak in ku çareseriyê li rêyên şaş ge-
riyan û bûn sedema xwexurtkirina 
çanda tecawizê. Dewleta ku mijarê bi 

hin pisporan û ewlehiyê ve girêda, 
hemû mal û kolanan kir pêşangehên 
çanda tecawizê. 

Di salên dawî de meyla ‘xweparas-
tinê’ di tevger û saziyên jinan de li se-
ranserê cîhanê dîsa zêde bû. Amûrên 
ku jin pê tên kuştin xwe neguhertin lê 
jin amûrên xweparastinê di vê der 
barê de berfirehtir kirin. Ji Srîlankayê 
heta Hindistanê, ji Kurdistanê heta 
Meksîkayê jin ji bo xweparastina rewa 
xwe birêxistin dikin û cihên ku ev rê-
xistin lê xurt in û jin xuya ne, êrîş dibin 
mijara raya giştî û ji sînorê ku dewlet lê 
biriye derdikevin. Peyama jinan hevpar 
e: Perwerdeya xweparastinê ji bo pêşî-
lêgirtina şîdeta zayendî stratejiya bin-
gehîn e. Û heta niha tenê bi vê rêyê 
şîdet karibiye bê kêmkirin. Li gorî çav-
dêriyên zanist Jocelyn Hollander di vê 
mijarê de sê xalên ku mirov di serê 
xwe de divê zelal bike, hene: 

Yek jê rexneya ku dibêje bi rêya 
xweparastina rewa berpirsiyarî ji bo bi-

dawîkirina şîdeta li jinê dikeve ser milê 
qurbanî/jinê û ne ser milê fail/mêr. 
Kesên ku vê rexneyê dikin, dibêjin ev 
neheqiya li jinê zêde dike lê li gorî 
Hollander di xweparastina rewa de ji 
xeynî xweparastina li dijî êrîşa fîzîkî, 
rêzgirtina li hemberî biryara jinê, xwe 
di ewlehiyê de hestkirin, biryara jiyana 
xwe bi xwe dayîn esas e. Beramberî vê 
stratejiyê bêguman divê rê û rêbazên 
din ên ku divê şîdeta nav civakê ji holê 
rabikin, bên pêşxistin û ev têkoşîn bi 
hev re bên meşandin. 

Rexneya duyemîn dibêje xweparas-
tina fîzîkî hîn birîndariyên xerabtir di-
kare çêbike. Hollander dibêje di 
xweparastina rewa de şîdet ne ji bo zê-
dekirina êrîşê, ji bo bidawîbûna wê tê 
bikaranîn. Her wiha jin di kronolojiya 
şîdetê de ne ji ber ku li ber xwe didin 
tên birîndarkirin, ji ber ku tên birîn-
darkirin li ber xwe didin. 

Û herî dawî tê gotin ku şîdeta 
strukturel a li ser jinê nikare bi awa-
yekî din a “şîdetê” ji holê bê rakirin. 
Hollander li gorî lêkolînan destnîşan 
dike ku bi rêya xweparastinê normên 
rojane ku tê de jin bindest û bêhêz 
tên dîtin yekser diguherin. Lewre 
xweparastina rewa jinê bihêz, ser-
bixwe û berxwedêr dike.

Biyan

Munewer  
Azîzoglu Bazan

Têkoşîna li dijî çanda 
tecawizê demdirêj e 2

Tevgera Jinên Azad  (TJA) li dijî êrî-

şên polîtîkayên taybet kampanyaya ji 

bo 4 mehan bi dirûşma ‘Em xwe di-

parêzin’ da destpêkirin. Di kampan-

yayê de tê armanckirin ku li dijî hemû 

cureyên tundiyê xwe biparêzin.  

TJA’yê der barê kampanyayê de 

hefteya borî daxuyaniyek dabû û bal 

kişandibû ser van xalan: “Di çil salên 

dawî de, me li dijî her cure êrîşan xwe 

parast. Jinan çiqas li ber xwe da, dew-

letê jî ewqas polîtîkayên xwe yên şerê 

taybet kûr kir û êrîş kir lê em netirsi-

yan û em zêdetir derketin qadan û 

xwe parast. Me li dijî hişmendiya ku 

jinan wek 'malê mêran' û 'namûsa 

mêran' dibîne dengê xwe bilind kir û 

got em namûsa kesî nînin, namûsa me 

azadiya me ye. Bi kampanyaya xwe 

em reftarên destdirêjiyê têk dibin û ci-

vaka demokratîk ava dikin û me ne-

hişt ku destdirêjî tenê wek bedena 

jinan bê fêmkirin. Me got, destdirêjî 

wekî çandekê belavî nav beden, ax, 

av, xweza, ziman, wekhevî û qadên 

me yên azadiyê dibe û em derketin 

kolan, gund û taxan. Serwextbûna me 

rêxistina me xurt kir, rêxistina me pa-

rastina me ya cewherî bi pêş xist.” 

TJA’yê di daxuyaniyê de bal ki-

şand ser navê kampanyayê ‘Em xwe 

diparêzin’ û wiha got: “Em ê li ber 

zihniyeta mêrperest û rejîma AKP-

MHP’ê serî netewînin û berdêla wê 

çi dibe bila bibe, em ê xwe li dijî 

hemû êrîşan biparêzin. Em li Kur-

distan û li Tirkiyeyê, di nav dewleta 

mêrperest, malbata mêrperest û ci-

vaka mêrperest de, li hemû destkef-

tiyên xwe yên me bi berdêlên giran 

bi dest xistine diparêzin û li dijî da-

girkerî, destdirêjî û înkarê, em be-

dena xwe, jiyana xwe, keda xwe, 

axa xwe, ava xwe, zimanê xwe, aza-

diya xwe diparêzin.”  

Her wiha di daxuyaniyê de 

banga xwedîderketina li kampan-

yayê jî hat kirin. AMED 
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Piştî parçekirina baroyan, serokê 
giştî yê partiya nijadperest a Tirki-
yeyê MHP’ê Dewlet Bahçelî Yeki-
tiya Bijîşkên Tirk (TTB) kir hedef 
û xwest ku demildest bê girtin.  

TTB’ê yek ji rêxistinên sivîl 
ên bingehîn ên Tirkiyeyê ye. Di 
her serdemê de li dijî şaşî û kê-
masiyên hikûmetan derketiye û li 
ser navê civakê dengê xwe li wan 
bilind kiriye.  

Baş e rêxistineke wiha binge-

hîn gelo îro çima dibe hedefa 
Bahçelî? 

TTB’ê, di nav hefteyê de li 
dijî polîtîkayên hikûmeta AKP’ê 
yên vîrûsa koronayê kampanyayê 
“Hûn nikarin bi rê ve bibin, em 
dimirin û têk diçin” dabû destpê-
kirin. 

Dewlet Bahçelî ku li ser nijad-
perestiyê bi AKP’ê re tifak kiriye, 
ji ber vê sedemê TTB’ê kir hedef û 
sûcdariyên mezin lê kir. Her wiha 

banga girtinê û darizandina endam 
û rêveberên TTB’ê kir.  

Serokên Giştî yê CHP’ê Kemal 
Kiliçdaroglû û Hevserokên HDP’ê 
Mîthat Sancar û Pervîn Bûldan li 
ser hesabên xwe yên twîtterê ber-
siva Bahçelî dan û piştgiriya xwe 
ya ji bo TTB’ê aşkera kirin.  

Her wiha TTB’ê jî bersiv da 
Bahçelî û got ku li pişt gotinên 
xwe yên li dijî polîtîkayên hikû-
metê yên ji bo vîrûsa koronayê ne 
û dê kampanya xwe bênavber bi-
domînin. 

Gelek kesan jî ji ber vê bangê 

henekê xwe bi Bahçelî û partiya 
wî MHP’ê kir û bi awayekî pêke-
nok xwestin ku Bahçelî û partiya 
xwe bên girtin û careke din deng 
ji wan dernekeve.  

Bahçelî beriya niha ji ber mu-
xalefeta wan baroyên Tirkiye û 
bakurê Kurdistanê jî kiribû hedef 
û bi AKP’ê re baroyan ji hev 
parçe kiribû.  

Ji ber vê sedemê îhtîmal heye 
ku di rojên pêş de li ser vê banga 
Bahçelî AKP li dijî TTB’ê bikeve 
nav liv û tevgerê û der barê wê de 
hin guhertinan bike.  
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Bîlançoya zilma li ser kurdan

Li Tirkiyeyê êrîşên ku ji hêla 
dewlet û nijadperestan ve li kur-
dan tên kirin, didomin. Hefteya 
borî ev êrîş derketin asteke bilind 
ku dilê kurdan dag kirin û qet 
nayên qebûlkirin. Di êrîşan de 
kurd hatin lînçkirin, qetilkirin û ji 
helîkopterê hatin avêtin.  

Destpêkê ciwanê bi navê Çetîn 
Dogan ku li Edîrneyê leşkeriya bi 
zorê dikir, ji ber parastina perwer-
deya bi zimanê kurdî ji hêla leşke-
rên tirk ve hat lînçkirin. Leşkerên 
nijadperest ku êrîş birin ser Dogan 
bi çekên xwe li ser û çavê wî dan 
û pozê wî şikandin.  

Dogan, der barê bûyerê de got 
ku fermandarên leşkeriyê li şûna 
wî li leşkerên êrîşkar xwedî der-
ketine û ew bi “terorîstiyê” sûcdar 
kirine. Ji ber êrîşa lê Dogan bi 
destûr ji leşkeriyê veqetiya û bi 
rêya Komeleya Mafên Mirovan 
(ÎHD) giliya êrîşkaran kir.  

 
Ozkan Tokay qetil kirin 

Kurdên ku li bajarên Tirkiyeyê 
ji bo debara xwe dixebitin jî bûn 
hedefa nijadperestên tirk û erîşên 
hovane li wan tên kirin. Piştî êrîşa 
li Sakaryayê ku ji aliyê xwediyên 
findiqan ve li karkerên demsalî 
yên kurd hat kirin, li Afyonê jî 
êrîşeke bi heman rengî li dijî kar-
kerên kurd pêk hat.  

Di vê êrîşê de karkerên înşaatê 
yên ji bajarê Wanê çûbûn navçeya 
Dînara Afyonê bûn hedef. Komeke 
nijadperest bi çekan êrîş birin ser 
karkerên kurd û karkerê bi navê 
Ozkan Tokay qetil kirin û birayê 

Ozkan, Firat Tokay û karkerê bi 
navê Osman O. jî birîndar kirin.  

 
Walî li kujeran xwedî derket 
Weke walîtiya Sakaryayê walî-

tiya Afyonê jî hewl da ser rastiya 
êrîşa nijadperestan binixumîne. 
Walîtiyê, li şûna êrîşkaran sûcdar 
bike, sazî û dezgehên çapameniyê 
yên êrîş û qetilkirina karkerê kurd 
ragihandin, kir hedef.  

Waliyê Wanê Mehmet Emîn 
Bîlmez jî ji bo nixumandina êrîşê 
piştgirî da walîtiya Afyonê. Roja 
ku cenazeyê Ozkan Tokay gihîşt 
bajêr walî Bîlmez ji bilî xwe des-
tûr neda ku tu kes tev li merasîma 
cenaze bibe û di merasîmê de 
hêrsa xwe ya li dijî nijadperestiyê 
nîşan bidin.  

Li gel bicihkirina bi sedan polîs 

û cendirmeyan jî girseyeke qereba-
lix ji bo merasîma cenazeyê Ozkan 
Tokay li hev kom bû û bertek nî-
şanî êrîşa nijadperest û walîtiyên 
Afyon û Wanê da.  

 
Wan ji helîkopterê avêtin 
Herî dawî li Wanê jî di operas-

yoneke leşkerî de leşkeran welati-
yên sivîl ên bi navê Servet Tûrgût 
(55) û Osman Şiban (50) desteser 
kirin û heta 2 rojan agahî ji wan 
nehat girtin. Piştre li beşa lênêrîna 
awarte ya Nexweşxaneya Lêkolîn 
û Perwerdeyê ya Wanê derketin 
holê.  

Malbatên Tûrgût û Şiban, der 
barê rewşa wan de axivîn û diyar 
kirin ku Tûrgût û Şiban dema ha-
tine desteserkirin tu tiştekî wan 
tunebûye û hatine îşkencekirin. 

Heta hin şahidan got ku her du jî 
ji aliyê leşkeran ve ji helîkopterê 
hatine avêtin. 

 
Helîkopter bû jor! 
Di nav hefteyê de rapora tendu-

ristiyê ya der barê Şiban de hatibû 
amadekirin jî derket holê û di ra-
porê de jî agahiyên ku angaşta avê-
tina ji helîkopterê piştrast kirin, cih 
girtin. Di raporê de tê gotin ku 
Şiban di jor de ketiye! Nebûye ku 
bibêjin helîkopter gotine jor. 

Piştî raporê wêneyên Şiban jî 
derketin holê. Wêneyên Şiban îş-
kenceya ku lê hatibû kirin bi awa-
yekî aşkera raxist ber çavan. Ber 
çavê Şiban mor bûbûn û spîçka 
çavê wî ji ber îşkenceyê bi xwînê 
sor bûbû. Her wiha laşê wî gelek 
werimîbû. 

Li Tirkiyeyê êrîşên li ser kurdan zêdetir dibin. Di nav hefteyê de gelek welatiyên kurd li 
Edîrne, Afyon û Wanê hatin lînçkirin, îşkencekirin, qetilkirin û ji helîkopterê hatin avêtin 

Piştî baroyan TTB’ê kir hedef

Qeyûm pişaftin û înkara kurdî kûrtir dikin
Polîtîkaya pişaftin û înkarê ya li ser kur-
dan ku bi salan e tê meşandin, bi destê 
qeyûmên tayînî ser şaredariyên bajarên 
kurdan bakurê Kurdistanê hatine kirin, 
tê kûrkirin. Qeyûman zora xwe daye ser 
ziman û çi tişta li ser navê kurdî hebe di 
hedefa wan de ye. Qeyûmê Şaredariya 
Bajarê Mezin a Wanê Mehmet Emîn 
Bîlmez ku ew bixwe jî kurdekî Çewlikê 
ye, li navçeya Ebexa Wanê tabeleyên 
gundan ên bi kurdî-tirkî daxistin. 
Qeyûm li şûna van tabeleyan tenê tabe-
leyên bi tirkî çikandin. 

Piştî ku ev înkar û tunehesibandina 
kurdî ya bi destê qeyûm derket holê, bi 

hezaran kes li ser medyaya civakî bertek 
nîşanî qeyûm dan û li zimanê kurdî 
xwedî derketin. Hin derdorên ku beriya 
niha nêzî AKP’ê bûn jî bertek nîşanî vê 
înkarkirinê dan. Daxwaza hevpar a hemû 
kesên ku bertek nîşanî vê înkarê dan, ni-
vîsandina navê kurdî ya gundan bû. 

Li ser van bertekan Qeyûmê Wanê 
Mehmet Emîn Bîlmez, tenê tabeleyeke 
bikurdî çêkir xwest ku bi vê yekê nûçe-
yên hatine weşandin biderewîne. lê bi 
ser neket û di demeke kurt de derket 
holê ku qeyûm tenê tabeleyek amade ki-
riye û navên kurdî yên gundan jî şaş ni-
vîsandine.  WAN 

Di demên dawîn de ji ber polîtîka-
yên hikûmetê, vîrûsa koronayê zê-
detir belav dibe, mirov pê dikevin 
û canê xwe ji dest didin. Her wiha 
bijîşk û kedkarên tenduristiyê jî ji 
vê yekê gelek bi bandor dibin û tên 
asta ku nikarin bixebitin. Li dijî vê 
yekê Yekitiya Bijîjkên Tirk (TTB), 
di nav hefteya borî de kampanyayê 
“Hûn nikarin bi rê ve bibin, em di-
mirin û têk diçin” da destpêkirin. 
Endamê Konseya Rêveberiya Na-
vendî ya TTB’ê Dr. Halîs Yerlî-
kaya, der barê rewşa Kovîd-19’ê 
ya li herêmê her diçe girantir dibe 
de ji rojnameya me re axivî û nir-
xandin kirin.  

Halîs Yerlîkaya diyar kir ku ra-
yedar tedbîrên şewba koronayê li 
herêmê paşguh kirine û wiha got: 
“Ji serî heta niha ger ku rayedaran 
li gorî şert û mercên nexweşiyê tev 
bigeriyana dê îro rewş bi vî awayî 
nebûya. Tiştên heta niha hatine 
kirin yek ji wan jî ne li gorî zanistê 
bûn. Em dikarin bêjin ku heta niha 
dewletê tedbîrên pêwîst ên ji bo 
Kovîd-19’ê paşguh kirine. Ji ber vê 
yekê rewşa şewbê her diçe girantir 
dibe. Êdî meha payîzê tê û nexweşî 
dê bi vî awayî bêtir belav bibe.” 

 
‘Rastî nayên parvekirin’ 
Yerlîkaya, di axaftina xwe de 

da zanîn ku ji destpêka pêvajoya 
şewbê ve daneyên rast bi raya 
giştî re nayên parvekirin û ev tişt 
got: “Di rastiya xwe de li gorî da-
neyên di destê me de hejmar deh 
qetan jî zêdetir in. Ji bo daneyên 
kesên ku jiyana xwe ji dest didin 
jî hejmar sê qat zêdetir in! Tenê li 
Amedê di rojekê de nêzî 800 kes 
testa wan pozîtîf derket. Hin kes 
hene hem nîşaneyên nexweşiyê bi 
wan re hene hem jî di sûretê to-
mografiyê de ew nexweşî bi wan 
re hene lê ji ber hin sedeman testa 
wan negatîf derdikeve. Li gorî da-
neyên ku odeyên bijîşkan didin, 
hejmara kesên li Riha û Erziromê 
bi Kovîd-19’ê ketine, tenê bi qasî 
hejmara Tirkiyeyê tevî ne.” 

 
Amûrên testan kêm in 
Di berdewamê de Yerlîkaya, 

bal kişand ser sersariya dewlet a ji 
bo herêmê û destnîşan kir ku niha 
tenê li nexweşxaneyên Amedê 
700 kes li nexweşxaneyan tên 
dermankirin û axaftina xwe wiha 
domand: “Ji destpêkirina koro-
nayê heta niha rayedar ji bo rewşa 
aborî ya Tirkiyeyê tu tedbîr negir-
tine û ev yek li herêmê zêdetir 
derkete pêş. Îro dewlet, der barê 
tedbîrnegirtinê de gel sucdar dike. 
Ji ber vê yekê jî gel nikare di 
malên xwe de rûnê xwe ji nexwe-
şiyê biparazin. Amûrên testan ku 
şandin herêmê jî pir û pir kêm 
bûn! Yanî bi kurtasî pêwîst e gelê 
herêmê xwe bi xwe biparêze û li 
pîr û kalên xwe xwedî derkeve.” 

Navenda Nûçeyan 

Pêketiyên Riha û  
Erziromê bi qasî  

tevahiya Tirkiyeyê ne

Qedrî Esen
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Rojnameger û ronakbîrê kurd Mûsa 
Anter (Apê Mûsa), piştî xebat û kedeke 
mezin a ji bo rojnamegerî û zimanê 
kurdî, di 20’ê Îlona 1992’yan de li taxa 
Seyrantepe ya Amedê, ji aliyê 
kontrayan ve hat qetilkirin. Ji ber ku 
îsal salvegera 100’emîn a temenê Apê 
Mûsa bû, kampanyaya pîrozkirina 
sedsaliya wî hat destpêkirin û pirtûkeke 
ji bîranînên wî hat amadekirin. Me jî bi 
munasebeta salvegera qetilkirina Apê 
Mûsa bi kurê wî Dîcle Anter re 
hevpeyvînek kir.   

 
Bi qasî ku em dizanin bavê te 30 

salan ji te meztintir e û hûn 42 salan 
bi hev re jiyane. Kurd jê re dibêjin Apê 
Mûsa, bi sedan şagirtên wî îro roj-
namegeriyê dikin, heta niha der barê 
wî de gelek tişt hatin gotin û 
nivîsandin. Ji bo bavê xwe de tu dikarî 
çi ji bibêjî ji me re? 

Dema ku bavê min qetil kirin, ez 42 
salî bûm lê jîyana me ya bi hev re ne ev 
qas direj bû. Ez karim wisa bêjim, em 
zêde li ba hev neman.  Bavê min di 
hepsê de bû, sirgûn bû di bin çavan de 
bû... Min li Mêrdînê lîse xelas kir. Dûre 
ez derketim derveyî welêt (25 salan li 
Swêdê mam). Di nav 42 salan de em 
derdora 5 salan li ba hev mane an ne-
mane.  Ez weke kurê Mûsa Anter gelek 
tişt ji jiyana bavê xwe fêr bûm. 
Mîrovatî, mêvandarî, sîyaset, spor, 
hezkirin, têkiliya hevaltiyê, rabûn û 
rûniştin, hezkirina ajal û nebatan û 
gelek tiştên din min li ba bavê xwe 
dîtin. Barê bavê min pir giran bû lê 
belê ev giranbûn çiqas zor û zehmet bû 
jî wî ew bar da ser milê xwe û bi baz-
danê çû. Hîn xort bû xwe nas kir. 
Sedema yekemîn, da ku ji bo dayika 
xwe wergerê bike çû dibistanê. Ji 
dayika xwe pir hez dikir û dayika wî 
Fesla Anter keya bû. Di komara 
Tirkiyeyê de keyaya jin a yekemîn 
Fesla Anter bû.  Ji bo ku bavê min 

lîse bixwîne çûbû Edeneyê. Di dema 
lîseyê de hevalekî wî ji Besê (hevsera 
Seyîd Riza) re xeberan dide, ew jî 
radibe ji Zubeydeyê re xeberan dide. 
Cara  ewil sala 1937’an hat 
binçavkirin. Heta roja qetilkirinê jî ev 
barê giran sivik kir û ji bo xortên kur-
dan rê vekir. Îro şagirtên Apê Mûsa 
zêde ne û zêdetir dibin. 

 
Ger mirov zarokê bavekî wiha be 

barekî çawa dikeve ser milê mirov? 
Mirov dikare wisa bersivê bide; 

dema ku em zarok bûn têkiliya bav û 
kur gelekî baş bû û bixwebawerî li ba 
me bi pêş ketibû. Belê bavekî wiha 
hebe, tu jî li gor bavê xwe gav davêjî. 
Ji aliyekî din ve hêviya gel zêde heye. 
Ez ne nivîskar im, ne zimanzan im, ne 
dîroknas im, ne wekî bavê xwe jîr im. 
Bavê min Mûsa Anter e, ez jî Dîcle 
Anter im. Gerek li ser zarokên nav-
daran evqas zordestî nebe. Min bixwe 
ev zordestî nedîtiye. Eger di rêya bavê 
xwe de bimeşim, divê pêşî bavê xwe 
qenc nas bikim û bidim naskirin. 
Bawer dikim ku heta niha li ser doza 
bavê min çi ji destê min hatiye min 
kiriye û ez ê her bikim jî. Di vî warî de 
heke kêmasiyek min hebe ez ji gelê 
xwe lêborînê dixwazim.  

 
Îsal bi munasebeta salvegera ji-

dayikbûna wî ya 1000’emîn 
pirtûkeke bîranîna hat amadekirin û 
beriya çend rojan hat weşandin. 

Weke malbat kengî agahiya we ji vê 
xebatê çêbû û dema ku we ev agahî 
bihîst çi hîs kir? 

Ev pirtûk berê di bîra min de bû. 
Min çar sal berî niha ji Huseyin Aykol 
re gotibû em ê pirtûkeke wisa derxin. 
Pîrozkirina 100 saliyê jî bû sedema 
çapkirina vê pirtûkê. Ez ji bo çapkirina 
pirtûkê spasiyên xwe li Huseyin Aykol 
û nîvaskar û xebatkaran dikim. Gelek 
kesan nivîsandiye û belkî hin kesên din 
jî dixwazin binivîsin. Pirtûk di van 
rojên dawî de derketiye. Hevalên 
bavê min zêde ne lê belê niha gelek ji 
wan jî êdî ne li jiyanê ne, ez bejna 
xwe li ber tevan ditewînim. Ez gelekî 
kêfxweş im ku min ev fikra çapkirina 
pirtûkê parve kir û ji bo pîrozkirina 
sedsaliya Mûsa Anter me gelek tiştên 
din jî amade kiribûn lê ji ber 
nexweşiya Kovîd-19’ê ew bernameya 
me hate rawestandin. Min û hevsera 
xwe, me rûpelê facebook û insta-
gramê bi navê bavê xwe vekiriye û 
parvekirinên me dê berdewam bikin 
heta ku arşîveke xweş bikeve ber 
destê hezkiriyên Mûsa Anter.  

 
Te bixwe jî di vê pirtûkê de 

bîranînên xwe yên bi bavê xwe re 
parve kiriye lê tu dibêjî ku we pir bi 
hev re dem derbas nekiriye. Weke 
sedem jî we xebatên bavê xwe nîşan 
daye. Heke derfet hebûna te dixwest bi 
bavê xwe re çi bikira? 

Min berê destnîşan kir ku ez û 
bavê xwe zêde li ba hev nemane. 
Heke derfet bi destê me biketa bawer 
bike me yê gelekî tiştên baş çêkiriba. 
Di doza 49’an de min name jê re 
nivîsand û pir kêfa wî hat. Li Mêrdînê 
min dosyeyek der barê Che Guevera 
de amade kiribû min jê re pêşkêş kir, 
keniya û wiha got “li malê nîvîskarek 
bes e”. Piştî 12’ê adara 1971’ê ez der-
ketim derveyî welat û çûm Swêdê. 
Min hin gotar nivîsandin û jê re 
şandin wî jî digot “eferim binivîse” 
lewre min fêm kir ku ez tiştekî baş 
dikim. Piştî sala 1986’an, em pir 
nêzîkî hev bûn.  Ev nêzîkatiya me 
gelekî baş bû, ji ber ku ji min re behsa 
xebatên xwe û dîroka kurdan dikir.  

 
Di van rojan de ku em bi weşan-

dina pirtûka bîranîna Apê Mûsa 
kêfxweş in, pêşwaziya salvegera 
qetilkirina wî jî dikin. Derfet bên 

afirandin û rojek tu bi kujerên bavê 
xe re rû bi rû bimînî, tu yê ji wan re 
çi bibêjî? 

Kî bavê min kuştiye diyar e. Ew 
kujer li ber çavê dewletê disekinin. Bir-
yara kuştinê jî dewletê daye lewre kê 
gule lê reşandiye zêde ne girîng e. Îsal 
28 sal in ez bi kujerên bavê xwe re rû 
bi rû me. Her tim dibêjim “kujer 
dewlet e eger ku bixweze dikare her 
tiştî derxîne holê”. Qatil 5 salan di 
hepsê de ma û piştre serbest hate 
berdan lê mesele ne ew qatilê tetikêş e, 
mesele kê ew dafika ji bo kuştina Mûsa 
Anter daniye, gerek ew derkeve holê û 
encax wiha ev doz bi encam bibe.  

 
Bi ser qetilkirina bavê te re 28 

sal derbas bûne û hê jî kujerên 
bavê te nehatine cezakirin û doza 
der barê vê yekê de hê jî didome. 
Em pirsa vê dozê ji te bikin; niha 
doza bavê te di kîjan astê de ye? 

Doza bavê min hîn jî didome. Belê, 
hindik maye bibe 30 sal. Ji aliyê 
dewleta tirk ve gelek şahid hatibûn 
dadgehê; Mehmet Eymur, Veli Kuçuk, 
Kutlu Savaş û yên din. Mehmet Eymur 
dibêje, “Em Mîroglu bi navê Tayfun 
nas dikin”; Kutlu Savaş jî dibêje, 
“Mûsa Anter doza xwe bi felsefî dianî 
ziman û kuştina wî şaş bû”; Velî Kuçuk 
jî dibêje, “Haya min ji van tiştan tune 
ye nayê bîra min”.  Jixwe ku mirov 
sûcdar be tiştek nayê bîra mirov. Doza 
bavê min hîn didome. Ez û parêzer 
Selîm Okçuoglu dişopînin.  

 
Piraniya jiyana Apê Mûsa li 

mehkemeyên dewleta tirk derbas bû, 
ger niha hebûya li gorî te dê daraz û 
edaleta îro çawa şîrove bikira? 

Xwezî niha li jiyanê bûna. Wê 
gelek tiştên xweş bigotana. Wê ji 
hikûmetê re bigota nêzî sed sal in hûn 
bûne dewlet lê li ser erdekî ku binyata 
wê diheje. Kîjan hikûmet tê desthilatê 
li şûna ku bala xwe bide pêşketinên 
aborî, dadwerî, aştî, tenduristî û 
sazîbûnê, budçeyê tevî didin leşkerî û 
diyanetê.  Heke saxbûna dê ji hikûmetê 
re pêşinyarek wiha bianiya ziman, 
“Heger hûn civakê nas nakin ji kursiyê 
xwe rabin û herin mala xwe rûnin. 
Dema mirov nikaribe pirsgirêkekê 
çareser bike mirov ji serkeftinê jî pir 
dûr dikeve. Heta niha kîjan hikûmet 
hatiye ser desthilatdariyê pirsgirêka 

kurd çareser nekiriye lê wekî ku di nav 
gel de tê gotin ‘ Ma ka aqil’ heke ev 
pirsgirêk çareser nebe tu pirsgirêkên vî 
welatî çareser nabin.”  

 
Hesasiyeta Apê Mûsa ya ji bo 

ziman tê zanîn û gelek caran behs jî 
kiriye. Ligel zehmetiyan em jî roj-
nameyek kurdî derdixin. Ji wan salan 
heta niha pêşketin û êrîşên li ser zi-
manê kurdî tu çawa şîrove dikî? 

Ji bo bavê min zimanê kurmancî 
kaniya jiyanê bû. Xwest ku pirtûka 
xwe bi zimanê xwe binivîse lê nehiştin. 
Di wê dema wan de jî nivîsandina bi 
kurdî qedexe bû. Ji bo hebûna me du 
sedem hene, ya yekemîn nasname ya 
duyemîn jî ziman e. Eger em bixwazin 
pêşketin di warê ziman de çêbibe divê 
em ji mala xwe dest pê bikin. Ev qas 
êrîş li ser zimanê me hene hîn jî em li 
mala xwe bi zimanekî din diaxivin, ev 
şermeke mezin e. Gerek mal dibistan 
be. Çapameniya kurdan ji roja roj de 
heta niha her tim di bin zextan de maye 
lê tevî zextan dîsa jî çapemeniyê 
berhemên xwe derxistin lewre jî êrîş 
zêdetir bûn û hîna jî zext û êrîş li ser 
hene. Divê wekî kurd di serî de em li 
zimanê xwe xwedî derkevin. Ziman çi 
qas pêşketî be ewqas dê ji aliyê her 
kesî ve were qebûlkirin.  

 
Herî dawî tu dikarî taybetmendî 

ango agahiyeke der barê bavê xwe de 
ku heta niha nehatiye parvekirin, bi 
rêya rojnameya me Xwebûnê bi gelê 
kurd re parve bikî? 

Derheqê bavê min de gelek tişt 
hatin gotin. Ev pirtûka ku nû derketiye 
gelek hevalên wî bi taybetî der barê 
têkiliya xwe bi Mûsa Anter re gelek tişt 
anîne ziman. Min berê jî got mixabin 
em zêde li ba hev neman lê ew ji bav 
bêtir bi me re wekî heval bû. Henek 
dikirin, xwarin çêdikir, me bi hev re 
satranç dilîst, ji ajalan hez dikir û 
gelekî ji karê baxçe jî hez dikir.  Hem 
mala me ya Suadiyê û hem ya Sîtîlîlê 
baxçeyên me wekî cinetê bûn.  Havînê 
em çûn plaja Suadiyê. Bavê min tenê li 
cihekî rûniştibû, piştî ew qas îşkence di 
lingên wî de romatîzma çêbûbû. Ez û 
hevalê xwe, em li devereke din 
rûniştibûn. Min dît hat û ji me re got : 
“Heydê rabin ser piyan ez birçî bûm, 
em ê bi hev re xwarinekê bixwin û 
tiştekê vexwin.”  

Di taxa me de sê zarok hebûn. 
Kaya, bavê wî ji bajarê Orduyê û diya 
wî alman bû; Bulent jî bavê wî balkan 
û diya wî çerkez bû; Mustefa jî malbata 
wî ji Trabzonê bû. Ew her sê zarok 
hatin ba bavê min û bavê min ji wan re 
çîrok gotin û wan jî bi kêfxweşî guh-
darî dikir û kenê wan hîna di bîra min 
de ye. Min qala zarokan kir ev yek hate 
bîra min; beriya çend rojan yek ji wan 
zarokan Kaya tiştekî xweş nivîsîbû, ez 
dixwazim wê nivîsê jî parve bikim.  

Kaya wiha gotiye: “Apê Mûsa 
yekî taybet, xwîngerm, jidil, xêrxwaz 
û wêrek bû. Wî perwerde dikir, fêr 
dikir, parve dikir, dida xwarin, mirov 
kêfxweş dikirin; ew yekî pir şîrîn û bi 
lezet bû. Ew di bîranînên zarokiya 
min de zindî ye. Ez hê jî wî di 
bîranînên xwe de dema li şezlonga 
xwe, li ber tava berêvarê ji zarokiya 
me re melodiyan dinehwirand didim 
jiyîn… Xwedê te bi rehma xwe şa 
bike, bi taybetî bêriya ken û henekên 
te dikim.”      

Xwezî niha li 
jiyanê bûna. 

Wê gelek tiştên 
xweş bigotana. 
Wê ji hikûmetê 
re bigota nêzî 
sed sal in hûn 

bûne dewlet lê 
li ser erdekî ku 
bingeha wê di-

heje. Wê 
pêşniyarek 

wiha bianiya 
ziman, “Heger 
hûn civakê nas 
nakin ji kursiyê 

xwe rabin û 
herin mala xwe 

rûnin. Dema 
mirov nikaribe 

pirsgirêkekê 
çareser bike 

mirov ji serkeft-
inê jî pir dûr 

dikeve.”

4 Qedrî Esen

HÊ JÎ BINYATA DEWLETÊ DIHEJE 

Dîcle 
Anter
kî ye?

Kurê rojnameger û 
ronakbîrê kurd Mûsa 

Anter e û di sala 
1950’yî de li Stenbolê 
ji dayik bûye.  Di sala 
1971’î de li ser pêşni-
yara bavê xwe dertê 
derveyî welêt û 25 
salan li Swêdê dijî. 

Piştî 25 salên li 
xerîbiyê, di sala 

1996’an ve vedigere 
welêt û li navçeya Bo-

drûm Muglayê 
serokatiya HADEP’ê 

dike. Piştî HADEP’ê di 
DEHAP’ê de jî 

dixebite û di sala 
2004’an de li Êlihê bi 

cih dibe.  
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Di hevoka yekem de dest pê dike-  
Çi ye ew a dest pê dike?  
Dikarim bêjim, nivîskêr kiryara 

berovajîkirina hînbûn û qebûlan 
normalîze kiriye. Bawer im ev he-
voka karakter dibêje, vê yekê dest-
nîşan dike: “Wexta min valahî dida 
ber pehînan” (r.4) Bi vê gotinê, ka-
rakter, li dijî gotinên teqez ên der-
barê jidayikbûnê sekneke berovajî 
nîşan dide. “Serê min li jêr û qûna 
min li jor”(r.4) Yanê xuya dibe, ji 
roja ew serberjêrkî ji dêya xwe 
bûye vir ve qet aram nebûye. 

Karakterê “Perestgeh”ê yê se-
reke Do ye, Do qorrimekî xurrifî 
ye. Helbet ev karakter karakterên 
Samuel Beckett tîne bîra mirov. 
Xurrifîyekî serpîştkî dirêjkirî ye; ne 
pîyên wî hene, ne destên wî û ne jî 
devekî wî yê karibe biaxive. Ew 
serpiştkî li ser kevirekî an cismekî 
‘hişk dirêjkirî ye! Qarçik lê qerri-
mîye. Ne dikare bimire, ne jî dikare 
bijî. Gava mirov bala xwe dide tev-
gerên karakter, mirov fam nake bê 
ka kîjan rastî ye û kîjan xeyalî. Ne 
dereweke teqez heye, ne jî  rastî-
yek. Bes dîsa jî çîrok di xumamîya 
xwe de çîrokeke bêdawî ye. Bi he-
bûnekê dest pê dike, diçe nebû-
nekê: “Zarokê pîrtîya min digirî, ez 
fêrî guhdarkirinê dibim.”(r.14) Ka-
rakter tu têgihekê rasterast ji xwen-
devanan re nabêje û naxwaze ferz 
bike ku xwendevan wê wekî rastî-
yeke teqez qebûl bike. Her dem be-
rovajîkirin û serobinkirin didome di 
metnê de. 

 
Jana qarçika Enkîdo 
Nivîskar te di bêzemanîyê de 

dibe-tîne û li hemberî Enkîdoyekî 
xurrifî, serpiştkî li ser kevirekî hişk 
datîne. Heyanî tu bêjî wê jana qar-
çika Enkîdo jî bi te dide hîskirin. 
Karektera ku Do di hişê xwe de wê 
disêwirîne jî Derseta ye. Derseta 
carna dibe Dersetamîs, carna dibe 
Seta; her du karakter tim di nav 
deng û behsa dîrok û mîtolojîyê de 
diçin û tên! Îro û do û siberojên hîn 
neqewimîne jî cih bi hev diguherî-
nin. Karakter, bi sêwirandina xwe 
xwîner li ser rêyeke dûr û kûr dike 
rêwî lê mirov dizane ku her tişt di 
sêrê karakter de ye! “Çima deh 
destê te tune ne, Derseta?” Karakter 
di bedenekê de dicoşe, bê temas, 
zewqê bi bedeneke din dide hîski-
rin. Gelo ev yek ji ber zîrektîya 
xwebûna nivîskar pêk tê? “Heke 
rast nabêjim ez karakterek bim di 
romanake populîst de!” (r.26) 
Mirov dikare bibêje xwedayî ye 
edebiyat! 

Heke em mijara vê berhemê şî-
rove bikin, em ê bibînin ku nivîskar 
karakterê xwe di zemanekî bêze-
man de heta bi kitekitan perçe 
perçe dike. Çawa dibe zarokekî 
berşîr û kîjan demê vedigere pîrtîya 
xwe? Heke mirov bi vê şêweyê ni-
zanibe, bawer im xwendina vê ber-
hemê wê pirr zehmet be. Heke em 
hinekî bi hurgilî bibin, em ê bibinîn 
nivîskar daye dû wan kesan ku ede-
bîyat di çerxa zemên de ji hev xis-
tiye, hemû cihokên li rûbarê dinê 
xera kirine û bi ava çemê edebiyatê 
ji çar alîyan ve ax av dane! 

Têkildarî karakter 
Karakter qerepereyan dibîne-di-

bihîze lê sewsî ye û hay ji sewsî-
bûna xwe jî nîn e. Her çiqas mirov 
dibêje qey karakter tim çîroka xwe 
dubare dike jî em nikarin bi dilekî 
rehet bêjin di çîroka-çîrokên sewi-
randî de dubarekirin heye – lewra 
dubarekirin bixwe jî tevî çîrokê tim 
tê perçekirin. Mijareke dîyar jî 
tune. Tu nizanî ev metin wê berê te 
bide ku. Carna tu xwe wekî perperî-
kekê dibînî; tu difirî û li ser hemî 
kûlîlkan digerî lê armanca te ne 
komkirina çengek toz e! Karakter 
carna dibe zarokekî hê nehatîye ter-
biyekirin û bi gemara exlaq neha-
tîye herrimandin. Masûmtîya 
zarokatîyê derdixe pêş lê belê metin 
bi zimanê mezinekî hatîye honan-
din. Zarokatîya masûmane, bi zi-
manê hişmendîya mezinekî hatîye 
sazkirin – ev yek di gelek cihan de 
xwe dide hîskirin.  

Karakter tu tiştî ji xwe re nake 
xem. Qet bi awayekî biaqilî tevna-
gere, jixwe hewce jî nabîne. Hemî 
rê li ber wî vekirî ne, di bêderîtîya 
xwe de hemû derîyan li ber xwe ve-
dike. Mirov nizane wê xwe li kîjan 
xaçerêkê bigire û biçe ku! Tiştê ji 
ber wenda bibe jî, bi tevî gêjbûna 
xwe, piştî demekê dîsa peyda dike.  

 
Hevsar qetandiye û orxe ye  

Karakter zindî ye. Ewqas zindî 
ye, di berhemê de, berî bûyîna wî jî 
tu hîs dikî, tunebûna wî jî. Çûna wî 
jî tu hîs dikî, neçûna wî jî –hem li 
her derê ye, hem ne li tu derê ye. 
Mijara ew tê de diçe û tê, digirî û 
dikene, birçî û tî dibe, radikeve û 
dimîze, şa dibe û vala dibe, hemû-
yan bi te dide hîskirin! Hespê ka-
rakter hevsar qetandiyê, delodîn e, 
her gav orxe ye, dibeze, dibeze û çi 
bê ber an çi derkeve pêş jî ne xem e 
jê re! Ew bê sînor e.  

 
Metin her tiştî dibêje 
Metin, ne çîrokeke çêkirî ye û 

ne dîyarekî tunebûyî ye, ku mirov 
karibe destê xwe bigihînê. “Serê te 
niha tiştin ji deng û peyvan wêdetir 
dihisîne” (r.59) Carna tu dibêjî qey 
karakter ez im, an tu yî. Mirov ni-
kare bêje ev metneke bi rê û rêbaz 
e. Jixwe tevlihevî û serobinbûna 
metnê, rewş û jîyan bixwe ye. 
Jixwe metin her tiştî ji me re dibêje, 
an qet tiştekî nabêje. Karakter tim 
disêwirîne; çîrok ji çîrokê dizê, an 
jî çîrok ji hev diqete, perçe dibe. 
Karakter te dibe dîyar dîyar dige-
rîne; carna noqî nav deryayekê 
dike, carna hildikişînî asîmanekî, 
ku ew bixwe jî nizane heye an tune 
ye! Li gorî vê jihevqetandinê jî, 
dîsa te tîne li destpêkê asê dike.  

“Xurrifîyekî derzemanî, di ta-
rîya tîr de tîbabek tişt dibînî; lê ne 
zanî li ku yî, ne zanî kî yî!” (r.13) 
Hevokên bi vî rengî ji kana kurd û 
kurmancî tên, bi dîrok û mîtolojîyê 
xemîlî ne. “Tiştê ez zanim dîmen bi 
jêbirinê û belavkirinê wenda 
nabin!”(r.80)  Ez bi gorî xwe pê-
wîstîyeke wiha dibînim; ji bo xwî-
ner karibin baş ji vê metnê fam 
bikin, divê ji kanîya edebîyatê têr û 
tijî vexwaribin!  

Mijar pirr zindî û tu tiştek ne 
wekî berê ye. Herikîn ji herîkînê 
dest pê dike; diherike û li herikîna 
berê vedigere. Pêvajoya bûyerên 
romanê, di nav zemanê bêzeman de 
tim diguherin. Lewma mirov nikare 

bi awayekî teqez bêje, “karakter 
derwêşekî bêcih û war e, nîştecî-
hekî kevnar e.” Tu bixwe jî dibî ka-
rakterekî ji vê metnê! Metin te dibe 
digerîne kavil bi kavil... Li ku derê 
dawîyek hebe, tu dibînî ew der des-
pêk bixwe ye. Zanîn an nezanîna 
karakter bixwe ev e: Çi tiştê dizane 
ji bîr dike û her jibîrkirinek jî de-
rîyê bîranîneke din vedike.  

 
 Di Perestgehê de çi heye?  
Heqîqet di kitekitan de veşarî 

ye. Ji hejmaran (21,7,11,25) bigire 
heyanî emojî(J), Kandalanû, Semî-
ramîs, Kabîlê ensest, Hz. Silêman û 
gelek tişt û kes bûne niştecihên vê 
metnê. Carna  rexneya şaristanîyê, 
carna çîroka Kela Dimdimê, carna 
destan û mîtosên dîtir zindî dibin di 
nav Kavilan û zemên de! Geh Şen-
gal e, geh Kobanî ye ku hê jî ew 
zindî ne di dilan de! Her tiştek, her 
kesek, an her çîrokek jiyayî bûye 
perçeyek ji gerdûna metnê; Şamaş, 
Ereşkîgal û lehengên dîrokî an mî-
tolojîk gişk hê zindî ne – çi motîfên 
êzdatîyê, Lalîşa Nûranî û çi motîfên 
dîtir... Carna mirov dibêje qey ka-
rakter ne’hletê li çavên şeytên tîne 
lê na. Ji ber ku her tişt ne’hletî ne, 
hewceyî ne’hletkirinê nake. Lewra 
mirov nizane kî sûcdar e û kî dij-
berê sûc e. Kesek li xwe mikur tê 
ku bixwe sûcdar e, yê din li sûcda-
rekî digere – bes gava 
tên ba hev, êdî nema 
karin sûc û nesûc ji 
hev kifş bikin!  

“Li ber sîya bê-
dengîyê ez ê gotinê 
li gotinê zêde 
bikim û zêdekirina 
gotinê nizim 
bikim û nizimki-
rinê ewk bikim” 
(r.56) Mirov bi 
karakteran re 
çerx dibe! Wî 
tîbabek gotin 
kir, serê min 
ewk bû, ji 
ewkbûna 
xwe jî dewx 
bû. Heke 

em li van 
hevokan bifikirin, em 
ê fêm bikin ku ne dîyar e bê ka 
kîjan gotin ên nivîskêr in û kîjan ên 
xwendevan in, gava piştî xwendina 
vê metnê di hişê xwendevan de tên 

sêwirîn. Hemî hevok di hişê min de 
tevlihîyê çêdikin.    

Dikarim bêjim nivîskar di vê 
berhema xwe de jî (min hemû ber-
hemên H.Kovan Baqî xwendine), 
edebiyat veçirrî ye, li nav porê Der-
setayê belav kiriye û porê Derse-
tayê daye ber bê!  

Serdestîyek an jî bindestîyek di 
navbera zayenda karakteran de tune 
ye. Tenê têkçûneke pirhêl heye di 
metnê de. A rast metin metna têk-
çûnê ye. Belkî jî ji bo metneke ser-
keftî biafire, gerdûna metnê 
gerdûneke têkçûyî ye – wekî jîyana 
cîhana derve.  

 
Bi hevokên Kovankî 

Romanê hişmendîya nêrînî jî têk 
biriye. “Çîrokeke negotî û bênavend 
heye “(r.66) “Avakar û berpirsîyarên 
hemû dîktatorîyan mêr in. Madem 
mêr dîreg in çima jin nabin al?” (r. 
65) Nivîskêr tu mijarek di hinavê 
xwe de nehîştîye. Çi di dengê dilê wî 
de olan daye, wî bi hevokên Kovankî 
bi karakterê xwe daye gotin! Çi 
dengê ji bedena cîhanê herikîye, wî 
pelikandîye guhê karakterê xwe lê 
gelo zeftkirina hemû dengan çiqas 
mimkûn e? Gelo ev gotin li vî nivîs-
karî tê? Nizanim lê dîsa jî ez dikarim 
nêrîna xwe bêjim: “H.Kovan Baqî, 
ew kes e; çi deng ji hinavê xwezayê 
derhatibe, wî xwestîye zeft bike û di 
xewn û xeyalên xwe de ji nû ve bisê-

wirîne!” Bawer im wî bi xwe jî 
wisa jî kirîye. 

“Çîrokbêj û kesê çîroka wî tê gotin 
miqim veduguhêzin hevdu, cî pev 
diguherin” (r.67) 

“Ji roja dînazor qeli’hîn û vir ve 
ne deng jê çêbûye ne his!”  Ji vê go-
tinê dîyar dibe hebûn û nebûn di nav 
hev de ne! Mirov nikare bêje metin 
monoton e lê belê carna tê li cihekî 
wilo asê dibe, tu dibêjî min ev der 
xwendibû. Welhasil dubaretîya pey-
van jî heye! Carna jî mirov dibêje 
qey nivîskar ji bo karakterê xwe bide 
peyîvîn nivîsandîye: “Bise pirr meş-
xûl im. Bibore min nizanibû tu 
gunnê xwe dixwirînî! Meşxûl im ni-
karim biborim!”  

Em bêne ser mijara; “Tip, çipp, 
tipçippt û hwd.” Min tu kêfek ji wan 
dengan hilneda. Min qet xwe di nav 
monotonîyekê de hîs nekir ku ev 
peyv an deng şîyarîyekê bi min re 
çêbike û min li xwe bide varqilîn! 
Nivîskar çima hewcedarî bi wan 
peyvan ditîye, nizanim!  

Belê, nivîskar bi lîstina deng û 
peyvan xwîner ji jiberkirinê parastîye 
helbet! Qet xwendevan neqe’hiran-
dîye.  

Dema mirov qala metnên 
H.Kovan Baqî dike ev tê bîra min: 
Katibekî daktiloya xwe danîye ber 
xwe, qûna xwe qiyame kiriye û da-
nîye ser dinyaya giloverik, bi wî 
awayî çarmêrkî rûnîştîye û hemû 
dengên valahîyê, fezayê, dinyayê, 
bêdengîyê û hwd. bi nivîsê ji nû ve 
diresimîne... 

Perestgeh Nivîskêr tu mijarek di hinavê xwe de nehiştîye. Çi di dengê dilê wî 
de olan daye, wî bi hevokên Kovankî bi karakterê xwe daye gotin! Çi 
dengê ji bedena cîhanê herikîye, wî pelikandîye guhê karakterê xwe

Gula Almastê

rupel 5++.qxp_Layout 1  18.09.2020  20:11  Page 1



21-27 Î lon 2020Rojevxwebûn06

Li hemberî kurdan îşkenceya sîstematîk

Komîsyona Lêpirsînê ya Sûriyeyê ya 

Navneteweyî ya Serbixwe ya Netewe-

yên Yekbûyî, rapora têkildarî Sûri-

yeyê ya xwe dispêre xebatên li qadê 

yên di navbara 21’ê çile û hezîranê de 

hatibû amadekirin, aşkera kir. Rapora 

ku li Rûniştina Mafên Mirovan a li 

Ofîsa NY’yê ya Cenevreyê ya 

45’emîn hatibû nîqaşkirin, piştre ji bo 

raya giştî hat ragihandin. 

Di raporê de tê destnîşankirin ku 

hemû aktorên biçek ên li Sûriyeyê bi 

domdarî sivîlan dikin hedef û dibêje: 

“Tevî agirbestê jî, sûriyeyî tên kuştin, 

bi zoriyên cidî û rû bi rû yên binpêki-

rinên mafên bingehîn tên.” Rapora ku 

ji 25 rûpelan pêk tê bal dikişîne ser 

hemû binpêkirinên mafan ên aktorên 

li herêmê û tê gotin ku êrîşên zayendî 

yên li ser jin û zarokên keç, tundiya li 

sivîlan, bi zorê dest danîna ser milkên 

taybet, her roj zêdetir dibe. Di raporê 

de binpêkirinên mafên mirovan ên 

hêzên hikûmeta Sûriyeyê û komên te-

rorîst ên cîhadî yên li Idlib û her wiha 

sûcên şer û yên dewleta tirk a li Efrîn 

û Serêkaniyê jî hene.”  

 

Dixwazin kurdan koçber bikin 

Di raporê de wiha tê diyarkirin: 

“Hêzên Artêşa Milî ya Sûriyeyê 

(SMO) di serî de bi zextê, îşkence û 

zorê dixwazin di serî de kurdan, wela-

tiyên herêmê ji herêmê derbixin. 

Malên taybet ên gelek kesan hatin 

dizîn û talankirin. Malên ku bi zorê 

tên desteserkirin û valakirin SMO’yan 

jî malbatên wan dikevinê. Bi sîstema-

tîk li welatiyên kurd îşkence tê kirin. 

 

Binpêkirinên li Efrînê 

Hêzên SMO’yê li herêma Efrînê 

kurdan ji cihê wan dikin, bi zorê dest 

datînin ser mal û milkên wan. 

SMO’yî li Efrînê mal bi mal digerin û 

ji walatiyên kurd belgeyên xwedîbûna 

mulkiyetê dixwazin, yên ev belge 

nîne, bi zorê ji malên wan derdixin û 

koçber dikin.  Mîna Efrînê Serêkaniyê 

jî kurd ji neçariyê malên xwe diterikî-

nin, hêzên SMO’yê dest datînin ser 

mal û milkên wan jî. Her wiha kelû-

pelên nav malan li cihên cuda tên firo-

tin. Welatiyên Efrîn û Serêkaniyê 

dema ku serî li rayedarên payebilind 

ên SMO’yê didin jî bi îşkence li wan 

tê kirin. Her wiha welatî tên revandin 

û piştre jî li pêşberî pereyan tên ber-

dan. Kesên li Efrîn û Serêkaniyê ji 

aliyê hêzên SMO’yê ve tên girtin hin-

ceta ku berê têkiliya wan bi Rêvebe-

riya Xweser a Bakur û Rojhilatê 

Sûriyeyê re heye û rayedarên tirk ev 

kes dike lêpirsînê. 

 

Binpêkirinên li Serêkaniyê 

Du jinên ku mijdara 2019’an hati-

bûn destgîrkirin ji aliyê hêzên 

SMO’yê ve li Serêkaniyê dema ji 

aliyê rayedarên Tirk ve dihatin lêpir-

sînkirin hêzên SMO’yê bi destavêtina 

wan ew tehdît kiriye. Jinên êzidî yên 

li Serêkaniyê û Efrînê ji aliyê 

SMO’yê ve hatin destgîrkirin di bin 

kontrola rayedarên Tirk de neçar ki-

rine ku bibin misilman. Di mijdara 

2019’an de û tîrmeha 2020’î de li Se-

rêkanî û Efrînê 49 jinên êzidî ji aliyê 

hêzên SMO’yê ve hatine girtin.  

Li herêmên di bin kontrola dew-

leta tirk û hêzên girêdayî wê de ne mî-

rasa çandî tê tunekirin. Hêzên 

SMO’yê li Efrînê gelek mîrasên çandî 

û olî tune kirin. Li herêma Efrînê; 

Qastel Jîndo, Qibaar, Cindayrîs, Shar-

ran û gelek goristan û meqrebên êzidi-

yan hatin dizîn û talankirin.”CENEVRE 

Navenda Nûçeyan 

Neteweyên Yekbûyî di ra-
pora xwe ya der barê bin-
pêkirinên mafên mirovan ên 
li Sûriyeyê di nav de sûcên 
şer ên li Efrîn û Serêkaniyê 
jî, behsa bûyerên tundî û 
binpêkirina mafan tê kirin 

Demek e di navbera hikûmeta ba-
şûrê Kurdistanê û hikûmeta na-
vendî ya Iraqê de danûstandin û 
bazariyên li ser ‘madeya 140’ tên 
kirin lê bi nepenî û hinekî jî şer-
mokî! Baş e çi ye ev xala 140? 

Piştî DYA'yê sala 2003'yan 
destwerdana rejîma Sedam Huse-
yîn a Baasê kir, pêvajoyeke nû li 
Iraqê dest pê kir. Iraq a demeke 
dirêj li ser hişmendiya yekdestî, na-
vendîparêziya hişk ku pala xwe 
dida serdestiya erebtiya sunnî, bi 
destwerdana Amerîkayê re sero-
bino bû. Piştî pêvajoya qeyran, 
şerê navxweyî û têkbirina sîstema 
Baasê, sala 2005’an bi referandu-
mekê ‘Destûra Bingehîn a Iraqê’ 
hat qebûlkirin û kete meriyetê…  

Mixabin li Rojhilata Navîn, ne-
xasim jî li Iraqê, geşedan wiha bi 
hêsanî çênabin. Çimkî ev destûra 
hatî çêkirin -bi giranî DYA be jî- li 
ser pêşdîtin û berjewendiyên 
hêzên derveyî hatibû birêkûpêki-
rin. Ji bo wê, di qadê de rewş li 
hev nehat. Ango hem ji ber berje-
wendiyên zilhêzan, hem jî enî û 
hêzên iraqî gelemşeyên Iraqê yên 
siyasî, îdarî, aborî, leşkerî, cografî, 
demografî hwd çareser nebûn.  

Ji ber nakokiyan statuya herê-
meke fireh a ji Mûsil, Neynewa, 
Şêxan, Hemdaniye, Tilkêf, Zûm-
mar, Şengal, Kerkûk; wîlayeta Sela-

heddîn, Dûzxurmatû, Xaneqîn, 
Diyala, Mendelî, Bedre hwd nehat 
zelalkirin. 

Çimkî nakokiyên dîtir hebin jî 
ev herêm, ji dîrokê ve axa Kurdis-
tanê ye lê belê di serdema rejîma 
Baas’ê de Sedam bi polîtîkayên 
Kembera Erebî, Enfal hwd xwes-
tibû van herêman ji kurdan xalî 
bike, gelheya erebî lê serwer bike.  

Piştî destûra Iraqê ya sala 
2005’an tê çêkirin, ev herêm weke 
herêmên binakok tên diyarkirin û 
qewl tê dayîn ku ‘heta sala 2007’an 
li van deveran aramî çêbibe, xelkê 
ji erdê wan hatî dûrxistin vegere 
ser mal û milkê xwe û gelhe bê 
hejmartin paşê bi referandumekê 
statuya van deveran bê diyarkirin.’ 
Lê mixabin ji ber hesab û berje-
wendiyên takekesî û siyasî ne hikû-
meta Kurdistanê bû xwedî 
hewldaneke wiha, ne jî hikûmetên 
navendî yên Iraqê. Ev herêm her 
tim di destê hêzên navneteweyî û 
herêmî de bûne qurbanî û amûrên 
bazara berjewendiyan! 

Li şûna ku rêveberiya başûrê 
Kurdistanê van mijaran çareser 
bike, ji pirsgirêkên gelê kurd re 
bibe bersiv û şert û merc ava bike 
ku vegerin ser axa xwe ya dîrokî, 
careke dîtir ev herêm neanîn bîra 
xwe jî. Carna ji ber hevsengiyên 
herêmê û lawaziyên hêzên iraqî 

aliyê kurdî mecal dîtibe hin deskef-
tiyên ku gel bi dest xistî li ser wan 
siyaset kiribe jî mixabin nebûye 
xwedî stratejiyeke encamgir ku 
bandoreke erênî li ser pêşeroj û ça-
renûsa gelê kurd bike.  

Heta pêvajoya DAIŞ'ê herêm di 
nav alozî û qeyranê de hat hiştin. 
Bi DAIŞ'ê re ev herêm an bi giştî 
yan jî bi giranî ket destê wê. Bi 
destwerdana Tevgera Azadiya 
Kurdistanê, pêşketina hestên nete-
weyî û tifaqa hêzên leşkerî yên 
kurd, ev herêm piranî hat rizgarki-
rin. Ji bo kurdan şanaziyek bû bê-
guman! 

Piştî DAIŞ ji herêmê hat der-
xistin û lawazkirin, dîsa hesabên 
biçûk û berjewendiyên takekesî 
yên aliyên kurdî derketin pêş û gel 
hat piştçavkirin, jibîrkirin! 

Li ser van geşedanên erênî yên 
ji bo gelê kurd hin aliyên xêrnex-
waz û tarî aqilê serdest ê başûrê 
Kurdistanê araste kir ku ‘referan-
duma serxwebûnê’ pêk bîne! Di 
serî de dewleta tirk, ev provakas-
yoneke hêzên dagirker û mêtinge-
ran bû. 

Çimkî her ku diçû gelê kurd li 
çar aliyên welêt dibû xwedî dest-
keftî û ber bi serkeftinê ve diçû. 
Dagirkerên Kurdistanê Tirkiye, 
Îran, Iraq, Sûriye lawaz bûn û ni-
kariyan pêşî li vê pêşveçûna azadî 

û serxwebûna kurdan bigirtina. 
Lewre kurd anîn provakasyonê. 
Ligel ku konjonktura demê qet ne 
guncav bû, dîsa li ser hişyarî û şîre-
tên Tevgera Azadiyê, rêveberiya 
başûrê Kurdistanê birayara ‘refe-
randuma serxwebûna Kurdistanê’ 
girt. Bêguman ev mafê kurdan ê 
herî rewa ye û divê kurd bibin 
xwedî dewlet û serbixwe jî bibin lê 
bi hest û giyaneke neteweyî… 

Jixwe pêvajoya piştî wê tê 
zanîn. Ji nîvî zêdetir axa Kurdis-
tanê ji destê kurdan derket, kurd li 
herêmê bi qasî 50 sal zêdetir paşde 
çûn! 

Niha jî bi hatina serokwezîriya 
Mûstefa Kazimî re ev mijar ketiye 
rojevê û weke rojeveke sergirtî tê 
gotûbêjkirin. Li aliyekî ev mijar tê 
rojevê, li aliyê dîtir Iraq di dîrokê 
de cara yekem e heta Zaxoyê vedi-
gire! Jixwe em qala dagirkeriya 
dewleta tirk a li ser Başûr nakin jî..! 

Wisa diyar e ku ji dîrokê ders 
nehatiye derxistin; mijareke ewqas 
nazik û tevlihev, ewqas teng tê 
destgirtin! Li aliyekî rewşa parçeyî 
û binakok a hêzên kurdî a navx-
weyî, li aliyekî dîtir xistina rojevê 
ya madeya 140, ji xapandineke bê-
encam wêdetir naçe. 

Êdî lukseke kurdan nîne ku ta-
kekesî tevbigerin, pev biçin, nako-
kiyên nerast bixin rojeva gel ku 
xizmeta dagirkeran bike. Li çar ali-
yên welêt gelê kurd, nirx û dest-
keftiyên wan di dorpêç û êrîşa 
qirkirinê de ne. Lewre divê weke 
hemû mijarên dîtir mijara xala 140 
jî bi hest, aqil û berjewendiyên ne-
teweyî bê nirxandin. 

Mem Avba Serxwebûn an  
ligorxwebûn bû!

Serokdewletê Filistînê Mahmûd 
Abbas piştî peymana di navbera 
Îsraîl, Îmarat û Behreynê de 
axivî û da zanîn ku heta dagirke-
riya Îsraîlê neqede aştî nayê 
Rojhilata Navîn. Abbas diyar kir 
ku ev peyman bi tena serê xwe 
têrê nake ku aştiyê bîne Rojhi-
lata Navîn. Abbas bal kişand ser 
dagirkeriya Îsraîlê ya li Filistînê û 
destnîşan kir ku bidawîbûna da-
girkeriyê û naskirina mafên gelê 
Filistînê ji bo aştiyê şert e. Abbas 
di dewama daxuyaniya xwe de 
got: “Heta ku dagirkerî neqede 
(ya li Filistînê) û rêz ji mafên 
gelê Filistînê re neyê nîşandan, 
kî dibe bila bibe li herêmê ji bo 
kesî aştî, ewlehî û aramî nabe.” 
GAZZE

‘Mafê me  
mifteya aştiyê ye’

Ji bo hilbijartina serokwezîr, enc-
damên Meclîsa Suugin a 
Japonyayê civiya. Suga Yoşihide 
bi dengên 314 endamên Suuginê 
ku 465 kursiyên wê yên Partiya 
Lîberal Demokrat a di bin 
serokatiya Suga Yoşihide ne, 
weke serokwezîr hat hilbijartin. 
Suga Yoşihide wê heta hilbi-
jartina meha îlona 2021’î 
serokwezîr be. Yoşihide ji bo 
girtina baweriyê îro çû parla-
mentoyê. Bi piraniya dengan 
Yoşihide weke serokwezîr hat 
pejirandin. TOKYO

Suga Yoşihide bû 
serokwezîrê Japonyayê 

Desteya Wezîran a Iraqê bi 
serokatiya Mistefa Kazimî 
civiya. Di civînê de projeyasa 
budceya sala 2020’î hat 
erêkirin û ji bo parlamentoya 
Iraqê hat şandin. Ofîsa Ragi-
handinê ya Desteya Wezîran a 
Iraqê ragihand ku projeyasa 
budceya sala 2020’î hat 
erêkirin û ji bo pejirandinê ji 
parlamentoya Iraqê re hat 
şandin. Şandina projeyasaya 
budceya 2020’î ji bo parlamen-
toya Iraqê di demek wisa de ye 
ku 9 meh in ji sala 2020’î diçe. 
Di rewşek asayî de diviyabû ji 
beriya sala 2020’î projeyasa 
budceyê ji bo parlamentoyê bi-
hata şandin. BEXDA

Projeyasaya budceya 
2020’î hat erêkirin
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Idlib ber bi şerekî nû ve diçe
Hêzên hikûmeta Şamê û hezên 
dewleta tirk sewqiyatên xwe ber bi 
gundewarên Idlibê ve didomînin. Li 
vir cihê xwe saz dikin ku dest bi şe-
rekî nû bikin. Rûsya bi siyaseta 
xwe dixwaze axa Sûriyeyê bipa-
rêze. Ji ber vê helwestê jî niha siya-
seta di navbera Rûsya û Tirkiyeyê 
de xitimiye.  

Serokê Partiya Pêşerojê ya Sûri-
yeyê yê Efrîn-Şehbayê, Mihemed 
Reşîd, der barê rewşa Idlibê de nê-
rîna xwe vegot. Reşîd diyar kir ku 
Rûsya dixwaze hemû herêmên Sû-
riyeyê yên bialoz kontrol bike û 
got: “Rûsya xwe wekî wesiyetkarê 
yekane yê dewleta Sûriyeyê dibîne. 
Lewra em dibînin ku rewşa Idlibê 
nîşaneya şerekî nû ye. Di dema 
dawî de di navbera dewriyeya 
Rûsya û komên nenas de li ser rêya 
M4 şer derket, hin erebeyên artêşa 
tirk a dagirker hatin hedefgirtin. Ev 
hemû nîşan didin ku herêm aloz û 
ne biewle ye. Rûsya hewl dide ku 
sûdê ji nakokiyên di navbera Tir-
kiye û welatên NATO’yê de, ne-
maze Yewnanistan û Fransayê de, 
bigire û Tirkiyeyê bikişîne nav rew-
şeke bêdawî ya bi welatên NA-

TO’yê re. Rûsya dizane ku Tirkiye 
dewleteke sereke ye di NATO'yê de 
û hewl dide heta karibe sûdê ji vê 
yekê bigire da ku alozî di NATO'yê 
de çêbibe.” 

Reşîd der barê amadekariyên şe-
rekî mezin ê li Idlibê û siyaseta 
Rûsyayê de wiha got: “Têkiliyên 
Rûsya-Tirkiyê ber bi xetimandi-
nekê ve diçin. Mudaxeleyên Tirkiyê 
yên li Iraq, Azerbeyan, Lîbya û he-
rêmên din dihêle ku nakokî bi Rûs-
yayê re çêbibin. Têkiliyên di 
navbera her du aliyan de taktîkî ne 
û hema bêje gihaştine asta xetiman-
dinê. Mudaxeleya Tirkiyeyê li 
Azerbeyanê ji bo Rûsya cihê şikê 
ye, ji ber Tirkiye hewl dide li he-
rêmê aloziyê derxîne. Rûsya dix-
waze bi çi berdêlî be berjewendiyên 
xwe li Sûriyeyê biparêze û hewl 
dide dewletê xurt bike. Rûsya hewl 
dide sûdê ji pirsgirêkên Tirkiyeyê 
yên hundirîn û derve bigire. Rûsya 
li ser werîs dilîze û Tirkiye di nav 
gelek krîzan de ye bi taybetî di 
qada derve de. Têkildarî deryaya 

Spî nakokiyên di navbera Tirkiye û 
Yewnanistanê de zêde bûn û lîreyê 
Tirkiyê ketiye, opozîsyona Tirki-
yeyê amadekariyên daketina qadan 
dike. Derbeya Rûsya wê xurt be û 
dê destwerdana Tirkiyê ya li Sûri-
yeyê kêm bike.” 

Reşîd da zanîn ku helbet çarese-
riya siyasî daxwaza gelê Sûriyeyê ye 
û got: “Em jî wekî aliyekî sereke di-
bînin çareseriya leşkerî ne guncaw e, 
em çareseriya aştiyane ji bo hêzên 
demokratîk li Sûriyê guncaw dibînin. 
Armanca me diyar e ku li ser maseya 
diyalogan rûnin da ku bigihêjin çare-
seriyê. Li herêmên Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê yê di bin sîwana Meclîsa Sû-
riyeya Demokratîk (MSD) de proje û 
bernameyên rawestandina herikîna 
xwînê û gihaştina çareseriyan hene. 
Em mudaxeleyên derve napejirînin 
lê em banga çareseriya Sûrî-Sûrî ya 
li gorî biryara Cinêv 2254 dikin. Ko-
mîteya destûrî divê hemû aliyên Sû-
riyeyê bigire nav xwe ku berovajî 
aliyên radîkal e ku Sûriyeyê ber bi 
xetimandinê ve dibin.” 

‘Divê sozên ku 
dane pêk bînin’ 

Serokê Partiya Pêşerojê ya Sûriyeyê ya Efrîn-Şehbayê,  
Mihemed Reşîd diyar kir ku sewqiyatên hikûmeta Şamê 
yên li gundewarên Idlibê nîşaneya şerekî nû û dijwar e 

Şandeya Wargeha Penaberan a 
Şehîd Rustem Cûdî (Mexmûr) ya 
di 16’ê tebaxê de ji bo rakirina 
ambargoya ev nêzî salek û du 
meh in li ser Mexmûrê didome, 
rêzehevdîtin li Silêmaniyê pêk 
anîbûn. Endamê şandeyê û hevse-
rokê Meclîsa Gel a Mexmûrê 
Hecî Kaçan bal kişand ser rêze-
hevdîtinên li Silêmaniyê pêk hatî. 
Kaçand di destpêka axaftina xwe 
de bal kişand ser ambargoya ku di 
ji 17’ê tîrmehê ve ji aliyê Partiya 
Demokrat a Kurdistanê (PDK) ve 
ambargoyek giran li ser wargeha 
Mexmûr hat danîn.  

Kaçan hewldanên heta niha 
wiha vegot: “Di vê pêvajoya am-
bargoyê de me bi şêwazên curbi-
cur rewşa xwe ya di aliyê 
tendûristî, aborî û perwerdeyê de 
ji bo raya giştî bi rêya ragihan-
dinê bi lêv kiriye. Di vê pêva-
joyê de her roja derbasûyî şert û 
merc hîn girantir bûne. Ger ku 
em vê nexweşiya vîrûsa koro-
nayê jî tev lê bikin, em dikarin 
bêjin herî zêde di aliyê neyînî de 
li me bador kiriye. Ji ber ku ji 
aliyekî hikûmeta herêmê rê li me 
girtiye, rê nayê dayîn ku em nex-
weşek xwe jî derbasî nexweşxa-
neyan bikin.” 

Kaçan rewşa wargehê wekî 
girtîgehekî servekirî pênase kir û 
hevdîtinên pêk anîne jî wiha şî-
rove kir: “Me berê jî gelek hev-
dîtin pêk anîn. Li Mûsilê bi 
Neteweyên Yekbûyî (NY) û li 

Hewlêr bi waliyê Hewlêrê re du 
caran hevdîtin pêk hatin. Herî 
dawiyê şandeya ku hat avakirin 
berê xwe da Silêmaniyê. Me 
xwest em biçin Hewlêrê lê belê 
ev pêk nehat. Gelek nûnerên 
hemû partî, rêxistinên mafên mi-
rovan û kesayetên navdar li Silê-
maniyê  hene, me jî berê xwe da 
Silêmaniyê. Bi taybetî partiyên 
kurdî yên li wir cihê xwe digirin, 
weke YNK, Tevgera Goran, Hiz-
bên Îslamî, Partiyên Komunîs-
tan, Zehmetkêşan, Waliyê 
Silêmaniyê re û her wekî din re 
bi hemûyan re me hevdîtin pêk 
anîn. Di asteke jor de pêşwazi-
yeke erênî pêk hat. Me jî ji wan 
re got, îro berpirsyariya wan par-
tiyan hemûyan li ser gelê Mex-
mûrê heye û divê hûn van 
nêzikatiyên PDK’ê qebûl nekin 
û bertek nîşan bidin heke hûn 
wisa nekin hûn şirîk in.”  

 

Gelek mijar nîqaş kirin  

Kaçan di axaftina xwe de bal 
kişand ser sozên ku hatin dayîn 
û wiha got: “Hemû saziyan soz 
da ku dê hewl bidin. Wê taybetî 
bi PDK’ê û aliyên din yên siyasî 
re kom bibin û rewşa me wê bi-
girin dest. Her wiha soz hat 
dayîn ku dê bên serdana war-
gehê û çavderiyên xwe ji parla-
mentoyê re ragihînin. Ji bo 
parastina destkeftiyên gelê kurd 
çi bikeve ser milê me em ê 
bikin.”  MEXMÛR

Navenda Nûçeyan 

Di van demê dawî de, bi awayekî 
veşartî li herêma Kerkûkê hin lîsti-
kên qirêj tên lîstin. Çend roj berê 
çalakiyên mamosteyên kurdî yên 
herêma Kerkûkê ji me re gelek tiş-
tan dibêje.  

Li Kerkûk û derdora wê ji bo rê-
jeya zimanê kurdî kêm bibe û xwe-
devan li şûna zimanê kurdî bi 
zimanê erebî an jî tirkmenî xwen-
dina xwe berdewam bikin, bi awa-
yekî plankirî bi rêjeya zimanê kurdî 
tê lîstin.  

Ji bo balê bikişînin ser vê mijarê 
li bajarê Kerkûkê mamosteyê zi-
manê kurdî hin çalakî li dar xistin. 
Di çalakiyan de hat gotin ku bi za-
nebûn ji xwendevanên bi zimanê 
kurdî dixwînin pirsên şaş ango pir-
sên ku nayên famkirin tên kirin. Ev 
jî dibe sedem ku rêjeya xwendeva-
nan a ezmûnan kêm bibe. Dîsa ji bo 
xwendevan bi zimanê kurdî nexwî-
nin an jî ji bo teşvîqa zimanê kurdî 
çênebe, di meteryalan de cudahiyan 
dikin. 

Bêguman ji berê ve li ser herêma 

Kerkûkê lîstik hene lê beriya niha di 
vê astê de nebûn. Hemû bûyerên 
diqewimîn siyasî an jî leşkerî ne lê bi 
vê bûyerê ve derdikeve holê ku bi 
awayekî zanebûn dixwazin demok-
rafiya herêmê biguherînin. Ev jî bi 
serê xwe sûc e û li himberî vê pê-
wîst e di serî de berpirsyarên he-
rêma Kurdistanê hemû kurd hişyar 
bin.  

Li Kerkûkê ev hewildanên gu-
hertina demokrafiyayê bi destê kîjan 
aliyan ve bi pêş dikeve kêm zêde tê 
texmînkirin. Lewma ji bo pêşîgir-
tina vê rewşa wisa bi xeter jî pêwîstî 
heye ku rayedarên herêma Kurdis-
tanê bi awayekî cidî li ser vê mijarê 
bisekinin û guh bidin dengê ma-
mosteyên kurdî. 

Herêma Kerkûkê piştî mudaxe-

leya Amerîkayê yek ji herêmên herî 
girîng e. Ji ber ku gelek neteweyên 
cuda li herêmê dijîn û bi nasnameya 
xwe ya pirneteweyî tê naskirin. Ji bo 
hemû netewe li gor çand û baweri-
yên xwe bijîn, ji hêla hêzên navnete-
weyî ve komisyonên taybet hatin 
avakirin. Di van çend salên derbas-
bûyî de li ruxmî hemû êrîş û zeh-
mehtiyan jî gelên herêmê her tim 
alîgirê bi hev re jiyanê bûn lê ji mi-
lekî ve erebên radîkal û ji milê din 
ve jî eniya tirkmen a têkiliyên wê bi 
MÎT’a tirk re hene ji bo li vê he-
rêmê kurd nemînin çi ji destê wan 
tê dikin. Ev zextên li ser zimanê 
kurdî yên dawî bi van aliyan ve girê-
dayî ye.  

Di vê mijarê de rola herî dîyaker 
a hikûmeta herêmê ye. Pêwîst e ra-

yedarên hikûmeta herêmê guh dibin 
dengê mamostêyên kurdî yên he-
rêma Kerkûkê. Ev bûyer di encama 
hewildanên guhertina demografiya 
herêmê de derketiye holê. Zihniyeta 
ku dixwaze ciwanên kurd ji zimanê 
wan dûr bixe û li herêmê guherti-
nan çêke li ser pêşeroja herêma 
Kurdistanê jî metirsiyeke mezin ava 
dike lê rêveberiya Hewlerê çiqas di 
ferqa vê de ye? An jî çiqas cidî li vê 
mijarê dinêre ne diyar e. Ji ber ku 
Kerkûk tu carî ji bo wan nebûye mi-
jara sereke û nebûye mijara ku ji bo 
wê têbikoşin.  

Kerkûk bajarekî kevnar yê kur-
dan e. Bajarvaniya li vê herêmê ha-
tiye avakirin, bi demê re ji 
neteweyên cuda re jî bûye çavkaniya 
jiyanê. Lewma bi sedsalan e ku li vê 

herêmê gelê kurd bi gelên cuda re 
di nav aramî û aştiyê de dijî lê her 
tim aliyên ku bi zihniyeta serdestî û 
dagirkeriyê ve hatine birêvebirin 
dixwazin rêveberiya vê herêmê jî 
têxin destê xwe.  

Bajarê Kerkûkê her tim bi nas-
nameya xwe kurdî û bi wê ve girê-
dayî bi ya pirneteweyî ve hatiye 
naskirin. Hemû neteweyên li vê he-
rêmê dijîn jî baş dizanin ku ev 
herêm wek erdnîgarî herêma Kur-
distanê ye. Lewma şêniyên vê he-
rêmê jî xwe ji Kurdistanê dibînin lê 
zihniyetên xav û pûç ên dixwazin ji 
nakokiyên di navbera gelan de rû 
didin sûdê bigirin û ji xwe re rêya 
hebûnê ava bikin her tim li fesadî 
kirine. Pêwîst e gelê herêmê destûr 
nede ku ev kes li ser hebûna wan 
bibin xwedî gotin.  

Ji ber vê yekê çalakiyên xwedî-
derketina zimanê kurdî yên di pê-
şengiya mamosteyan de pêş ketiye 
bi nirx û bi wate ye. Pêwîst e her 
kesên zimanê wan ji bo wan bi nirx 
e xwedî li vê çalakiyê derkevin.  

Xweşkanî

Felemez Ulug
Li Kerkûkê xetereya li 

ser zimanê kurdî
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Kurdistan xwediyê erdnîgarî û 
xwezayeke balkêş û bêhempa ye. 
Şert û mercên hewayî, roja xwe,  
dewlemendiyên xwe yên li ser rûyê 
erdê yên wekî çem, deşt, zozan, 
newal û çiyayên bi heybet bûne se-
dema niştecihiyên yekemîn ên mi-
rovahiyê li ser vê axê. Mirov  
seranserî xweza û erdnîgariya Kur-
distanê bigere di her bajar, navçe û 
gundên wê de kevnebajarên dîrokî 
dibîne. Ji rojhilat heta rojava, ji 
bakur heta başûr di bin her kevirî 
de di bin her tillikî de mayîndeyên 
dîrokî hene. Hinek hatine kifşkirin 
û baş e, hîn hinek jî nehatine kifş-
kirin (belkî ew ji pêşerojê re bimî-
nin). Li ser axa Kurdistanê cihên 
dîrokiyên wekî; Girê Mirazan (Go-
beklitepe) Çemê Xalan Qotê Ber 
Çem (Çayonu), Newala Çorî, Hes-
kîf, Gundê Xîlara Amedê, Elam a 
rojhilat, Til Xelef a rojava û hin 
cihên me negotî jî cihên niştecih-
bûnên mirovahiyê ne. Ev dîrok ne 
tenê dîroka sedan salan e, dîroka 
deh hezar salan e û ne aîdî hin 
qewman e, dîroka mirovahiyê ye. 
Lêkolîn û xebatên li ser van baja-
rên kevnare tên kirin, bermayî, alav 
û amûrên ji van deran tên derxistin, 
di derheqê çawaniya bicihbûna mi-
rovahiyê de fikran dide mirov. Ba-
weriyên 12- 10  hezar sal berê 
çawa bûn, mirovan çi dixwarin, çi 
li xwe dikirin, ev bajar çawa û bi çi 
teknîkan hatine çêkirin, têkiliya 
wan û xwezayê çawa bû, xwe 
çawa diparastin, çawa li hev diki-
rin, dîroknas, antropolog û arkeo-
log bersivên van pirsan ji destkeftî 
û bermayiyan texmîn û şîrove 
dikin. Ji kifşbûna Girê Mirazan 
(Gobeklitepe) û vir ve hemû zanî-
nên dîrokî serobin bûn û piraniyên 
dîroknasan niha lêkolînên Girê Mi-
razan (Gobeklitepe) dişopînin û 
tezên xwe li gor van agahiyan ji 

nû ve saz dikin.  
Çi mixabin ku ev dewlemendi-

yên Kurdistanê yên bin erdê û ser 
erdê bûne sedemên talan û mêtin-
geriyeke bêdawî. Mêtingerî û asî-
mîlasyona ji aliyê ziman, maf û 
hebûna kurdan ve, bi xêra berxwe-
dan û rêxistinbûyîna kurdan hin 
pêşketin pêk hatine û di van waran 
de hişmendiyek çêbûye, welatpa-
rêzî bilind bûye. Mixabin ji aliyê 
dîrok û erdnîgariya Kurdistanê ve 
rêxistinbûyîn û welatparêzî ewqas 
bi pêş neketine û ev pêşneketin jî 
dibe sedema domandina vê talana 
di vî warî de. Ji ber van kêmasiyan 
ku talana li ser dîroka Kurdistanê 
ne yek in ne jî du. Heta niha herî 
kêm deh şûnwarên kevnare di bin 
bendavên ku li ser çemê Dîcle û 
Feratê hatin çêkirin de mane. Di 
serî de Newala Çorî, Heskêf, ba-
jarê Semsatê, Tillê ya Semsûrê, 
kevnebajarê Zeugmayê, Tillê Xo-
rûmê ya Dîlokê kevnebajara Urî-
mayê, Xelfetiya kevin, 
Rumkaleya Dîlokê û Kevnebajarê 
Egilê li Amedê heta niha di bin 
avê de mane. Newala Botanê ya li 
Sêrtê jî binav dibe. Li gor planên 
dewletê ku gel li ber xwe nede 
heya Cizîrê kevnebajarê Finikê jî 
dê binav bibe. 

Çêkirina bendavan wekî şûrê 
Demokles ji çil salî vir de di destê 
dewletê de li ser serê kurdan û axa 
Kurdistanê tê hejandin. Bendav 
dibin sedema komkujiya xwezayê 
û asîmîlekirin û koçberkirina kur-
dan. Dema bendavek li ser çemekî 
çêdibe û ev çem jî çemên Dîcle û 
Ferata bi heybet bin tu ax û deşt 
namînin ku  di bin avê de bimînin. 
Jîngehên sedan cureyên xwemaliyê 
giha, ajal, kêzik û çûkan tune dibin. 
Gel tê koçberkirin erd û zeviyên 
wan nîvbuha ji destên wan tên gir-
tin û ajal û malên xwe ji mecbûrî 
difiroşin. Bêkar û bêaş dimînin 
berê xwe didin bajarên Tirkiyeyê 
di qatên bodruman de li getoyên 
wan bajaran bi cih dibin; bi polîtî-
kayên asîmîlasyonê jî ziman û nas-
nameya xwe wenda dikin. Mînaka 

herî berbiçav gelê ji Xelfetiyê ha-
tine koçberkirin e. 

Bi tu awayî ev bendav ne ji bo 
xêra gelê kurd in. Gel pê dewle-
mend nabe. Bendava Ataturk ku 
sala 1995'an de hatiye çêkirin jî bû 
sedema van êşên giran. Ew cey-
rana ku ji bendavê tê destxistin jî 
bajarên aliyên tirkan re tên şandin. 
Ceyrana Kurdistanê jî ji bendava 
Kebana Elezîzê tê. Tevî vê yekê jî  
wekî ku hûn jî van rojan dibînin 
zilma hikûmatê û DEDAŞ’ê li ser 
gel kêm nabe, her roj ceyran tê qut-
kirin û bi rojan nayê, dibe sedema 
ziwabûna hilberînan. Bi pereyên ji 
pîvanan der dixwazin gel bişêlînin. 
Donumek erdê li Tirkiyeyê bi sed tl 
yan tê avdan li Kurdistanê dibe 
hezar tl. Gel nikare erdê xwe bi-
çîne. Dema bendava Ataturkê hate 
çêkirin ava ewil jî dane navçeyên 
nekurd. Yek ji navçeyên Rihayê 
Pirsûsê  ji sala 1995'an heya 
2012'an av nedane. Çaviyên bîrên 
ku gel hem jê av vedixwar û hem jî 
pê çandiniya xwe dikir hemû ji ber 
bendavê çikiyan û gel hesreta ava 
vexwarinê ma. Bi vê yekê re gel 
bêkar ma û bi mecbûrî wekî karke-
rên çandiniyê berê xwe dan bajarên 
Tirkiyê û navçeyên wekî Herranê û 
Akçakaleyê. Du sê sal in wekî ku 
hûn jî dişopînin dewleta tirk van 
bendavan li hember Iraqê, Başûr 
û Rojava wekî amûrekî şerê stra-
tejîk bi kar tîne. Ji bo Rojava jî ev 
bendav bûye parçeyekî şerê li 
hember Rojava û gelê kurd. Bi 
rojan avê bernadin û gelê li wir 
bêceyran û bêav dimîne.  

Li gorî ferhengan welat zêdetir 
tê wateya axa ku di bin serdestiya 
dewletekê de û xwediyê al û pay-
textekê ye. Çi mixabin welatê me 

kurdan di bin serdestiya dewletên 
mêtinger de ye. Welatparêziya me 
jî divê li gorî wê be. Welat ne pêk-
hatineke razber e. Welat bi axa xwe 
ve bi çem, deşt, newal, dîroka xwe 
û şûnwarên xwe yên dîrokî ve pêk-
hatineke şênber e û welatparêzî 
hezkirina van herêman e. Belê me 
behsa qirkirin û talana dewletê kir 
lê mixabin gelê me jî kêm zirar ne-
daye şûnwarên dîrokî. Li hin deve-
rên dîrokî ji bo çend quriş pere 
gundiyên li wir dijîn, ew dever di 
nav xwe de kevir bi kevir, çal bi çal 
parve kirine û her malbatekê ji xwe 
re herêmek û çalek veqatandiye û 
kolaye bermayiyên ji wir bi dest 
xistine jî firotine qaçaxciyan û wan 
jî firotine welatên Ewropayê. Niha 
gelek bermayiyên dîrokî yên ji wan 
deran derketine li muzexaneyên 
welatên Ewropayê ne. Tenê ne bi 
kolanê wekî ku we jî ditiye bi di-
zîna kevirên bircên Amedê yên 
qedîm jî em zirarê didin dîroka 
xwe. Carna bi dînamîtan diteqînin 
û bi awayekî bêveger ew cihên dî-
rokî tên rûxandin û xisarên mezin 
dibînin û carna jî weke hin heskêfi-
yan bi dil û can cih û warên xwe ji 
bo pereyan firotin û dewlet hem di-
teqîne hem jî difetisîne. Ya ku mi-
rovan ji van bêtir diêşîne jî 
ciwanên kurd di bin navê gera 
cihên dîrokî de diçin li ser serê wan 
peyker û sûrên ber bi xirabûne ne 
siwar dibin û hişmendiya wan a dî-
rokî kêm in. Beravajiyê vê peywira 
herî girîng û lezgîn jî dikeve ser 
milê ciwanên welatparêz. Parastin 
û xwedîderketina dîroka welêt we-
latparêziya rasteqîn e. Bi rêxistin-
bûn û avabûna hişmendiya dîrokî 
dê pêşî li qirkirina bendavan û feti-
sandina dîrokê bigire. 

Exlaq pîvana başî û xerabîyên me ye. Ça-
waniya kirina karekî ye. Mirov li exlaq di 
gotinê de na lê di tevgerê de digere.  Di ci-
vakbûnê de rêgeza sereke exlaq e. Peymana 
civakî (social contract) di rastiya xwe de 
exlaqê wê civakê ye. Li vir  bêguman em 
behsa exlaqê ku bi erîşên desthilatiyê ji 
esilê xwe dûr ketiye nakin. Civak bi rêya 
exlaqî xwe bi rê ve dibe; polîtîka li gorî pê-
wistiya civakê normên, zagonên exlaqê çê-
dike, diyar dike. Li gel vê exlaqê jî em roj 
bi roj dibînin ku xerabî li her derê zêde 
dibe. Têgeha exlaq bi xwe ji bo bêexlaqîyên 
mezin bên veşartin tê bikaranîn.  

Li gorî Descartesî ji ber ku tu kes nabêje 
“aqilê min kêm e” aqil li mirovan bi awa-
yekî wekhev hatiye belavkirin.  Ev ji bo ba-
şîyê jî wisa ye. Tu kes ji xwe ra nabêje ez 
yeka/î xerab im. Her kes ji xwe ra dibêje ez 
yeka/î baş im. Kes pesnê xerabiyê nade û 
başî taca seran e. Diz bi xwe jî dibêjin dizî 
nebaş e. Tecawizkar dikarin xwe wek nobe-
darên namûsê peywirdar bikin. Di devê mê-
tingeran da peyvên azadî, dad û wekhevî 
dibin benîşt bi şevûroj dicûn û hey dicûn. 
Xerabî  tê lenetkirin lê li her derî ye. Başî tê 
pîrozkirin lê ka li ku ye ? Dafikek heye, 
dafik ev e ku bi peyvên etîkê perdeyeke 
mezin hatiye çêkirin û li xerabîyê hatiye fe-
silandin. Xerabî xwe di nav cilên başîyê de 
veşartîye. Heya cil neqete kes pê nahise.  

Cîranê wî yê 30 salan e,  tecawizê jinekê 
dike... Şaş dimîne, “ew ne yekî wiha bû” di-
bêje, “li ser nimêj û taeta xwe de bû”. Bo 
çend wereqe dikare dev ji her tiştî berde û 
bibe xulamê mêtingeran. Egalê xwe ji sitûyê 
xwe dike û ala bindestiyê girêdide, dûra li 
dikên desthilatan “hunera” xwe difiroşe… 
hevalên wî şaş dimînin, dibêjin “ew ne yekî 
wiha bû, netewperwer bû, tim behsa şehîdan 
dikir”.  Çawa xwe  vedişêrin vana ? Ma qet 
îşaretek nadin? An jî dema mirov ji başîyê 
ber bi xerabiyê ve diçe, kesek tune gelo hiş-
yar bike, şîyar bike! Hêza peyvê ji ya jiyanê 
xurttir e gelo ku nahêle em bibînin! Gotin û 
kirin ne yek bin ev durûtî ye. Bi min ev du-
rûtî ev qas jî ne serkeftî ye. Bi tenê kesên ji 
xwe ra dibên baş, çavên xwe digirin. Çavên 
xwe ji bo tiştên din vedikin. Ger çavvekirî 
be fedî çalak e. Kesên çors, zordar, devpîs, 
çavnebar, çikûs baş diyar dikin ku ew ê xe-
rabiyên mezintir bikin. Em dihêlin çêran 
bike, em nabêjin “ma tu fedî nakî wiha di-
peyvî” lê dema destdirêjiyê kir em şaş dimî-
nin. Ma wan çêrên genî ne teoriya tecawizê 
ne.  Em dihêlin ji pereyan hez bike, çikûs 
be lê dema bo pere nirxên welatê xwe firot 
em şaş dimînin. Ma çikûsî an jî hezkirina 
zêde ya pereyan ne îşaretek mezin e ku si-
berojê bo pere hin tiştên nebaş bike… 

Ev mesele ne bi tenê durûtî ye. Hêlên din 
jî hene. Li gorî mantiqê di her mirovî da 
hemû başî û xerabiyên ku mirov kirine weke 
şîyan/potansîyel hene. Ev şîyan dema keysê 
dibîne li gorî vîna mirov çalak dibe. Dema 
vîna mirovî qels be mirov ber bi xerabiyê ve 
û dema ev vîn xurt be ber bi başîyê ve dibe. 
Mêtingerî warekî wiha ye ku zorê dide hemû 
şîyana me ya xerabiyê çalak bike. Li ser me-
seleyê tên gundên te û dibên “ha ji te ra çek” 
û “li ber derîyê dizên xwe bibe pasewan” an 
na em ê gundê we bişewitînin. Kesên ku 
belkî di emrê xwe da ti car vê xerabiya  
mezin nekirana qels dibin. Îradeya wan têk 
diçe. Mêtingerî zemîna xerabiyê ye.  

Sokratî, başî û xerabiyê bi aqil ve vedi-
bêje (psukhe). Li gorî wî kesên bêaqil an jî 
nezan xerabiyê dikin. Ji ber ku li gorî So-
kratî, bextewarî û dilpakî (başî) bi hev ve gi-
rêdayî ne (eudaimonia) û kesên vê yekê 
bizanibin ji bo bextewar bin teqez ew ê hewl 
bidin baş bin jî. Yanî pîvana bextewariyê dil-
pakî ye û pîvana dilpakîyê jî aqil e. Ev şî-
rove ji gelek hêlan ve hatibe rexnekirin jî ji 
bo meseleya ku “xerabî çima ewqas zêde 
ye” bê famkirin, bi kêrî me tê. Li gel xera-
biyê nezanîn jî belav dibe û nezanîn û xe-
rabî hevdu xurttir dikin. Tevî vê, kesên ku 
bixwazin başîyê birêxistin bikin divê rastîyê 
ango heqîqetê belav bikin. Sokrates ji bo 
wê jî feylesofîyê  pêşniyar dike.   

Helîm Barîn

Welatparêzî û bendavên qirkirinê   
Derya  

Ozdemîr  

Başî û xerabî

Çêkirina bendavan wekî şûrê Demokles di destê 
dewletê de li ser serê kurdan û axa Kurdistanê tê 

hejandin. Bendav dibin sedema komkujiya 
xwezayê û asîmîlekirin û koçberkirina kurdan 

Wêne: Metîn Yoksu
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Roj çinî yo ke xebara mergê cinî-
yan çînî bo. Dormeyê ma û pêroyê 
dinya de her saetêk û deqayêk de 
cinî yenî derbkerdiş û kiştiş. Roj 
bi roj şîddet û mergê cinîyan zêdî-
yenî, la qet gamêk nêşinê tepîya. 
Kiştişî ge-ge verê çimanê merdi-
man de, ge-ge vernîya kamerayan 
de û ge-ge zî verê çimanê doma-
nan de virazîyenî. Ma ge-ge nê 
mergan sey hîkayeyêka fîlman sêr 
kenî. Her merdim wexto ke fîlman 
sêr keno vengê xo keno verz, la 
wexto ke dor yeno raştî beno kor 
û ker, û vengê înan nêvejîyeno. 
Cinî bi çimanê xo benê şahidê qe-
tilkerdişê xo. Cinîyî sey Emîne 
Bulute kamera rê qerenî vanî  “Ez 
nêvazena bimira” û sey Nurtaç 
Canane bi gonîya xo nameyê qa-
tilê xo erd ser de nusenî. Herkes  
kiştoxê cinîyan qeydê kamerayan 
keno û dima ra zî padano, paştîya 
xo tadîyeno û rayîrê xo ra şono.  

 
Cinî benî mexkumê cuye 
Şima zanî do heta çi wext 

wina dewom bikero? Heta ke xe-
bera kiştişê yewna cinîyêk û 
vengê qêrayîşê yewna cinîyêk 
bêra. Şîddetê vera cinîyan roj bi 
roje bêvindetiş her deqa û sanîye 
dewam keno. Bîlançoya qetilker-
diş û kutişê cinîyan sey bilançoya 
herbî ya. Merdim fehm nêkeno, 
cinîya ke nîmeyê komelî ra pê 
yena, senî hende çiman ra yena 
vetiş. Cinî benî maye, cinî benî 
waye, cinî benî kêyna, la qet nê-
benî xo. Ganî cinî tesilî bizewi-
cîyî û gedeyan bîyarî dinya. 
Çimki statuya xo zewac û dayik-
bîyayîşî ser o gênî. Çiqas gede bî-
yarî dinya hende bi aqil yenî 
vînayene û hetê komelî ra yenî 
qebulkerdene. Heta ke emrê cinî-
yan qedîyeno pîzêyê înan ra 
doman û paştîya înan ra çuwa 
kêmî nêbenî. Eke kêyna bîyarî 
dinya o wext derdêk pîl zî virazî-
yeno. Ganî semedê domananê kê-
nayan timî çonkanê xo bikuyî. 
Heta ke emrê înan biqedîyo ganî 
porê cinîyan derg û aqilê înan zî 
kêm bibî. Seyî ke keynê dayika 
xo ra bêwaştiş yenî dinya, bêwaş-
tiş zî cuya xo heta peynî dewam 
kenî û benî mexkumê cuye.  

 
No pêkerdiş cinîyan paweno 
Şima zonî zanê nê demanê pe-

yênan de çapamenîye de babeta 
Pêkerdişê Stenbolî yena munaqe-

şekerdene. Pêkerdişê Stenbolî çî 
yo? Tau hetan de yeno vatene ke 
payweriştişê cemaat û hukmatî yo. 
Cinî zî vanî: “No pêkerdiş cinîyan 
paweno, ma destûr nêdanî werte 
ra wedarnayîşî.” 

 
Pêkerdişêko navneteweyî yo 
Pêkerdişê Stenbolî pêkerdişêko 

navneteweyî yo. No pêkerdiş hetê 
welatanê ke endamê Konseya Ew-
ropayî ra ameyo îmzakerdene. 47 
heb endamê Konseya Ewropa ra 
zafaneyê înan no pêkerdiş îmza 
kerd. Armancê pêkerdişî asteng-
kerdiş û vindarnayîşê şîddetê vera 
cinîyan ê mîyanê keye û pawitişê 
mexdurî yo. Çimkî doman û cinî 
timî binê zextan de yî û keye înan 
rê tehlukeyêko gird o. 

 
Sebebêko bîn zî tahakkum o 
Pêkerdiş hetê 34 dewletan ra 

ameye îmzakerdene û 1ê Tebaxa 
2014î de kewte faalîyet. Çîyo ke 
no pêkerdişî ra dima ganî biame-
yêne kerdene o bî ke ganî dewletî 
goreyê amacanê pêkerdişî têbigê-
rayêne û tedbîranê xo bigirêwtêne. 
Pêkerdişê Stenbolî de yeno vatiş 
ke ganî cinî, doman, seqet, koçber 
û herkes şîddet ra bêrî pawitene. 
Herçî ra ver zî ganî sebebê şîddetî 
werte ra bêrî wedarnayene.  

 
Ganî tahakkum nêbo 
Sebebê şîddetê hemverê cinî-

yan ra ê tewr muhîm ya yew zî 
bêyewîya cînsîyetê komelkî yo. 
Sebebêko bîn zî tahakkum o. Wa-
zîyeno ke cinîyan ser de tahakkum 
bêro viraştene. Şîddet sere de se-
medê awankerdişê tahakkumî vi-
razîyeno. Ganî komel de 

tahakkum nêbo. Ganî heqê herkesî 
sêyyewbînan bo. Herçî ra ver ganî 
tahakkum werte ra bêro wedarna-
yene. Eke înan ra dima şîddet 
reyna bivejîyo o wext ganî der-
heqê hedîse de tehqîqatêko hîra û 
raştî bivirazîyo. Eke no suc nêro 
cezakerdene do şîddet bizêdîyo. 
Yanî ganî sere de pêroyê şertê ke 
benî sebebê şîddetî werte ra bêrî 
wedarnayene û dima ra zî efuyê 
şîddetî nêbo. 

 
Şîddet problemêko sîstemî yo 
Tena pê Pêkerdişê Stenbolî 

vernîya şîddetî nîno astengker-
dene. Ganî dewlete her ca de mer-
dimanê bêavantajan bipawa. Keye 
ra bigêr heta kar, kar ra bigêr heta 
kuçeyan û herca de ganî tedbîran 
bigêra û bawerîya xo bi mexduran 
bîyara. Şîddet problemêko sîstemî 
yo. Sîstem tena kesan û komelî ra 
pê nîno. Ê tewr pîl sîstemê dewle-
tan o. Çimkî dewlete eşkena zor 
bixebetna û herçî bikera. Dewlete 
meşrûîyeta xo komelî ra gêna. 
Eke dewlet serê nameyê huqûqî 
yetkîyan nêxebetna, meşrûîyeta 
xo zî vindî kena. Coka ra dewlet 
mecbura her nuqtayê Pêkerdişê 
Stenbolî ca bîyara û heqanê her-
kesî bipawa. 

 
Îstîsmarê tarîqatan... 
Gama ke Tirkîye Pêkerdişê 

Stenbolî îmza kerde, kêfan ra go-
vend tepişte. Vezîra Huqûmatî ya 
aye wextî Fatma Şahîn çepikan 
kutêne û vatêne “Dewleta ma 
heqê cinîyan pawena û hertim 
kişta cinîyan de ya”. Mîyanê nê 6 
serran de Tirkîye de bi hezaran 
cinî merdî, ameyî qetilkerdene û 

bi hezaran zî amêyî kutîş û birîn-
darkerdiş. Xeylê sîyasetmedarê ci-
nîyî ameyî tepiştene. Bi hezaran 
cinî kar ra ameyî vetene û zafê 
înan raştê mobîngî yenî. Qismêk 
cinî raştê îstîsmarê tarîqatan 
ameyî û qismêk zî bi polîtîkaya 
bêcezakerdişî ra ameyî cezaker-
diş. 

 
Muxtacê camêrdan kenî 
Ma zonî nê tarîqatî domananê 

kênayan îstîsmar kenî. Dewlete zî 
înan zana. Coka ra hewl dana 
emrê zewacî bîyara war ke bieşka 
nê sucan efu bikera. Wazena na-
faka zî werte ra wedarna. Cinîyan 
bi temamî muxtacê camêrdan ve-
rada û cinî mecburê zewacî bi-
kera. 

 
Sey tehlukeyêk pîl vînenî 
Dewlete gironîya xo nêdana 

xelesnayîşê cinîyan ser o. Goreyê 
dewlete tebîatê cinîyan bîat o. Eke 
cinî bîat nêkerî, înan rê her çî 
musteheq o. Coka ra Pêkerdişê 
Stenbolî sey tehlukeyêk pîl yeno 
vînayene. Goreyê înan pêkerdiş 
tena semedê cînîyan esto. Înan 
gore semedê cinîyan tena yew pê-
kerdişêk esto. O zî qebulkerdişê 
îqtîdarîya camêrdan o û cinî tena 
bi qeydeyanê înan eşkenî cuya xo 
dîzayn bikerî. 

 
Tebîatê dinya de yewî esto 
Kam çi vano wa vajo heqîqe-

têk esto. Tebîatê dinya de yewbî-
yayîş esto. Bîatkerdiş çînî yo. Senî 
ke bîyayîş bi cinîyan beno, dare, 
koyî û daristanî pêro makî yî, 
cuya raşteqîn zî bi yewbîyayîşê ci-
nîyan dewam kena.       

Pêkerdişê Stenbolî ser çend qalî
Cemîl Oguz

cemilo@diyarname.com

Fotografê  
Zeynep Kuraye

Heta enka dinya de çende hebî fo-
tografî hameyî antiş? Jo, des, se, 
hezar, se hezar, mîlyonêke, mîl-
yarêke? Çende hebî? Helbet yew 
nêzano çende hebî hameyî antiş. 
Belkî muhîm nîyo zî. Hema zî 
yenê antiş û go her daîm bêrê an-
tişî zî. 

Her fotografêk çîke mocneno 
ra, la henî fotografî estê bawer 
bikerê merdim wexto hawneno 
tera, merdim eşkeno hîkayeyan, 
romanan tera binisno. 

Dinya de têvereştişê fo-
tografan zî estê. Ya zehf  bi name 
û venge Têvereştişê Fotografan ê 
Pulitzer a. 

Zanîngehê Columbia, bajarê 
New Yorkî de hetê rojnamegerî, 
wêje û muzîkî de xelate dana fo-
tografanê serkewteyan. Di se ser-
rey 19'inan de hetê rojnamegerêke 
mûsevî yê bi eslê xo macar Joseph 
Pulitzer ra hamiya viraştiş. Xelata 
joyîne di 4'ê hezîrana 1917'inan de 
hamiya dayişî û hema zî a xelate 
her serre yena vilakerdiş. La enka 
her serey aşma nîsane de xelate 
danê. 21 kategorîyan de xelatan 
danê û fotografo bi ser biko bi 10 
hezar dolarî û sertîfîkayke xelat 
kenê. Xelatî zî hetê lijneyke xoser 
ra yenê weçînayişî. 

Mîyanê kurdan de Têvereştişê 
Mûsa Anter û Şehîdê Çapemenî 
estî. Mîyanê ene têvereştişî de xe-
latey fotografî zî esta ke semedê 
ene joy ewro ma ene mesela girote 
dest. 

Emsar di fotoyan xelat girewt 
û hebêke zî jurî xelata taybete da 
ci. Meselay ma yînan ra yew a; Fo-
tografê Zeynep Kuraye...  

Ma qal bikerê: Çende hebî 
mebûsê HDP'yî, erê erê mebûsî, 
nê, endamê endamê HDP'yî nê, 
nê zî merdimê bînî, mebûsê HD-
P'yî Stenbol de; erê erê Stenbol 
de, Amed û Wan de zî nê, Stenbol 
de vecîyayê Kolanê Îstîklalî û vi-
lawekan kenê vila. La no çi yo? 
Polîsan dormeyê hîrê-çar 
mebûsan girewto û nêverdenê vi-
lawekan bikerê vila... Zeynep Ku-
raye zî fotoyê înan anta û bi enî 
fotoy xelate girewta. 

Mebûsî, vilaweke... Tiya de sûc 
çi yo? A rast sûc çinî yo. Mebûsî 
ke endamê Meclisê Pîle yê Tirkîye 
û vilawekan ke heqê înan o kenê 
vila. 

A rast fotograf  vano "Heme çî 
eşkero yo, çîkew bîn ez vacî çinî 
yo"...  

Ez Zeynep Kuray pîroz kena. 
Bêrê, bê kem a xeberî bidê, bê 
veng cayke ra bêro ma çende 
deqey bawnê enî fotografî ra û ma 
bifikiriyê… 

Dewey Ma

Av. Cemile 
Turhalli

Konseya Ewropa paştî daye Pêkerdişê Stenbolî
Komîteya Têkoşînê Cîyakarî û 
Seyyewbînanî yê Meclîsê Parla-
menteran yê Konseya Ewropa 
(PACE) (Committee on Equality 
and Non-Discrimination) derheqê 
Pêkerdişê Stenbolî ke Tirkîya 
kerde rojeva xo de eşkerayîyêka 
nuştekî daye. Komîte eşkerayîya 
xo de paştî daye Pêkerdişê Sten-
bolî. Komîte badê konferansê bi 
vîdeo yê 11ê êlula 2020î eşkerayî 
daye û dîyar kerde ke Pêkerdişê 
Stenbolî semedo ke heme cinîyanê 
dinya şîddet ra bêrî pawitene, pê-

kerdişê tewr esasî yo. 
Komîte veng daye pêroyê dew-

letanê endam, parlamenterler, ko-
melê sivîl, rêxistinê 
mîyanneteweyî û herêmkî û waşte 
ke 25ê Teşrîna Peyêne Roja Têko-
şînê Mîyanneteweyî ya Vera Şîdetê 
Serê Cinîyan de goreyê Pêkerdişê 
Stenbolî têbigêrî û aye gore gaman 
bierzî. 

Verfeka Demî ya Platformê Ci-
nîyan ya Îskenderunî ke eynî wext 
de bîleşenê Platformê Cinîyan ê 
Seba Seyyewbînanî Avukat Meh-

tap Serte zî paştî daye eşkerayîya 
Komîteya Konseya Ewropa û veng 
daye pêroyê rêxistinanê sivîl û par-
tîyanê sîyasîyan yê meclîsî ke paştî 
bidî Pêkerdişê Stenbolî. Verfeka 
Platformê Cinîyan Serte waşte ke 
pêroyê nuqtayê Pêkerdişê Stenbolî 
25ê Teşrîna Peyêne de bikewî faa-
lîyet û seba caardişê înan gamê 
cidî bêrî eştene. 

Serte derheqê Pêkerdişê Sten-
bolî de wina veng daye: 

“*Hemverê tarîkerdişê kam-
panyayanê ke semedê Pêkerdişê 

Stenbolî dîyayî dest pêkerdene de 
vinderêne. 

*Wa heme nuqtayê Pêkerdişê 
Stenbolî bêrî caardene. 

*Ganî raporê Tirkîya yê GRE-
VIO ke milê teftîşkerdişî yê Pêker-
dişê Stenbolî yo, bêro caardene. 

*Ganî 25ê Teşrîna Peyêne de 
TBMM de semedê astengkerdişê 
şîddetê hemverê cinîyan ronişti-
şêko taybet bêro kerdene û se-
medê caardişê Pêkerdişê 
Stenbolî xebat bêrakerdene.” 
EDENE
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Carekê mirovek diçe ba dik-
torê diranan û dibêje vî di-
ranê min ê aqil rake. Diktor 
dibêje ka were em derziyeke 
bencê lê bidin û paşê rakin. 
Mêrik dibêje, na na hewce 
nake.  

Diktorê diranan: Bê benc 
nabe, wê gelekî biêşe. 

Mêrik: Tu bê benc rake û 
heke min got êşiya ez ê du 
qat pere bidim te lê ku min 
negot diêşe tu yê bê pere di-
ranê min rakî. 

Diktorê diranan: Temam, 
min qebûl e.  

Piştî ku diranê wî radike 
dibêje welehî te qet negot ax 
û te negot diêşe here ez pere 

ji te nastînim lê beriya tu herî 
were ez wêneyekî te bikişî-
nim.  

Diktorê diranan wêneyê 
wî davêje ser facebooka xwe 
û dibêje: Min diranê vî mê-
rikî bê benc kişand û qet 
negot diêşe.  

Diktorekî hevalê wî li bin 
wêneyê wî zilamî ev şîrove 
dike: Wele diktor vî mêrikî 
hem ez û hem te xapandiye. 
Ji ber ku beriya were ba te 
hate ba min, min derziyek 
bencê lêda û got here derve 5 
deqeyan bimîne û vegere ez 
diranê te rakim. Ew jî hatiye 
ba te û li ba te diranê xwe yê 
benckirî rakiriye.  

XAÇEPIRS

JI JOR BER BI JÊR  
 
1. Çewal, torbe    
2. Koşk, eywan, seray, qesr. Her wiha pirtûka 
helbestan 
3. Noteke muzîkê 4. Reşaya mirov a li ber 
tavê çêdibe  
5. Karê çûna nav kerî û dotina sewalan 7. Ser-
destî, serdarî, deshilatdarî, hukimranî 8. 
Rewan, an jîrî  
10. Pêxemberek 11. Balinde  
13. Keser, ahîn 14. Helbestkarekî gewre û 
zanyarekî kurd, Melayê….  
16. Navçeyeke Sêrtê  
19. Ji nişka ve  
20. Kurteya navê Amerîkayê   
21. Rojeke hefteyê  
23. Hevser  

B
er

si
va

 h
ef

te
ya

 b
o
rî

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ  
 
1. Elb, tiştê ku pê zad tê pîvan 3. Cihê ku teyrik û çivîk lê dilûsin. Hêlîn  5. Mîna, weke 6. Kesên bê dê û bav 
dimînin 7. Navçeyeke kevnar a Amedê 9. Bêhişî, bêaqilî 12. Bajarekî bakurê Kurdistanê 14. Dê  
15. Lerz û heja ku bi erdê dikeve 17. Cot, ne fer 18. Bersiva neyênî  
22. Hunermendeke kurd a jin ku yek ji pêşengan bû  

Bavo baldar be! Wa nêçîrvan nêzî dafika me bûn, 
xwe amade bike!

Heke hirçek 
pişt bipirç, 
di destê wî 
de kêr were 
pêşiya te, 
tu yê çi bikî 
nêçîrvano?

Hele ka bisekine Silo! Hirçek birîn
dar bûye... 

1- Yekê bo xwe çêlek kirî bire 
malê, çêlê mîst. Rabû bo xudahnî 
got 'xalo ev çêlek kun e ( bi xwe 
de mîz dike) min nevêt.  

2- Mamoste ji xwendekarên 
xwe re got, sibe her yek wêneyê 
zaroktiya xwe bi xwe re bîne. Mi-
rîşkê roja din hêkek bi xwe re anî.  

3- Pîrejinek di ber xwendin-
gehê de derbas bû, got 'ehhoo, ev 
çend zarokên vê malê hene! 

4- Mêrûyek çû serşokê da serê 
xwe bişo, bi sabûnê ve ma zeli-
qandî. 

5- Carekê fîlek û du mêrû şer 
kirin, fîlî got yek yek werin! 

6- Carekê fîl û mêrûyan holanê 
kir. Mêrû bi ser ketin, fîlan got, 
em qebûl nakin, we berpêk dane 
me (faul kir)!  

7- Zarokekî ji bavê xwe re got, 
min di xew de dît te pere dida min. 
Bavê wî got, zû ji ber çavê min 
here, berî ku ez wî pereyî ji te bis-
tînim!   

8- Yekî mûsilî hingî tema 
(xesîs, çikûz) bû, zewicî, bi tenê 
çû meha hingivîn û bûk bi xwe re 
nebir, got da zêde mesrefa min 
nebe.  

9- Keçekê gote şivanekî tu çi 
karî dikî? Şivanî gotê min galeriya 
pezî heye.  

10- Mirovek carekê kete bîrê û 
nikaribû derkeve. Wî got ‘haho ev 
e çî ye, wele heta êvarê derneyêm 
ez ê biçim mala xwe.’ 

Çend  
pêkenokên 

herêma 
Behdînanê

Diranê aqilan rakir
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Di van salên dawîn de xebatên li ser 
zimanê kurdî yên ji bo ziman li cî-
hanê were naskirin her diçe zêde 
dibin. Yek ji van xebatan, a Danîel 
Delgado û Remzî Pamukçu ye ku 
çend roj berê xebateke wan bi navê 
Ferhenga Kurdî- Îspanyolî, Îspanyolî-
Kurdî ji weşanên Darayê derket. 

Der barê ferhenga Kurdî-Îspanyolî 
de em bi nivîskarê ferhengê Remzî 
Pamukçu re axivîn. Pamukçu diyar 
kir ku wan ev ferheng ji bo ku kurdek 
dema çû kîjan welatî zimanê xwe li 
dû xwe nehêle û kesên li Îspanyayê 
hînî kurdî bibin, amade kiriye û wiha 
got: “Ez ne nivîskarek im. Tenê bi ar-
manca zimanê dayika xwe ji bîr 
nekim, min hewl da ku xebateke bi vî 
rengî bi hevalê xwe Daniel re bikim.” 

Remzî Pamukçu ji gundê Eyntirtê 
yê navçeya Gêl Amedê ye. Dibistana 
seretayî û navîn li Gêlê, dibistana 
amadeyî jî li Amedê xwendiye. Piştî 
dibistanê ji bo perwerdeya şanogeriyê 
berê xwe dide Stenbolê û li wir li ‘Ti-
yatroya Avestayê’ nêzî deh salan şa-
nogeriyê dike û di gelek lîstikan 

(Bêkêr, Daf, Nora Nûrê hwd) de cih 
digire. Ligel şanoyê di hin fîlm û rê-
zefîlman de jî cih girtiye. Pamukçu di 
sala 2015’an de ji ber sedemên aborî 
berê xwe dide Arjantînê û ev pênç sal 
in li Arjantînê dijî.  

 
Peyvên nû dinivîse 
Pamukçu piştî ku diçe Arjantînê 

heta salekê ji bo ku zimanê îspanyolî 
hîn bibe dema ku peyvên nû dibi-
hîze, nîşe digire. Her cara peyvên îs-
panyolî dinivîse ji bo jibîrnekirinê jî 
kurdiya wan li kêleka wan dinivîse. 
Her diçe peyv zêde dibin û di nav sa-
lakê de ferq dike ku bi hezaran peyv 
nivîsîne. Bi sedema ku hevalê wî 
Danîel Delgado jî xwestiye kurdî hîn 
bibe fikra derxistina ferhengekê pê 
re çêdibe. Li ser vê yekê jî bi hevalê 
xwe re mijara ku wek ferhenga 
Kurdî-Îspanyolî çê bikin, diaxive. Bi 
vî awayî  nêzî 2 salan bi hev re li ser 
vê xebatê dişixûlin.  

Der barê mijarê de Remzî Pa-
mukçu ev tişt got: “Karhevalê min 
(Delgado) jî dixwest hînî kurdî bibe, 
piştî demekê min ferq kir ku ferhenga 
kurmancî û îspanyolî nîne. Bi vî 

awayî jî me herduyan dest bi vê xe-
batê kir. Wî îspanyolî min kurdî, me 
fêrî hev kir. Destpêkê wek peyvên ro-
jane bûn û piştre roj bi roj ev kar 
mezin bû. Wî ji min re peyv dişandin, 
min jî didîtin. Hefteyê 3-4 rojan ,rojê 
4-5 seatan ez dixebitîm.” 

 

Ji 15 hezar peyvan pêk tê 

Remzî Pamukçu der barê pir-
tûkê de destnîşan kir ku fer-
heng ji 15 hezar û pênc 
peyvên kurdî û îspanyolî 
pêk tê û diyar kir ku ev 
ferheng bi armanca 
dema ku kurd diçin Îs-
panyayê yan jî kesên ji 
Îspanyayê dixwazin 
hînî zimanê kurdî bibin 
ev ferheng hatiye amade-
kirin û wiha domand: “Li 
ser axa me kurdan kesên bix-
wazin hînî îspanyolî bibin an jî yên 
bi îspanyolî diaxivin bixwazin hînî 
kurdî bibin ev ferheng bila bibe çav-
kaniyek. Daxwaza min ew e ku ev 
xebat, di pêşerojê  de bibe sedema  
fêrbûna zimanê kurdî kesên dixwazin 
fêr bibin. Û ya din ji  bo ku zimanê 

kurdî li ser axên 
din jî bê nasîn.” 
Pamukçu bal ki-
şand ser zehmeti-

yên di dema 
amadekirina fer-

hengê de û ev tişt anî 
ziman: “Li ser zimanê 

kurdî û îspanyolî kêmasiya 
çavkaniyan hebû. Tu kesê ku ez pê 
re der barê mijarê de bişêwirim tûne 
bû. Ev kar tenê bi hewldana min der-
ket holê û bi rastî jî ez rastî tu çavka-
niyan nehatim. Jixwe ev kar jî ji ber 
vê yekê derket.” 

Dewlemendiya zimanê dayikê 
Nivîskarê Ferhenga Kurdî-Îs-

panyolî Remzî Pamukçu di dawiya 
axaftina xwe de bal kişand ser dew-
lemendiya zimanê kurdî ku di dema 
xebatê de ferq kiriye û axaftina xwe 
wiha bi dawî kir: “Ez ne pisporekî 
ziman im û ne nivîskar im. Ez ji 
diya xwe çi hîn bûbim min bi wî 
awayî li ber xwe da. Helbet vê xe-
batê nîşanî min da ku çiqas mirov li 
ser ziman hûr bibe ewqasî dewle-
mendiya zimanê xwe ferq dike. Bi 
rastî jî melodiya zimanê dayikê 
gelek xweş e.” 

Melodiya zimanê kurdî xweş e!

Xelatên Mûsa Anter û Rojnamege-
riya Şehîdên Çapemeniya Azad a 
27’emîn ji aliyê rojnameya Yenî Ya-
şamê ve tê lidarxistin diyar bûn. Xe-
latên di beşên wek “Nûçeyên kurdî”, 
“Nûçeyên tirkî”, “Wêne”, “Karîka-
tur” û ji bo bîranîna Gurbetelî Ersoz 
“Nûçegihaniya Jin” di van 5 beşan 

de tên dayîn hatin aşkerakirin.  
 Di beşa “Nûçeya kurdî” de jî du 

nûçe hêjayî xelatê hatin dîtin. Nû-
çeya bi navê “Cenaze piştî 3 salan bi 
rêya PTT’ê ji malbatê re şandin” a 
nûçegihanên Ajansa Mezopotam-
yayê (MA) Fahrettîn Kiliç û Ayşe 

Surme û her wiha nûçeya “Me xwe 
gihand nameya Î.E. ya çawişê pispor 
tecawizê wê kir” a nûçegihana JIN-
NEWS’ê Medya Uren hêjayî xelatê 
hat dîtin. Fahrettîn Kiliç û Ayşe 
Surme nûçeya dayikek ku pakêtê 
kargoya hestiyên kurê xwe pêşwazî 

dike û daniye ser çonga xwe. Her 
wiha Medya Uren jî nameya Îpek Er 
a çawişê pispor Mûsa Orhan destdi-
rêjî li wê kiribû. 

 
Beşa nûçeyên tirkî 

Di beşa “Nûçeya tirkî” de nûçegi-
hanê MA’yê Erdogan Alayûmat bi 
nûçeya xwe ya “261 cenaze li peya-
rêyê hatin veşartin” bi ser ket û hê-
jayî xelatê hat dîtin. Alayûmat 
derxistibû holê ku cenazeyên ji Go-
ristana Xerzana Bedlîsê hatibûn der-
xistin, li peyarêya Goristana Kîlyosa 
Stenbolê hatibûn veşartin.  

Di beşa “Xelata Jûriya Taybet a 
Nûçeya Tirkî” de jî nûçeya “Bi şîf-
reya rêwî penaberan veguhezandin 
mirinê” ya rojnamevan Ercument 
Akdenîz hêjayî xelatê hat dîtin. Ak-
denîz der barê hûrguliyên keştiya pe-
naberan ku li gola Wanê noqî avê 
bûbû nûçe çêkiribû.  

 
Xelata nûçegihaniya jinê 
Di beşa “Nûçegihana Jin a Gur-

betelî Ersoz” de jî ji rojnameya Ka-
rinca Sîbel Yukler bi nûçeya xwe ya 
“Polîsan edetî Emîne Bûlût sûcdar 
kiriye” hêjayî xelatê hat dîtin. Yukler 
bi nûçeya xwe bal kişandibû ser 
tundî, kuştin, destdirêjî, gef û binpê-

kirinên mafên jinan.  
Di beşa “Xelata Jûriya Taybet a 

Nûçegihaniya Jinê” de jî nûçeya 
“Dayika ku bû şahidê mirina keça 
xwe ya bi destdirêjiyê rûbirû hatiye 
hiştin” a nûçegihan Arjîn Dîlek 
Oncel hêjayî xelatê hat dîtin.  

  
Xelata wêneyan 
Di beşa “Wêne” de jî du wêne 

hêjayî xelatê hatin dîtin. Wêneyê 
“Dorpêç” ê rojnamevan Zeynep 
Kuray” ku parlementerên HDP’ê di 
dorpêça polîsan de bû yekemîn û hê-
jayî xelata hat dîtin. Di wêne de zex-
tên dij-demokratîk dide nîşandan û 
zextên li ser HDP’ê vedibêje. Her 
wiha wêneyê bi navê “Wêneyê Tir-
kiyê” yê rojnamevan Fatoş Erdogan 
ku merasîma cenazeyê parêzer Ebrû 
Tîmtîk girtibû hêjayî xelatê hat dîtin.  

Wêneyê “Heskîf” ê rojnamevan 
Seda Taşkin jî ji bo beşa “Xelata 
Jûriya Taybet” hêjayî xelatê hat 
dîtin.  

  
Beşa karîkaturê  

Di beşa “Karîkatur”ê de jî karî-
katurê Beşîr Geroglû hêjayî xelatê 
hat dîtin. Karîkaturê Kiymet Guven 
jî hêjayî “Xelata Jûriya Taybet” hat 
dîtin. STENBOL 

Xelatên pêşbirka rojnamegeriyê diyar bûn
Navenda Nûçeyan Xelatên Mûsa Anter û Rojnamegeriya Şehîdên Çapemeniya Azad a 27’emîn diyar bûn. Di beşa nûçeyên kurdî nûçe-

yên bi navên ‘Cenaze piştî 3 salan bi rêya PTT’ê ji malbatê re şandin’ û ‘Me xwe gihand nameya Î.E.’ bûn yekemîn

Bêrîvan Kayi

Wêneyê bi navê ‘Dorpêç’ ê Zeynep Kuray di beşa 

wêne de hêjayî xelata yekemîn hat dîtin.

‘Wêneyê Tirkiyeyê’ ku ji aliyê Fatoş Erdogan ve  

hatiye kişandin bû yekemîn.

Wêneyê bi navê ‘Heskîf’ yê ji aliyê Seda Taşkin ve  

hatiye girtin ‘Xelata Jûriya Taybet’ wergirt.

Karîkaturîst Beşîr Geroglû bi vê karîkaturê 

xelat wergirt.

Ev karîkatura ku ji aliyê Kiymet Guven ve hatiye 

çêkirin Xelata Jûriya Taybet wergirt.
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Ji bo abonetiyê

Serhed ango kadîna berfê, bêndera 
lehgenên kurdan, welatê mirovên 
qerase, her wiha meskenê dengbê-
jên xwediyê dengê serhedî; mîna 
zozanê wê bilind, mîna seqema wê 
tûj, mîna zivistana wê dirêj. 

Di zivistanên dirêj de, mirovên 
wê yên qerase, bi kum û kolos, li 
dora textê kişikê qor vedidin û hev-
rikên çetin dikevin pêxîlên hev. 
Paşê dekên xwe li dekê hevdu dixî-
nin. Qiyameta reş li hevdu radikin. 
Tu yê bibêjî qey esah di cenga 
giran de ne. Gotinên wekî şah, 
wezîr, fîl, hesp, keleh û berik li ser 
textê kişik li bin guhê hevdu dik-
evin. Yên di lîstika kişikê de têk 
diçin, bi ifepif vedikşin, cixareyeke 
stûr hah wanî nola destîbivirekî ji 
titûna Mûşê dipêçin, ecêba dixana 
cûn a kurîşkkurîşkî li ser serê xwe 
dixînin û heta şev lê qarr dibe; bi 
hevalbendên xwe re sedemê têk-
çûna xwe nîqaş dikin. Bi vî awayî 
ew xwe ji lec û lîska şeva bê re, di-
ranên xwe disûn û diqîriçînin. 

 Şehad û şihûdê vê yekê pir in: 
çaxa lehengên serhedî di şeran de 
birîndar dibin, hingê hinek ji wan 
lehengan rêviyên xwe yên rijyane 
erdê, berhev dikin dixînin hundirê 
zikê xwe; destekî xwe datînin ber 
birîna xwe ya qelaştî, da ku dîsa rê-
viyên wan nerijin erdê û bi destê 
xwe yê din jî şerê lehengiyê dikudî-
nin. Wê çaxê neyarên wan ji ber 
wan diqutufînin û ji ber wan ji ko-
zikên xwe baz didin, di ser hev de 
direvin diçin. 

Û dengbêjên wan! Çaxa destê 
xwe didin ber guhên xwe, ka 
xwedê dizane bê di pêla çiqas desî-
bel de diqîrin. Ti zurnevan, ti bilûr-
van, ti tembûrvan nikare dengê 
enstrumana xwe li ser dengê deng-
bêjê serhedê bixîne. Loma dengbê-
jên serhedî bê saz distrên. 
Xwedawo! Ew çi sewt, ew çi he-
nase û ew çi qirik e! Wexta henasê 
ji dîaframa xwe dikêşînin, koka zi-
manê xwe di dawiya gewriya xwe 
de dilerzînin û dibin teyrikekî çil-
awaz. Xwedê şahid e; dengê sewta 
wan dengbêjan, qaz qulungên koç-
ber ji ser oxra wan vedigerînin; bi 
gotinên xwe yên lihevhatî, qûşê li 
reşbelekên Homeros diqetînin. 
Çaxa dengbêjên serhedî havînan, di 
hêwanên fire de, nizanim ka li ser 

çendik û çend stûnane, rûdinên. 
Hingê civat li dora dengbêj dikim-
kime. Wê çaxa dengbêj li stranan 
germ dibin, hêlînên hechecikan ên 
di çeqeliyên stûnan de, yên di ber 
beştan de, ji ber sewta dengbêjan a 
tûj, bilind û dirêj dilerizin û tevî çê-
likên xwe yên hîna pirçika heram bi 
wan ve ye, dikevin rasta xwedê.   

   
Serheda Jorîn 

Hespên ji seqemê re qewîn, seyên 
malaq ango şêrê zozanan û pezê sor. 
Her wiha zozanê bê ser û ber; mêrg û 
çêregehên ne serî ne binî!  

Û vê carê me rota xwe ji Amedê 
xêzand, Çewlig, Erzerom, Qers, Er-
dexan, Îdîr, Agirî, Wan û di ser 
Bedlîsê re li Amedê vegerin. Di nav 
demajoya tê de, hûn xwînerên rêz-
dar ên rojnameya Xwebûnê, hûn ê 
jî bibin hevparê ger û geşta me ya li 
Serheda Jorîn.   

Li welatê me hinek navend 
hene, ew di dilê miletî de xwediyê 
taca şan û şerefê ne. Yek ji wan na-
vendan jê Licêya Amadê ye. Em di 
Licê re derbas dibin lê ji ber wexta 
me ya sînordar, em di ser Licê, 
Çewligê û Kanîreşê re derbas dibin. 
Çaxa ez çav li tabeleya Kanîreşê ya 
tirk jê re dibêjin “Karliova” dik-
evim, gotinên spî-kerê TRT’ê yê 
bernameya “Anadoluda Gorunum” 
di guhê zarokatiya min de dizinge.  

Şahnikeke spî ya eyan di nav te-
meriya wî de hebû, nola niha li ber 
çavê min e. Her cara derdiket li ber 
ekrana televîzyonê, bê îstîsna navê 
“Karliova” bi lêv dikir. Her gotinên 
ji devê wî dipekiyan, tevdek goti-
nên reş û nebixêr bûn. Ew gotinên 
wî mirovê îsmê rehmê li ser mirûzê 
wî eyan nedibû, kesereke dilguvêş 
berdida dilê mezinên me, dê û 
bavên me.   

Bi van xeyalan em ber bi Erze-
romê ve dikudîne. Dîsa her ez çav 
li pezê koçeran ên sor dikevim; ez 
diçim zarokatiya xwe ya çaxa payi-
zan koçerên zozanê jor, di ber 
gundê me re derbas dibûn, ber bi 
germiyanan û beriya Mêrdînê ve 
koç dikirin û derbiharan dîsa bi 
refên qaz û qulungan re bar dikirin 
diçûn zozanên jor, welatê hênik. 
Her cara li vegera wan koçeran, 
gundê me yê li hêla rojhilatê Qerej-
daxê, dibû rawestegeha koçeran. Û 
keçikek şivana berxikan a 14-15 
salî hebû. Yeke serçav-bixwurî, 
ango serçav zîwanî bû. Bêhna 
mastê kîsik, ji ceherê wê dihat.  

Û piştî ew çend sal, niha em li 
Serheda Jorîn, li zozanê hênik in; li 
wê dera qaz qulungan xwe lêdatanî; 
li wê derê keçika şivana berxikan a 
bêhna masê kîsik jê dihat, ji xwe re 
dikir meskenê havîngehan… 

Sibîryaya welatê me: Serheda Jorîn1

Agît Yazar

Keştiya Alalû

Ji tevahiya dost û dijminan ve eyan e ku 
jina kurd, di şeran de nola şepalan mil 
dane milên mêran û li hemberî dijminê 
xwe şer kirine. Gelek dîroknas û lêkole-
ran, rengdêra Amazonan, nola taceke 
zêrîn datînin li ser serê jina kurd. Binê-
rin bê gerokekî fransî yê bi navê B. 
Poujoulat di sala 1840’an de, di der-
heqê jina kurd de çi gotiye:  

 “Jinên kurd, Amazonên mîrî, ango 
heqîqî ne. Ew nola mêran bi awayekî 
bê qusûr li hespan siwar dibin û nola 

hevjînên xwe rext û tivingê radipêçin…”  
 Ji Gilo-Xîpa/Tadûxepa (Nafertît) 

bigre heta Pûdûhepa, Amîtîs, Tamrîsa, 
Qedemxêr, Simbil, Rindêxan, Pîra 
Xatûn (nene hatûn) Fata Reş, Leyla 
Qasim û gelekên din gulîzêrên dema 
me ya niha ne. Li vir ez dixwazim qala 
Pîra Xatê (Nene Hatûn) bikim. Lewra di 
gera me ya li Erzeromê de, em çûn ser 
tirba wê jî. 

Ev şêrejina di sala 1877’an de, çaxa 
rûs êrişî ser Erzeromê dike, ew bûkek 
bîst salî bûye. Hingê ew zaroka xwe ya 
sê mehî di pêçekê de dihêle û dide pê-
şiya xelkê. Zaxê dide xelkên medenî û li 

hemberî rûsan şer dike.  
Heke li ser jiyana vê hurmetê lêkolîn 

baş bê kirin, ew ê were dîtin ku wê bi 
levzek tirkî jî nizanîbûye. Her çiqas 
dewleta tirk Pîra Xatê weke jina çeleng 
îlan kiribe jî nola hemû tiştên xwe yên 
din, ew vê hurmetê li tirkbûyîna xwe ya 
nijadperest dikin mal. Ev çawa leheng e 
ku wê temamê temenê xwe yê dirêj (98 
sal) di nav zelûliyê de derbas kiriye.  

 Ê de rabe ser xwe Pîra Xatê! Ew 
welatê te di oxira wî de bi şepalî û Ama-
zonwarî şer kiriye û azad kiriye, niha ew 
zimanê tu pê dipeyivî, van korocaxan li 
neviyên te qedexe kirine!     

Li gor lêkolînên arkelojîk, dîroka 
Erzeromê xwe dispêre şeş hezar 
sal beriya niha lê şaristaniya Er-
zeromê ava kiriye, Xaltî-Ûrartû 
ye. Û dîroka wê heta derdora sê 
hezar sal beriya niha diçe.  

Kela Erzeromê, derdora 
hezar û pênsed sal berê ji hêla 
Bîzansiyan ve hatiye avakirin lê 
ez wer texmîn dikim, temelê wê li 
ser bermahiyên Xaltîyan hatiye 
avakirin. Di nav demajoya dîrokê 
de, Hitît, Xaltî, Kîmerî, Skîtî, 
Medî, Pers, Rom, Emewî, Sa-
sanî û Selçûkiyan lê hukum  
kiriye. 

Di dema Romayê de, navê 
bajêr Teosyospolîs bûye. Di de-
mekê de hukumdarekî ermen 
navê xwe li bajêr dike dibêje 
Karîn. Piştî hingê Sasanî ji destê 
Romê digire û jê re dibêjin: Erz-î-
Rom, ango Erd-ê-Rom. Bi zara-
vayê me yê kirdikî/zazakî jî tê 
heman wateyê. Di nav demajoyê 
de, Erz-î-Rom dibe Erzerom.  

Pîra Xatûn

Erd(z)êrom

rupel 12++.qxp_Layout 1  18.09.2020  20:17  Page 1


