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"Lû" yek ji kilamên herî qedîm û xweş a mu-
zîka herêma bakurê Xorasanê ye. Tê gotin ku 
her kesê ku bixwaze kurmancbûna xwe isbat 
bike, hewce ye qebiliyet û behremendiya go-
tina vê stranê nîşan bide, nexwe ne pêkan e 
ew kurmanc be... Zehra Mohammedzadeh / RÛPEL - 2

Ger dibêjî ez kurmanc im 
Yekem kurteçîroka kurdî-kurmancî Fûad 
Temo nivîsîye, çîroka wî ya bi navê 
"Çîrok"; yekem romana kurdî-kurmancî ya 
Erebê Şemo bû, romana "Şivanê Kurman-
can"; yekem helbesta azad ango ne ya 
kêşsaz Qedrî Can nivîsîye... Alan Pîrê / RÛPEL - 5

Wêjeya klasîk û nûjen
Yên di cîhana kapîtalîst de xwediyê pere, xwe-
diyê hêz û desthilatê nê jî. Ji ber vê sedemê jî 
desthilatdar li dijî bikaranîna pereyê adilane û 
her wiha bidestxistina pere dikarin her tiştî 
bikin. Blockchain û Bitcoin dikare qewarekê di 
yekdestiya dewletan de veke... Sîdar Gullu / RÛPEL - 8

Alternatîfeke dîjîtal

www.xwebun.org

Pêla bertekan zêde dibe

Di hefteyekê de girtiyên bi navê Takiyettîn 

Ozkahraman, Sînan Gencer û Alî Boçnak 

li girtîgehê jiyana xwe ji dest dan. Alî 

Boçnak ê 76 salî ku ji ber xwendina 

kurdî ya mewlûdê beriya 3 salan hatibû 

girtin.. RÛPEL - 3

H
er çiqas ola yekxwe-

datiyê di bin serw-

eriya pergala mêr de 

be jî hin caran di hin serde-

man de jinê di qada olî de jî 

pêşengî ji civaka xwe re 

kiriye û pêşengiya wê ji 

aliyê civakê ve hatiye qe-

bûlkirin. Yek ji van jinan ku 

pêşengiya wê ya olî ji aliyê 

civakê ve hatiye qebûlkirin 

jina kurd Asenath Barzanî 

ye. Asenath Barzanî ha-

hama jin a yekem e ku ji 

aliyê civaka xwe ve hatiye 

qebûlkirin... RÛPEL - 2

Di hefteyekê de 3 girtiyan 
jiyana xwe ji dest da

Weşanên Weqfa 

Mezopotamyayê 

pirtûka bi navê 

‘Duzimanî - Zarok û 

Perwerdehî’ çap kir. 

Nivîskarê pirtûkê 

Cemîl Guneş ji roj-

nameya me re axivî 

û anî ziman ku 

zarokên kurd di dibistanên tirkan de ji 

hevalên xwe re bilbil, ji mamosteyan lal 

in... Hevpeyvîna Felat Niştiman / RÛPEL - 4

Hahama jin a 
yekem

K
am kî raya xo gina 

dewan rind zonenê. 

Dêrsim de her dewêk 

de ya jû jiyare ya kî jû 

nisange est bî. Nê nisangiyi 

ver bi jiyaran bî. Kesî ke 

besenêkerdene şerê Jiyare 

ser- Kemerê Duzgin 

Bawayî, çileyanê xo 

nisangê dewa xo de bi 

mineta Duzgin Bawayî 

fişteneraci. Kes destê xo 

nêestenê dar û kemeranê 

nisangeyî rê. Eke raya sima 

dormê jû dewe ra raverd, 

kemerê... Meral Ozel / RÛPEL - 9

Qiymete  
jiyaranê xo 

E
m li dor tirbê bi ji-

hevdûrî, li ser qe-

lafîska rûniştin, tevî 

maskeyên xwe. Korona tu 

çiqas qadir î! Me fatîha 

xwe xwend, bêdengî… 

Hişê min di rewşên wisa 

de diçe. Kes napeyive û 

hişê min jî ji peyvê pir hez 

dike, xwe ha ha çeng dike, 

li mijaran digere! Hê wiha 

lawê ya mirî li ser min 

vegeriya; -A va dawiya 

jiyanê ev e! Ewqas hewl-

dan man û bêxwedî... 

Feratê Dengîzî / R - 5

Bêhna  
qeselê

Hovîtî bi rapor û şahidan piştrast bû 
Li çoltera navçeya Şaxê ya Wanê di 11’ê îlonê 

de agahî ji welatiyên bi navê Osman Şiban 

(50) û Servet Tûrgût (55) nehat girtin. Piştî 2 

rojan hat hînbûn ku Şiban û Tûrgût di nexweş-

xaneyê de tedawî dibin û rewşa wan giran e. 

Piştre derket holê ku leşkerên dewleta tirk 

herdu welatî li helîkopterê siwar kirine û piştre 

ew ji helîkopterê avêtine xwarê. Di encama ra-

pora nexweşxaneyê de piştrast bû ku Şiban û 

Tûrgût ji helîkopterê hatine avêtin. Gundî jî 

derbarê mijarê de axivîn û gotin ku bi çavê 

xwe dîtine ku beriya leşker Şiban û Tûrgût li 

helîkopterê siwar bikin rewşa wan baş bûye. Bi 

belgeya nexweşxaneyê û bi axaftina şahidan 

êdî teqez bû ku leşkerên dewleta tirk herdu we-

latî ji helîkopterê avêtine xwarê... RÛPEL -3

xwebûn

Ji hev re bilbil,  
ji mamoste re lal Başûr jî dest bi qeyûman kir

Felemez Ulug

Rûpel - 6

Çîrok li Hezexê dest pê dike
Şener Ozmen

Rûpel - 11

Rojên koronayê û nivîsandin
Evîn Hesen

Rûpel - 8

Bi fermana serdozgeriya Enqereyê bi hinceta “Lêpirsîna Kobanê” li 7 bajaran 
siyasetmedarên HDP’î hatin binçavkirin. Serdozgerê Enqereyê çend roj berê li Qesra Tayyîp 
Erdogan dawet kir û ev operasyon wekî xelata dawetê hat binavkirin. Gel li her derê bertek 

nîşanî operasyona qirkirina siyasî da û peyama; çawa ku Kobanê neket dê HDP jî nekeve 
dan. Li dijî zext û êrîşan bertekên gel pêl bi pêl mezin dibin... RÛPEL - 7 
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Piştî avabûna pergala mêrê serdest 
di civakê de, jin ji hemû qadên ji-
yanê ku jiyan bi destê wê hatibû 
honandin, hatin dûrxistin û pasîfî-
zekirin. Mêrê serdest dest danî her 
nirxên civakê ku li dor jinê teşe  
girtibû. 

Yek jê qadên jiyanê ku ji aliyê 
pergalê ve ji destê jinê hatiye girtin û 
ji wê qadê bi temamî hatiye dûrxistin 
jî ol e. Bi taybetî jinên wekî her tiştî 
ji aliyê baweriyê ve jî pêşengî ji ci-
vaka xwe re dikirin, piştî derketina 
ola yekxwedatiyê, ji vê qadê jî hatin 
derxistin û heta ev qad li hemberî he-
bûna jinan hat bikaranîn. 

Her çiqas ola yekxwedatî di bin 
serweriya pergala mêr de be jî hin 
caran di hin serdeman de jin di 
qada olî de jî pêşengî ji civaka xwe 
re kirine û pêşengiya wê ji aliyê ci-
vakê ve hatiye qebûlkirin. Yek ji 
van jinan ku pêşengiya wê ya olî ji 
aliyê civakê ve hatiye qebûlkirin 
jina kurd Asenath Barzanî ye.  

Asenath Barzanî hahama yeke-
mîn a jin e ku ji aliyê civaka xwe ve 
hatiye qebûlkirin û di sedsala 
17’emîn de li Musilê jiyaye. 
(Haham; pêşengên ola cihûyan)  

Asenath Barzanî di sala 1590’î 
de tê dinê û keça serokê civaka ci-
hûyan haham Samuel Barzanî ye. 
Samuel Barzanî di mijara Kabalahê 
ku asta mîstîkî di nav xwe de dihe-
wîne, xwe bi pêş xistiye; hem haha-
mên ciwan perwerde kiriye û hem 
jî keça xwe perwerde kiriye. Li gorî 
rîwayetan Samuel raza mîstîk ên ci-
hûyan derbasî keça xwe kiriye, ji 
ber vê yekê nehiştiye keça wî der-
keve derveyî malê. 

Şerta domandina perwerdeyê 

Asenath ji aliyê bavê xwe ve bi 
Îbrahîm Mîzrahî ku xizmê wan e, re 
tê zewicandin, lê dema Samuel 
keça xwe dizewicîne tenê şertek wî 
hebûye; ew jî domandina perwer-
deya keça wî û bi tu awayî dest ne-
dayîna karê malê ye. Haham 
Îbrahîm Mîzrahî vî şertî qebûl dike.  

Piştî demeke kin Îbrahîm Mîz-
rahî berpirsyariya Yeşîvaya Cihû-
yan a Mûsilê (dibistana olî) digire 
ser milê xwe. Li Musilê keçek û 
kurek Asenath û Îbrahîm çêdibin, lê 
Îbrahîm Mîzrahî di temenekî ciwan 
de dimire. Piştî mirina Îbrahîm 
Asenath dibe berpirsê Yeşîvaya yê 
Mûsilê. Ev jî di dîroka cihûtiyê de 
tişta yekemîn e ku jinek dibe ber-
pirsê dibistana olî.  

 
Diçe Amediyeyê 
Asenath Barzanî piştî mirina 

bavê xwe bi piranî erka bavê xwe jî 
digire ser milê xwe. Ji ber vê yekê 
her tim derdiketin seyehatan û bi vî 
awayî civaka cihûyan li gel hev di-
girtin. Ji ber vê yekê li Kurdistanê 
wek mamosteya giştî ya Tewratê 
(pirtûka pîroz a cihûyan) dihat 
nasîn. Piştî mirina Samuel Asenath 
her tim bavê xwe di xewna xwe de 
dîbîne. Dîsa şevekê Asenath bavê 
xwe di xewna xwe de dibîne û bavê 
wê jê xwestiye ku biçe gundekî 
Amediyeyê, cihûyên wir ên rewşa 
wan xirab e ziyaret bike û cejna 
Rosh Hodeşê (cejneke cihûyan e û 
roja destpêkê ya salê tê pîrozkirin) 
li wir pîroz bike. 

Piştî vê xewnê Asenath biryara 
çûyîna Amediyeyê dide lê belê ci-
vaka cihûyan li hemberî vê yekê 
dertê. Ji ber Amediye cihekî ne 
ewle ye ditirsin tiştek bi serê Ase-

nathê bê, lê Asenath guh nade wan 
û diçe Amediyeyê.  

 
Rîwayetên der barê Asenathê de 

 Asenath li Amediyeyê ji aliyê ci-
hûyan ve bi kêfxweşî tê pêşwazîkirin. 
Ji cihûyan re li derveyî sînagogê (bi 
navê din hewra, cihê îbadetxaneya 
cihûyan e) pêşniyara pîrozkirina 
cejna Rosh Hodeşê dike, lê cihû li 
hemberî vê yekê dertên û dibêjin sîna-
gog hîn ewletir e. Asenath bi axaftina 
xwe wan qanih dike û cejnê li derveyî 
sînagogê pîroz dikin. Li gorî rîwaye-
tan di dema pîrozkirina cejnê de ji 
ezman gogeke agir tê li sînagogê di-
keve û sînagog dişewite. Civaka cihû-
yan ji vê yekê ditirsin û hewl didin 
agir bitefînin lê di wê gavê de Asenath 

gotinên ku qet nehatine bihîstin go-
tiye û milyaket li ser sînagogê xuya 
kirine. Milyaket agir tefandine û dîsa 
ber bi asîman ve firiyane. Piştî vê 
cihû dikevin sînagogê û li hemberî 
rewşê matmayî dimînin. Ji ber sîna-
gog wek berê wekî ku qet agir der-
neketiye dibînin. Piştî dijminê 
cihûyan vê mucizeya Asenathê dibi-
hîzin êdî cihûyan aciz nakin. 

 

Ji derdan re dibû derman! 

Navdarî û efsaneya Asenath 
Barzanî tenê ne di nav kurdên cihû 
de di nav hemû kurdên herêmê de 
belav dibe. Kesên birîndar, nexweş 
û xwedî nexweşiyên bêeman diçûn 
ber derê Asenathê û jê alîkarî dix-
westin. Bajarê ku efsaneyên Asa-

nethê herî zêde lê belav bûye Ame-
diye ye. Hê jî bermahiyên sînagoga 
ku bi navê wê hatiye çêkirin li ba-
jarê Amediyeyê ye.  

 
Helbestên Asenathê 

Asenath bi qasî mucîzeyên xwe 
bi helbestên xwe jî tê nasîn. Heta 
helbestên wê yekemîn mînakên ber-
hemên modern ên bi zimanê îbranî 
ne ku bi destê jinê hatiye nivîsandin.  

 
Jiyana xwe ji dest dide 

Ev jina kurd a bi zanebûna xwe 
bû hahama yekem, di sala 1670’yî 
de li bajarê Amediyeyê jiyana xwe 
ji dest dide û li vî bajarê tê veşartin. 
Hê jî gora Asenath Barzanî ji aliyê 
cihûyan ve tê ziyaretkirin.  

Navenda Nûçeyan 

Hahama jin a yekem: Asenath Barzanî

Kilam îşev dîsa dibin dengê olanên me û xwe 
digihînin berdestê sibehên tena!.. Xwe li awirê 
esiman dialiqînin û stêrk li pey stêrkan di nav 
sînga şevê de digerînin. Carnan jî dibin kenek li 
kurtên serê laman, dibin kelegirî xwe li lêvan 
didin û bera xwe li warek ji bo bêhn girtinê 
didin. Kilam bi qasî şevan hisyar dihêlin, ji sibe-
han re jî hawara digihînin...  

Îşev jî qîz û xort, pîr û kal, heçî kesê/kesa 
xwe kurmanc dihesibîne dest bi kilamekê dike û 
dengê xwe tevî dengê li şevan razayî ye dike. 
Qîzan kofî li serê xwe girê dane, dayik li ber te-
nûrê di nobedariya gur û geşkirina agir de ne, 
zarok bi çavên xewrevî li benda kilaman e. Kal 
û pîr, heçî kesê kurmanc e, li dorhêla kon rûniş-
tine... Herkes bi qasî van şevan bêdeng e, hemû 
li benda heman dengî ne; "Lû"... 

 Vaye! Destek hêdî û hêdîkan radibe û li 
ser guhekî datîne; bi vê tevgera dest re den-
gek nizm bilind dibe û bi dengê henaseyan 
dibe yek. Heçî kesên li wir in, bêhna xwe di-
girin, bi dengê kilama "Lû" re henaseyek kûr 
dikişînin. Vê carê dengên din tevî wî dengî 
dibin; jin û mêr, ciwan û zar, pîr û kal, herkes 

bi yekdengî niha "Lû" diqîre. 
 Belê, "Lû" yek ji kilamên herî qedîm û 

xweş a muzîka herêma bakurê Xorasanê ye. 
Tê gotin ku her kesê ku bixwaze kurmanc-
bûna xwe isbat bike, hewce ye qebiliyet û beh-
remendiya gotina vê stranê nîşan bide, nexwe 
ne pêkan e ew kurmanc be. Ev bi pîvaneke 
xwe dananasînê jî hatiye hesibandin.  

Bêguman "Lû" bi wateya xwe ya kevin bi 
çend tiştan tê pênasekirin; mînak tê wateya 
ciwan, kesê xerîb, nenas. Li gel wateya xwe ya 
muzîkê, ji bo bersiv û navbenkariya pirsên 
nayên fêmkrin jî hatiye bikaranîn. Jixwe wateya 
wê ya muzîkê jî ji hêla anîna ba hev a "Lûre", tê 
wateya stran û kilaman. Di roja me ya îroyîn de 
jî kilama "Lû" wek yek ji meqamên bi nav û 
deng, pirwate ya muzîka bakurê Xorasanê tê 

destnîşankirin. 
 Helbet felsefeyek vê kilamê jî heye. Felse-

feya çêbûna vê kilamê ku zêdetir aliyê xwe yê 
tasawûfî heye, li gor gotegotekê vedigere çîroka 
evîndariya şivanekî ku li bilûrê dixe. Dema ku 
çîrûskên vê evînê xwe li bedena şivan dipêçin, 
şivan bê tab dikeve û dilşewatî û êşên xwe dix-
waze bi rêya bilûrê biqîre. Bi vî rengî hedîs û ke-
sera dilê xwe bi rêya bilûrê ji seyê xwe yê 
bawefa Boynaq re lêdide. Li wir, ji bo şivan se û 
bilûrê yegane tişt bûn ku dikarî wî û evîna wî 
fêm bikin.  Şivan aşiq bi hêviya dîtina yarê, ke-
riyê pez dispêre seyê xwe Boynaq lê ji ber dîtina 
evîndara wî ne pêkan e, dîsa bi êş û keder, di-
leke şikestî vedigere cem keriyê pezê xwe... 

    Di wê kiliya ku di nav fikir û hizrên kûr 
ên evîniyê de noqî xeyalan bûye, vedigere û di-

bîne ku gur ketiye nav keriyê pez û seyê wî ku 
her tim xwedî li emanetê xwe derdiket, rastî 
êrîşa dijwar a guran hatiye û laşê wî parçe parçe 
bûye. Şivan dema ku vê rewşê dibîne, ji her 
demê zêdetir bi hêrs û aciz dibe, axaftin ji devê 
wî dernakeve û dest bi lêdana "Lû" dike.  

  
Hay arman, arman, arman, arman 
Medê mêran, sorê misrî, jinek meqbûl, esbek 

bedo derd û .. 
Hay arman, arman, arman, arman 
Gul hevalê min xiyalek din kir 
Gul baxîn terkand çû gul ê şîlan bêhn kir 
Hay canî semen terkand, ya û vî ser ger zîn kir 

derd  
 
Di roja îroyîn de "Lû" bi taybetî ji bo kir-

mancên çiyayî xwedî wateyek cihê ye. Bi tay-
betî ji bo dildar û dilşewatên evîndar jî rêyek 
a ji bo gihandina hest û êşan e. Yanî di wate-
yekê de jî ev kilam dibe dengê xwe gihandina 
hestên evîn û evîndariyê ye. 

 Helbet li gor agahiyên nivîskar Yusif  Mo-
tevelî Heqîqî jî dide; tê zanîn ku di mijara me-
qama "Lû" de derveyî vê, nêzî heftê 
rîwayetên din ên vê kilamê hene, lê belê bero-
vajî hemû cudahiyên heyî ên bingehîn, hemû 
vegotin yek in.  

Yanî ger li gor demê rastê guherîn, an jî hin 
cudahiyan hatibe jî lê kilam di eslê xwe de dest 
lê nehatiye dayîn û orjînbûna xwe parastiye. Bê-
guman gelek stran û kilam di nav demê de rastî 
guherînê tên lê ya girîng çîroka ku pê şikil û teşe 
digire ye ku zêde rastî guherînê nehatibe. Ji ber 
ku em baş dizanin her yek ji van kilaman bi 
awayekî fikir û ramanekê -çi di mijarên civakî û 
siyasî de be û çi jî qala erdnîgariyekê bike- dide 
me û me ber bi rastiyeke dîrokî û civakî ya 
dema hatî jiyîn, dike. Ev yek jî ji bo nasîna çand 
û rastiya civakî ya wê demê girîng dibe.    

Zehra  
Mohammedzadeh 

Ger dibêjî ez  
kurmanc im ‘Lû’ 
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Hovîtî piştrast bû

Bi dehan sal in leşkerên dewleta 
tirk li bajarên bakurê Kurdistanê 
piştî ku derdikevin operasyonê qet-
lîaman pêk tînin û zirareke mezin 
didin xwezayê. Di 30-40 salên 
dawîn de li gelek deveran bi destê 
leşkeran wehşet hatin jiyîn. Ji ber 
kirinên leşkeran gelek caran 
DMME’yê dewleta tirk mehkûm 
kir. Heman pêkanînan di roja îroyîn 
de jî didomin. 

Li çoltera navçeya Şaxê ya Wanê 
di 11’ê îlonê de agahî ji welatiyên bi 
navê Osman Şiban (50) û Servet Tûr-
gût (55) nehat girtin. Piştî 2 rojan hat 
hînbûn ku Şiban û Tûrgût di nexweş-
xaneyê de tedawî dibin û rewşa wan 
dijwar e. Piştre derket holê ku leşke-
rên dewleta tirk herdu welatî li helî-
kopterê siwar kirine û piştre ew ji 
helîkopterê avêtine xwarê. Ji ber îş-
kenceya ku li wan hat kirin Servet 
Tûrgût û Osman Şiban bi rojan bi ser 
hişê xwe ve nehatin. 

 
Bi raporê hovîtî piştrast bû 

Di encama rapora nexweşxa-
neyê de piştrast bû ku Şiban û Tûr-
gût ji helîkopterê hatine avêtin. 
Gundî jî der barê mijarê de axivîn û 

gotin ku bi çavê xwe dîtine ku be-
riya leşker Şiban û Tûrgût li helî-
kopterê siwar bikin rewşa wan baş 
bûye. Bi belgeya nexweşxaneyê û 
bi axaftina şahidan êdî teqez bû ku 
leşkerên dewleta tirk herdu welatî ji 
helîkopterê avêtine xwarê.  

 
Derewên hikûmetê 
Têkildarî wehşeta ku li Şaxê 

hatiye jiyîn raya giştî û gelek 
kesan bertek nîşan da. Parlamen-
terê HDP’ê yê Wanê Tayîp Temel 
û parlamenterê DEVA’yê Mûstafa 
Yeneroglû bi pêşnumepirsekê ho-
vîtiyê birin rojeva meclisa Tirki-
yeyê û xwestin Wezîrê Karê 
Hundir ê Tirkiyeyê Suleyman 
Soylû ku fermana êrîşan dide, der 
barê mijarê de daxuyaniyekê bide.  

Rayedarên dewleta tirk û çape-
meniya alîgir wekî her carê dîsa 
bêdeng man. Hikûmeta AKP’ê 10 
rojan têkildarî mijarê tu agahî 
neda. Piştî ku dîtin nikarin rastiya 
ku derketiye holê veşêrin vê carê jî 
dest bi belavkirina agahiyên derew 
kirin. Walîtiya Wanê îdia kir ku 
herdu welatî li cihekî kevir û tat 
ketine û wisa birîndar bûne.  

 

Parêzeran bersiv da walî 

Parêzerên malbatan ên dosyeyê 

dişopînin bertek nîşanî daxuyaniya 
walîtiya Wanê dan û wiha gotin: 
“Agahiya walîtiyê ji dosyeyê nîne. 
Daxuyaniyek wiha dayîn bêînsafî 
ye. Hemû şahidên bûyerê jî anîn 
ziman ku muwekîlên me bê îtîraz 
bikin, bi leşkeran re çûne û li helî-
kopterê hatine sîwarkirin. Li gorî 
hemû danayên bûyerê, daxuyaniya 
walîtiyê bi nakok e û rastiyê vena-
bêje.” 

Baroya Wanê ji bo vê bûyera 
hovane heyetek ava kir û bûyerê 
da lêkolînkirin. Baroyê di encama 
lêkolîna xwe de serî li Serdozge-
riya Komarê ya Wanê da û giliya 
êrîşkarên Servet Tûgût û Osman 
Şiban kir. 

HDP’ê jî bi heman armancê he-
yetek ava kir û şand bajarê Wanê ku 
lê hovîtiya li hemberî Servet Tûgût 
û Osman Şiban pêk hatibû. Heyeta 
HDP’ê li bajar hat astengkirin. 

Li gel hemû astengiyan jî he-
yete HDP’ê çû ber derê nexweşxa-
neya ku Servet Tûgût û Osman 
Şiban lê dihatin tedawîkirin û der-
barê mijarê de daxuyaniyek da ça-
pameniyê û bal kişand ser hovîtiya 
dewleta tirk a li hemberî kurdan. 

Piştî ku Osman Şiban ji nexweş-
xaneyê derket û li malê tedawî dibû 
vê carê jî polîsan bi ser malê de girt 

û li ser daxwaza Serdozgeriya 
Wanê, Şiban birin nexweşxaneya 
leşkerî. Piştî muayeneya li nexweş-
xaneya leşkerî hatibû diyarkirin ku 
Şiban nikare îfadeyê bide. 

Tedawiya Servet Tûrgût jî hê li 
nexweşxaneyê tê kirin û xetereya 
jiyana wî jî didome.

Hovîtiya ku li navçeya Şaxê ya Wanê leşkerên tirk bi Osman Şiban û Servet 
Tûrgût kirine, bi rapora nexweşxaneyê û bi axaftina şahidan piştrast bû. 
Tevî rastiyan hê jî hikûmet bêdeng e û walî hewl dide hovîtiyê binixumîne

Di hefteyekê de 
3 girtiyan jiyana 
xwe ji dest da

Girtîgehên Tirkiyeyê ku bi hezaran 
girtiyên siyasî li wan zindanîkirî 
ne, ji bo girtiyên siyasî yên kurd 
bûne navendên zilm û îşkenceyê. 
Îşkence û zilma herî mezin jî li gir-
tiyên nexweş tê kirin. Girtiyên si-
yasî bi hinceta vîrûsa koronayê ne 
tên dermankirin û ne jî tên berdan. 
Ji ber van pêkanînên li dijî mirova-
hiyê bi pêvajoya vîrûsa koronayê 
re gelek girtiyên nexweş li girtîge-
han jiyana xwe ji dest dan.  

Herî dawî jî hefteya borî li gir-
tîgehên Tirkiye û bakurê Kurdis-
tanê 3 girtiyan jiyana xwe ji dest 
da. Destpêkê girtiyê 75 salî Taki-
yettîn Ozkahraman ku li Girtîgeha 
Tîpa L a Panosê girtî bû, jiyana 
xwe ji dest da. Ozkahraman ji nav-
çeya Melezgirê ya Mûşê bû beriya 
3 salan ji ber xebatên xwe yên si-
yasî hatibû girtin.  

Dema ku cenazeyê Ozkahra-
man çû navçeya wî Melezgirê polî-
san girseya bi cenaze re asteng kir 
û ji bilî ferdên malbata wî nehişt tu 
kes tev li merasîma cenazeyê bibe. 
Birayê Ozkahraman Sadûllah Oz-
kahraman derbarê rewşa birayê 
xwe de diyar kir ku beriya girtinê 
tu nexweşiyeke wî tunebûye.  

 
Sînan Gencer 

Piştî Ozkahraman li Girtîgeha 
Tîpa F a Wanê jî bûyereke mirinê 
çêbû. Li vê girtîgehê jî girtiyê bi 
navê Sînan Gencer ku 15 sal bûn 
girtî bû, bi awayekî guman jiyana 
xwe ji dest da. Rêveberiya girtî-
gehê angaşt kir ku Gencer întihar 
kiriye. 

Malbata Gencer ji angaşta gir-
tîgehê bawer nekir û ragihand ku 
dê hesabê kurê xwe ji rayedarên 
girtîgehê bipirsin. Dema veşar-
tina cenazeyê Gencer polîsan ji 
beşdarên merasîma cenaze re as-
tengî derxist. Dayika Gencer hinê 
çêkir û bi tepsiyeke bi rengên 
kesk, sor û zer xemilandî mûmik 
li ser darbesta wî gerand. 

 
Alî Boçnak 
Herî dawî roja pênçşemê dîsa ji 

Girtîgeha Tîpa L a Panosê agahiya 
mirina girtiyekî nexweş hat. Girtî 
Alî Boçnak ê 76 salî ku ji ber 
xwendina kurdî ya mewlûdê beriya 
3 salan hatibû girtin, jiyana xwe ji 
dest da. Cenazeyê Boçnak piştî ro-
jekê radestî malbaata wî hat kirin û 
li Qersê hat veşartin. 

Li bakurê Kurdistanê ji bo gir-
tiyên nexweş her hefte çalakî tên 
lidarxistin û tê xwestin ku girti-
yên nexweş bên berdan. Tevî vê 
nerazîbûn û daxwazê, desthilata 
AKP’ê girtiyên nexweş bernade û 
terkî mirinê dike. 

Navenda Nûçeyan 

Wêneyê 
wehşetê hat 

xêzkirin
Wênesaz Tîmûr Çelîk,  wêneyê 

Servet Tûrgût û Osman Şiban 
ên li Wanê hatin îşkencekirin 
û dûre ji helîkopterê hatin 
avêtin xêz kir. Çelîk têkildarî 
mijarê wiha got: “Piştî ku ra-
pora bijîşkan derket holê min 
dest bi xêzkirina wêne kir. Ez 
xebatên xwe yên wiha li Twît-
terê parve dikim. Wêneyê min 
xêz kir pir hat ecibandin. Ji 
ber ku di demê xwe de hat 
çêkirin. Min xwest ez bûyerê 
bi xêzkirina wêneyê jî vebê-
jim. Bi vê min armanc kir ku 
vê bûyerê derbasî dîrokê 
bikim.” 

Navenda Nûçeyan 

Desteya Rêveberiya Navendî ya 
HDP’ê derbarê avêtina ji helî-
kopterê ya Osman Şiban û Ser-
vet Tûrgût daxuyaniyeke nivîskî 

weşand û diyar kir ku nûnerên 
desthilatdariyê yên bi zimanê 
mafya û çeteyan diaxivin, rejî-
meke sûc a ji salên 90’î xerabtir 

ferz dikin. Di daxuyaniyê de wiha 
hat gotin: “Em van kesên zilmkar 
û bêexlaq hişyar dikin, gel dê ji 
êrîşên we netirse û stûyê xwe 

xwar neke. Tu qetlîam û darbe 
nikare gelê kurd bide sekinan-
din. Hûn ê di bin sûc û îşken-
ceya xwe de bimînin.”

Ji hovîtiya salên 90’î xerabtir e
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Weşanên Weqfa Mezopotamyayê di 
tebaxa 2020’an de pirtûka bi navê 
‘Duzimanî - Zarok û Perwerdehî’ çap 
kir. Nivîskarê pirtûkê mamoste Cemîl 
Guneş e û bi 24 mamosteyên li 
dibistanên seretayî yên pola yekemîn 
ên Dêrika Mêrdînê dixebitin, li ser 
pirsgirêkên zarokên kurd ên ji ber 
perwerdeya yekzimanî, hevpeyvîn 
kiriye. Di pirtûkê de tenê pirsgirêk 
nehatine diyarkirin her hiwa wek 
alternatîfa çareseriyê, perwerdeya 
duzimanî bi lêkolîna lîteraturî û 
mînakên cîhanê hatiye vegotin û 
pêşniyarkirin. Ji ber vê xebata wî ya 
girîng, me hevpeyvîna vê hejmarê bi 
mamoste Cemîl Guneş re kir.  
 

Çi bû sedem tu xebateke bi vî 
rengî ya akademîk û lêkolînî bikî, 
armanca te çi bû?  

Kurdên dixwazin hînî zimanê xwe 

bibin û zimanê xwe bidin hînkirin, 

pêşîn hînî rêzimanê dibin. Heger 

pêşketinek hebe wek mamostetî, ders-

darî didomînin. Ez bixwe jî mamosteyê 

dibistana seretayî me; her tim di nav 

zarokan de me. Di wextekê de min ev 

tişt bi bîr anî; yanî min got ji bo ku tu ji 

tiştekî fêm bikî divê tu bi destpêka wî 

tiştî bizanibî. Tu di nîvî de şano an jî 

filmekê temaşe bikî, tiştekî jê fêm nakî. 

Meseleya me ya ziman a kurdan jî ev 

e; divê em ji zarokan dest pê bikin. 

Jixwe xebatên min li ser ziman hebûn. 

Min got min di nîviyê vî karî de dest pê 

kiriye, heger ez ji nîvî dest pê bikim, 

dibe negihîjim armanca xwe; tiştên di 

tarîtiyê de mane nikaribin ronîtir bikim. 

Ji ber vê min got divê ez herim dest-

pêkê. Bi min destpêk jî zarok bûn.  

Mesela heta beriya serdema navîn 

jî zarok bi tiştekî nehatine hesi-

bandin; ji ber ku zarok zêde mirine û 

nexweş ketine. Heta 5-6 salî jî zarok 

wek endamên malê nehatine hesi-

bandin. Piştî sedsala 16’an êdî zarok 

jî bûn endamên malê û zarokatî jî bû 

têgeheke modern. Ewropî jî êdî li ser 

vê xebitîn. Wan jî ji bo avakirina civak 

û neteweya xwe bi naskirina zarokên 

xwe dest bi vî tiştî kir. Ev ji min re bû 

feyzek. Ji bo ku em bigihîjin azadiyê 

an jî pirsgirêkên heyî çareser bikin, 

divê pêşîn em bi derdê xwe bizanibin. 

Derdên me yên herî mezin jî derdên 

zarokên me ne. Ji ber vê min dest bi vî 

karî kir da ku pêşî pirsgirêkên zarokên 

me yên di dibistanan de fêm bikim. Ka 

bi rastî jî ev dikare bibe rêyek ku me 

bibe çareseriyê.  

 

Tu dibêjî ewropî li zarokên xwe 
vegeriyan û civaka xwe bi wî awayî 
saz kirin. Di vê meseleyê de 
çavdêriya te çi ye; kurd zarokên xwe 
baş nas dikin an jî çiqas girîngiyê 
didin zarokên xwe?     

Qet ne bawer im! Em ji zarokan pir 

dûr in. Yanî hem wek mirov hem jî bi 

taybetî wek kurd em ji zarokên xwe pir 

dûr in. Bi rastî jî her zarok stêrkek, 

dinyayek e, lê her ku em dixwazin 

nêzîkî wan bibin hingê em fêm dikin 

ku em ji wan dûr in. Gelek dê û bavên 

kurd nizanin zarokên wan diçin dibis-

tanê an naçinê. Em bi karakter û 

hunerên zarokên xwe baş nizanin. Ji 

ber ku van tiştan nizanin, nizanin wê 

çawa nêzîkî wan bibin. Derd neyê 

zanîn, derman jî nayê zanîn. Mese-

leya ziman, zarok û perwerdeyê ne 

meseleyên rojane ne; ev mijarên me 

yên her timî ne. Divê her tim berê 

me li zarokan be.  

 

Piraniya dê û bavên zarokên 
kurd bi zimanê xwe perwerde 
nebûne û zarokên wan jî bi ziman û 
nasnameyeke din perwerde dibin. 
Di rewşeke wiha de, wê dê û bav û 
zarokên xwe, çawa rûbirû werin û 
ji hevdu fêm bikin? 

Ji bo ku pêşî ev tişt çêbibe, divê em 

bizanibin, bi rastî ka perwerde çi ye. 

Heta niha ji bo çi hatiye bikaranîn û li 

welatê me armanca perwerdeyê çi ye? 

Mirov bixwe dikare wan derfetan ava 

bike lê bi serê xwe zêdetir nikare bi pêş 

bixe. Bi pênaseya xwe ya herî hêsan, 

em dibêjin perwerde ji bo pêdiviya 

civakê pêk were, mirov tên dizaynkirin 

lê li gorî çi, li gorî kîjan îdeolojî û 

rastiyê, li gorî pêdiviyên kîjan civakê? 

Divê pêşî ev tesbît bê kirin. Mixabin 

em her tim ji vî tiştî bêpar mane. Ku 

perwerdeyî pêdiviya civakê be, divê 

ew perwerde li gorî pêdiviyên civaka 

kurd be; divê mifredat li gorî civaka 

kurd be. Loma jî ancax bi perwerdeya 

zimanê kurdî pêdiviya civaka kurd 

dikare bê bicihanîn. Mixabin ev tişt 

niha tune ye û ji ber vê jî gelek pirs-

girêk dertên holê. Herî zêde jî bandor li 

zarokan dibe, piranî jî zarokên nifşa 

niha, çimkî bi rastî jî êdî ne xwedî 

hafizeyekê ne. Tecrûbeyên bav û kalan 

venaguhezin zarokan.  Çand û hunera 

kurdî êdî xwe baş nagihîne zarokan.  

 

Dema xebatê, çi pirsgirêk û as-
tengî derketin pêşiya te?  

Ez vê pirtûkê wek derdnameya 

zarokên kurd bi nav dikim. Ew derd-

name ye ku di pirtûkê de dermanê xwe 

jî dide xuyakirin. Rewş ne baş bû, pê-

vajoya çareseriyê ji binî ve xerab bûbû. 

Min di hişê xwe de plansaziyek amade 

kir. Min got ez tiştekî zanistî bikim ku 

her kes qanih bibe ku heger ev zarok bi 

zimanê xwe perwerde nebin, ew ê tu 

carî baş nebin; hem mirovî hem 

akademîk. Min 12 mamosteyên kurd, 

11 tirk û 1 jî ereb hilbijartin. Nîvî mêr 

nîvî jin in. Min bi têkiliyên xwe yên 

şexsî ev xebat kir. Tevî vê jî ji ber 

rewşa siyasî mamoste bi aşkerayî 

fikrên xwe baş ji min re nedigotin. 

  

Heger mamoste tiştên jiyane, dî-
tine rasterast negotibin ev ji aliyê 
zanistî-akademîk ve ne pirsgirêk e?  

Bivê nevê ji ber atmosfera polîtîk 

ne rehet bûn. Mesela digotin rast e ev 

modela perwerdeya heyî ji zarokên vê 

derê re nabe. Min digot yanî hûn 

dixwazin ev zarok bi zimanê xwe kurdî 

perwerde bibin? Nedigotin erê. Tenê 

digotin ev model ji zarokên vê derê re 

nabe. Min dixwest ez bi wan bidim 

gotin, lê aşkera nekirin. Mesela ji 

têgiha duzimaniyê fêm nedikirin. Min 

bixwe bi wan dida fêmkirin.   

 

Têgeha ‘nîvzimanî’ heye di pirtûkê 
de. Tê gotin, ev kêmbûn an jî pirs-
girêka  pêşketina zimanî ye. Tu dikarî 
hinekî behsa vê têgihê bikî; çi ye nîvz-
imanî û rewşa zarokên kurd, bi vê 
têgehê çawa dikare bê şîrovekirin?  

Xetereya herî mezin a li ser zarokên 

kurd ev e. Di vê pirtûkê de tişta ez 

dixwazim balê bibim ser jî nîvzimanî 

ye. Di demên pêş de ez ê zêdetir li ser 

nîvzimaniya zarokên kurd bixebitim. 

Paşxaneyeke nîvzimaniyê heye. Ez ê bi 

gazinekê dest pê bikim. 100 sal berê di 

kovara Hetawî Kurdê de nivîsek heye, 

ez ne şaş bim di hejmara 4’an de ye, di 

wê de qala nîvzimaniya zarokên kurd 

tê kirin. 100 sal di ser re çûye lê 

xetereya nîvzimaniyê hê jî li ser kurdan 

heye û mezinên kurd ji vî derdî re 

nebûne derman. Bi min rewşenbîriya 

kurdan hê jî negihîştiye asta rewşen-

bîriya komeleya Hêviyê. Bi kurtasî 

behsa nîvzimaniyê bikim. Dema zi-

manekî din li zimanê zikmakî zêde 

bibe ew dibe duzimanî. Avantajên duzi-

maniyê hene. Mesela pirçandî dibin, 

xweştir xwe îfade dikin, zimanê din 

bêtir hîn dibin, dereng bi alzheimerê 

dikevin… lê haya zarokên kurdan pir ji 

van avantajan çênabe. Çima? Wexta zi-

manê zikmakî, bi perwerdeya bi zi-

manekî têk diçe êdî nîvzimanî dest pê 

dike. Zimanê zikmakî nîvco dibe ban-

dora xwe li zimanê duyemîn jî dike. 

Zarokên kurd li malê bi zarokên xwe re 

bi kurdî diaxivin diçin dibistanê ji 

mamosteyên xwe fêm nakin; piştî 

wextekê xwe nikarin bi dê û bavên 

xwe bidin fêmkirin. Yanî bi demê re 

zarok dibin nîvzimanî. Hem ji dêrê 

hem jî ji mizgeftê dibin! Mirov çawa 

dizane nîvziman in? Mesela kesên 

nîvziman ji aliyê rêzimanê ve qels in, 

herikbar naaxivin, dîksiyona wan 

xerab e, gotinên pêşiyan û biwêjan 

qet bi kar naynin; yanî di axaftina 

wan de palgehek tune ye, ne dewle-

mend e. Di lîteraturê de zimanê 

yekemîn zimanê zikmakî ye lê li cem 

kurdan ev têgeh carna cih diguhere; 

carna tirkî dibe zimanê me yê 

yekemîn, kurdî dibe yê duyemîn. 

Mesela, kurdên li metropolan dijîn, 

yên qîma wan bi kurdî nayê, bêtir bi 

tirkî diaxivin, kurdî bûye zimanê wan 

ê duyemîn. Di nav gelên bindest de 

ev têgeh carna cih diguherin.      

Piştî vê lêkolînê  tu gihîştî kîjan 
encamê? Çi ne pirsgirêkên sereke 
yên zarokên kurd ên bi zimanekî din 
bi zorê perwerde dibin û ji zimanê 
xwe yê zikmakî dûr dikevin?  

Ez jî endamekî vê neteweyê me. 

Encamên wê ji min ne dûr in. Min xwe 

bi xwe piştrast kir. Min her tim ev 

digot, ziman aîdiyet e. Di mirov de 

aîdiyet tune be, mirov nikare tu tiştekî 

bike; nikare bi dilê xwe biafirîne, 

bikene, bigirî… ji ber ku zimanê te ji te 

hatiye standin, tu nikarî xwe aîdî cihekî 

bibînî. Yanî niha zarokên me, ne aîdî 

cihekî ne, çimkî wexta dest bi dibistanê 

dikin, zimanê xwe li pişt deriyê dibis-

tanê dihêlin; zimankî din li wan tê fer-

zkirin; êdî ew zarok nizanin ka aîdî ku 

ne. Wexta mirov ne aîdî cihekî be rastî 

gelek pirsgirêkan tê. Mesela ji bo 

zarokek dest bi xwendin û nivîsandinê 

bike 3 meh lazim e. Zarokên kurdan 

carna 3 salan jî hînî xwendin û 

nivîsandinê nabin. Ev ne ji ber 

nezanîna wan e, pir jîr û jêhatîne lê ne 

aîd in. Ji bo xwendin û nivîsansinê du 

tişt hewce ne; naskirina peyvê û fêmki-

rina peyvê. Em ne nas dikin ne jî fêm 

dikin. Wexta ev nebe ragihandin pêk 

nayê. Zarokên kurdan derdên xwe di 

dilê xwe de dihêlin. Gotineke 

mamosteyek heye di pirtûkê de, ‘ji 

hevalên xwe re bilbil in ji mamosteyan 

re ker û lal in’. Zarokên kurdan îro di 

nav şînê de ne; xeber nadin, derd û 

kulên xwe ji mamosteyên xwe re 

nabêjin çimkî ne aîdî wê derê ne. Ki-

rasekî din li wan hatiye kirin. Ev 

zarok ji aliyê pisîkolojîk ve ne baş in. 

Kesên derdên xwe nebêjin derman jî 

nayê dîtin. Derd bi zimanê xwe tê 

gotin. Zimanê wan qedexe ye û bi zi-

manê din jî nikarin bêjin.  

 

Li gorî encamên lêkolînê, pergela 
perwerdeya yekzimanî ya niha dibe 
sedema gelek nexweşiyan û nikare 
were birêvebirin. Bi mamoste û 
lêkolerbûna xwe ji bo zarokên kur-
dan pêşniyarên te çi ne? 

Yek ji armancên pirtûkê ev bû: ez bi 

dê û bavan bidim fêmkirin ku heger 

zarokên wan bi zimanê xwe perwerde 

bibin, wê gelekî baştir û jîrtir bibin. 

Divê pêşîn em jixwe dest pê bikin; 

ciwan, dê û bav, mamoste û rewşen-

bîrên me divê ji vê bawer bin. Ne wek 

tiştekî slogonîk an jî polîtîk; wek 

mirovên kurd em bi zimanê xwe perw-

erde bibin, em ê zêdetir bi kêrî mal, 

derdor, civak, welatê xwe û her wiha bi 

kêrî dinyayê werin. Piştre heger raya 

giştî çêbibe, em bi yekdengî bêjin bi 

xweşî an jî bi zorê em perwerdeya bi 

zimanê xwe dixwazin. Kar û xebatên 

tên kirin pir pîroz in. Ev pirsgirêk bi 

zarokan çareser dibe, nexwe divê em 

berê bibin zarokan. Divê bi dê û bavan 

re xebat bên kirin. Derdên wan ji wan 

re bêjin çimkî herî zêde dê û bav li ser 

zarokên xwe digirîn, lê haya wan ji 

derdên zarokên wan tune ye. Muhatab 

ne siyasetmedarên kurd in. Helbet wê 

karê xwe bikin, ne hewce ye em berê 

xwe bidin îdeojiyekê, bidin akademî an 

jî weşanxaneyan. Ji bo çareseriya pirs-

girêkê divê em pêşî bala xwe bidin 

zarokan û dê û bavên wan ji bo em bi 

wan bidin bawerkirin ku zimanê wan 

nebe wê tu carî zarokên wan serkeftî 

nebin. Bi hezaran Koçer Bîrkarên me 

hene, heger em wan ji wê tarîtiyê der-

bixin û em bi wan bihesin.     

Zarokên 
kurd li malê bi 
zarokên xwe re 

bi kurdî diax-
ivin diçin dibis-

tanê ji 
mamosteyên 

xwe fêm nakin; 
piştî wextekê 

xwe nikarin bi 
dê û bavên 

xwe bidin 
fêmkirin. Êdî 

dê û bav ji 
zarokên xwe 

fêm nakin. Yanî 
bi demê re 
zarok dibin 
nîvzimanî. 

Hem ji dêrê 
hem jî ji 

mizgeftê dibin 

4 Felat Niştiman

ZIMANÊ WAN QEDEXE YE BI ZIMANÊ DIN JÎ NIKARIN BÊJIN 

Cemîl 
Guneş
kî ye?

Di 1989’an de li 
Dêrika Çiyayê Mazî 
çêbûye. Dibistana 

seretayî, navîn û ya 
amadeyî li Dêrikê 
xwendiye. Di sa 

2011’an de ji beşa 
mamostetiya dibis-

tana seretayî ya 
zanîngeha Sêrtê 

derçûye. Li zanîngeha 
Artukluyê di Beşa 

Çand û Zimanê Kurdî 
de, di 2014’an de 

lîsansa bilind a bêtez 
û di sala 2018’an de 
lîsansa bilind a bitez 

xelas kiriye. Ji 2011’an 
vir ve li dibistaneke 
fermî mamoste ye. 
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Ji hev re bilbil ji mamoste re lal
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Berî her tiştî divê em mijara xwe bi 

şêweyekî zelal destnîşan bikin, ji bo 

ku êdî mijara me sînordar be û gelek 

mijarên dûr û nêzîk di pêvajoya vê 

gotarê de ji vir û ji wir li xwe ne-

gire.  
Ez dixwazim niha di vê gotarê de 

behsa wêjeya kurdî ya kurmancîa-

xêv bikim, tenê ya kurmancîaxêv, ji 

ber ku wêjeya kurdî ya unîversel ge-

lekî berfirehtir e. Di vê gotarê de ez 

dê wêjeya kurdî ya kurmancîaxêv ya 

modern (nûjen) bidim ber wêjeya 

kurdî ya klasîk. Ev berawerdkirin dê 

ne gelekî berfireh be, tenê ez ê gira-

nîyê bidim çend alîyên sereke û gi-

rîng.  

Ev alîyên sereke û girîng dê 

mijar û şêweyê derbirînê bin. Ka 

gelo ev her du hêman di her du wê-

jeyan de bi çi rengî bûn û çawa bi 

pêş ve çûn.  

Jixwe berî ku em derbasî nave-

roka mijara xwe bibim, divê em 

çend xalên têkildar zelal bikim. Yek 

jê ew e ku mebesta me ji "wêjeya 

kurdî ya klasîk" helbesta kurdî ya 

klasîk e. Ji ber ku wêjeya kurdî ya 

klasîk bi piranî helbest bû û celebên 

wêjeyê yên din hîn li nav nivîskarên 

kurd nehatibûn naskirin; celebên 

wêjeyê yên wekî roman, şano, kur-

teçîrok û pexşan û nivîsîna azad bi 

şêweyekî giştî.  

Li Ewropayê nivîsandina romanê 

di serdema Ehmedê Xanî de (1650-

1707) nû dest pê kiribû; romana 

"Don Quijote" ya romannivîsê îtalî 

Miguel de Cervantes, ya cara pêşî di 

1605’an de hatîye weşandin. 

Şano bi şêweyê xwe yê nû, ango 

yê cuda ji hunera şanoyî ya yewnanî 

ya kevin (trajedîyên Thespis, 

Aischylos û Sophokles) jî di ser-

dema Melayê Cizîrî (1570-1640) de 

li Ewropayê dest pê kiribû. Jixwe 

destpêkê bi şanoyên William Sha-

kespeare re bû. Jixwe pexşana azad 

(deqên felsefî, zanistî û wêjeyî) ji 

kevin de hebûn û li gelek çandên cî-

hanê dihatin naskirin, lê belê berî 

sedsala 19’emîn pexşan li nav nivîs-

karên kurd nedihate naskirin. Tenê 

çend hewldanên nivîsîna azad bi 

kurdîya kurmancî hebûn, lê gelekî 

hindik bûn; em dikarin bibêjin ku 

rewşine awarte bûn. Wekî mînak: 

"Tesrîfa Teremaxî" ya Mela Elîyê 

Teremaxî (sedsala 16-17’an), ber-

hema ku îro wekî yekemîn gramera 

kurdîya kurmancî tê naskirin.  

Naxwe em dikarin niha li hevû-

din bikin ku wêjeya kurdî ya kur-

mancî bi şêweyekî giştî berî sedsala 

19’emîn tenê helbest bû. Berî sed-

sala 19’emîn çi guhertinên kokdar û 

radîkal bûne piştî vê qonaxê?  

Di sedsala 19’emîn de Mela 

Mehmûdê Bazîdî (1797-1859) dest 

bi pexşanê kirîye û rêziman 

jî nivîsîye. Berhemên wî bi 

piranî lêkolîn, zimannasî û 

berhevkirina zargotin û 

folklora kurdî ya xwecihî 

bûn. Wekî mînak çend ser-

navên berhemên wî: "Adat 

û Rusûmatnameê Ekra-

dîye", "Camîeya Risaleyan 

û Hîkayetan Bi Zimanê 

Kurmancî" û rêzimana 

Mela Mehmûdê Bazîdî 

"Tûhfetul-Xîlan Fî Zimanê 

Kurdan".   

Rast e ku helbestkarên 

kurd ên wekî Ehmedê Xanî, 

Melayê Cizîrî, Feqiyê Tey-

ran, Sewadî û hinên din 

(em li vir tenê behsa hel-

bestkarên kurd ên kurmancîaxêv 

dikin) tenê helbest hûnandine, lê êdî 

ev helbest ne tenê helbest bûn. 

Mirov di metnên wan ên helbestî de 

pêrgî gelek mijarên curbicur tê. 

Wekî mînak: sofîzim, felsefe, nave-

rokên hizirî û gelek mijarên teolo-

gîyê (olnasî).  

Nûjenkirina mijaran kengî dest 

pê kir? Em dikarin bi hêsanî bibêjin 

ku piştî ku kurdan û nivîsîna kurdî 

pexşan û nivîsîna azad nas kirin û 

dest pê kir, êdî mijar jî hatin guher-

tin û celebên wêjeyê ji helbestê bêh-

tir êdî roman, kurteçîrok, şano, 

fragment û gotarên wêjeyî û pex-

şana azad bi şêweyekî giştî geş bûn. 

Li vir em dikarin behsa çend berhe-

mên pêşî yên wêjeya kurdî ya kur-

mancî ya modern bikin. 

Yekem kurteçîroka kurdî-kur-

mancî Fûad Temo nivîsîye. Çîroka 

wî ya bi navê "Çîrok"; yekem ro-

mana kurdî-kurmancî ya Erebê 

Şemo ye, romana "Şivanê Kurman-

can"; yekem helbesta azad ango ne 

ya kêşsaz Qedrî Can nivîsîye. 

Jixwe divê ku em ji niha de bibê-

jin ku pêşengê pexşana kurdî ya 

nûjen Mela Mehmûdê Bazîdî ye. 

Rojnamegerîya bi zimanê kurdî 

jî roleke baş di geşedan û pêşvebi-

rina pexşan û nivîsîna kurdî ya azad 

de lîst. Li vir em dikarin bibêjin ku 

gotarên rojnamegeriyê jî bi "Rojna-

meya Kurdistanê" (22’ê Nîsana 

1898’an) û bi nivîsên Miqdad Mid-

hed Bedirxan re dest pê kirin, lê 

tenê rewşa şanoya kurdî awarte û 

derrêz bû, ji ber ku şanoya kurdî ya 

nivîskî bi şêweyê pexşana azad 

wekî celebên wêjeyî yên din bi 

heman lezê bi pêş neket û hinekî li 

ber celebên dîtir li paş ma. 

Em ê niha îcar bên bi kurtasî 

behsa mijarên wêjeya kurdî bikin. 

Di serî de divê bê gotin ku di sedsa-

lên 19 û 20’emîn de û bi taybetî di 

sedsala 20 û 21’emîn de wêjeya 

kurdî bi hemû celebên xwe êdî ji wî 

kirasê xwe yê kevin (yê girêdayî bi 

wêjeya klasîk ve) bi giştî derdikeve 

û kurd kirasekî nûjen êdî lê dikin.  

Qedrî Can wekî mînak di helbes-

tên xwe yên azad ên nûjen de êdî 

nema behsa sofîzm û xwedênasî û 

olnasîyê dikir; berê helbesta xwe 

guhertibû û dabû asoyine berfirehtir 

û dûrtir. Jixwe romana Erebê Şemo 

jî cîhaneke nû ye. Kurteçîroka ni-

vîskî ya çêkirî jî (ne ya gelêrî, ya di-

keve jêr kategorîya wêjeya gelêrî) di 

destpêka sedsala 20’emîn de hîn li 

ser hişê kurdî nû bû.  

Çîroknivîsîya kurdîya kurmancî 

bi Fûad Temo û bi wê çîroka wî ya 

sêwî re dest pê kir. Çîroknivîsîya 

Temo, erê bi wê çîrokê re sekinî, lê 

wê çîrokê êdî rê li ber çîroknivîsên 

din bi comerdî vekir.  

Dawîyê em dikarin bi şêweyekî 

giştî bibêjin ku wêjeya kurdî ya 

nûjen bi rastî jî nûjen bû û şoreşek 

bû li hember a klasîk. Tevî ku di 

destpêkê de çend rewşên awarte jî 

hebûn, lê van çend rewşên awarte û 

derrêz tiştek ji nûjenîya wê kêm ne-

kirin û wêjeya kurdî bi vî rengî di-

karîbû li ser nûjenîya xwe bihêle û 

vê nûjenîyê di berhemên nivîskarên 

nû de bi xurtî biparêze. 

Wêjeya klasîk û nûjen
Li Ewropayê nivîsandina romanê di serdema Ehmedê Xanî de  
nû dest pê kiribû; romana "Don Quijote" ya romannivîsê îtalî  

Miguel de Cervantes, ya cara pêşî di 1605’an de hatîye weşandin 

Em li dor tirbê bi jihevdûrî, li ser qe-
lafîska rûniştin, tevî maskeyên xwe. 

Korona tu çiqas qadir î! 
Me fatîha xwe xwend, bêdengî… 
Hişê min di rewşên wisa de diçe. 
Kes napeyive û hişê min jî ji 

peyvê pir hez dike, xwe ha ha çeng 
dike, li mijaran digere! 

Hê wiha lawê ya mirî li ser min 
vegeriya; 

•A va dawiya jiyanê ev e! Ewqas 
hewldan man û bêxwedî. Kes nizane 
mirov çi jiya… 

•Wisa ye. Rojeke me jî wisa heye! 
Xelk ên bên derdora me û hew fa-
tihe… 

Bêdengî! 
Her kes di dinyaya xwe de noqî 

deryaya xwe bûye. 
Kî dizane, hesabê xwebixwe yan 

jî karên nîvco mayî; axret, dinya, xêr, 
guneh, mesrefê tehziyê, kê da, kê 
neda, pere, jin, jîn, deyn, zarok, zor-
darî, şer, nexweşî, tirsa mirinê, ko-
rona… Her kes li ber xwe dinêre û 
bi tiştekî xwe diştexilîne. 

Yê min jî, min dest avêt qesela ber 
xwe, baqek çinî û di bêhnê de mam. 

Min nedizanî ku bêhna qeselê 
ewqas xweş e; jixwe bengiyê bêhnê 
me! 

*** 
Vê bêhnê ez pir dûr birim û noqî 

çaleke bêbinî kirim… 
Jixwe dîn im, evîndar im, evîn-

darê evîn, azadî, jiyan û hebûnê… 
 
*** 
Em li Bagokê li girê raserî Girê-

mîra ne, qîra Riya Hevrêşimî wek 
marê reş vê berêvarê dibiriqîne. Ba-
yekî hênik î havînî sîngên me dipale.  
Hey lo dilo, hey dinyayê… 

Ez westiya me. Beriya ku vê esrê 
hebikî çavên xwe germ bikim, heval 
banga xwarinê dikin. Îro em ê şîvê zû 
bixwin û berê xwe bidin Dêrxezalkê. 
Wayy, şîva me giranbuha ye, xwarina 
fermandaran! Hinek rûn, avabehca-
nan û nanê hişk î ku tê de xweş heri-
fiye. Ê wele kêf  kêfa me ye. Piştî 
xwarinê li bin rizdeyekê, bila çay bi-
mîne piştî razanê heval rewşê erê di-
bînin, min kevirek xist bin serê xwe, 
pala xwe da qeselê; Xwedêyo ev çi 
bêhnek xweş e ku heta niha ez lê ha-
yîdar nebûme! Bêhna qesela bejî ji ya 
zad kurtir û teniktir e, bêvil û qirka 
mirov dike mîna pûng an ji rihana 

tehtîn. Tehmek nedîtî ya jiyanî! 
Bêhna kulîlkên biharê yên rexd, 
bêhna şiliya hişkêgiha wek kolonyaya 
lîmon-tetûnî, na lê ji bêhnê wêdetir 
tenik û zelal! Nizanim çi navî lê 
bikim, lê ev bêhna evînê, bêhna sînga 
dîlberê, bêhna xaka qedîm î dîroka 
mirovahiyê…  Nermxewa demkin ez 
ji ser hişê xwe birim. 

Gelo kê û kê ev bêhna kişandiye 
qefesa sînga xwe? 

Ji destpêka mirovahiyê û heta 
niha, kîjan rêncber, kedkar, hoste, dîl-
ber, nûciwan, key û keybanûyan ev 
bêhn kişandiye qesefa sînga xwe û ji 
ser xwe çûye, serxweş bûye. Çendî 
çend artêşên dagirker ev qesel di bin 
lingên xwe de pelaxt û çendî çend ax-
parêz, dergevan, hogir, şêrgele, ked-
parêzan ew poşman kirin ku ketine 
vê rêwîtiyê. Çendî şehîd, pakrewan, 
şervan, fermandar ev di nav destên 
xwe de peça û oxir bû, bêvla kîjan le-
hengî herî dawîn ev bêhn kir wek 
hesreta dîlberê, dîlbera dilê xwe ya 
welatê şêrîn! 

Serî li min giran bû. 
Bi kenekî sivik ji xew şiyar bûm, 

edî bermuxrib e. 
Heval di amadehiya meşê de ne û 

çend xortên xerîb jî hatine. 
•Va hevalê Hîsên şiyar bû, ew jî 

şoreşgerê kevn e, got fermandarê 
yekîniyê. 

•Merheba! (Em bi Tirkî dipeyîvin) 
•Merheba û ser çavan! 
•Xort ji partiya şoreşger a nêzî 

me ne… 
•Kêfxweş im, hûn çawa ne? (Me 

çend gotinên rêzdarî xistin rêzê.. 
Peyv dirêj ajot.) 

Paşê; 
•Gelo hê şoreşgerê kevn (li vira 

qest; rewşa beriya Tofana Rezberê-
Îlon-1980 ye) ên Tirk dibêjin “Tir-
kiye mêtingeh e, ji ber vê nabe ku 
Tirkiye mêtinger be!” 

Ew peyva meşhûr hê jî min diê-
şîne, me serî û guh li hev dibir, wan 
her digot; “Sömürge’nin sömürgesi 
olmaz. Nasıl Kurdistan Turkiye’nin 
sömürgesi olur…! Zaten Türkiye 

ABD’nin sömürgesidir” hey lo dilo..! 
•Bi Xwedê niha notir in. Kurmê 

şîrî heta pîrî… Tu nêta wan a fêhmê 
û şoreşê nîne. 

Kêfa min ji van ciwanan re hat.  
Em ketin ser rê. Rê pir ne dirêj 

bû, lê taveheyhekê zûka rû da. 
Bêhna qeselê, bêhna qesela dawiya 
havînê, tevlî bêhna çiloyê berûyan bi 
gobiliya bayekî hênik î evînî yê şevê 
serwer bû. Serxweşiya wê ya şoreşê 
didomiya… Hê didome. 

Herê, baxtewarî ev e. Li ser vê 
xaka qedîm bextewariyeke din a hiş-
bir tune ye. 

Lê Derxezalkê surprîza hawanan 
a qereqolê ji me re ne xerîb. Ma gule 
bi bêhnê û bi fikr û ramanan dika-
rin. 

Hê serxweş û bengîyê bêhna qe-
selê me! 

“Heta ku rûyê dinê bibe rûyê 
evînê”; ma ne “heqîqet evîn, evîn jî 
jiyana azad e!” 

 
*** 
“De ka em fatîhekê bixwînin” 

got, dengekî. Em rabûn, tevlî herka 
jiyanê bûn. Di destekî min de baqek 
qesel. Wele zana rast dibêjin, jiyan 
evîn e, diherike mîna ava ku dimeşe 
qeselê û naqede her û her diherike 
dilê Feqî!

Ji Delav

Feratê Dengizî Bêhna qeselê

Alan Pîrê
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Piştî xebateke dûvedirêj û gelek civî-
nan, ji bo yekrêzî û avakirina înisiya-
tîfeke ku wekî lêvegera kurdên 
Rojava were damezrandin, xebat 
gihan encamekê û lihevkirin di vî 
warî de di navbera partiyên di bin sî-
wana ENKS û yên di bin sîwana 
PYNK’ê de pêk hat.  

Li pey vê lihevkirina di navbera 
ENKS û PYNK’ê de hat ragihandin 
ku bêyî tevlêbûna du partiyên kurd 
pêk hat ji gelek aliyan nerazîbûn 
çêbûn. Lidervehiştina partiya Pêşverû 
û Yekîtî ji vê hevgirtinê di nav raya 
giştî de rastî nerazîbûnan hat.  

Der barê mijarê de fermandarê 
giştî yê QSD`ê Mezlûm Ebdî ku 
xwedî roleke sereke bû di avakirina 
vê lêvegera siyasî ya kurd de, da 
zanîn ku înisiyatîfa wan a ji bo yeki-
tiya kurdan li gorî pîvana xwe ya niş-
timanî berdewam e û got; “Armanca 
me ev e ku gav bi gav hemû partiyan 
tev li pêvajoya nû bikin.” Ebdî têkil-
darî diyalogên kurdî-kurdî, li ser he-
sabê xwe yê twitterê nivîsek belav kir 
û tê de bal kişand ser vê mijarê û got: 
"Înîsiyatîfa me ya yekitiya kurdî, li 
gorî pîvana xwe ya niştimanî berde-

wam e. Armanca me ev e ku gav bi 
gav hemû partiyan tev li pêvajoya 
nû bikin. Partiyên wekî Pêşverû û 
Yekîtî (El-Wehdê) nehatine bidûr-
xistin. Agahiyên der barê vê yekê 
de ne di cihê de ne.” 

Li gorî vê lihevkirinê; ji sedî 40 
ENKS, ji sedî 40 PYNK û ji sedî 
20 jî ji partiyên derveyî her du ali-
yan tev li lêvegerê bibin, ku ji wê 
rêjeyê aliyên derve ji sedî 10 ji 
aliyê ENKS’ê û ji sedî 10 jî ji aliyê 
PYNK’ê ve bên destnîşankirin. 

Girîngiya vê yekrêziyê ew e ku dê 
kurdên Rojava êdî bi vê lêvegera 
xwe, xwedî yek helwestê bin di hemû 
mijarên dê paşeroja Sûriyeyê destnî-
şan bikin. Êdî dê bi rihetî tu hêz nika-
ribe ji nakokiyên di navbera aliyên 
kurd de sûdê werbigire. 

Hêjayî gotinê ye ku di qonaxa 
destpêkê ya lihevkirina di navbera 
van her du aliyan de Amerîkayê jî 
piştgiriya xwe dabû xuyakirin û bal-
yozxaneya Amerîkayê li Sûriyeyê der 
barê rêkeftina ENKS û PYNK’ê de 
daxuyanîyek bi zimanê kurdî belav 
kiribû. Di daxuyaniyê de wiha hatibû 
ragihandin:  “Dewletên Yekbûyî yên 
Amerîkayê (DYA) vê lihevkirina 
pêşîn weke pêngavek girîng a dîrokî 
ber bi lihevkirinên mezintir û hevka-

rîya pratîk pêşwazî dike.”  Her wiha 
di berdewamiya vê daxuyaniyê de 
wiha hati gotin: “Ev lihevkirin sem-
bola yekem pêngava girîng a koor-
dînasyoneke sîyasî ya mezintir di 
navbera kurdên Sûriyeyê de ye bi 
piştgirîya Amerîkayê. Her wiha dê 
bibe alîkar ji bo çareseriyeke aşti-
yane ji aloziya Sûriyeyê di bin bir-
yara 2254’an a Netewên Yekbûyî 
(NY) de, da ku hevalbendiya tevahî 
pêkhateyên Sûriyeyê yên dijberî re-
jîma Esed bike.”  

Her wiha nûnerê taybet ê 
DYA'yê yê ji bo Sûriyeyê James 
Jeffrey, piştgiriya xwe ji bo vê li-
hevkirina kurdan destnîşan kir û 
got ku kurd beşek ji muxalefeta 
Sûriyeyê ne û divê pirsgirêka Sûri-
yeyê li gorî madeya 2254’an a kon-
seya ewlekariyê were çarserkirin, 
pergaleke demokratîk were ava-
kirn, Sûriyeyeke demokratîk were 
avakirin û hemû pêkhateyên li Sû-
riyeyê bigihîn mafê xwe.  

 Lêveger ji 40 kesan pêk tê 
Endama komîteya dan û standi-

nan a şandeya PYNK`ê Sema Bek-
daş diyar kir ku di civînên berê de 
Peymana Dihokê esas dihat girtin û 
got: "Destpêkê me lêvegera kurdî 

nîqaş kir." 
Sema di berdewama gotinên 

xwe de destnîşan kir ku her du ali-
yan li ser hejmara endamên Lêve-
gera Bilind a Kurd li hev kiriye ku 
40 kes bin, jê 16 ji PYNK’ê, 16 ji 
ENKS û 8 endamên mayî jî PYNK 
û ENKS her yek 4 kesan diyar 
dikin, bi şertê ku ne ji sazî û parti-
yên girêdayî PYNK û ENKS`ê bin. 

Her wiha Sema gotegotên hinek 
dezgehên çapemeniyê ku îdia diki-
rin ku Partiya Demokrat a Pêşverû 
ya Kurd li Sûriyeyê û Partiya Yeki-
tiya Demokrat a Kurd li Sûriyeyê li 
derveyî lêvegerê ne, derewandin û 
got: “Ev mijar nehat nîqaşkirin. 
Berovajiyê wê, em dixwazin hemû 
tev li dan û standinan bibin. Ji ber 
ku dûrxistina her partiyek an jî hê-
zekê li derveyî yekitiya niştimanî, 
dê yekitiyê kêm bihêle. Derî li ber 
hemûyan vekirî ye.” 

Di heman demê de, Sema Bek-
daş gotegotên têkildarî avakirina 
lêvegerê derewandin û wiha got: 
“Lêveger hîna ava nebûye û nîqaş 
li ser wê berdewam in. Dema nîqa-
şên girêdayî mijarên Rêveberiya 
Xweser û hêzên leşkerî bi dawî 
bûn û her du aliyan li hev kir, wê 
demê lêveger dê zelal bibe.” 

Komîsyona Lêpirsînê ya Navne-
teweyî û Serbixwe ya Neteweyên 
Yekbûyî ya Sûriyeyê, raporek tê-
kildarê kiryarên ku li Sûriyeyê 
aşkera kiribû. Hefteya borî ev 
rapor bû mijara sereke. Rapora 
ku ji 25 rûpelan pêk dihat bal ki-
şandibû ser hemû binpêkirinên 
mafan ên li herêmê.  

Der barê mijarê de hevseroka 
Meclisa Edaleta Civakî ya Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê Evîn Hec 
Hemo axivî. Hec, destnîşan kir ku 
kiryarên li hemberî şêniyên Efrînê 
gelek zêde ne û li vir kuştin, talan-
kirin û koçberî û hemû sûcên li dijî 
mirovahiyê pêk hatin.  

Hemo di axaftina xwe de bal 
kişand ser rapora hatî aşkerakirin 
û got: “Piştî gelek bangawaziyên 
şênî  û rêxistinên hiqûqî yên li 
Sûriye û Efrînê, Komîteya Lêpir-
sînê ya NY’ê raporek ragihand. 
Di wê raporê de, hat destnîşanki-
rin ku artêşa tirk a dagirker û çe-
teyên wê li dijî şêniyan sûcan 
dikin, bi taybetî li Efrîn û herê-
mên hatine dagirkirin.” 

Evîn Hec Hemo da zanîn ku 
bêguman jin qurbaniyên yekemîn 
bûn û wiha axivî: “Li dijî jinan 
tundiya zayendî kirin, revandin û 
dest avêtin jinan. Di raporê de bi 
belge û delîlan, bûyera destavêtina 
keçên li Efrînê di girtîgeha polîsên 
leşkerî yên girêdayî dewleta tirk 
de hatiye bibîrxistin. Rapor ne 
temam e. Ji ber ku li gorî raporên 
hiqûqî bi taybetî yên Rêxistina 
Mafên Mirovan a Efrîn-Sûriyeyê, 
zêdetirî 65 bûyerên destavêtinê û 
zêdetirî 400 bûyerên revandinê ha-
tine belgekirin. Çarenûsa wan 
jinan heta niha nayê zanîn.” 

Sûcên nehatine belgekirin jî 
Hemo wiha şîrove kir: “Li gel 
hebûna belge û delîlan, komî-
teyê sûcên li dijî jinan belge ne-
kirin. Em hêvî dikin ku di 
demeke zû de dosyayeke din gi-
rêdayî sûcên ku li dijî jinan li 
Efrînê pêk tên, were vekirin. Em 
ji rêxistinên mirovî yên cîhanê 
hêvî dikin ku hewl bidin dengê 
jinên Efrînê yên revandî û teca-
wiz li wan hatiye kirin, bigihî-
nin qadên navneteweyî.”

Navenda Nûçeyan 

Navenda Nûçeyan 

Ji bo avakirina lêvegera kurdên rojavayê Kurdistanê, hin gavên girîng ji aliyê ENKS û PYNK’ê ve 
hatin avêtin. ENKS û PYNK li ser Lêvegera Bilind a Kurdî li hev kirine ku ji 40 kesan pêk tê 

Rêveberiya başûrê Kurdistanê zex-
tên mezin dibe ser partiyên herêmê. 
Çend roj berê kursiyên Partiya Yek-
girtûya Îslamî ya Kurdistanê ên di 
hilbijartinên 2014’an de li meclisa 
parêzgeha Dihokê bi dest xistibûn 
hatin desteserkirin.  

Li herêma Behdînanê di nav par-
tiyên Başûr de piştî PDK’ê partiya 
ku herî zêde deng bi dest xistî Yek-
girtûya Îslamî ya Kurdistanê ye. Ev 
yek bûye sedem ku li vê herêmê xe-
batên Yekgirtûya Îslamî bên seki-
nandin û her tim hewla vê didin.  

Di vê mijarê de endam û rêvebi-
riya Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê 
ji bo bikaribin xwedî li erk û dest-
keftiyên xwe derkevin, li ber xwe 
dabin jî li beramberî van pêkanînên 
antî-demokratîk bê çare mane. Li 
Kurdistanê her tim mafê gelê kurd 
hatiye înkarkirin û desteserkirin, lê 
di vir de tişta mirov xemgîn dike ev 
înkara ku niha tê kirin, bi destê ne-
yarên kurd ên bi nasnameya kurdî 
tên naskirin.  

Di encama hilbijartinên Iraqê 

yên sala 2005’an de hejmarek bare-
gehên Yekgirtû hatibûn şewitandin 
û 4 endamên wê jî hatin kuştin. Li 
herêma Behdînanê PDK tu carî ji 
derveyî xwe ne partî û ne jî tu 
hêzên din qebûl dike. Ji ber ku Par-
tiya Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê  
li vê herêmê rêjeyek deng bi dest 
dixe û wek alternatîfa PDK’ê derdi-
keve holê dijminatiya ji bo wê jî 
zêde dibe.  

Piştî hilbijartinên 2005’an di hil-
bihartinên 2011’an de jî zextên 
giran birin ser Partiya Yekgirtûya Îs-
lamî ya Kurdistanê. Di encama van 
zextan de ofîsên partiyê û navendên 
radyo û televîzyona Yekgirtûya Îs-
lamî yên li bajarê Dihok, Zaxo û 
şaxê Sêmêlê şewitandin.  

Bi van pêkanînan jî derdikeve 

holê ku li herêma Behdînanê ji der-
veyî xwe tu partî ango aliyên siyasî 
qebûl nake. Êdî ev nerehetiya wan 
gihaştiye asteke wisa bi çavsoriyek 
mezin ve êrîş dike. Bêguman wisa 
diyar e ku ji mamosteyê xwe yanî ji 
deweleta tirk ezmûnek baş a çewi-
sandin û înkarê wergirtiye. Ji ber 
tiştê ku niha PDK li herêma başûrê 
Kurdistanê li ser partî û aliyên siyasî 
ferz dike ji yên dewleta tirk zêde ne 
cuda û dûr in. 

Ev xîret û hewildan hemû ji bo 
parastina desthilatdariyê ne. Ji ber 
ew jî baş dizanin ku encax bi vî 
rengî dikarin li ser erkê bimînin. 
Lewma ji bo desthilatdariya xwe 
xurt bikin serî li van rêyên wisa 
didin.  

Pêwîst e ew jî ji bîr neke ku gelê 

Kurd her tim li hemberî zordestiyê 
xwedî li hebûna xwe derketiye. 
PDK ger li herêmê guh nede giliyên 
gel û ji pirsgirêkên wan re nebe ber-
siv wê têk biçe. Niha bi vî rengê çe-
wisandina partiyên siyasî û bi 
zextên cuda yên li ser aliyên siyasî, 
rewşenbîr û rojnamevanan ve dix-
waze li herêmê dengê demokrasiyê 
û mûxalefetê qut bike.  

Di van çend salên derbasbûyî de, 
PDK her tim xwest ku xwe ji vê ki-
rîza siyasî ya ku teng hizirandina wê 
jê re bû sedem xilas bike. Ji bo xwe 
ji vê rewşa wisa bi aloz û kambax 
rizgar bike her tim di nav lêgerînekê 
de bû. Lewma bêyî nêrînên partî û 
aliyên siyasî yên kurdistanî bigire di 
25’ê Îlona sala 2017’an de bi awa-
yekî yekalî biryara referandûma aza-

diya Kurdistanê ragihand. Ew wisa 
dihizirîn ku wê bi vê referandûmê 
ve di çav û dilê gelê kurd de mezin 
bibin, lê wisa diyar e ku ji roja ava 
bûye heya niha di nav van 66 salan 
de ji tecrûbeyên siyasî ji bo xwe ez-
mûneke baş dernexistiye û negihaş-
tiye asta analîzkirina siyasî ya 
Rojhilata Navîn û netewe-dewletê. Ji 
ber vê yekê li şûna gelê kurd azad 
bike êş û kelemên bi gel dan jiyan-
din ne ji rêzê bûn. Referandûma ku 
pêwîst e bibûya azadiya Kurdistanê 
bû sedem ku gelê kurd gelek dest-
keftiyên xwe ji dest bide.  

Ji ber di roja me ya îroyîn de 
PDK nekarî bi awayekî serbixwe bi-
hizire û bikaribe li gor rêgezê hatiye 
avakirin tevbigere li herêmê bûye 
xulamê hin dewletên dagirker. Êrî-
şên li ser Partiya Yekgirtûya Îslamî 
ya Kurdistanê, encamên vê zihni-
yeta bûye xulam e. Pêwîst e gelê 
kurd êdî bi tu awayî nehêle ku ev 
zihniyeta wisa bi her awayî ji hêla 
dewletên dagirker ve tên kontrolki-
rin wan bi vê ve bibe.  

Xweşkanî

Felemez Ulug Başûr jî dest bi qeyûman kir

Li Rojava lêvegera siyasî ava dibe ‘Sûcên li hemberî jinan 
nehatin belgekirin’
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Hesabê Kobanê ji HDP’ê dipirsin!
Ji roja destpêkê heta îro Partiya 
Demokratîk a Gelan (HDP) bi si-
yaseta xwe bû hedefa desthilatê. 
Di encamê de hevserokên giştî yên 
partiyê, parlamenter, hevşaredar, 
hevserokên bajar û navçeyan, rêve-
ber û endamên partiyê hatin bin-
çavkirin û girtin. Tevî zextan jî 
HDP her tim muxalefeta xwe li 
hemberî desthilatê domand.  

Daraza ku bi gotin û daxwaza 
desthilatê tevdigere herî dawî bi 
hinceta “Lêpirsina Kobanê” bi 
dehan siyasetmedar binçav kirin. 
Rojên borî serdozgerê komarê yê 
Enqereyê Yuksel Kocaman piştî 
daweta xwe çûbû serdana Qesra 
serokkomar Tayyîp Erdogan. Piştî 
serdanê 25’ê îlonê serê sibêhê li 7 
bajaran li hemberî HDP’ê operas-
yona siyasî hat kirin. Di operas-
yonê de 82 siyasetmedar hatin 
binçavkirin.  

Kocaman beriya niha bi salekê 
ev lêpirsîn dabû destpêkirin. Di 
çarçoveya lêpirsînê de, destpêkê 
îfadeyên hevserokên giştî yên 
berê yên HDP’ê Selahattîn De-
mîrtaş û Fîgen Yuksekdag hatibûn 
girtin. Demîrtaş ê ji dosyeya ji ber 
wê girtî dihat darizandin tehliye 
bû, lê di heman rojê de di çarço-
veya “Lêpirsîna Kobanê” de îfa-
deya wî hat girtin û der barê wî 
de cardin biryara girtinê hatibû 
dayîn. Her wiha hevşaredarê 
Qersê Ayhan Bîlgen jî dema par-
lamenterê HDP’ê bû hatibû girtin, 
dîsa di çarçoveya heman lêpirsînê 
de hatibû darizandin.  

Di operasyona ku bi fermana 
Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê 
hat kirin de, hevşaredarê Qersê 
Ayhan Bîlgen, parlamenterê berê 
yê HDP’ê yê Enqerê û endamê 
şandeya Îmraliyê Sirri Sureyya 
Onder, parlamenerên berê Altan 
Tan, Emîne Ayna, Nazmî Gur, en-
damên MYK'ê Alî Urkut, Beyza 
Ustun, Can Memîş, Gulfer Ak-
kaya, Alp Altinors, Gunay Kubilay 
û Dilek Yagli jî di nav de gelek kes 
bi hinceta “Lêpirsîna Kobanê” 
hatin binçavkirin.  

‘5 sal in êrîş didomin’ 
Hevserokê Giştî yê HDP’ê 

Mîthat Sancar, parlamenter û en-
damên Desteya Rêveberiya Na-
vendî (MYK), daxuyaniyek dan û 
bertek nîşanî operasyonê dan. 
Sancar, destnîşan kir ku ev ope-
rasyon bi plansaziyekê pêk ha-
tiye, ev demek dirêj e daraz wek 
darê destê desthilatê tê bikaranîn 
û got: “Bahçelî telîmat dide û ew 
disepînin. Bahçelî dibêje berdin 
berdidin. Li holê darazek wek 
darê desthilatê li ser kar e.” 

 Sancar, destnîşan kir ku 5 sal 
in bênavber li ser partiyê êrîşên 
desthilatê didomin, lê tu demê 
HDP’ê çong dananî û dev ji têko-
şînê berneda.  

 
‘Em ê xwe biparêzin’ 
Tevgera Jinên Azad (TJA) 

bertek nîşanî operasyonan da û 
da zanîn ku her roj li dijî kurd, jin 
û muxalifan operasyonên qirki-
rina siyasî tên kirin û wiha hat 
gotin: "Dema desthilat bitengije 
êrîşî jinê û îradeya wê dike. Ev 
operasyon ji bo têkbirina têko-
şîna me ye, lê em ê xwe li dijî 

êrîşan biparêzin." 
 

 ‘Divê tifaqa me pêk bê’ 

Civaka Îslamî ya Kurdistanê 
(CÎK) operasyona siyasî bi daxu-
yaniyeke nivîskî şermezar kir û 
diyar kir ku Ayhan Bîlgen xizmet 
ji gelê xwe re dikir û wiha bi lêv 
kir: ''Niha dema wê ye ku em li 
her qadê li dijî van têbikoşin. 
Niha dema wê ye ku em tifaq û 
hêza xwe bikin yek. Niha dema 
wê ye ku em li dijî diz, heval-
bend, minafiq, Yezîdan bibin yek 
û rabin ser piyan.''  

Seroka Giştî ya Partiya Şoreş-
ger Elîf Torûn, destnîşan kir ku ne 
daraz, desthilata AKP û MHP’ê 
operasyon pêk aniye û ev operas-
yon nikare HDP’ê û sosyalîstan 
bêzar bike. Hevserokê Giştî yê 
Partiya Sosyalîst a Bindestan 
(ESP) Şahîn Tumuklu, da zanîn 
ku AKP dixwaze bi van operasyo-
nan krîz û aloziya di nav de ye 
taloq bike û tehemulî serkeftina 
Kobanê nake. Hevseroka Giştî ya 
Partiya Jinûve Sazkirina Sosyalîst 
(SYKP) Canan Yuce, destnîşan 
kir ku AKP bi van operasyonan 

dixwaze îşkenceya li Wanê nor-
malîze bike.  

Hevberdevkê Partiya Pêşeroja 
Çep a Kesk Sînan Tûtal got desthi-
lat her ku neçar û tengav dibe êrîşî 
HDP’ê dike. Seroka Giştî ya Par-
tiya Kedê (EMEP) Selma Gurkan 
jî daxuyand ku operasyon ne bi hi-
qûqî û ne bi darazî jî bi tu awayî 
nayê ravekirin. Serokê Giştî yê 
Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) 
Erkan Baş, da zanîn ku bi vê ope-
rasyonê dixwazin HDP’ê li derveyî 
siyasetê bihêlin. Seroka Giştî ya 
Malên Gel Nebiye Mertturk, dest-
nîşan kir ku ev operasyonek ke-
mînê ya li dijî muxalefetê ye û ev 
şerma dozger û hikûmetê ye.  

 
‘Xelata dawetê’ 

Parlamenterê CHP’ê Sezgîn 
Tanrikûlû nerazîbûn nîşanî bin-
çavkirina HDP’iyan da û got: 
“Ayhan Bîlgen, Sirri Sureyya 
Onder, Altan Tan û gelek siyaset-
medarên din hatin binçavkirin. 6 
sal di ser Kobanê re derbas bûye. 
Îfade dane û hatine darizandin. 
Binçavkirinên vê sibehê xelata 
dawetê ya ji bo Qesrê ye.” 

Li Lîbyayê hêviyên çareseriyê

Bi hinceta ‘Lêpirsîna Kobanê’ li 7 bajaran siyasetmedarên HDP’î hatin 
binçavkirin. Muxalefeta Tirkiyeyê binçavkirinan wekî ‘Xelata dawetê ya ji 
bo Qesrê’ bi nav kirin û bêtir bertek nîşanî daraz û desthilatê dan 

 Di van çend hefteyên dawî de hin 
pêşketinên lezgîn û berbiçav der 
barê rewşa Lîbayayê de bi pêk 
hatin. Ji aliyekî ve agirbest hate 
ragihandin û ji aliyê din ve diya-
log di navbera aliyên siyasî de 
dest pê kir. Piştî daxuyaniya agir-
bestê di navbera 7-9 meha îlonê 
de hevdîtinên aliyan li Mexrib û 
Swîsreyê pêk hatin.  

Piştî van hevdîtinan daxuyanî 
hatin dayîn ku aliyan li hev kiriye 
ku hilbijartinên parlamentoyê werin 
kirin û di nav 18 mehan de hikûme-
teke nû were avakirin bi tevlêbûna 
aliyên siyasî ên cuda. Çawa ku li 
Sûriyeyê Qeterê û hikûmeta tirk 
piştgiriya komên çekdar dikir û ji bo 
berjewendiyên xwe ew bi kar dianîn 
li Lîbayayê jî wan alîkariya hikû-
meta Wifaq a Îxwanan kir û gelek 
dever ji destê Artêşa Neteweyî ya 

Lîbayayê derxistin. Piştî vê, alîgirên 
artêşa Lîbayayê destwerdana vê 
rewşê kir û di serî de hikûmeta 
Misrê gefa destwerdanakeke leşkerî 
kir. Serokê Misrê Abdulfetah Sîsî di 
hevdîtina xwe ya bi serokeşîrên Lîb-
yayê de gotibû ku artêşa wan dikare 
balansa vî şerî biguherîne lê ew 
naxwazin bêyî banga alîkariyê ya 
eşîrên Lîbayayê destwerdanê 
bikin. Ji aliyekî din ve, parlemen-
toya Lîbyayê ya destek dide Hef-
ter, gotibû ku artêşa Misrê dikare 
destwerdana rewşa heyî bike. 

Bêguman mirov dikare bêje ku 
piştî van pêşketinan hikûmeta Wî-
faqê ya bi serokatiya Fayiz Serac jî 
hinekî asta gefên xwe kêm kir û guh 
da bangên ji bo diyalogê. Her wiha 
vê hişt ku hêzên navneteweyî jî bik-
evin dewrê û zext li aliyên şer kirin 
ku êdî ji bo çareseriyê dest bi diya-
logê bikin. Bi her halî wiha xuya 
dibe ku êdî Lîbyayê bi destê hikû-
meta Wîfaqê ya Îxwanan û alîgirên 

wê ve nayê berdan û di vê yekê de 
Misrê rola sereke girtiye ser xwe. 
Bêguman Fransa, Îmarata Erebî û 
Siûdiyê jî piştgiriya xwe ya ji bo 
Misrê û dijberên hikûmeta Wîfaqê 
dan xuyakirin. Mirov dikare bêje ku 
di encama van pêşketinên dawî de 
hikûmeta Wîfaqê mecbûr maye ku 
guh bide bangên diyalogê û dest bi 
hevdîtinan bike.  

Rojnamevanê misirî yê pisporê 
kar û barên Lîbyayê Mihemed 
Hesen Amir got: "Fayiz Serac ragi-
hand ku xwesteka wî ya dev ji kar 
berde heye, lê bi aşkera îstîfaya xwe 
ranegihand. Nîşanên têkildarî dan û 
standinên Lîbya-Lîbyayê û diyalogê 
diyar dikin ku heya cotmehê dê li 
Lîbyayê meclisa serokatiyê ya nû 
hebe ku ji serokê meclisê û du cîgi-
rên wê pêk tê. Her wiha hikûmetek 
cuda  ji serokwezîr û du cîgirên we-
zîran wê were avakirin." Amir diyar 
kir ku hikûmet dê bibe hikûmetek 
birêvebirina krîzê ji bo pêvajoya 

demkî û ji hêla hemû aliyan ve li-
hevkirî be. Her wiha destnîşan kir 
ku milîsên Trablusê serwer kirine û 
Fayiz Sarac ne tiştek din bû lê eni-
yek siyasî bû û li ber milîsên çekdar 
gotina wî nîne; guhertina wî di çare-
serkirina krîza Lîbyayê de tu wateyê 
nade. Lêkolînerên Misirê yê Kar û 
Barên Lîbyayê û serokê Navenda 
Lêkolînên Siyasî ya Misir-Lîbyayê 
Mihemed Şerîf jî got ku îstîfaya 
Serac di demekê de ku qîmeta wî li 
gel hevalbendê wî Tirkiyeyê kêm 
bû, pêk hat. Nemaze piştî ku hikû-
meta tirk wî neçar kir ku wezîrê 
hundirîn ê hikûmeta Wîfaqê Fethî 
Başaga vegerîne ser erka wî. Tê tex-
mînkirin ku armanca Serac a îsti-
fayê gaveke siyasî ye û bi zanîna 
Tirkiyeyê pêk hatiye, da ku bi aliyê 
Lîbyayê re li ser lihevkirinên mayîn 
bidomîne, nemaze ku Tirkiye têg-
hiştiye ku her desthilateke neteweyî 
li Lîbyayê dê hemû têkiliyên berê bi 
Wîfaqê re qut bike. 

Navenda Nûçeyan 

Navenda Nûçeyan 

Wezîrê Karên Derve yê Amerîkayê Mîke 
Pompeo ku di nav rêveberiya 
Amerîkayê de weke 'bazê li dijî Çînê' tê 
naskirin, sûcdariyên nû li dijî Çînê xiste 
rojevê. Pompeo îdîa kir ku Partiya Ko-
munîst a Çînê ji bo ji sûcdariyên 
Amerîkayê yên ji şewba Kovîd-19’ê 
bireve, hewl daye 'hewldanên ner-
azîbûnê yên li dijî nijadperestiyê' or-
ganîze bike. Pompeo îdîa kir ku bûyerên 
dişibin ên meha gulanê yê li bajarê Mîn-
neapolîsê qewimîn, hatine plankirin. 
Pompeo ji mirina mirovan a ji ber şewba 
Kovîd-19’ê 'Rêveberiya şewbê ya Par-
tiya Komunîst a Çînê' berpirsyar nîşan 
da. Mîke Pompeo îdîaya xwe spart 
nameyeke ku tê gotin dîplomatekî çînî ji 
hilbijartiyekî eyaleta Wîsconsînê re 
şandiye û jê dixwaze ku li ber gotinên ni-
jadperestiyê yên ji ber şewba Kovîd-
19’ê li dijî çîniyan tên gotin, rabe. PEKÎN 

Li gorî Tora Mafê Mirovan a Kurdistanê ji 
22’yê tebaxê heta 21’ê îlonê 30 welatî û 
çalakvanên rojhilatê Kurdistanê li 
parêzgehên Umriye, Sine û Kirmaşanê 
ji aliyê hêzên ewlehiyê yên Îranê ve ha-
tine girtin. 

Tora Mafê Mirovan a Kurdistanê ragihand 
ku ew 30 kes ji aliyê Wezareta Îtlaetê 
ya Îranê û Saziya Îtlaetê ya Supay 
Padaran a Îranê ve hatine girtin. Ji wan 
4 kes birine girtîgehê; 4 kes ji bi ke-
faletê bi awayê demkî hatine berdan. 22 
kesên din hîn li girtîgehên navendên 
ewlehiyê tên ragirtin û çarenivîsa pi-
raniya wan nediyar e. Her wiha tê gotin 
rê nayê dayîn kesên hatine girtin pey-
wendiyê bi malbata xwe re bikin. 

Li gorî rapora Tora Mafê Mirovan a Kur-
distanê di vê mehê de girtiyê siyasî yê 
kurd ê bi navê Şakir Behroz bi tometa 
‘şer’ cezayê darvekirinê lê hatiye birin. 
Her wiha daxwaza girtiyê siyasî yê bi 
navê Heyder Qurbanî yê cezayê 
darvekirinê lê hatiye birîn li dadgeha 
bilind hatiye redkirin. Dadgeha Bilind a 
Îranê biryara cezayê darvekirinê yê gir-
tiyê siyasî yê Kurd Huşmend Elîpur 
xera kiriye.  URMIYE 

Hikûmeta Hindistanê ragihand ku ew 
destwerdanên dewleta tirk di kar û 
barên xwe yên hundirîn de red dike, 
her wiha bang li Enqereyê kir ku fêrî 
rêzgirtina li serweriya dewletan bibe. 
Nûnerê Hindistanê yê li Neteweyên 
Yekbûyî (NY) got welatê wî axaftina 
serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp 
Erdogan a li pêş komeleya giştî li ser 
rewşa Kaşmîrê red dike. Her wiha ev 
yek bi destwerdana li kar û barên 
hundirîn ên Hindistanê bi nav kir û got: 
“Divê Enqere fêrî rêzgirtina li serweriya 
dewletan bibe”. Di raporên dezgehên 
çapemeniyê yên Hindistanê de hat dest-
nîşankirin ku dewleta tirk êdî piştî Pak-
istanê di asta duyemîn de dijberiya 
Hindistanê dike, her wiha diyar kir ku 
hin delîl hene ku Enqere piştevaniya 
rêxistinên tundrew dike. BOMBAY  

Amerîkayê Çîn  
sûcdar kir

Li Rojhilat  
30 çalakvan  
hatin girtin

Divê Enqere fêrî  
rêzgirtina serweriya 
dewletan bibe
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Jiyana mirovan her roj diguhere û 
vediguhere; mirov dikare bêje ku 
zanyarî û teknîk jî di guherin û ve-
guhertinê de dînamîkeke bingehîn 
in. Di dîrokê de îcad-peyidîn 
sedem guhertine û bandoreke şo-
reşgerî kirine. Hêsankirina jiyanê, 
afirana qelîteyê, dirêjkirina emrê 
mirovan, pêşxistina takekesiyê, 
afirandina firsendên aboriyê û 
hwd. bi bandora zanyarî û teknîkê 
re bi hev re bi pêş dikevin. 

Di roja me ya îro de pêşketina 
sepanên înternet û medyaya civakî 
wekî amûrekê, xwe li ser pêşke-
tina muxalefet û xwebirêxistin-
bûnê bi bandor kiriye. Ev li ser 
civakê bandoreke mezin dike û 
her diçe pêşiya civaka muxalîf ve-
dike. Dewlet jî dixwaze pêşî li ber 
pêşketina teknolojî/dijîtalê bigire, 
bixe bin kontrola xwe û wekî 
amûreke îstîxbarî bi kar bîne. 
Dema nikare rê li ber pêşketina 
teknolojiyê bigire, hewl dide biçe-
wisîne û qels bike. Pêşketinên tek-
nolojiyê ji bo statukoya xwe, qaşo 
li dijî kêmasiyan bi tedbîrên xwe 
rûyên tekedest ên zordestan teşhîr 
dike, kesên ku dîtinên teknolojîk 
ên şoreşger nabînin, ketin rewşeke 
ku “tîr bikin dahn diçe û ron bikin 
av diçe’’. Aşkera ye ku dewlet di 
vê têkoşînê de bi ser nakeve. Di 
her kêliyê de pêşketinên teknolo-
jiyê û dîtinên pêk tên erênî li xa-
neya wê tên nivîsin. 

Li dijî alavên dewletê, afiran-
dina rêyan, pratîzekirin û palda-
yîna pêşketina zanyarî û 
teknolojiyê her diçe zêdetir tê ter-
cîhkirin. Mînakên herî bibandor 
teknolojiya Blockchain û Bitcoin 
e. Pergala kapîtalîst a cîhanê tem-
sîl dike; amûra wê ya yekane jî 
pere ye. Her wiha yên di cîhana 
kapîtalîst de xwediyê pere, xwe-
diyê hêz û îqtîdarê ne jî. Ji ber vê 
sedemê jî desthilatdar li dijî bika-
ranîna pereyê adilane û her wiha 
bidestxistina pere dikarin her tiştî 
bikin. Li vir teknolojiya Blockc-
hain û Bitcoin; bi bênavendîbûn, 
nepenî û ewlehiya xwe, bi derpê-
şiya sînordar dikare qewarekê di 
yekdestiya dewletan de veke. 

 
Bitcoin û Blockchain  
Piştî qeyrana gerdûnî ya sala 

2008’an nêrîna mirovan li hem-
berî sektora fînansê û bankayên 
ku wekî keleha kapîtalîzmê diha-
tin pênasekirin guherî. Êdî bawe-
riya mirovan bi dezgehên dewletê 
yên organîsazyona sektora fînans 
û bankayê dikin nemaye. 

Bi wê dîrokê re fikra Bitcoin û 
teknolojiya Blockchainê derdi-
keve holê. Bankaya Lehman Brot-
hers di îlona 2008’an de ji ber 
qeyrana fînansê îflas kir. Piştî du 
mehan bi nasnameyeke ne diyar û 
nasnavekî “Satoshi Nakamoto” 
kes an jî (komek) bi ser navê “Bit-
coin: Pergala pereyê pêşîn ê elek-
tronîk a di navbera cotan de” 
gotarek weşand. Di gotarê de pe-
yama bingehîn wiha ye: “Gelî mi-
rovan! Hev nas bikin an jî nas 
nekin, êdî hewceyî bi mekanîzma-
yên navendî nîne. Avakirina per-
gala qeydên daneyan ên biewle 
pêkan e. Ev pergal, derfetên mate-
matîk û teknolojiyê bi kar tîne, ji 
ber vê jî nayê manîpulekirin û 
nayê xirabkirin.” 

Bitcoin, girêdayî navendekê 
nîne û wisa jî dixebite. Li dijî bi-
karhêner û manîpulekirina kesan 
jî tedbîrên xwe girtine û xwe wekî 
pereyek dîjîtal aşkera dike. Ev 
pergal, bi teknîkeke xurt a şîfreyê 
li ser peymaneke daneyan tê qeyd-
kirin. Qopyayên daneyên tên 
qeydkirin ji bikarhênerên din re 
tên şandin û tên veşartin. Di go-
tara Nakamotoyê de her çend 
peyva Blockchainê derbas nabe jî 
di rêbazên sepandina şekl û şema-
lên di gotarê de hatine dayîn, tê-
geha Blockchainê derdikeve holê; 
bi lez û bez di asta kurewî de bi 
pêş ket, hat pejirandin û di hêla tê-
geha teknolojîk de jî bi ser ket.  

 
Şoreşa fînansî; Bitcoin 

Bitcoin a teknolojiya Blockc-
hainê pêşkeş û îspat kir, di nav 
xwe de li dijî cîhana kevneşopiya 
fînansê wekî sazîbûna şoreşgerî 
bû. Ev sazîbûna nû li hemberî per-
gala bankayê ya di qeyranê de ye, 
bû hêviyeke mezin.  

Her wiha Bitcoin di heman 
demê de platforma Blockchain ye 
ku tê zanîn û nasîn. Cara yekem di 
cotmeha 2008’an de bi navê Sa-
toshi Nakamoto gotarek hat we-
şandin, di naveroka gotarê de jî 
Bitcoin derket holê. Di serê sala 
2009’an de jî wekî torek çalak ket 
meriyetê.  

Bitcoin, bêyî otorîteya navendî 
û bankayan bi bikaranîna teknolo-
jiyê re di navbera cotan de dixe-
bite. Rêvebirina kirarî û 
belavkirina Bitcoinan bi komî li 
ser torê tê birêvebirin. Çavkaniyên 
Bitcoinê vekirî ne; dizayna Bit-
coinê jî ji gel re vekirî ye. Kes ne 
xwediyê Bitcoinê ne û nikare 
kontrol jî bike, lê her kes dikare 
tev li bibe. Taybetmendiya xweser 
a Bitcoinê; pereyê ku nikare bê bi-

karanîn bi rêya Bitcoinê dikare bê 
bikaranîn.  

Bitcoin, pergaleke nû ya pere 
ye, pergala xwe pêşkeşî me dike. 
Toreke lihevkirinê ye û pergaleke 
pere ya dîjîtal e. Otorîteya wê ya 
navendî û xwediyê wê nîne û hêza 
xwe ji bikarhênerên xwe digire û 
rêbaza dayîna pere ya di navbera 
cotan de ye.  

Hejmera hilberîna mîqdara Bit-
coinê herî zêde 21 milyon e. 10 
deqîqiyan hilberîna bloqekê tê 
kirin. Sembola wê (₿) û kurtasiya 
wê jî (BTC) ye.  

Piştî derketina Bitcoinê û bika-
ranîna wê, gelek projeyên ku bi 
navê altcoinê dihatin pênasekirin 
bi bikaranîna teknolojiya Blockc-
hainê derketin holê. Hejmara Coi-
nên bi gelek armancan tên 
bikaranîn û qadên wan ên faliyetê 
heyî ji du hezarî derbas kiriye.  

 
Blockchain û pêşeroj  
Blockchain, pergala qeyda da-

neyên belavker e ku şopandina 
şîfrekirina kirariyan dike. Taybet-
mendiya xwe bi komkirina dane-
yên bi heman blokan wekî zincîrê, 
algorîtmayan bi hev re şîfre dike, 
girêdide û vedişêre. Zincîr bi be-
lavkeran re û bi gelek kesan re tê 
parvekirin. Bi mînakan em dikarin 
vê mijarê şênber bikin.  

Feraseta girtina daneyan a 
Blockchainê, di esasê xwe de di-
şibe lenûska dikandaran. Berê 
dema em diçûn dikanê me lenûska 
malê jî bi xwe re dibir. Dema da-
nûstandin dihat kirin, hem dikan-
dar û hem jî me di lênûskê de 
dinivîsand. Ev tişt ji bo ku dikan-
dar tiştek din di lenûskê de neni-
vîse û neguherîne dihat kirin. 
Vegotina belavkeran a Blockc-
hainê jî dişibe heman feraset e. 
Kesên ku li ser torê heyî û li ser 

zincîra bloqa qeyda kirarî heyî 
wekhev tên girtin. Heke kesek bê 
destûr li ser lenûskê tiştek bini-
vîse, dê bi lenûskên din re bikeve 
nav pevçûnekê û herî dawiyê jî ji 
derveyî torê bê hiştin.  

Bi Blockchainê re em dikarin 
qeydên daneyan ên guhertina wan 
nayê kirin û nayên manîpulekirin 
bigirin. Tişta ku vê teknolojiyê ev 
qas mezin dike ew ku pêdivî bi 
otorîteya navendî nabîne ye. Kira-
riyên ku di lenûskê de tên qeydki-
rin û belavbûna wan a li ser torê 
bi tevahî bi rêbazeke demokratîk 
bi rêya kompîturên ku girêdayî 
torê ne tên kirin. Çend hejmara 
tevlîbûna kompîturan zêde be dê 
ev qas baweriya pergalê zêde 
bibe.  

Her wiha di roja me ya îro de, 
êdî Blockchain ji pereyê krîpto 
derdikeve û di gelek sektorên 
cuda de tê bikaranîn. Ji hêla rahij-
mendan ve tê testkirin. Teknolo-
jiya Blockchainê, pergala 
hilbijartin û dengdayînê, ewlehiya 
sîberê, afirandin û veşartina belge-
nameyên giranbiha, e-bazirganî û 
pereyê dîjîtal, smart contracts, 
xizmetên tenduristiyê, pergala rê-
vebirina nasnameyan, deyndariya 
kesan, pergala kredî ya belavka-
ran, mafê telîfê, xizmetên şareda-
riyê û hwd li gelek qadan tê 
bikaranîn û tê testkirin. Her diçe jî 
Teknolojiya Blackchainê belav 
dibe û di jiyana rojane de tê pê-
şiya me. Ev tespîteke di cih de ye. 
Her ku teknolojî bi pêş dikeve 
mirov hewceyî bi navend û dewle-
tan nabîne. Ji ber ku hewcedariya 
bi dewletê kêm dibe sazîbûnên al-
ternatîf ji bo mirov û civakan per-
gala xwe diafirînin. 

Çavkanî:  
1-) Pirtûka Blockchain 101 

2-) Nivîsên li ser înternetê 

Li welatên cîhanê di heyama afatan 
de, gelek berhemên wêjeyî hatine 
afirandin. Hinan bablîsoka mirova-
hiyê daye der û mohra xwe li mase-
yên cîhanê xistiye. Hinan destên 
xwe dane ber rûyên xwe, şopandine 
û qelemên xwe di paşilên xwe de 
hilanîne. Romannivîsê bi navê Id-
ward El-Xerad dibêje; “Ji beriya du 
serdeman ve bablîsoka nexweşiya 
silê li cîhanê rabûbû, lê romannivî-
sên nola Albert Camus ê der barê 
silê de romanek nivîsî û hîn di bu-
hara emrê xwe de bû ji ber sileyê ji-
yana  xwe ji dest da, serê xwe 
hilnedane.”  

Bi mînakeke din, çaxê nexwe-
şiya kolerayê belav bûbû, xelk bi 
têkoşîna li hemberî şewbê daketibû, 
Gabriel Garcia Marquez romana 
xwe ya bi navê "Evîn di serdema 
kolerayê de" nivîsand. Bi van çend 
gotinan mirov şekil û teşeyê kareset 
û afata jiyana mirovahiya serûbinî 
hev û din kiribû, nas dike.  

De baş e, me kêm zêde bar û 
koçbarxaneya du nexweşiyên li we-
latên cîhanê belav bûbûn nas kir. 
Îca em werin ser silava li sifra 
hazir; li Bakur û Rojhilatê Sûriyê li 
aliyekî şer, rê û rêwanî li goristanan 
nemaye; pê re talanî, wêranî, hejarî 
û ya pişta mirovan dişikîne belav-
bûna nexweşiya ray lê nabe. Li 
aliyê din jî wekî her welatên din ji 
pandemiya vîrusa Kovîd-19’ê 
bêpar nemaye, vîrusê ne li temen 
biçûkan pirsî û ne jî li extiyaran, lê 
heke mirov were ser babeta xwe û 
çend pirsan ji hin nivîskar û rew-
şenbîran bipirse mirov li van bersi-
van dilikume: 

 -Gelo rewşenbîran karantînayê 
wekî welatên cîhanê ji xwe re keys-
baz kirin an na? 

Rewşenbîrê bi navê Ciwan 
Hesen ku mamosteyê zimanê îngi-
lîzî û guhdanê bi lêkolîn, xwendin 
û nivîsandinê dike ev yek got: "Be-
riya pandemiyê min li dibistanê 
dewam dikir, piştî nîvro min jî berê  
xwe dida pirtûkxaneyê û dida nav. 
Min digot qey bi mana li malê ew ê 
deh qat derfetên lêhûrbûnê çêbibin, 
mixabin qeyrana debarê û derfetên 
kêm kirasê xwe li min pêça." 

-Di zemanekî wiha de, li Bakur 
û Rojhilatê Sûriyeyê berhemên 
amaje bi dorhêla heyî dikin hene, 
pê ve girêdayî di pêşerojê de hêviya 
hilatina berhemên bejinbilind ên 
nola berhemên cîhanê hene? 

Çîroknivîs û rewşenbîrê bi navê 
Ciwan Silo wiha bersiv da vê pirsê: 
"Gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
di şerekî dijwar de dijî û di halê 
hazir de şer bi ser nexweşiyê ket. 
Lewra qelema wêjevanan tenê di 
asta gotar, pexşan û hin berhemên 
biçûk ku gelên xwe der barê vîrûsê 
de hişyar bikin ma. Ji hêla hêviyên 
min wekî çîroknivîs û wêjevanekî, 
bêguman ew ê gelê Bakur û Rojhi-
latê Sûriyeyê berhemên nola bejna 
dara spîndarê bidin hev. Ji ber ge-
lekî derban ji serî bixwe wê tovekî 
bi hîm û himet biavêje." 

Gelo rewşenbîrên wek Gabriel 
Garcîa Marquez jiyana xwe ji dest 
nedana, dê bersiveke çawa bidana 
pirsa têkildarî nexwewişa Kovîd-
19’ê mirov meraq dike. Gelo dê 
berhemeke din binivîsanda?  

Alternatîfeke dîjîtal û pêşeroj
Evîn Hesen

Di rojên koronayê 
de nivîsandin

Yên di cîhana kapîtalîst de, xwediyê pere, hêz û desthilatê ne jî. Ji ber 
vê sedemê jî desthilatdar li dijî bikaranîna pereyê adilane û her wiha 
bidestxistina pere dikarin her tiştî bikin. Blockchain û Bitcoin dikare 

qewarekê di yekdestiya dewletan de veke 

Sîdar Gullu
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“Ya Xizir'e Tozikê 
Tenga ma de birese 
Ya tija homete 
Avê can û roy de 
Way û biray de 
Ded û derezay de 
Xal û warezay de 
Dar û kemerî de 
Vergê yavanî de 
Dime kî mayê neçarî de...” 
Mineta virenan ya kî hona kesî ke 

bi zonê xo minite kenê niya destci-
kena. Her roj, her sodir û san niya 
minete kerdene qomê Dêrsim, pîlanê 
ma. Vatis o bî ke royê dar û ber, 
asmen û hard, awe û adir kî esto. 
Coka; darî ternî nêamene birnayene, 
adir bi awa nêamene wesanayene. 

 Îtîqat, zon û zagon pêro piya est 
biyayena jû qomî. Qesê ''Her was 
koka xo ser royeno'' hîn tol nêamo 
vatene. Dêrsim de kî îtîqatê Raya 
Haqî gorê royê xo yeno ra ziwan. 
Sanika her koyî, her dalike, her çem 
esto. Her jiyare jû mineta. Jû sem-
bola. Pêro jûbîne rê giredayiyî. Eke 
sima bi tarix, bi zon û kulturê şariya 
kaykerd, vurna, o waxt endî o qom 
ke jê viren nênora xo ser. Çend reyî 
zulumkaran est hardê Dewreşî ser, 
çend reyî talan bî, însonî surgun bî, 
qirkerdene ra verdî. Qeyta nêqediya 
na zilm. Ewro endi teyna însonî nê, 
awe û çemî nê, koyan ra heta jiya-
ran binê tenga de pîl de rê. Pêrone 
rê gûne wayir bêro vejiyayene. 
Hama en jede kî jiyar û diyaranê 
hardê Dewreşî rê wayirene gûne 
bibo. Ewro talanê Çimeyanê Mun-
zurî de bara her kesî esta. Eke Çew-
res Çimeyî bêrê ra zon kam ci 
zoneno ma rê savatene. Hama bizo-
neme ke endi jiyare kî ma ra here-
diyî. Jiyare ke honde bimbarek bî 
çitur ameyî na hal, çinay rê virniya 
na talan, na zilm, na asîmîlasyon 

nêame guretene. 
Îtîqatê Raya Haqî de jiyarî, mi-

sayiv û kewrayînî zaf bimbarekî. 
Cayê xo estî. Her jûyê xo ciya ciya 
serrê bi serrê werte ra dariyayî we. 
Teyna jiyarê ke namê xo pêro mine-
tan de yeno ra zon iyê mendî. Endî 
nê jiyarê ke bi ray û olaxanê ciya 
ciyayan yenê xirave kerdene, demê 
xo yê peyende rê. 

Kam kî raya xo gina dewan rind 
zonenê. Dêrsim de her dewêk de ya 
jû jiyare ya kî jû nisange est bî. Nê 
nisangiyi ver bi jiyaran bî. Kesî ke 
besenêkerdene şerê Jiyare ser- Ke-
merê Duzgin Bawayî, çileyanê xo 
nisangê dewa xo de bi mineta Duz-
gin Bawayî fişteneraci. Kes destê 
xo nêestenê dar û kemeranê nisan-
geyî rê. Eke raya sima dormê jû 
dewe ra raverd, kemerê ke koka jû 

dare de ardiye pêser vejiyenê vir-
niya mordemî. O waxt desinde va-
tene naca nisange yo. 

Wertê jû serrî de Kemerê Duzgin 
Bawayî de ronayena jû heykela piya 
pêrodayişî de pîl dest cikerd. Dime 
ra Gola Xizir Bûyere de têhet ama-
yisî de têwerte, vurnayisî namê ji-
yarê. Serva ke îtîqatî Raya Haqî 
raştiya xo ra dur bikuyo, hukumat 
dest ra çik ke yeno bi mixenetî tayî 
kesana keno. En peyniye de kî Çi-
meyê Munzur Bawayî bî talan. Xora 
nayî ra avê çik biyo yênan kî niyan 
ra zon.  Teyna werte hîre asman de 
hîre cayî bimbarek, hîre jiyarê ke 
namê xo tim zonê qome de ro bî he-
defe na zilm, na asîmîlasyon, na 
talan. Kemerê Duzgin, mekanê Duz-
gin mekena de jiyargeyo, mordem 
ave nayî biyaro ra xo vîrrî. Çinay rê 

teyna serva fetelayis ya ki binê namê 
turîzmî de raştiya Kemerê Bimbarek 
yena vurnayene. Virende kam kî şi-
yene Kemerê Duzgin Bawayî postalê 
xo vetene hîn warway vejiyene cor. 

Nika Çimeyanê Munzurî de her 
kemera ke hurendiya xo ra lewîna 
dezê de pîla. Xo ra serranê peyenan 
werte duyê adir de mend bî Çewreş 
Çimeyî, nika ke bi kepçeyan û do-
zeran kewtî ûca. Cayê bimbarek 
verê çimanê her kesî de, verê çi-
manê ma de talan kenê. Koyê Mun-
zurî ra heta Çimeyanê Munzurî 
endî jiyarê ma kî binê bandora hu-
kumatî de rê. Bara qomê ma kî, 
bara ma pêrone na talan de esta. 
Mordem çitur mekanê îtîqatê xo rê 
wayir nêvejiyo. Xora bi serran 
xeylê jiyar-diyarî bi bombeyan riji-
yayî ya kî binê bendawan de mendî. 

Dêrsim de teyna xoza nêna talan 
kerdene, jû zon, jû îtîqat, jû kultur 
talan beno. 

Dêrsim bê jiyaran, bê Çimeyanê 
Munzurî, Kemerê Duzgin Bawayî 
nêbeno. Îtîqatê Reya Haqî bê jiyar, 
bê Pîr û Ana'yan nêbeno. Eke meste 
sayekerdena madenan pêro hereme 
de dest pêkerd nê serva minite jû ji-
yare nê kî serva simitene awa de 
zelal maneno. Ma ebi xo qiymete 
hardê xo nêzonê, cirê wayir nêveji-
yamî, hukumat kî bi kepçe û doze-
ranê xo ewro jiyaranê ma keno 
xirave… Tenê vinderîme xo de ni-
yaderîme, çinay rê honde raya xo 
ra, raştiya xo ra, îtîqatê xo dur kew-
tîme. 

''Ya bimbarekê sodirî, to ma rê 
bî comerdiye, na tenge ra jiyaranê 
ma bixelesne...'' 

Embazêne sere de ma çend hedîse-
yanê ke tewr zêde ameyî eşnawitene 
ke Dêrsim de ameyî cuyayene bikerî 
şima vîr. 

*Wendekara Unîversîteya Mun-
zurî Gulîstan Dokuya 21 serrî 5ê çe-
leyî ra nata vindîbîyaye ya. Netîceya 
xebetanê cigêrayîşî de Gulîstane ra 
rêçêk nêame dîyene û tehqîqatê ser-
dozgerîye zî aver nêşino. Xeberan 
de tena nameyê Zainal Abarakovî ke 
babîyê ci polîs o yeno eşnawitene.  

*Xeberan de ame vînayene ke 
qezaya Pêrtagî ya Dêrsimî de zaf do-
manê lajî yê ke serrê înan mabênê 
11 û 16î de yê maruzê îstîsmarê 

cînsî bîyî. 
* Qezaya Pulurî ya Dêrsimî de 

Çimeyê Munzurî binê nameyê ‘tu-
rîzmî’ de bi projeyêkî seba rantî 
yenê pêşkêşkerdene. Bêdestûrê hem-
welatîyan pê îhaleya peyzajî warê 
Çimeyanê Munzurî yenê talanker-
dene. Çarçeweya projeyê Çimeyanê 
Munzurî de tena xoza nîno talanker-
dene, cayanê bimbarekî zî yenî tex-
rîbkedene. 

*Heto bîn de Dêrsim de di birayê 
bi nameyê Mehmet û Bozkurt Ayde-
mîrî yê ke 13ê êlule de şîyênî Parka 
Neteweyî ya Dola Munzurî, nizdê 
dewa Venkî de bibî vînî. Birayan ra 
sere de meyîtê Bozkurt Aydemîrî 
amebi dîyene û dima ra meyîtê bi-

rayê bînî yê Mehmet Aydemîrî badê 
10 rojan Çemê Munzurî de ame vî-
nayene. 

Merdim eşkeno xeylê xeylê hedî-
seyanê winasîyan rêz bikero û tena 
nuşte nê serê înan de romanan bi-
nusno. Ripel mirdê nuştişê hedîse-
yan nêkenî. Kam cayê dinya de beno 
wa bibo merdimo ke merdimayîya 
xo ra dûrî nêkewto, wexto nê hedî-
seyan eşnaweno ya zî vîneno zaf pê 
qehirîyeno û dejeno. Êdî hewnî zî 
bîyî tarî û çîyê ke merdim eşnaweno 
şewe yenê xeyalanê merdimî. 

Çi ameye serê Gulîstane hema zî 
nîno zanayene. Çi heyfo ke bi 
aşman o cigêrayîşêk yeno kerdene 
la o zî bênetîceyo. Hedîseyê Gulîs-

tane de xeylê çîyî yenî vîrê mer-
dimî. Xeylê persê bê cewab estî. Çi 
rê derheqê hedîse de tu kesêk nêa-
meyo tepiştene û vînîbîyayîşê Gu-
lîstane sey ‘xokiştişî’ yeno 
mojnayene. Merdimêk bîlasebeb xo 
kişena qey? Qey tena sucê ke mî-
yanê cemaatî de yenî kerdene, sey 
suc yenî hesîbnayene û sucdar tena 
o wext yeno sucdarkerdene. Pêroyê 
hedîseyan de kesê peynîya perde-
yan nînê vînayene. Çi heyfo ke 
wexto ke babete bena cinî pêroyê 
dinya de huqûq beno yew o. Dinya 
vera cinîyan de ya û cinî zî vera 
dinya de têkoşîn danî. Cinî her cayê 
dinya de yena pelçiqnayene û sey 
metayêka cinsî yena vînayene.  

Hedîseyê Gulîstane hêdî hêdî 
yeno vîrîkerdene û seba ke vîrê ce-
maatî ra bêra çinkerdene medya de 
ca nêdîyena Gulîstane. Gulîstane û 
xeylê cinîyê bînî bîyî qurbanê sîs-
temê serdestan, yanî ê camêrdan. 
Her kiştiş û xokiştişê cinîyêk de te-
silî engişta camêrdêk esto. Wexto 
ke cinî goreyê qaydeyanê camêrdan 
tênêra o wext bena hedefê camêr-
danê dormeyê xo û tewr peynî ya 
yena kiştiş û ya zî xo kişena. No ca-
mêrd mêrde, heskerdox, bira, pî, 
dat, xal û swb. yî. 

Hedîseyê qezaya Pêrtagî ke zaf 
domanê lajî yê ke serrê înan ma-
bênê 11 û 16î de yê maruzê îstîs-
marê cînsî ameybî. Camêrd êdî 
rayîr ra vejîyayo û bîyo cinawir. 
Êdî ci rê her çîyê gandar û merde 
sey objeyêko cinsî asîyeno. Xora 

eke exlaq bibayêne cemaat de 
hende sucê bêexlaqî nêameyêne 
kerdene. Vatiş û nuştişê eno hedî-
seyî zaf zehmet o.  

Dêrsim de di birayê bi nameyê 
Mehmet û Bozkurt Aydemîrî yê ke 
13ê êlule de şîyênî Parka Neteweyî 
ya Dola Munzurî, nizdê dewa Venkî 
de bibî vînî. Sere de meyîtê birayêk 
û dima ra zî meyîtê birayo bîn ame 
vînayene. Ê senî merdî ya zî ameyî 
kiştene nîno zanayene, la ganî canê 
merdimêk hende erzan nêbo. No 
prorsesê korona ke rojêk de xeylê 
kesî mirenê de merdim estê ke seba 
xelisnayîşê canê xo pêroyê malû-
milkê xo bikerê feda. Ganî merdim 
ne canê xo bikero qurbanê tay 
kesan û ne zî tay kesî canê merdi-
man bikerê qurbanê xo. 

Rewşa qezaya Pulurî ya Dêrsimî 
ke Çimeyê Munzurî binê nameyê 
‘turîzmî’ de bi projeyê peyzajî yenê 
talankerdene û seba rantî yenê pêş-
kêşkerdene werte de ya. Çarçeweya 
projeyê Çimeyanê Munzurî de tena 
xoza nîno talankerdene, cayanê 
bimbarekî zî yenî texrîbkedene. No 
sîstem ne qiymet dano cinî ne dano 
doman, xoza, bawerî, kultur, mer-
dim û swn. yan. Coka merdimîye 
na rewşe de ya. Cezakerdişê sucan 
çin o. Eke her sucêk de kerdox bia-
meyêne cezakerdene do camêrdêk 
zîndanê akerde ra fîrar nêkerdêne û 
bi hawayêko keyfî cinîya (Cerene) 
ke qet nêşinasneno nêkiştêne. Eke 
bedilnayîş nêbî do halê ma zî wina 
dewam bikero. 

Meral Ozel

Valêre

Gelo Dêrsim de se beno?

Ma qiymete jiyaranê xo nêzonê
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Zilam barekî êzing tîne dide 
kurê xwe. Dibêje vî barî bibe 
Midyadê bifiroşe û bi wî pe-
reyî çayê û şekir bikire û 
bîne. Kurik êzingan tîne 
Midyadê û bang dike dibêje 
werin êzingan werin êzin-
gan... Zilamek bang li kurik 
dike dibêje ev êzing ên firo-
tanê ne, ew dibêje erê. Bi 
hev re para êzingan dikin. 
Zilam dibêje de başe bîne 
êzingan deyne. Kurik barê 
xwe datîne û perê xwe digire 
û diçe.  

Çend gavan diçe cardin 
bi şûn de vedigere. Zilam di-
bêje xêre lawo. Kurik dibêje 
lê êzingên min. Zilam dibêje 

min êzing ji te kirîn û min 
pereyê te jî da te de îca here.  

Kurik hinekî diçe û car 
din vedigere û dibêje lê êzin-
gên min. 

Zilam hew xwe radigire û 
ji kurik re dibêje, ez bi qur-
bana te me, tu herî tu dix-
wazî êzingên xwe jî bibe û 
pereyê ku min daye te jî ji te 
re, bes tu herî.    

Kurik êzingên xwe bar 
dike û hinekî diçe û cardin li 
zilam vedigere û dibêje xalo 
tu êzingan nakirî? Zilam ber-
siv didê: Çima qey ez ji kerê 
ketime ku ez careke din 
êzingan bikirim.   

Riza Uyar

XAÇEPIRS

JI JOR BER BI JÊR  
 
1. Sala derbasbûyî 
2. Cihê ku av û çem tê de diherike  
3. Noteke mûzîkê 
4. Noteke mûzîkê 
5. Danekî rojê 
7. Çiyayekî Kurdistanê     
8. Koka kurdan û hin gelên din  
10. Arvan, genimê hêrandî  
11. Hunermendeke bi eslê xwe ermenî, her 
wiha sebir 13. Qelen  
14. Dewleteke rojhilata navîn  
16. Ar  
19. Êdî, piştî wê, dûvre   
20. Wext  
21. Pêvek. 
23. Cînavka kesê sêyemîn. 

B
er

si
va

 h
ef

te
ya

 b
o
rî

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ  
 
1. Rêxistina nivîskaran a navnetewî 3. Rengê xwînê 
5. Kurdên nemisilman 6. Hal, dirûv 7. Niha, anha 9. Zengîn, xwedî mal  
12. Sembola berxwedana Kobanê 
14. Cejin 15. Dewleteke kendavê ya mîrîtiyên ereban  
17. Dirb, cihê ku mirov tê de diçe 18. Hewcedarê avê, qirik ziwa  
22. Moran, leylan, serab.  

Ha ji te re keremke va 
heqê mirîşka te. 

Bibore xaltîkê 
min bêhemdî 
mirîşka te kuşt. 
Ez ê heqê mi
rîşka te bidim 
te. 

Hema wiha hêsan e! 
Ma ka heqê van sêwi
yên li pey wê mane. 
Wê kî guh bide van sê
wiyan, piştî ku diya 
wan mir? Rojekê, xalê Şêxmûs ji xwe re deh 

mîh kirîn û ew tev li keriyê cîranê 
xwe kirin. 

Mehek du meh derbas bûn, 
mîhên xalê Şêxmûs xurt bûn, dûvê 
xwe gerandin. 

Cejna qurbanê hat, cîranê wî 
rabû çû bi serê mîheka Şêxmûs girt 
û anî ser jêkir. 

Demek derbas bû, Şêxmûs got: 
Ez herim wan kulekan bînim, 
bibim bifroşim. 

 Çû lê nêrî ku cîranê wî li ber 
kerî sekiniye, şivek di dest de pez 
bêr dike. 

Şêxmûs bi rûyekî biken got: Se-
lamûeleykum . 

Cîran, bi serê ziman got: 
Wey eleykumselam. 
Şêxmûs: Cîran me gelek zah-

metî da te, gelek spas. Ez hatime 
mîhê xwe bibim. 

Cîran wek bibêje belê, serê xwe 
hejand. 

Û çû, ji nav kerî neh mîh veqê-
tandin û anîn ber Şêxmûs. 

Şêxmûs jimart neh in. 
-Ka deh bûn, cîran? 
-Erê deh bûn. 
-Ê vay neh in? 
-Erê neh in. 
-Ma min deh nedabûn te? 
-Erê te deh dabûn min. 
-Ê vay neh in? 
-Erê lê neh in. 
Heta êvarê Şêxmûs û cîran di 

ber hev dan. 
Feqîrê Şêxmûs nêrî nabe, çû deh 

zilam anîn, her yekî, mîhek danî 
berê, ber yekî vala ma. 

Şêxmûs li cîranê xwe nêrî: 
Cîran binêre, yê neh heban 

heye, yê yekî tune ha. 
Cîran li Şêxmûs nerî û devê xwe 

beş kir: Ê bira wî jî yek ji xwe re bi-
girta, ma çavê wî ne kor bûn. 

Fatma Taşlî 

Pezê xalê 
Şêxmûs

Lê êzingên min
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Piştî Şerê Cîhanê yê Yekemîn di 
gelek beşên hunerê de pêşketin 
çêbûn. Yek ji van qadên hunerê, mu-
zîka rockê ya ji blues cazzê weli-
dîbû, sekna bluesê ya protest  
didomîne. Her çiqas DYA an jî roja-
vayê Ewropayê wek kaniya şêweya 
rockê were xuyakirin jî ji Afrîkayê 
bigire heta Sovyetê komên rockê 
hene. Yek ji van komên Sovyetê, 
Koma Wetan e ku di sala 1974’an 
de li Gurcistanê dest bi muzîka 
kurdî ya rockê kiriye.  

Koma Wetan dema nû dest bi 
muzîkê dike, ji 4 kesan (Rafaele Şa-
mîle Dasenî, Levon Grîgorevîç Şax-
bazîyan Omerê Sabriyê Recevî, 
Keremê Taharê Gerdenzerî) pêk tê. 
Her çiqas Koma Wetan di sala 
1989’an de belav bûbe jî Kerem 
Gerdenzerî bi tena serê xwe bênav-
ber 47 salan li ser  navê Koma 
Wetan xebatên xwe yên muzîkê do-
mandiye. Têkildarî Koma Wetan û 
muzîka rockê, em bi endamê komê 
Kerem Gerdenzerî re axivîn. 

 
Destpêkirina rockê 

Kerem Gerdenzerî yê di sala 
1952’an de li bajarê Tiblîsê yê Gur-
cistanê tê dinê, hê ji zarokatî ve 
muzîk bala wî dikiş1îne. Li ser vê 

yekê malbat wî dişîne mekteba mu-
zîkê, li wir dest bi gîtarê dike. Ger-
denzerî der barê destpêkirina muzîka 
rockê de wiha got: “Dema ciwantiyê 
min û hevalên xwe me li gelek ter-
zên muzîkan ên wekî rock, komên 
amerîkî û îngilîzî guhdarî dikir. Piştî 
van komên amerîkî êdî li Sovyeta 
berê jî gelek komên rockê yên rûs û 
gurciyan ava bûn. Me di vê navberê 
dest bi muzîka rockê kir. Em tev pev 
re dihatin guhastin.” 

 
Senteza muzîka modern 

Wetan wekî koma yekemîn a 
rocka kurdî tê naskirin. Li gel vê 
yekê di berhemên komê afirandine 
de, senteza muzîka modern û çanda 
kurdî hatiye kirin. Komê, di stranên 
xwe de ji gotinên Ordîxanê Celîl, 
Karlanê Çaçan, Mîkaelê Reşîd heta 
yên Ezîzê Îsko, Letîvê Hesen û hwd 
stran çêkirine. Kerem Gerdenzerî di 
stranên wî nivîsîne de, hem hêza 
xwe ji helbestvanên kurd hem jî ji 
çand kurdî digire û der barê vê mi-
jarê de ev tişt anî ziman: “Dema 
stran nivîsinê, her çiqas rock terzekî 
cuda xuya dikir jî di her peyvê, rê-
zikê de min dixwest ku ew hîsa 
ziman û çanda kurdî derînim pêş. 
Yanê ne tenê di rêzikan de, di melo-
diyan de jî min ji bo vê yekê li ber 
xwe dida.” 

Rock û muzîka kurdî 

Gerdenzerî di axaftina xwe de bal 
kişand ser muzîka cîhanê ya îro ji 
gelek aliyan ve pir pêş ve çûye û 
wiha domand: “Em kurd jî divê pêş 
ve herin û her cureyên  muzîkê di 
nav muzîka me kurdan de bi kar 
bînin, lê  çi terz were lêxistin an jî di 
kîjan terzî de stran  werin gotin 
hewce ye ku çanda wî zimanî jî di wî 
terzî de were fêmkirin. Dema mirov 

guhdarî bike bêje ev strana kurdî ye. 
Ya din carekê ez hatibûm Amedê ez 
çûbûm  Navenda Çand û Hunerê ya 
Cegerxwînê, li wir her çiqas ji bo 
ku zarok li çanda xwe xwedî derk-
evin baş dihatin perwerdekirin jî 
tenê wekî enstruman bi giştî zarok 
hînî tembûrê dikirin. Tembûr, ens-
trumaneke kurdî be jî hewce ye ku 
enstrumanên li ser rûyê cihanê tên 
nasîn jî hîn bibin.” 

Mizgîniya albûmeke nû 
Kerem Gerdenzerî herî dawî 

diyar kir ku xebatên wî yên li ser 
rocka kurdî berdewam in û mizgi-
niya albûmeke xwe ya nû da. Ger-
denzerî wiha got: “Albûma min a nû 
ji 10 stranan pêk tê. Helbet stranên 
min li ser Kurdistan û evînê ne. Di 
demeke nêz de ez ê xebatên xwe 
xelas bikim û albûma xwe pêşkêşî 
hezkiriyên Koma Wetanê bikim.” 

Koma Wetan 47 sal in distrê
Bêrîvan Kayi

Çendek berê, di rojnemaye Milliyetê 
de nûçeyek derbarî belgefîlmekê de 
derçû ya ku Koça Suryanîyan kat dikir. 
Di wêneyê rengîn ê li jora nûçeyê de 
(li gorî nivîsa li jêr, wêne di sala 
1989’an de li beyarê Hezexê hatibû 
girtin), min çend hevalên xwe yên za-
rotiyê –her weha heya bi demekê yên 
dibistanê jî– dîtibûn ku wexteke gelek 
û gelek dirêj bû ku min derheqa wan û 
jiyana wan ya li xerîbiyê de ti salix û 
silûx hilnedabûn. Di destpêka 90’an de 
min terka Hezexê dabû û ji hingê ve, 
ne ji dûr, ne ji nêzîk ve, min Hezexa 
ku ez lê ji dayîk bûbûm, nedîtibû, ne jî 
di xewnan de! Heya sala 2011’an, bi 
helkefta pêşangeheke xwe ya takekesî 
(solo), bi tevî Zelal û Robînê me yê çar 
salî, min berê xwe dabû Stuttgratê. 
Kuratorê pêşangehê, her weha gerî-
nendeyê saziyê Misal Adnan Yıldızî, li 
maleke pariyekî dûrî navendê û Künst-
lerhaus Stuttgartê ji bo çend şevan cih ji 
me re veqetandibû û gotibû gava em 
biribûn wir; “Ji ber ku hûn ji welatekî 
çetîn tên, min xaniyeke aram ji we re peyda 
kir ku di heman demê de medîtasyon jî lê tê 
kirin. Hûn bi dilê xwe ne, heke we ji pir û 
pergala vira hez nekir, ez dişêm veguherînim. 
Lê hûn ê hez bikin…” Xwediya xênî ku 
pisporeke yogayê bû, destê nîva şevê 
cihên hevpar şanî me dabû; çavên min 
bi jûreke mezin ketibûn ku ji xênc 
çend cil û corên curbecur û berdûyan 
û wêneyên Hindistanê, tu têkberên 
zêde û mobîlya tê de tune bûn. Helbet 

benik di guhên min re kiribû wekî divê 
mêr jî li ser klozetê rûnên û hêja des-
tava xwe ya piçûk bikin! Herçî Robînê 
me bû, ne kurikekî şûm bû, ne dîwar 
xêz dikirin û ne jî tişt û mişt divirvi-
randin. Me nezanî bê çawan li me bû 
sibe, serê sibehê, bêyî ku ez ji xwediya 
xênî re bêjim, me terka wir da. Seqaya 
medîtasyonê li min nehatibû, ya rast 
ne laşê min ne jî hiş û bîra min ji vê 
yekê re (di kûr de çûyînê re) amade bû, 
axir, me xwe li otelekê nêzî Künstler-
hausê dîtibû. Spêdêyek, bi zengilê dêrî 
re şiyar bûbûm û hevalê min yê Sur-
yanî, hevalê min yê zarotiyê, destbi-
rakê min yê Hezexî li ber derî bû, Ferit 
Sağ hatibû Sttutgartê! Bi dû xoş û bê-
şekê re, nehiştibû ku em li otelê bimî-
nin, rabûbû em biribûn Nagoldê, 
jîngeha xwe, nik malbata xwe. Beriya 
ku pêşangeh vebe, çend şev jî em li 
mala wan mabûn. Herdu kekên wî jî 
hatibûn, wan ez nas nedikirim, belam 
bavê min baş nas dikirin. Piştî bîst û 
şeş salan, me hevûdin li xerîbiyê dî-
tibû, xerîbî dibêjim lewre Ferit, bi tu 
teherî Almanya wek welatê xwe nedi-
dît, çavên wî her li ser rê û li roja ve-
gerê bûn, lê veger ne pêkan bû.  

*** 
Filleyên ku bi salan cîranên me 

bûn –ya rast em bûbûn cîranên wan– 
li Hezexê, li Taxa Filleyan, di xanîyekî 
wan de yê dabûn me, min guh didêra 
tingetinga naqosê ya ku hema hema 
dihat bihîstin. Ciyawaziyên pelepûçî 
yên ku di navbera me “Mihemedî”yan 
û wan de (ew jî Mesîhî bûn) hatibûn 
danîn, ji dirûtiyê pêvtir ne tiştek bû. 
Hîn wan çaxan jî, hinên ji ehlê gundan 
ku hatibûn li Hezexê binecî bûbûn, 
mîna ku ga û gîsnê wan li hev asê 
bûbin, diranên xwe ji gede û gudeyên 
wan re tûj dikirin û kef  bi ser devê 
wan yê çewalkî diket. Îmana ku bi xwe 
re anîbûn, li navçeyê, bi hebûna Surya-
nîyan re tûndûtûjtir bûbû û bîza wan ji 
zarokên wekî min diçû yên ku hevaltî 
bi zarokên Filleyan re dikirin û tewqê 
xwe ji wan nedibiriyan. Lê em zarok 
bûn, digel wî temenî jî dilê min li “Mi-
hemedî”yan spî nedibû, Hezex, wekî 
dibêjin, di nav devê gur re derbas 
dibû, ji hêlekê ve Roma Reş û ji hêlekê 
ve misilmanên tundrê ku Suryanîyan 
dixistin dewsa kafiran û giregirên wan 

yên ehmeq jî, êrîşkariya li hemberî wan 
rewa didîtin. Lêbelê barûdox bi tenê bi 
ehmeqiyê, bi çavkoriyê, bi nezaniyê 
nedihat derbirîn, hin tiştên din jî 
hebûn, wek rêkûpêkiya êrîşan û bîr û 
boçûnên reşeqîr yên ku bi rêya tevge-
rên olî (şimika dewletê jî danîbûn ser 
serê xwe) ketibû nav wan û di nav wan 
civatan de dihat bi nan û avkirin.  

 
*** 
Ji berê de jî min ji van “cîranan” 

hez dikir, ji gerdîşên wan, ji kelepora 
wan û ji zimanê wan, hîn çaxa bavê 
min li gundekî wan (li Basibrînê) kar 
dikir, ez hîn zarok bûm û hêja leşkeran 
dest danenîbûn ser her tiştekî ruhber, 
îja kalepîrên Êzîdî jî dihatin û tevlî 
şevbihêrkan dibûn, xewê zora min bi-
bira jî, çîrok û metelok heya derengê 
şevê bêetlahî dom dikir. Heye ku li be-
ramberî teknolojiyê û zemanî ev tiştên 
han dê piştî demekê giş bûbûna firek 
av, lê ne bi vê ecebê, ne bi vê telaqre-
şiyê. Em nanxûrê hev bûn, ma ne 
wilo!? Feritê me di sala 2018’an de wê-
neyek parve dike li ser hesabê xwe yê 
Facebookê, ku ji komeke têvel (ji keç û 
xort û zarokên Suryanî) pêk tê. Piştî 
parvekirinê, dênh û bala derhêner 
Hakan Aytekinî dikişîne, camêr radibe 
li Ferit digere û dixwaze belgefîlmê vî 
wêneyî bikişîne, aha ser û binê mese-
leyê ev bû! Hakan Aytekinê ku di sala 
2011’an de yekem belgefîlmê xwe yê 
derheqa Suryanîyan de çêkirî (Ronahî 
Li Dengê Xwe Digere), li pey şopa wê-
neyî û kes û kesanên ku di wêneyî de 
cî girtine dikeve, “enstANtane” piştî vê 
gerê derdikeve, wek dîmeneke ku der-
hêner bi rasthatinî pêrgî wê bûbe. Bel-
gefîlmê Aytekinî, di Mîhrîcana Sînemayê 
Ya Navtetewî Ya Londrayê de, Di Mîhrî-
cana Belgefîlmên Sînoran Nasnake Ya New 

Jerseyê de û li Tirkîyeyê di Mîhrîcana Fîl-
mên Koçberan Ya Navtaneteweyî de seba 
pandemîyê wekî online tê şanîdan û 
her weha di Mîhrîcana Fîlmên Navnetewî 
Ya Enqereyê de jî cî digire. Lê tu li îşê 
Xwedê! Piştî hevdîtina me bi çar salan, 
Ferit rabû wêneyekî me yê reş û spî yê 
zarotiyê ji min re şand, ew wêne, di 
pêşengeha min ya takekesî ya bi navê 
“There is a way out” (2015, Stenbol) de 
bû cêwî, bi hev ve zeliqî, gelek kes 
pirsa vî wêneyî û wê çarçoveyê ji min 
kirin, wekî çi ye û çima wilo ye. Çunkî 
em bi hev ve bûn, çaxa bi darê zorê û 
bi fen û fûtan em ji hev hatin veqetan-
din, em têk çûn.  

 
*** 
Û heman wêne, di rojên min yên li 

New Jerseyê de jî bû rêderek ji min re, 
min ew kopî kiribû û bi dîwarê stud-
yoya xwe li Zankoya Montclairê ve ki-
ribû. Rojekê kuratora me ya li NYC’yê 
Işın Onol hat serdana min, pirsa wê-
neyî kir, min jê re kat kir û qala Feritî 
kir, wê jî bi telefona xwe ez kaş kirim, 
piştî demekê ew vîdeo bi navê “The 
Photograph”ê di sala 2018’an de, bi ku-
ratoriya Livia Alexander & Işın Onolê 
li Zankoya Columbiayê di pêşangeha 
“Unleashing”ê de hate nîşandan, piştê 
wê jî li gelek deverên cîhanê. Kanîn 
Suryanîyên me, li kuderê ne? Niha ku 
êdî Hezex û deverên din yên Kurdis-
tanê ji Suryaniyan (Filleyan, Mesîhîyan, 
Îsewîyan) xalî bûye û tingetinga na-
qosê nema êdî tê ber guhan, em di nav 
vê kerafiyê de jî bi hev dikevin û çi 
çaxa mijar tê ser wan, em di cihê xwe 
de dişemirin û wekî ku darikê fesadiyê 
ne em bin, dibe niçeniça me. Zilm û 
çanda zilmê, nola meytê marê reş li ser 
sînga me mexel hatiye û em neşên çîç-
kek jî xwe tev bidin.  

 
Çi digot Kavafis di helbesteke 

xwe de; 
“Vaye rûdinim niha wilo bêhêvî û pe-

regende 
Mejiyê min dikoje vê qederê, tiştekî 

din nîne di hişê min de…” 

Weswese 2

Şener Ozmen 
Çîrok li Hezexê dest pê dike

Koma Wetan di muzîka kurdî de xwedî cihekî taybet e û bi dehan sal berê 
bi terzê rockê stran gotin. Her çiqas kom belav bûbe jî Kerem Gerdenzerî 

bi tena serê xwe xebatên muzîkê yên komê didomîne
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Ji bo abonetiyê

...Û em li dû tapoya welatê xwe 
ye; tapoya bi hezaran sal berê, pê-
şiyên me li her dera welatê me 
bajar, kele, û avahiyên bîrdariyê li 
ser ava kirine û mohra xwe li ser 
xistine.  

Welatek, bi zorê nabe yê 
meriv; bi şopên bi nav û nîşan 
dibe ê meriv. A ha ew şopên bi 
nav û nîşan, tapoya welatê me ne.  

Loma jî em pişta xwe didin fe-
lekê û berê xwe didin oxirê. Ber bi 
êvara teng, em ji paytexta kevirê 
oltû, ji Erzeromê derdikevin û 
berê xwe didin Qersê û em li ta-
poya ku kal pîrên me ji me re 
mîras hiştine digerin. Dixwazim 
qala kevirê oltû bikim. Tê gotin ku 
kevirê oltû, ji dara êvistê tê holê. 
Dara êvistê li zozanê bilind û sar 
şîn tê. Û benîştekî bi bêhn di hun-
dirê xwe de dihebîne. A ha ev ke-
virê oltû, ji vî benîştê dara êvistê 
pêk tê, yê bi sedhezaran sal di bin 
erdê de mayî, stewiyaye û bûye 
nola kevirê reş. 

Hefta berê, me qala lehengiya 

Pîra Xatûn a li hemberî rûsan ki-
ribû, lê divê neyê ji bîrkirin ku 
piştî çend salên din, Enver paşa 
nod û pênc hezar ciwanên tî, birçî 
û tazî li qirr û qiyameta pûka Qa-
muşan / Sariqamîşê diqewimîne. 
Bêyî fîşekekê biteqînin, tevdek di 
ser hev de diqerisin û dibin nola 
qurmê dara êvistê ya dibe kevirê 
oltû. Ew nod û pênc hezar ciwan, 
hema hema tevdekên wan zar 
zêçên kurdan bûn û Enver paşa bi 
telaqreşî ew li telefatê qewiman-
din. Heke li hemberî rûsan bi ser 
ket, ket û ger bi ser neket jî, êh! 
Jixwe hema bigre tevdekê wan zar 
zêçên kurdan bûn û di dema pêş 
de, ti kes ji kurdan, bikaribe serî li 
hemberî zilm û înkara wan rabike, 
namîne. Pirên wan tifalan, hîna 
kurya simbêlên wan nû xwêdan 
dabû.  

Gotineke me kurdan heye, di-
bêje: bi gur re dikuje, bi şivên re 
şînê digerîne. A ha ji ber vê bext-
reşiya vî necamêrî, min pirr hez 
dikir ez bi ronkahî bigihêjim Qa-
muşan / Sariqamîşa ku ji deh he-
zaran ciwanên kurd re bûye 
goristan: nod û pênc hezar ciwan; 
nod-û-pênc-he-zar-ci-wan! Bilêv-
kirêna wê çiqas hêsan e! Nod û 
pênc hezar ciwanên hingê, teqa-

bulî milyonek ciwanên niha dike. 
Bi nod û pênc hezar ciwan, pê sê 
welatên bindest tên rizgarkirin. Tê 
gotin çaxa bihar tê, dinya germ û 
ron dibe. Hingê termên gelek ci-
wanên qerisî, mabûn li ser du-
gulya daran. Li gorî vê rewşê, ew 
berfa di nav de qerisîbûn, di ser 
bilindahiya daran re bûye.     

Heta em dikevin herêma Qa-
muşanê/Sariqamîşê, êdî gur û 
kûçik ji hev nayên kifşkirin. Digel 
demsal havîna hulî ye jî, em di 
hundirê tomofîlê de dicemidin. 
Hindik dimîne em qlîma germ 
vekin. De vêca hesabê sir û se-
qema vê herêmê a çilê zivistanê li 
ba we ye. Li deşta jêr a welêt, ha-
vîneke soringî ya kizirandî heye. 
Li serheda jorîn jî demsal hîna bi-
hara virnî ye.  

Suletên kurên (bozkir) gurûzî 
yên kesk, nola mirovên tazî ku ji 
şerma deverên xwe yên mahrem 
binixumînin, wanî xwe bi raz-
mendî spartine hev. Bi meriv wa 
dihat ku, wî zozanî di navbera 
xwe de ji xwe re bi dizîka dikir 
kurtepist. Da ku kesek bi razên 
wan nehese.  

Mexseda me jî ew e ku em 
razên vî welatî yên veşartî, yên ji 
me hatine veşartin, em wan bibî-

nin û eşkere bikin. Em ji wê yekê 
re serwext in ku li dewr û berê 
Qersê gelek razên veşartî hene. Û 
niha em li Qersa rengîn in. Qersa 
ku meriv li germiyana welatê jêrîn 
be jî, çaxa navê wê tê bilêvkirin, 
meriv dicemide, meriv diqerise.  

A ha ew Qers! 
Piştî xwirênîyê, em xwe li ser 

kela Qersê dibînin. Jixwe eger tu 
derkevî ser kela Qersê, her wekî 
tu li tevahiya bajarê Qersê bigerî. 
Ew avahiyên wê yên di serdema 
rûsan de, bi mîmariya Baltikî ha-
tine avakirin, gelekî eyan dixuyê. 
Her wiha dêra wê ya ku di ser-
dema hukumdariya Bagart de ha-
tiye avakirin, nola Ayasofya ya 
rojhilat tê pênasekirin, li jêra kelê 
xwe li ba dike û dibêje va me ez li 
vê derê me! Ev dêra bi navê Doz-
deh Hewarî, di sedsala 10’emîn de 
hatiye avakirin, lê niha dewletê ev 
dêr kiriye mizgeft û navê wê ki-
riye “Mizgefta Kumbet” 

Kela Qersê, bi rewşa xwe ya 
niha li derdora hezar û 200 sal 
berê hatiye teşegirtin, lê wer tê 
texmînkirin ku ew jî li ser berma-
hiyeke Xaltî-Ûratûyan hatiye lêki-
rin. Lewra Qers jî, ji hêla pêşiyên 
kurdan ên xaltî ve hatiye 
avakirin.  

Sibîryaya welatê me: Serheda Jorîn2

Agît Yazar

Keştiya Alalû

Xerabeyên bajarê Anîyê

Gelê herêma bajarê Anîyê, wer bawer 
dikin ku efsaneya Keça Şahê Maran; 
ango Şahmaran li geliyê vî bajarî qe-
wimiye. Gotegot ew e ku sê heb hogi-
rên hev, xwe berdidin geliyê 
bakur-rojhilatê bajêr. Ev her sê hogir, 
li şargeke mişt hingiv rast tên. Ji wan 
her sê xortikan yek jê navê wî Bozo, 
an jî Bozoko ye. Bozo, xwe berdide 
şargê û bi zembîla hingiv ber bi jor ve 
dişîne. Çaxa Bozo zembîla hingiv a 
dawî dadigire û ji her du hevalên xwe 
yên li ser devê bîrê re dişîne. Her du 
hevalên wî, bi ben bi nava Bozo ve gi-
rêdayî, bera hundirê şargê dide, radi-
hêlin hingivê xwe û diçin. 

Bozoyê reben dimîne di binê 
şargê de û di halê xwe de digrî. 
Paşê bala xwe dide dawiya şargê, 
dinêre deriyek li ber wî vedibe. Bozo 
di wî derî re derbasî wî aliyê din 
dibe. Ew der, cîhaneke çikîcuda ye; 
welatê maran e. Û keçek heta navê 
mar, ji navê berjor jî miroveke pak û 
bedew, derdikeve pêşberî Bozo. Mar 
a nîvmirov, qîza şahê maran e; jê re 
dibêjin Şahmaran.  

Bozo tewanbar e. Lewra, zagona 
derbsbûna nav welatê maran, binpê 
kiriye, lê ji ber ku dilê qîza şahê 
maran, dilê Şahmaran dikeve Bozo, 
wî nakujin, lê wî serbest jî bernadin.  

Dem tê, dewran diçe. Rojekê 
Bozo di halê xwe de digrî. Lewra pir 
bêriya pîra diya xwe kiriye. Dilê Şah-
maranê jî bi Bozo dişewite, lê Şaha-
maran fikara dike ku çaxa wî serbest 
berde, dibe ku Bozo bêbextiyê li wê 
bike; lewra ew jî benîademî ye û di fit-
rata wî de jî bêbextî heye. Şahmaran, 
bi dilekî taswas sozê ji Bozo distîne û 
wî serbest berdide. 

Bozo tê ba pîra diya xwe. Bozo 
kur hildiçine û ji kesekî re qet qala tiş-
tekî nake. Dîsa dem tê, dewran der-
bas dibe, nexweşiyek li cesedê canê 
qralê bajarê Anîyê dide der. Derdekî 
bêderman e. Rimildar, rimilên xwe da-
vêjin. Kehanet ew e ku, goştê Şahma-
ran dermanê derdê qral e.  

Kî bi cihê Şahmaranê dizane kî ni-
zane? Tê gotin ku Bozokê lawê pîrê 
bi welatê Şahmaranê dizane. Qral, 
bangî Bozo dike. Çi bi bertîlan, çi jî bi 
tirstêfirandinê, Bozo tê rayê. Û Bozo, 
Şahmaran tê hildide.  

Çaxa Şahmaran çav li Bozo di-
keve, dilê wê çargope lêdixîne; dibêje 
qey Bozo li wê vegeryaye, lê pir najo, 
bêbextiya Bozo eyan dibe. Aveke tûj û 
şîregermî dadiwerive qibaxên çavê 
Şahmaranê. Kesereke kûr dikişîne. Bi 
dilekî kovan li Bozo dinêre û digel bê-
bextiya wî jî, razekê dide Bozo, jê re 
dibêje: goştê serê min şahrînî ye, yê 
teriya min jî bişifa ye.  

Piştî qral, Şahmaran ji xwe re dike 
qurbanî, Bozo jî diqîre, dibêje Şahma-
ran! Û xwe ji latê davêje. Heçî kesên 
biçin bajarê Anîyê û biçin ser wê latê; 
baş guhê xwe bidin bêdengiya wî gelî, 
ew ê dengê sewta Bozo ji kûûûr de bi-
bihîzin: lê Şahmaraaaaan!

Keça  
Şahê-maran û Bozo

Bajarê Anîyê yê antîk 48 km dikeve 
rojhilatê Qersê. Ji kavilên bajêr eyan 
dibe ku ev bajarekî dêwasa ye. Di 
wexta ev bajar li ser hemd û hêla xwe 
bûye, serjimara bajêr sed hezar kes 
bûye. Hingê serjimara bajarê Sten-
bolê, heyştê hezar kes bûye. Bajarê 
Anîyê, wextekê paytexta gelê ermen 
bûye. Paşê bajar dikeve destê kur-
dên Şeddadî û nêzî 300 salan dibe 
paytexta Şeddadiyan. 

Çaxa em di deriyê şêr re yê li 
hêla bakur, dikevin hundirê bajarê 
Anîyê, roluyefa şêrekî bi xetên tûj ha-
tiye sêwirandin, me pêşwazî dike.  

Gelekî balkêş ku sê aliyên bajarê 

Anîyê, hêla başûr, rojhilat û rojava ji 
hêla çemekî ku di geliyekî pir kûr de 
diherike, hatiye çeperkirin. Ji van her 
sê aliyan, bajar ji hêla ewlehîyê ve, 
gelekî guncan e. Ne Selçûkî, artêşa 
Îskenderê Mezin jî were, nikare xwe 
bi van her sê aliyên bi geliyekî kûr 
hatiye dorpêçkirin, bigihîne bajêr. 
Tenê aliyê bajêr, hêla bakur bi reşayê 
ve girêdayî ye. Û ev alîyê bakur jî, bi 
du dîwarên bilind û fire, li pişt hev ha-
tine lêkirin û hatiye qewîkirin. 

Bi dehan avahiyên ji hev balkêştir 
li ber çavan dikevin. Ev avahiyên li 
ser niga mane, bi gelemperî mabe-
dên olî ne. Rengê kevirên avahiyan, 

ne sor e, ne reş e, ne gewr e, ne bej 
e, ne zer e, ne qehweyî ye û ne ti 
reng e; rengekî ji hemû rengan cuda-
tir e. Ger meriv çavê kesekî girêbide 
û bibe li naverasta kavilên bajarê 
Anîyê deyne û xwe jê vedize were, 
û paşê ew kes çavê xwe veke, li 
dora xwe binêre, ew ê sond bixwe, 
ev der dinyayeke din e; an li ser 
hîvê ye, an li ser marsê ye, an jî ger-
sitêrkeke din a ku jiyan hîna nû çend 
sal berê lê tefiyaye.  

Li Anîyê, mîmariya ermanan eyan 
beyan serdest e. Avahiyên eyan ên li 
ber çavan dikevin, bi gelemperî dêr 
in. Loma ji bajarê Anîyê re, bajarê 

1001 dêran jî hatiye gotin. 
Li Anîyê, mizgeftên di dema Şed-

dadiyan de hatine çêkirin jî hene. Her 
wiha agirgedeh jî lê hatiye dîtin. Li 
gorî agirgedeh jî li vî bajarê antîk 
heye, nexwe zerdeştî jî li vir jîyane. 
Ev jî tê wê wateyê ku dîroka vî bajarî, 
ji du hezar salan wêdetir e. 

Gava meriv li nav kavilên bajêr 
digere, çarşiyeke dikîdirêj derdikeve 
pêşiya meriv. Li rast û çepê meriv, 
dikanên esnafan bi çavên vala li 
meriv dinêrin. Dikanên vala, mîna 
reş girêdabin û şîna xwediyê xwe 
yên ji hev tertilî digerînin, wanî melûl 
û dilzîz dixuyên.  
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