
Rojnameya
Heftane

27 Çile - 2 Sibat 2020

Hejmar: 6

Buha: 4 TL

rojname@xwebun.org

Peyva ‘zimanê dayikê’ di gelek zimanan de pey-
veke rûniştî ye. Gelek civak zimanê ku di biçû-
kahiyê de tê fêrkirin, wek zimanê dayikê bi nav
dikin. Lê pênase û naveroka vê peyvê li gorî hiş-
mendî û çanda civakan her wiha li gorî şert û
mercên heyî diguhere... Munewer Azîzoglu Bazan / R.2

Ji zimanê ‘bav û kalan’...
Divê plan, plansazî û bernameya ziman û çandê
ya kurdan hebe. Ji bo ku rewşa zimanî û hel-
westa gel diyar bibin, divê xebatên rapirsînê
werin kirin. Di qada ziman û perwerdeyê da bila
navenda amadekirina materyalan were avakirin
û xebatên domdar werin kirin... Samî Tan / R.5

Geşkirina çand û zimanî
Kal û pîran gotin ku di nav me da tenê ta-
ximê diranê Zelêxanê heye, ew jî dema bi me
hêrs bibe diranê xwe nade me, lê gava ku
dilê wê xweş be taximê diranê xwe dide me,
em dor bi dor bi wan diranê Zelêxanê xwa-
rina xwe bi lez û bez dicûn... Kewê Redkan / R.10

Diranê Zelêxanê
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Derî ji bo yekitiyê vedibin

Dema mirov li destpêka
mirovahiyê dinihêre dibîne
ku yên civakê avakiriye û
pêşengî ji civakê re kiriye
jin in. Dîroka sînemayê
dîrokeke kevn nîn e lê belê
tu dinihêrî yan navê jinê
tune ye yan jî wekî ne bihêz
û kêmaqil e, hatiye dîtin. Lê
belê rastî ne wisa ye, dîrok ji
hêla serdestan ve hatiye
nivîsîn. Dema tu dîroka
sînemayê dikolî jin hene û
karên gelek hêja jî kirine.
Yek ji van jinan jî Alice Guy
Blache ye... Ceylan Akbaşli / R.3

Di sînemayê de
jinek; Blache

Li Rûsyayê bi navê Vagner
şîrketeke leşkerî û peretî
heye lê li Rûsyayê bi
awayekî fermî hebûna vê
şîrketê nayê qebûlkirin. Di
rojnameyên nêzî hikûmeta
Rûsyayê de behsa vê şîrketê
nayê kirin, lê haya cîhanê ji
vê şîrketê heye û endamên
wan li Ûkrayna û Sûriyeyê
dimirin. Ev şîrket ewil li ba-
jarê Donbaskê yê Ûkray-
nayê derket holê û piştre
berê xwe da Sûriyeyê. Niha
jî li Lîbyayê behsa hebûna
wan tê kirin... Aysel Tabak /R.6

Leşkerên peretî
yên Rûsyayê

Têkilîya dagirker û dagirbûyî,
kolonyalîst û kolonîbûyî,
serdest û bindest, stemkar û
stembar, jin û mêr her çiqas
di nav xwe de û ji dîyalek-
tîka efendî û kole cîyawazî
û taybetîyên wan hene jî, di
kokê de digihêjin dîyalek-
tîka efendî û kole. Ji ber vê
yekê, em dikarin van têk-
ilîyan bi dîyalektîka efendî
û koleyê bixwînin û
binirxînin. Di dîyalektîka
efendî û kole de azadkerîya
muzîka Sîya Şevê...
Welat Ramînazad / RÛPEL - 11

Muzîka
Sîya Şevê

Çaw kor,
ziman lal

M. Alî Ertaş
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Dilê min bi Şengalî 
lê dixe îro!

Asya Xerzan
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Riha de çirê pîrekî û
mêrdey fek jobînî...

Cemîl Oguz
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Bi salan e nîqaşên li ser yekitiya neteweyî didomin. Herî dawî li Amedê partiyên kurd ji bo
yekitiya neteweyî komxebat li dar xist. Bi rastî heta niha jî, ji bo yekitiyê ji bilî bangewaziyan
tiştek nehatiye kirin. Ji ber berjewendiyan ev barê giran li erdê ma. Cara yekem e ku partiyên

kurd ji dil û can hatin cem hev û hewl didin vî barê giran hilgirin... RÛPEL - 7

Xeleka şêwekariya kurdî nehatiye duristkirin
Şêwekar û rojnamevanê kurd Lukman Ehmed
ku salên dirêj xwe daye ser şêwekariyê û di
vî warî de bûye xwedî berhemên bedew, bi
xêzên xwe tu caran xwe dûrî rojeva kurdan
nekiriye. Ew her dem bi tablo û xêzên xwe li
welat û derveyî welat bûye mêvanê bi dehan
pêşangehan. Şêwekar Ehmed ev tişt anî

ziman: “Ez her dem dibêjim ku hunermend
wek fîlter e, alav û keresteyên xav û xwezayî
ji civakê distîne û di raman û xeyalên xwe de
wan ji nû ve daifirîne û careke din bi şêwa-
zeke din vedigerîne civakê. Netewe, çand e,
huner e û ziman e, ji ber ku ev dibin gew-
deyê neteweyê.”... Hevpeyvîna Rizoyê Xerzî - R.4

Gundê Şatiroxliyê ji Qersê 30, ji Dîgorê 20 kîlome-
treyan dûr e. Li alî rojava, gund pala xwe daye girê
Şatiroxliyê. Rasta pêşiya wê; çayira axê û kirê ker-
aliyê ye, ev rast heya sînorê gundên Bazarcix, Gul-
heyran û Eylasinco fireh dibe... Ayhan Erkmen / RÛPEL -8 

Gundê Şatiroxlî

Zimanê kurdî zimanekî gelek kevnar e.
Rehên zimanê kurdî xwe digihînin pênc
hezar sal berê. Taybetiyeke zimanê kurdî
heye ku gundewariyê mohra xwe lê xis-
tiye. Ziman di bêjinga pêdiviyên vê
jiyanê re derbas dibe, dikare têra danûs-
tandinan bike. Ji ber vê rastiyê ziman
xwe dispêre ragihandina hêsan. Ziman
çiqas hêsan be têgihîştin jî ew qas hêsan
dibe... Yaşar Eroglu / RÛPEL - 5

Ji gundewariyê ber bi 
bajarvaniyê ve êşa zimên
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Munewer Azîzoglu Bazan

Ji zimanê ‘bavûkalan’
ber bi yê ‘dayikan’ ve
Peyva ‘zimanê dayikê’ di gelek zimanan de
peyveke rûniştî ye. Gelek civak û netewe
zimanê di biçûkahiyê de tê fêrkirin, wek zi-
manê dayikê bi nav dikin. Lê pênase û na-
veroka vê peyvê li gorî hişmendî û çanda
civakan her wiha li gorî şert û mercên heyî
diguhere. Her çiqas di hêla zimannasiyê de
zimanê dayikê beyî ku rola ‘dayikê’ bê di-
yarkirin, wek ‘zimanê ku di destpêkê tê fêr-
bûn, zimanê ku mirov xwe baştir pê îfade
dike yan jî wek zimanê yekemîn’ bê pêna-
sekirin jî, gelek zimanzan di vê pêyvê de
balê dikişînin ser rola dayikê. Ango zarok
berî were dinyayê dengê diya xwe nas dike,
bi deng û zimanê dayika xwe mezin dibe.
Têkiliya yekemîn bi dayikê re ye. Lewre zi-
manê yekemîn, wek zimanê dayikê tê bi-
navkirin. Ev pênase bêguman ji hêla hin
jinan û femînîstan ve jî bi şanazî tê silavki-
rin. Wek gelek nirxên civakî ziman jî bi
dayik, ango bi jinê ve tê girêdan. Heta di
nîqaşên me yên navxweyî de jî her tim
mirov/jin di pêşketin û paşketina zimên
de balê dikişînin ser rola dayikên kurd.
Ango tê gotin ku zimanê kurdî heta niha
bi saya dayikên kurd xwe parastiye, aniye
roja me û ji niha şûn ve jî divê dayik bi zi-
manê kurdî bi zarokên xwe re bipeyivin
da ku ziman dikaribe xwe bigihîne nifşên
nû. Ger dayik vê yekê nekin, dê ziman
winda bibe û ew ê berpirsiyarên helan-
dinê jî destpêkê dayik bin.

Lê ev tesbît li beramberî niyet û xwes-
teka xwe ya paqij hinek pirsgirêkan di nav
xwe de dihewîne: Bêguman di parastina zi-
manê kurdî de roleke pêwîst a dayikan
heye. Lê dema mirov vê tesbîtê bi aliyên
din ên civakê re negire dest dê gelek kê-
masî derkevin holê. Dayiktî ligel taybetiya
xwe ya biyolojîk kategoriyeke civakî, polîtîk
û çandî ye. Li gorî taybetiyên civakan, li
gorî demê naverok û wateya wê diguhere.
Ya ku îro di vê mijarê de tê destgirtin, ango
dayika ku di nav malê de beramberî karû-
barên malê berpirsiyariya xwedîkirin û per-
werdeya zarokan digire ser milê xwe, îcada
sedsala 20’emîn e. Dayikatiya malbata teng,
qada taybet û girtî, endama saziya herî bin-
gehîn a baviksalariyê ye. Lê em dizanin ku
dayiktî û xwedîkirina zarokan heta dest-
pêka sedsala modernîteyê peywîrên civakî
bûn, ne takekesî (individuel) kolektîf bûn.
Zarok ne tenê di bin berpirsiyariya dayi-
kan de bûn, bav û civak jî di perwerdeki-
rina zarokan de roleke wan a girîng hebû.
Zarok ligel zimanê xwe, çand, nirx û kev-
neşopiyên civaka xwe ji kesên derdora
xwe bi rêya dan û standin, çavdêrî û şo-
pandinê fêr dibûn. Mal ne qada taybet bû.
Zarok û dayik di heman demê de enda-
mên qada cemaweriyê bûn.

Lewma jî mirov dikare bibêje ku ya zi-
manê kurdî (an jî bi giştî zimanên ne xwedî
saziyên navendî) gihandiye roja me, ligel
gelek sedemên din civakîbûna komunal e;
ne dayiktiya modern e ku îro em ji bo vê
yekê spasiya wê dikin û ji bo têkçûna
zimên jî wê tawanbar dikin. Ya ku zimên
tune dike têkçûna civaka komunal e.

Zana Farqînî di nivîseke xwe de (2006)
balê dikişîne ser bikaranînên modern ên
cuda wek ‘zimanê zikmakî, zimanê maderî,
zimanê dayikê’ û hwd. Li gorî Farqînî di zi-
manê kurdî de gotina ‘zimanê bav û kalan’
tê bikaranîn; lê ger mirov bixwaze dikare
awayê wê yê modern ango ‘zimanê dayikê’
jî bi kar bîne. Peyva ‘bav û kalan’ mijareke
rexneyê ye, lê bila niha bimîne. Lê ji ‘zimanê
dayikê’ zêdetir a rastiya zimanê kurdî dide
der, bi rastî jî peyva ‘zimanê bav û kalan’ e.

BiyanDi sînemayê de derhênera jin a yekem
Dema mirov li destpêka mirova-
hiyê dinihêre dibîne ku yên ci-
vakê avakiriye û pêşengî ji
civakê re kiriye jin in. Jin her
tim bûne rêvebir û xwedawenda
civakê. Lê çi qewimî ku jin bû
cînsa duyemîn. Jin bijîşk û hu-
nermenda yekemîn bû, çawa bû
cînsa duyemîn.

Jin zanist bû lê di yûnana
antîk de çawa bû mêrê nîvco. Vê
pirsê em ji xwe dikin; çawa bû
ku ji her hêlê ve di nav civakê de
rola me hat dizîn. Ji hêla zanistî,
felsefî, olî û hunerê ve… Dema
tu li hunerê dinihêrî yan jin tune
ne yan jî di wêne, wêje, şano û
sînemayê de wek meta hatine bi-
karanîn.

Dîroka sînemayê dîrokeke
kevn nîn e lê belê tu dinihêrî yan
navê jinê tune ye yan jî wekî ne
bihêz û kêmaqil e hatine dîtin.
Lê belê rastî ne wisa ye, dîrok ji
hêla serdestan ve hatiye nivîsîn.
Dema tu dîroka sînemayê dikolî
jin hene û karên gelek hêja jî ki-
rine. Yek ji van jinan jî Alice
Guy Blache ye.

Çîrokan tev li sînemayê kir
Alice Guy Blache di sala

1873’yan de li Fransayê
ji dayik bûye. Di sîne-
mayê de derhênera
jin a yekem e.
Yek ji wan kesan
e ku çîrokan saz
kiriye û tev li
sînemayê ki-
riye. Di dest-
pêkê de di
sînemayê de
tenê girteyên
yekdeqeyî hebûn,
çîrok tunebûn. Hin
bi hin çîrok li sîne-
mayê zêde bû.

Dîrokzanên sînemayê yên sî-
nematografiyê îcad dikin, fîlman
çêdikin û nîşan didin, sînemayê
bi Auguste û Louîse Lumîere
didin destpêkirin. Dûre navên
wek George Melîes, Edwîn S.
Porter,Grîffîth û hwd. li wan
navan zêde dibin. Bêguman ev
kes tev mêr in! Lê gava mirov
bala xwe baş dide dîroka sîne-
mayê mirov dibîne ku piştî Lu-
mîeran keseke bi navê Blache
heye û li gor dema xwe fîlmên

pak çêkirine, lê mixabin em navê
wê zêde nabihîzin û ew nav qet

nayê bibîranîn. Fîlmên Lu-
mîera çiqas baş bin jî

fîlmên Blacheyê du
qat ji fîlmên wan

baştir in. Sîne-
maya ji sala
1895’an tê des-
têpêkirin û
Blache jî di
sala 1896’an de
dest bi çêkirina

fîlman kiriye.
Wekî tê zanîn wê

demê hêj mafê
dengdayîna jinan tu-

nebû û jin bi hêsanî nikari-
bûn hin karan bikin. Lê Alice
Guy Blache xwe li derhêneriyê
girêdabû û li gor dema xwe fîl-
mên hêja derxistbû holê.

Stûdyoya fîlmê ava dike
Blache ku demek li Fransayê

dimîne, piştre derbasî Amerîkayê
dibe û li wir bi cih dibe. Blache
wê demê stûdyoyek bi navê
‘Salox Stûdios’ ava dike û karê
prodûktoriyê jî hildigire ser milê
xwe. Blache li wê stûdyoyê

gelek fîlm çêkirine û mirov wan
fîlman di roja me de jî dikare te-
maşe bike. Li gor destpêka sîne-
mayê û hişmendiya ku jin di mal
de heps dikir û nedixwest ew tu
afrînerî derbixe holê, Blacheyê
karên gelek baş û serkeftî kirine.
Lê tevî ewqas serkeftinên Blac-
heyê, di karê sînema û hunerê de
jî navê wê nedihat gotin.

Bi hunera xwe dijî
Lê belê her çiqas kesên dî-

roka hunera sînemayê dinivîsin
ew bi bîr nedianîn û ew didin ji-
bîrkirin jî Blache bi jiyan, huner
û fîlmên xwe hê jî dijî.

Em wekî jin ji dîroka ku ji
aliyê serdestan ve hatiye nivîsîn
red dikin û dibêjin ku em ê bi
xwe dîroka xwe bikolin û heqî-
qetê derxin holê…

Navên çend fîlmên Blacheyê:
Fîlma La Fee Aux Choux di

1896’an de, fîlma Anarchîte di
1906’an de, fîlma Femînîzmê di
1906’an de, fîlma Dance Serpen-
tine di 1900’î de û fîlma Fallîng
Leaves di 1912’yan de hatiye
kişandin.

Ceylan Akbaşli

Ji ber krîza civakî dawî li jiyana xwe tînin

Li başûrê Kurdistanê hefteya
borî herî kêm du jin bedena
xwe dan ber agir û jiyana xwe
ji dest da. Piştî van her du bû-
yeran mijara xweşewitandina
jinan ket rojevê.

Li gelemperiya Başûr
hema bêje ji sedî 95’ê jinan bi
rêya şewatê dawî li jiyana
xwe tînin. Li gorî îstatîstîkan
salê bi sedan jin bi vî awayî
xwe dikujin.

Li başûrê Kurdistanê ku
para xwe ji geşadanên li Roj-
hilata Navîn digire, ligel krî-
zên siyasî û aborî, krîzeke
civakî jî heye. Wekî her carê
di nav van krîzan de herî zêde
jin tên eciqandin. Jinên ku di
nav civakê de ne xwedî maf
in, her tim wek sedema pirsgi-
rêkan tên dîtin û zext li wan
tên kirin. Ji ber vê yekê jinên
başûrî yên ku di civakê de tên
eciqandin, bi xweşewitandinê
peyamê didin civakê.

Li gorî hin derûnnasan

(psîkolog) jin bi vî awayî êş û
zextên civakê yên li ser xwe,
bi xweşewitandinê nîşanî ci-
vakê didin. Lê tevî vê yekê jî
bûyerên bi vî rengî ji raya
giştî tên veşartin. Li aliyê din
desthilata heyî li cihê ku çare-
ser bike, bi polîtîkayên xwe
yên şaş bêhtir dibe sedem ku
bûyerên bi vî rengî zêde bibin.

Saziyên jin zêde ne çalak in
Lê tişta herî berbiçav ew e

ku li hemberî bûyerên bi vî
rengî saziyên jinan ên Başûr jî
ewqas ne çalak in. Jixwe par-
lamenterên jin di bin bandora
polîtîkayên partiyên xwe de
ne û ji ber vê yekê pir zêde
naçin ser bûyerên wiha. Ev
helwesta saziyên jinan û par-
lamenterên jin dibe sedem ku
jin bê hêvî bibin û serî li rêba-
zên bi vî rengî bidin.

Bi taybetî jinên başûrî herî
zêde ji neçalakbûna saziyên
jinan bi gazinc in. Jin diyar
dikin ku saziyên jinan zêde bi
pirsgirêkên jinên herêmê re
eleqedar nabin. Ji bilî çend sa-

ziyên jinan, kes li pey kuştina
jinan nakeve. Ji ber vê yekê jî li
herêmê hejmara jinên ku xwe
dikujin bi zelalî ne diyar in.
Çimkî ne mekanîzmaya jinan ku
van bûyeran bişopîne heye û ne
jî hikûmet ji aliyê zagonan ve tu
çareseriyek pêk tîne. Ev her du
sedemên bingehîn dibin sedem
ku jin dawî li jiyana xwe bînin.

Ji ber vê yekê li başûr Kur-
distanê, divê demildest ji bo
ku jin dawî li jiyana xwe ney-
nin, saziyên jinan hîn çalaktir
erka xwe bi cih bînin. Jin
encax bi awayekî birêxistin-
kirî û bi avakirina têkiliyên
xurt ên di navbera xwe de di-
karin rê li bûyerên xwekuştina
jinan bigirin.

Navenda Nûçeyan

Alice Guy
Blache di sala

1873’yan de li Fransayê
ji dayik bûye. Di

sînemayê de yekem
derhênera jin e. Yek ji wan
kesan e ku çîrokan saz
kiriye û tev li sîne-

mayê kiriye
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Sansur êdî nepenî û bê nav e. Berê
navê wê hebû. Berê kras û fîstanê wê
hebû. Zengil di stuyê psîkê de bû.
Dema psîk dihat, dengê zengil bilind
dibû. Mişkê derketibû derveyî qula
(kun) xwe, bi dengê zengilê re, xwe
davêt qula xwe. Xwe ji pisîkê diparast.
Ger ku pisîkê mişk zevt kiribûya, mişk
li hewa dixwar. Mişk tune dikir. Li vir
zengilî rastî ronî dikir. Hatina pisîkê
aşkere dikir. Lê pisîk mişkê bi çav û
guh naxwaze. Tiştê ku hatiye serê Ha-
lacî Mansûr, an jî Pîr Sultan Abdal tên
zanîn. Li ser vê erdnîgariyê hema bêje
em rastî her cure rêbazên desthilatda-
riya zordar tên. Tê fêmkirin ku fikra
azad, cuda û muxalif her tim
bedel daye.

Sansur; veşartin û bincilkirina rasti-
yan e. Ji bo ku rastî neyê dîtin û ev
rastî nebe sedema dîtina qirêjî û kemê-
lên genî yên îktîdar û hêzên serdest,
van rastiyan sansur dikin. Hêzên ser-
dest, bi zagon û fermana rayedarên îk-
tîdar, daraz û dewletê van rastiyan
bincil dikin û ji civakê vedişêrin. Dew-
let, îktîdar û hikûmetên ku zordestiya
xwe li ser civakê ferz dikin û dixwazin
her dem serdestiyê bikin, serî li rêya
sansurê didin. Destûr nadin ku hêzên
dijber nêrîn, daxwaz û rexneyên xwe
bînin ziman û parastina xwe bikin.

Sansur, amûra serdestan e ku pê
bindestan bêdeng dike. Amûra koleki-
rinê ye. Ji bo zilm û serdestiya xwe
rewa bike naxwaze rastî ronî bibe.
Naxwaze ala rastiyan hil bibe. Al azadî
û ronahî ye. Azadî dijminê zordestiyê
ye, ji ber ku ji rastiyan ditirsin. Hêzên
serdest û îktîdarê ji ber genî û qirêj in,
naxwazin rastiya wan bê dîtin. Ji ber
vê yekê ji tarîtiyê hez dikin û ji rona-
hiyê ditirsin. Ji deng ditirsin, dixwazin
guhan ker bikin; ji roniya çavan ditir-
sin, dixwazin çavan birijînin; ji ziman
ditirsin, zimanan lal dikin. Aqil û mejî
felç dikin û di serî de hepis dikin. Seri-
yan dikin qereqol. Hubra pênûsan
zuha dikin. Kamera û wênekêşên roj-
namegeran perde dikin. Naxwazin lîs-
tika rastiyê dakeve ser dikê û hebûna
xwe bidin nîşan bidin.

Berê sansur dikirin, lê niha qedexe
dikin. Ji Îskenderê Mezin heya Sezar,
gelekan sansûr û qedexe xistiye meri-
yetê. Tirkiye jî di warê sansûr û qede-
xekirinan de gelek navdar e. Ji
serdema împaratoriya Osmaniyan heta
avakirina komarê, ji avakirina komara
Tirkiyeyê heta îktîdara AKP'ê, sansur
her û her bi kiras û rengên cuda di-
dome. Car caran bi zagon û biryarna-
meyan, car caran bi zext û tundiyan,
car caran bi awayekî nepen û veşarî
hebûna xwe domandiye.

Dewleta Osmanî, di 1862’an de
Midûriyeta Giştî û MATBUAT’ê da-
mezirand. Di 1864’an de Nîzamna-
meya MATBUAT’ê ku ji fransiyan
werger kirin kete meriyetê. Ev nîzam-
name hete îro ruhê sansurê diparêze.
Di dema Abdulhamîtê 2’emîn de san-
sur pir dijwar bû. Dîsa ji sala 1923‘yan
heta sala 1938’an, bi guherînên di qa-
nûna Matbuatê de bi taybetî qedexeya
beramberî weşanên siyasî dijwartir
kirin. Dîsa ji salên 1980'î heta 2020'an
bi zagonên RTUK, OHAL û KHK'an
sansura bê nav derxistin pêş. Definki-
rina cenazeyan tê sansurkirin û nîvê
şevê cenaze tên definkirin. Çalakiyên
li qada Galatasarayê û qadên din san-
sur dikin. Çalakiyên ji bo dîtina Gulis-
tan Doku sonsur dikin û hwd. Sansur
heye lê navê wê tune ye.

Çav kor, ziman lal
Mehmet Ali Ertaş

Notirvanî li ser şopa cerdevaniyê ye

Pergala Notirvaniyê, piştî Hewl-
dana Darbeya Leşkerî ya 15’ê
Tîrmehê, li Tirkiyeyê ket meri-
yetê. Li gel ku pêwîstiyeke bi vî
rengî tune ye jî ev pergal niha di
meriyetê de ye û di bin banê wê
de bi hezaran kes hatin çekdarki-
rin. Li gel destpêkê hat gotin ku
notirvan dê li taxan bixebitin û
agahiyên îstixbarî kom bikin jî,
bi awayekî neqanûnî roj bi roj ra-
yeyên wan zêde bûn. Niha li
qadê mîna polîsan dixebitin û bi
awayekî kêfî pêşiya mirovan di-
girin û nasnameyan kontrol
dikin.

Notirvaniya alîkariyê!
Ev pêkanîna notirvanan di nav

civakê de rastî bertekên tund tê. Pi-
raniya civakê pergalê weke pergala
AKP’ê dibîne û vê pêkanîna notir-
vanan qebûl nake. Di çend mehên
dawîn de li gelek deveran ji ber
kontrola nasnameyê ya notirvanan,
di navbera welatî û notirvanan de
pevçûn derketin. Desthilata AKP’ê
ji bo ku li gorî xwe vê nîqaşê ji holê
rake, hefteya borî têkildarî pergala
notirvaniyê pêşnûmeqanûneke bal-
kêş pêşkêşî serokatiya meclisê kir.
Parlamenterên AKP’ê di vê pêşnû-
maqanûnê de daxwaz dikin ku ra-

yeya notirvanan bê zêdekirin. Heke
pêşnûmaqanûn bê qebûlkirin dê ji
niha şûn ve notirvan karibin li tax û
sûkan nasnameya welatiyan kontrol
bikin. Di nav hefteyê de serokwe-
kîlê koma AKP’ê Mehmet Mûş tê-
kildarî pêşnûmeqanûnê daxuyanî
dabû û diyar kiribû ku ew ji bo
notirvan karibin alîkariya gel
bikin rayeya kontrolkirina nasna-
meyê didin notirvanan.

Gel jê aciz e
Alîkariya (kontrolkirina nasna-

meyê) ku Mûş qala wê dike di nav
gel de weke îşkenceyê tê pênaseki-
rin. Her çiqas carna wezîrê karên
hundir Suleyman Soylû, bi kontrol-
kirina nasnameyan propaganda
bike û daneyên vê mijarê parve
bike jî gel ji pêkanînê gelek aciz
bûye. Hin caran ji ber kontrolkirina
nasnameyan a li xalên kontrolê di
rêyan de bi kîlometreyan wesayît li
dû hev rêz dibin. Ev yek li ser rêya
ne bes bû, niha heman pêkanîn li

tax û sûkan jî tê belavkirin.

Bi israr dixwaze
Ji ber vê pêkanînê dibe ku di

rojên pêş de pirsgirêkên gelek
mezin peyda bibin. Ji ber ku notir-
van li tax, navçe û bajarên xwe pey-
wir dikin, dibe ku vê rayeyê bi
awayekî nebaş bê bikaranîn. Dibe
ku notirvan rayeyê ji bo tolhildanê
jî bi kar bînin. Li gel ku demeke
dirêj e, ji ber pêkanînên notirvanan
li ser pergala notirvaniyê nîqaş tên
kirin jî AKP bi israr dixwaze vê
pergalê berbelav bike. Wê ev yek jî
gelek pirsgirêkên civakî bi xwe re
bîne. Ev nîqaş beriya niha ji bo per-
gala cerdevaniyê jî hatibû kirin.

Pergala Cerdevaniyê, di sala
1986’an de ji aliyê serokwezîrê
demê Tûrgût Ozal ve ketibû meri-
yetê. Wê demê li ser vê pergalê jî
gelek nîqaş derketibûn û hişyarî ha-
tibûn kirin ku dê cerdevan bibin se-
dema pirsgirêkên civakî. Li gel van
nîqaş û hişyariyan jî pergala cerde-

vaniyê ketibû meriyetê û bi hezaran
kes li bakurê Kurdistanê bûbûn cer-
devan. Cerdevan di nav salan de
tevlî gelek bûyeran bûn.

Heman pergal in
Niha navê bi sedan cerdeva-

nan di cînayetên faîlî meçhûl de
derbas dibe. Li gel vê rewşê jî
pergala cerdevaniyê bi salan e tê
berdewamkirin û nayê terikandin.
Her partiyên ku hatin ser desthi-
latê, pergala cerdevaniyê li gorî
xwe revîze kirine û ji bo girtina
dengên cerdevanan daxwaza ra-
kirina pergalê paşguh kirine.

Di encamê de pergalên cerde-
vanî û notirvaniyê heman pergal
in. Ji ber vê yekê her du pergal jî
li şûna feydê, bi dehan xesarên
wan hene. Acizaya civakê ya ji
her du pergalan jî nîşaneya vê
yekê ye. Ji bo vê yekê ye kesên
ku li van pergalan xwedî derdik-
evin û wan diparêzin, kesên nêzî
desthilatê ne.

Ji bo ku pergala notirvaniyê jî
weke ya cerdevaniyê mayînde
bibe, AKP rayeyên wê zêde
kirin. Lê ji ber pêkanînên wan,
civak weke cerdevaniyê ji
pergala notirvaniyê jî aciz e

Qedrî Esen

Tirkiye, 20’ê Çileya 2018’an bi
komên girêdayî xwe ve êrîş bir
ser bajarê Efrînê yê rojavayê
Kurdistanê û di encama êrîşên 2
mehan de bajar dagir kir. Di êrî-
şan de bi sedan jin, zarok û sivîl
hatin qetilkirin û bi hezaran kes
ji cih û warên xwe bûn.

Ji destpêkê heta niha kesên
ku li Efrînê mane jî bi êrîş û îş-
kenceyeke dijwar re rû bi rû ne.
Komên girêdayî Tirkiyeyê bi
ser malên kesên ku li Efrîn û
navçeyên wê mane de digirin û
bi berdêla pereyan wan direvî-
nin. Hefteya borî li gundê Ma-
ratê yê Efrînê dîsa 10 kes ji
aliyê komên çekdar ve hatin
revandin.

Di nav kesên hatin revandin
de jinek jî hebû. Kesên hatin re-
vandin temenê wan di navbera
25 û 40 salî de ye. Navên sivîlên
ku hatin revandin wiha ne:
Rêzan Elî, Seîd Xelîl, Elî Hen-
nan, Elî Xelîl, Rûken Heyder,
Ehmed Evdo, Salah Ebdulrah-
man, Salah Memo, Ehmed Omo
û Ehmed Bozan.

Komên çekdar, piraniya
kesên ku direvînin îşkenceyên
giran li wan dikin û wêne û dî-
menên wan dikişînin û ji mal-
batên wan re dişînin. Bi vê
rêbazê pere ji malbatan dixwa-
zin. Malbatên ku pere nedin jî
îşkenceyên giran li xizmên wan
dikin û wan dikujin. EFRÎN

Revandina sivîlan
li Efrînê didome

Plan û xebata avakirina Oto-
gara Navçeyan a Rojava ya
Amedê, dema hevşaredarên
berê yên Amedê Gultan Kişa-
nak û Firat Anli hat destpêki-
rin. Berî ku otogar temam
bibe, Şaredariya Bajarê Mezin
a Amedê, di sala 2016’an de ji
aliyê wezareta karên hundir ve
hat desteserkirin. Hevşaredar
Kişanak û Anli ji peywirê hatin
dûrxistin û Cûmalî Atîlla weke
qeyûm tayînî şûna wan hat
kirin. Otogar, dema qeyûmê
berê Cûmalî Atîlla di 9’ê tîr-
meha 2018’an de vebû û dest

bi dayîna xizmetê kir.
Eywana bêhnvedanê ya oto-

garê ku hê 3 sal di ser vebûna
wê re derbas nebûye, ji ber
xemsariya rêveberiya qeyûmê
niha Hasan Basrî Guzeloglû,
ketiye rewşeke wisa ku nikare
bê bikaranîn. Kursiyên nûpînû
ku beriya 3 salan li eywanê ha-
tine bicihkirin, ji hev ketine û
boyax û alçiya qartiyan bi ser
wan de hatiye. Li gel ku xiz-
meta li otogarê di saetên şevê
de bi dawî dibe û nayê dayîn jî
deriyên eywanê bi şev û roj ve-
kirîne. Ji ber ku eywan di vê
rewşê de ye van rojên bi sir û
seqem kes nikare li eywanê
bêhna xwe vede.

Qaşo eywana
bêhnvedanê ye

Navenda Nûçeyan
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Şêwekar û rojnamevanê kurd Lukman
Ehmed ku salên dirêj xwe daye ser
şêwekariyê û di vî warî de bûye xwedî
berhemên bedew û bi xêzên xwe tu
caran xwe dûrî rojeva kurdan ne-
hiştiye. Ew her dem bi tablo û xêzên
xwe li welat û derveyî welat bûye mê-
vanê bi dehan pêşangehan. Me xwest
ku Ehmed vê hefteyê bibe mêvanê
Xwebûnê û me pê re ev hevpeyvîn kir.

Lukman Ehmed kengî û çawa
dest bi şêwekariyê kir?

Ji zarokiyê ve hunera şêwekariyê
bala min kişand, bêyî ku ez dizanibim
bê ew çi ye û çawa ye. Lê behreya min
a zarokiyê bi kişandina xêzan û çêki-
rina wêneyan bala mamosteyên dibis-
tana seretayî li bajarokê Dirbêsiyê
kişandibû. Hinekî bala min kişandin û
bawer dikim ji wê demê ve ez bûm
evîndarekî neçar ji xêzkişandinê re. Ji
berê ve ew pencera min a bi tenê bû ji
bo derbirîniyên xwe bînim der.

Destpêkê te hunerên kîjan
şêwekarên kurd nas kirin û ban-
doreke çawa li ser te kir?

Li bajarê Dirbêsiyê hunermend
Îbrahîm Heyderî hebû (merivê bavê
min bû, ew di temenê bavê min de
bû). Ew kesekî taybet bû di civatê
de û dema ez bi malbatê re diçûm
serdana mala wan, wî bala min pir
dikişand, bêhtir kesayeta wî bû di
wê demê de wekî rewşenbîr û
mirovekî taybet dihat naskirin.

Li rojavayê Kurdistanê û
Sûriyeyê ji salên 50’î û 60’î
şêwekarên kurd ên bi nav û
deng hebûn. Gelo sedemên
pêşketina vê hunerê di nav kur-
dên Rojava de çi bûn?

Ez bawer dikim bi rewşa
Sûriyeyê ya giştî ve girêdayî bû ku

pêlek ji guhertinên mezin di
Sûriyeyê de dibûn. Yek ji wan ban-
dora komunîzmê bû li ser nifşên nû
ji xort û keçên kurdan li hemberî
gurbûna pêla neteweperestiya erebî
ya bi bassî û nasiriyan. Ya din jî
huner bû alavek di xebata kurdî de ji
bo mafê gelê kurd ku rewşenbîrên
kurdan di wê demê de li nav civata
kurdî belav dikirin.

Di nav kurdan de bi giştî kîjan
şêweyê hunerê li pêş e û şêwekarên
kurd bêhtir nêzî kîjan dibistanên
hunerî yên şêwekariyê ne?

Di nav beşên hunerê de bi giştî,
hunera dengbêjî yan jî stranbêjiyê li
pêş bû di nav kurdan de, lê şêwekarî
yan nîgarkêşî di demên dereng de di
nav civatê de belav bû. Ji bo
şêwekariyê û şêwazên wê (dibistan)
ya herî belav bû û cihê xwe di nav
şêwekarên kurdan de girt, şêwaza
derbirînî bû (expressionism ); ji ber li
ser hest û helwestan tê avakirin.

Tu şêwekariya Kurdistanê çawa
dibînî, heger mirov bi şêwekariya
cîhanê re muqayesekê bike di çi
astê de ye?

Bi rastî şêwekar û hunermendên
kurd li seranserê Kurdistanê, di
hunera şêwekariyê de cihên pir tay-
bet girtine û di wan welatên ku dijîn
de. Lê mixabin heta niha şêwaz an
xeleka şêwkariya Kurdî ya taybet

nehatiye duristkirin. Belê li ser asta
kesayetî, hunermendên kurd pir
serkeftî û zîrek in, navên mezin
dane hunera şêwekariyê li kurdis-
tanê û seranserî cîhanê jî. Xeyala
wan a bejî û hostatiya wan di
bikaranîna rengan wan ciyawaz dike
û mezinayiyekê dide wan.

Rol û rista şêwekariyê di pêva
joya netewebûnê de çi ye û tu
dikarî ji bo neteweya kurd vê
binirxînî?

Ez her dem dibêjim ku huner-
mend wek fîlter e, alav û keresteyên
xaf û xwezayî ji civakê distîne û di
raman û xeyala xwe wan ji nû ve
daifirîne û careke din bi şêwazeke
din vedigerîne civakê. Netew, çand
e, huner e û ziman e, ji ber ku ev
dibin gewdeyê neteweyê. Ji bo kur-
dan û rewşa wan a siyasî ne aram e
û tevlihev e, huner û çand (li gor
nêrîna min) rêka herî baş e ji xebatê
re. Ji berê ve dikarin pênasînê bi
neteweya kurd bikin û tenê ne wek
dozek siyasî lê wek dozek
mirovatiyê jî bidin naskirin.

Şêwekarên kurd çawa haya wan
ji hev çêdibe, gelo sazî, kovar an jî
bi kêmanî malpereke ku wan li hev
bicivîne heye?

Ev pirsek pir girîng e. Huner-
mendên kurd li Kurdistanê yan jî li
diyasporayê jî ji hev dûr in û agahî
û karên hevbeş di nav wan de, ne di
asta ku tê xwestin de ye. Xebat û
çalakiyên dibin an bi rêka yektayî
ne, an jî ji aliyê partiyên siyasî ne û
ew herdu jî nikarin tiştekî ava bikin;

ji ber ku karê saziyan di wan de
tune ye. Lê bera em geş bîn bin. Ez ji
aliyê xwe ve her dem di xebatên xwe
de hewil didim ku pêwendiyan bi hev
re ava bikin. Em hevdu baş nasnakin,
yekem gav divê haya me ji hevdu
çêbibe û em xelekek hunermendî ,
çandî di nav rewşenbîr û hunermen-

dan de ava bikin. Bêyî tu nav an jî
rêxistinekê, tenê pêwendiyan deynin
û bibin pira di nav hev de. Em hevdu
bi hev bidin nasîn, ev gavek pir
girîng e. Divê em ji hestên çavnebarî,
an jî zikreşiyê rizgar bibin û baw-
eriya me bi me bê.

Tu jî niha li xerîbiyê dijî, tu
dikarî behsa hestên xwe yên di vî
warî de bikî, xerîbî bandoreke çawa
li te dike?

Xerîbî tiştekî zor e, hestên te
diguherîne, êşa te zêde dike û
guherînê di nêrîn û boçûnên te de jî
çêdike; lê ji aliyekî din ve jî çavê

mirov li gelek tiştan vedike û mirov
derbasî cîhanek din dike. Êdî du rê
li pêş meriv dimînin; an nasnameya
xwe û koka xwe bide pêş û bi
cîhanê bide naskirin, an jî xwe ji bîr
bike û bê helandin di civaka nû de.
Ji bo min serboriyek zengîn bû bi
xweşî û nexweşiyên xwe ve, ez niha
zêdetir diêşim, belê ez xwe bêhtir
nas dikim û dizanim ku bêwelatî û
hezkirina ji welêt çi ye.

Pirsa dawî, peyama we ji bo
şêwekar û hunermendên kurd çi ye?

Peyama min, ku em serbilindiya
xwe bi neteweya xwe bikin. Kurd û
Kurdistan ne kêşeyek siyasî an bi
kêşeyên partiyan ve girêdayî ye, ew
çand û sermiyana dîroka mirovatiyê
ye. Em baş xwe nas nakin û nizanin
dîroka xwe bixwînin. Ka berê xwe
bide stranên kurdî yên resen, ew ne
bi kurdan tenê ve girêdayî ne, ew bi
mirovahiyê ve girêdayî ne. Divê em
wê ciwanî û xweşikbûna wê ji bin
toz û gemara salan derxînin û bi
awayekî nûjen û bajarî bi kar bînin
û pêşkêşî cîhanê bikin. Mark Chagal
karîbû çîrokên Tewrata cihûyan,
bike baştirîn keval di cîhanê de. An
jî Verrocchio mîtolojiya romanî yan
çîrokên Incîlê kirin baştirîn
berhemên hunerî di cîhanê de...
Divê em ji bin bandora siyasetê
derkevin û li doza kurdan binihêrin
wek dozek çandî, hunerî û
mirovahiyê. Wê demê em ê
bikaribin hemû sermiyanên wê, ji
folklor û wêjeyê û hunera wê bikin
berhemên modern û pêşkêşî cîhanê
bikin. Divê em ji xwe şerm nekin û
dizanibin ciwaniya xwe diyar bikin.

Ji bo hevpevyînê em spas dikin.

Hunermend alav
û keresteyên xav û

xwezayî ji civakê dis-
tîne û di raman û

xeyalên xwe de, wan
ji nû ve diarîne û

careke din bi
şêwazeke din vedi-

gerîne civakê. Ew
çand e, huner e û

ziman e, ji ber ku ev
dibin gewdeyê

neteweyê.
Ji aliyekî din ve

divê ku em ji bin
bandora siyasetê
derkevin û li doza

kurdan binihêrin wek
dozek çandî, hunerî

û mirovahî. Wê
demê em ê dikaribin

hemû sermiyanên
wê, ji folklor û wê-

jeyê û hunera wê
bikin berhemên

modern û pêşkêşî
cîhanê bikin.
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MIxabIn xeleka şêwekarIya kurdî ya taybet nehatIye durIstkIrIn

LUKMAN
EHMED 
kî ye?

Lukman Ehmed di
sala 1972’an de li ba-
jarokê Dirbêsiyê yê

rojavayê Kurdistanê ji
dayik bûye. Şêwekarê

kurd heta niha tevli
gelek pêşangehên

tekakesî û komî bûye.
Li kêleka şêwekariyê
di Radyoya Dengê

Amerîkayê de
pêşkêşvaniya

bernameyeke hunerî
jî dike. Her wiha em

navê wî li bin xêzên li
ser bergên gelek

pirtûkên kurdî dibînin. 
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Divê em bedewiyê nîşan bidin
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Samî Tan

Geşkirina çand û zi-
manê kurdî

Dembaş gelî xwîneran. Hefteya çûyî me
qala Komcivîna Yekem a Tora Ziman û
Çanda Kurdî kiribû û hinek tesbîtên ku li
wir hatibûn kirin, pêşkêşî we kiribûn. Vê
hefteyê me divê ji we ra qala hinek pêşnî-
yarên çareserîyê bikin. Serê pêşîn pêdivîya
kurdan bi plansazî û bernamerêzîyeka zi-
manî û çandî heye. Xalên sereke yên vê
plansazîyê jî her wekî me di nivîsên xwe
yên berê da jî bal kişandibû ser ev in:
1-Statûya ziman (mafê jiyandin û geş-

kirina ziman û çandê, mafê perwerdehîya
zimanê dayikê)
2-Di warê parastin û geşkirina ziman û

çandê da helwest û hişmendîya gel (ji bo ku
ziman ji nifşên berê derbasî nifşên nû bibe û
zarok bi çand û zimanê xwe mezin bibin)
3-Xebatên akademîk li ser ziman ku hêz

û şîyana derbirîna zimanî li jiyana nûjen ci-
vakê bigunce, derfet çêbibin da ku ziman di
hemû qadên jiyanê da were bikaranîn.

Pêşniyarên ku beşdarên komcivînê ki-
rine jî kêm zêde di vê çarçoveyê da pêk
hatine. Em dikarin çend pêşniyarên ku ha-
tine kirin wiha rêz bikin.
1-Divê plan, plansazî û bernameya

ziman û çandê ya kurdan hebe.
2-Ji bo ku rewşa zimanî û helwesta gel

diyar bibin, divê xebatên rapirsînê werin
kirin.
3-Li ser hişmendîyê lêkolîn bên kirin,

heyetek bikare here welatên ku rewşa wan
dişibe me û li wir çavdêrîyan bike, rapo-
rekê amade bike.
4-Di qada ziman û perwerdeyê da bila

navenda amadekirina materyalan were
avakirin û ji bo materyalên perwerde û
hîndekarîyê xebatên domdar werin kirin.
5-Divê hemû materyal û nivîsên kur-

dan li gorî rastnivîsekê bin û termînolojîya
wan yek be. Di vî warî da divê sazîyên
zimanî û akademîk li hev bicivin.
6-Ji bo geşkirina ziman û çanda kurdî bila

ji derfetên heyî yên teknolojîk sûd were
girtin. Bo nimûne, ji bo hînkirina kurdî ji
înternet û telefona destan sûd were girtin.
7-Sîyasetmedarên kurd, divê pirzimanî

bin, di civîn, perwerdeya navxweyî da
kurdî bi kar bînin û daxuyanîyên xwe bi
kurdî bidin.
8-Kesên ku li ser navê vî gelî dibin

wekîl, şaredar, rayedar, bila şertê zanîna
zimanî li pêşîya wan be.
9-Lazim e şaredarîyên kurdan, xizmeta

xwe bi du zimanan bikin.
10-Her çiqas ji bo hînkirina zimanî kome-

leyên cuda hatibin vekirin jî, divê sazîyeka zi-
manî bê vekirin û hemû komele di bin banê
wê Sazîya Zimanê Kurdî da bin. Ev sazî divê
bê avakirin û bêhtir di warê akademîk û teo-
rîk da xebatan bike, sazîyên din ên perwerde
û zimanî organîze û koordîne bike.
11-Divê di warê dersa bijarte da, em

hişmendîyekê çêbikin, bi milyonan zarok
dersa bijarte qebûl bikin, li zanîngehan
beşên kurdî bên tercîhkirin û ev îmkan
heta dawîyê bên bikaranîn.
12-Ji bo perwerdeya alternatîf konfe-

ransek bê çêkirin û rê û rêbaz û model
bên nîqaşkirin û ji bo kurdî perwerdeyeka
alternatîf bê çêkirin.
13-Ji bo dibistanên azad îmkan bên

çêkirin û li her bajarî bên vekirin.
14-Berhemên çandî bi awayekî pedagojîk

ji bo zarokan bên amadekirin û pêşkêşkirin.
15-Divê hinek proje ji bo sazîyên nav-

neteweyî bêne amadekirin û pêşkêşkirin.
16-Bila stranên folklorîk ên berhevkirî

bi awayekî zanistî werin tomarkirin û bi-
notakirin û bi rengekî nû û nûjen pêşkêşî
gel werin kirin.
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Ziman û Raman Êşa zimanê kurdî-I-
Ziman di bêjinga pêdiviyên vê jiyanê re derbas bibe, dikare têra danûstandinan bike. Ji ber vê
rastiyê ziman xwe dispêre ragihandina hêsan. Ziman çiqas hêsan be têgihîştin jî ew qas hêsan dibe

Zimanê kurdî zimanekî gelek
kevnar e. Rehên zimanê kurdî
xwe digihînin heta pênc hezar
sal berê. Taybetiyeke zimanê
kurdî heye ku gundewariyê
mohra xwe lê xistiye. Vê rastiya
heta îro çi erênî, çi neyînî rewşa
zimanê kurdî diyar kiriye. Gun-
dewarîmayîna zimanê kurdî xe-
teke ripîrast neşopandiye. Gelek
sedem derdikevine pêş ku ziman
di bin bandora wan de maye û
dev ji gundewariya xwe berne-
daye. Rewşa kurdan a aborî, ci-
vakî, siyasî, erdnîgarî, dagirkerî
û gelek sedemên din bandor li
zimên kiriye.

Em li vê derê rastiyekê jî pêş-
çav bikin; serdem û deverên zi-
manê kurdî yên di rewşên
serwêriya bajarvaniyê re derbas
bûne hene ku ziman jî ji wan sûd-
wergirtiye. Mirov dikare bajarên
mîrekiyên kurdan mîna Cizîr, Er-
delan, Şedadî û awerteyên weke
wan diyar bike. Hin mînak jî
hene mîna bajarê Bazîdê di bin
serweriya dagirkeran de rewşên
erênî lê qewimîne. Cihê mixabi-
niyê ye ku li van bajaran gelek
berhemên mayînde pêk hatibin,
bi riya medreseyên wan bajaran
ferhenga kurdî pêşketibe jî, bi
giştî li ser zimanê gundewar ban-
doreke berfireh nekirine. Ev pêş-
ketin di çarçoveya zimanê nivîskî
de û di navbera ferhengwêran de
maye. Yanî têra derketina ji zi-
manê gundewariyê nekiriye. Em
dikarin bêjin di seranserê dîrokê
de berdewamiya zimanê gunde-
war xira nebûye.

Awarteya rewşa zimanê kurdî
ji vî aliyî ve tenê dorhêla bajarên
soranîaxêv in. Zaravayê soranî
gavên zimanê bajarvaniyê avêtine
û gihîştiye qonaxekê. Jixwe, bi
dîtina min mirov bi hûrbînî li ra-
boriya zaravayê soranî lê bikole,
mirov dê bikaribe gelek sedemên
zaravayên ji derveyî soranî mane
bê çima weke soranî negihîştine
asta zimanê bajarvaniyê. Sede-
mên ku soranî xistine riya zimanê
bajarvaniyê cudabûna wan şert û
mercan e ku soranî tê re derbas
bûye. Mixabin şert û mercên so-
ranî tê re derbas bûye, li herêmên
Kurdistanê yên din derneketine
ser bêjinga dîrokê.

Zimanê gundewar
Kurdistan bi gelemperî heta

salên 50-60’î yên sedsala bîstan
di nav şertên aboriya gundewar a
girtî - ku em dikarin jê re bêjin
aboriya gundewar a bi gundan sî-
norkirî jî- de bû. Têkilî bi bajaran
re kêm bûn, çûn û hatina bajaran
bi hewcedariyên bingehîn sînor-
kirî bûn. Li gund pêdivî bi dan û
standina navxweyî pêk dihatin.
Hevkariyeke gundîtiyê hebû.
Eger hewcedarî ji barê hevkariyê
derbas bibûya hingê trampe di-
kete dewreyê. Ji kê re çi hewce
bûya yan deyn dikir piştre dida
yan jî tiştekî ji kesên din re
hewce bûya pê trampe dikir. Yanî
hewcedarî bi hev re dihatin gu-
hertin; hirî didan genim distan-
din, berx-kar didan pêdiviyên din

distandin. Bi vî rengî jiyana gun-
dewar berdewam dikir.

Jiyana kurdan bi giranî li ser
sewalvanî û qasî wê nebe jî li ser
cotkariyê bû. Ji ber vê yekê
zozan û koçeriyê di jiyana kur-
dan de cihekî mezin digirt.
Mirov dikare bêje heta salên da-
wiyê kurd nîvniştecih nîvkoçer
bûn. Şert û mercên jiyana kur-
dan di vê çarçoveyê de bi pêş di-
ketin. Zimanê kurdî di nav van
şertan de dibû amûra ragihan-
dina kurdan. Kurdan ev dinyaya
ku di nav de diherikîn disêwi-
randin, bi nav dikirin, bi hev re
ditêkilîn, hest, raman, hewce-
darî, şabûn, liberxweketin û
gelek cureyên jiyanê pêk dianîn.
Zimanê gundewar têra ragihan-
dina van têkiliyên dikir.

Zimanê kurdî yê gundewar li
ser van rastiyan bû zimanê civaka
kurd. Ji bo ku dîtinên min ên der-
barê zimanê kurdî yê gundewar
de bên fêmkirin ez ê ji nêzîk ve
çend taybetiyên wî diyar bikim
ku mebesta gotarê jî ronî bibe.
Zimanê kurdî yê gundewar li gorî
çavdêriyên min ên li ser ziman ri-
yeke wiha re derbas bûye:

Taybetiyên wî çi ne?
Zimanê gundewar şênber e.

Me li jor diyar kiribû, jiyana
kurdan heta salên 50 û 60’î di
nav şertên aboriya gundewar a
girtî de kemiliye. Têkilî û dan û
standinên jiyanê çiqas berfireh û
geş bin bergeh û asoyên ziman jî
ew qas berfireh dibin.

Çawa ku Lûdvîg Wîttengs-
teîn gotiye, ‘sînorên zimanê min
sînorên dinya min in.’ civakek
çiqas bi hev re dan û standinên
pêşketî pêk bîne dikare li her alî
ew qas asta zimanê wî pêşketî
bibe, berevajiyê vê jî ew qas li
paş dimîne. Sînorên zimanê
gundewar teng in. Ziman ancax
di bêjinga pêdiviyên vê jiyanê re
derbas bibe, têra van dan û stan-
dinan dike. Ji ber vê rastiyê
ziman xwe dispêre ragihandina
hêsan. Ziman çiqas hêsan be tê-
gihîştin jî ew qas hêsan dibe. Ji
ber vê sedemê berê ziman ber bi
şênberiyê ve ye. Zanîn, hest,
raman, hişmendî ne kûr e. Hew-

ceyiya kûrbûna têkiliyên tevli-
hev, hevokên giran nîn e. Divê
ziman sade be da ku mebesta ra-
gihandinê rasterast bigihîje yên
din. Hevok kurt, peyv sivik û
hêsan bin. Balkêş e ku peyvên
zimanê kurdî yên resen piranî
yekkîte ne. Reh û rîşiyên rese-
niyê xwe digihîne yekkîteyiyê.
Nan, av, çem, çiya, ga, cot, êş,
jan, dir, doz, dil, nav, rû, reş, spî,
sor, yek, du, sê, çar, goşt, xwîn,
xav, xar, şil, şor, şûr, kûr, dûr,
ling, pê, dest, rast, çep, gor, çal,
çav, guh û bi dehan peyv dikarin
lê bên zêdekirin, tev jî yekkîteyî
ne. Her yek ji van sembol in.
Ziman ji her hêmanên esas re
sembolek dîtiye û ev sembol bi
navekî navandiye. Kengî ku tiş-
tek behsa tiştekî tê kirin demil-
dest hêmayek tê bîra mirov.
Zimanên kevnar yanî pêş û paş
civakbûnê yanî heta serdema
nêzî bidawîbûna feodalîteyê bi
sembolan, bi hêmayan îfadeyên
xwe ragihandine. Helbet em zi-
manên dewletan ji van vediqetî-
nin. Ji ber ku ew zimanên
bajarvaniyê ne.

Ziman piştî sembolên binge-
hîn ragihandinê çareser dike,
piştî wê di nav xwe de dewle-
menkirina ziman dikeve dorê.
Êdî dora peyv û lêkerên pêkhatî,
çêkirina peyvan bi paşgir û pêş-
giran û şibandinê ye. Weke
mînak; ji çav, çavî-çavkanî- çav-
dêrî û hwd, ji avê; avî, avdar,
avdew, avzêm û hwd, ji guh;
guhdar, guhar, guhik, guhbel û
hwd, ji xwînê, xwînxwar, xwîn-
mij, xwînsar û hwd, ji gorê;
gore, goristan, gorbihişt û hwd
pêk hatine. Peyv bi riya peyvên
resen li gorî hewceyiyan cur bi
cur û dewlemend bûne.

Ji aliye lêkeran ve êdî em li
sembolan nagerin, çimkî ew
pêkhatina kiryaran bi nav dikin.
Li vir resenî rêbazeke din dide
xuyakirin. Em ê li vê derê lêke-
rên kok bigirin û çawa berfireh
dibin bidin xuyakirin. Weke
mînak; kirin - vekirin, bûn -
rabûn, niştin - rûniştin - veniştin,
mirin - vemirîn - damirîn - temi-
rîn, hûrbûn - dahûrbûn, man -
daman, girtin - vegirtin - dagir-

tin, guhestin - veguhestin, şartin
- veşartin û dewam dike. Di van
mînakên me de şibandin derdi-
keve pêş. Di kurdî nemaze kur-
mancî de şibandina peyan bi hev
gelek li pêş e.

Şibandina peyvan, şênberki-
rina herî xurt a zimanê kurdî ye.
Peyv dîsa weke sembol tên gir-
tin lê yek a esas e ya din jî li wê
tê şibandin. Yanî peyva esas li
wê derê weke sembola mînak di-
sekine ya nû li wê tê anîn, tê şi-
bandin. Bi mînakan mijar wê
baştir bê zelalkirin. Zêr an jî zer
ji hev hatine girtin û binavkirin.
Tiştekî me heye, nû ye, tê xwa-
rin û ji erdê tê derxistin a herî
girîng jî mîna zer an zêr rengê
wê jî ji nav xwe ve gişt zer e.
divê em navekî lê bikin. Kurdan
navê wê daniye gi - zêr hinek
dever dibêjin gi - zer. Çi bû? Me
ew tişta nû şibande zer - zêr. Me
tiştek nekir tenê pêşgira gi (kurt-
kirina giştê ye) lê kir bû gizer-
zêr. Em li mînakekê binihêrin,
em ê bibînin ku gelek peyvên
me wiha hatine dariştin. Peyvên
kergûşk - kerguh - kergu wisa
ne. Guhên kêrgûşkê mezin in.
Ew hatiye şibandin bi guhê
keran. Tenê bi şibandina guhê
keran navê sewaleke nû hatiye
çêkirin, dariştin. Eger em guhên
keran jê derxin ji navê sewalê
tiştek namîne, yanî di bingeha
xwe de navekî resen nîn e, bi şi-
bandinê hatiye çêkirin. Peyvên
gakovî, pezkovî, kersim, ga-
masî, pêkazk, gihançêlek, dilse,
kundirê bejiyê, mêrkut, gerden-
qaz, gerdenzêr, dûvmeqesk, dûv-
pişk, diranbevş, rûtirş, pozbilind
û pê de diçe mînakên din rêz
dibin. Weke van peyvan gelek
peyvên ne resen bi paşgir û pêş-
girên erênî û neyînî çêbûne.
Gelek peyvên pêkhatî, dariştî,
hevedûdanî û hwd bi vî rengî ne.

Taybetiyeke zimanê kurdî ya
din jî koka tewang û ergatîvîteyê
gundewarî ye. Bi hezar salan
ziman ev taybetî qezenc kirine.
Em nakevin kûraya van taybetiyan
ji ber ku hûrgiliyên wê pir in. Tenê
ji bo zanînê em ê navên wan diyar
bikin û derbas bibin… (didome)

Yaşar Eroglu
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Di dîrokê de her tim Rojhilata
Navîn bûye qada şer û niha jî ji
ber sedemên cuda gelek dewletên
cîhanê li vê erdnîgariyê di nav
şerek de ne. Piştî Bihara Ereban
û derketina holê ya komên wekî
El Nusra û DAIŞ’ê dînamîk ser-
obino kirin. Bi sedhezaran kes
hatin kuştin û bi milyonan kes jî
koçber bûn.

Nemaze jî Rûsya û Amerîka
şerê vekaletî didomînin û planên
xwe yên ji bo neftê û her wekî
din aşkera tînin ziman. Li ser
navê van dewletan şîrketên leşk-
erî û rêxistin tevlî şer dibin.

Rûsya dibêje ku bi destûra hi-
kûmeta Sûriyeyê ketine vê axê.
Li Rûsyayê bi navê Vagner şîrke-
teke leşkerî û peretî heye lê li
Rûsyayê bi awayekî fermî he-
bûna vê şîrketê nayê qebûlkirin.

Di rojnameyên nêzî hikûmeta
Rûsyayê de behsa vê şîrketê nayê
kirin, lê haya cîhanê ji vê şîrketê
heye û endamên wan li Ûkrayna
û Sûriyeyê dimirin. Ev şîrket
ewil li bajarê Donbaskê yê Ûk-
raynayê derket holê û piştre berê
xwe da Sûriyeyê. Niha jî li Lîb-
yayê behsa hebûna wan tê kirin.
Ev kî ne û gelo çima ewqas çalak
in û li cîhanê belav dibin?

Tê gotin ku ev şîrket ji aliyê
Evgenî Prigojin tê birêvebirin û
ev kes jî dostê serokê Rûsyayê
Vlademîr Putîn e. Ev kes berê di
leşkeriya Rûsyayê de wezîfedar
bû û piştî ku ji leşkeriyê tê dûr-
xistin vê şîrketê ava dike. Ev îdia
hêj nehatiye piştrastkirin

Şîrketa Prigojin ji bo Krem-
lînê xwarinan çêdike û Prigojin
bi navê “Aşvanê Putîn” tê naski-
rin. Dostê Putîn li Rûsyayê gelek
îhaleyên mezin hildaye û xwedî
şîrketên çapemenî, petrol û ma-
denê ye. Ji ber xebatên neqanûnî
ketiye lîsteya qedexe ya Amerî-
kayê.

Tevgerên Vagnerê
Sê rojnamegerên rûs ên bi

navê Kirîl Radçenko, Aleksandr
Rastorgiyev û Orxan Cemal ji bo
tevgerên Vagnerê lêkolîn bikin
çûn Afrîkayê lê li vir hatin kuş-
tin. Van rojnamegeran di salekê
de gelek agahî berhev kirin lê bi
awayekî nediyar hatin kuştin.

Tê gotin ku hejmara leşkerên
Vagnerê yên peretî di derdora 2
hezar û 500’î de ye. Li Rûsyayê
leşkeriya peretî qedexe ye lê
Kremlîn ji bo li derveyî welat
leşkeriya peretî bikin deng der-
naxe. Niha jî li Rûsyayê hewl-
dan hene ku ji bo leşkeriya peretî
qanûn were derxistin.

Koma Vagnerê ji aliyê şîrketa
leşkerî ya “Slavyanskiy Korpue”
hatiye avakirin. Ev şîrket di sala
2013’an de li Sûriyeyê tevî şer
bûbû. Şîrketa Prikojin a bi navê
“Evro Polis” di havîna sala
2017’an de bi hikûmeta Sûriyeyê
re peymanek aborî û leşkerî çê-
dike. Li gor vê peymanê berpirsi-
yariya parastina qadên neftê ku ji
komên çekdarî hatiye rizgarkirin û
derxistina neftê li ser vê şîrketê ye.
Nefta ji van deran dertê ji çaran

yek pay dê bigihêje vê şîrketê. Di
vir de berpirsiyariyên parastina
neftê li ser Koma Vagnerê ye.

Piştgirî didin koman
Di dosyaya rojnameya No-

vaya Gazeta de ku di derheqê
Koma Vagner û şîrketê de gelek
agahiyên berfireh dide, aşkera
dike ku li kîjan qadên neftê çiqas
neft tê derxistin û çiqas dahatû
digihêje vê şîrketê. Li gorî aga-
hiya vê rojnameyê li van qadan
di derdora 250 milyar metrekupî
de rezerva neftê heye.

Endamên vê şîrketê niha li
Lîbyayê ne û çend roj berê sero-
komarê tirk Tayyîp Erdogan jî
gotibû endamên Vagnerê li Lîb-
yayê hene. Bêguman ev Erdogan
aciz dike ji ber ku Rûsya û Tir-
kiye piştgiriyê didin komên cuda
yên li Lîbyayê. Rûsya piştgiriyê
dide Hafterî û Tirkiye jî piştgi-
riyê dide hikûmeta Trablûsê.
Vagner rasterast li hemberî Tirki-
yeyê şer dike.

Li gorî nûçeya BBC’ê Vagner
di sala 2017’an de li Sûdanê bû.
Li Sûdanê jî bi Vagnerê re pey-
man hatine çêkirin.

Li Sûriyeyê gelek endamên
Vagnerê hatin kuştin. Li gorî

rojnameya Novaya Gazetayê, ji
ber ku bi fermî nîn e hesabê
nadin meqamên fermî. Ji ber vê
yekê hejmara kuştî û birîndarên
wan ne diyar e. Wezaret qeyda
mirina wan nagire û piştî ku di-
mirin malbat pê dihesin.

Makîneya derewan…
Gelek welatiyên Rûsyayê

tevlî vê şîrketê dibin. Ji bo kesên
bixwazin bibin endamên şîrketê
ewil anketê çêdike û piştre dik-
evin makîneya derewan. Piştre
peymaneke veşarî îmze dikin û
dema dibin endam di navbera
160 hezar û 240 hezar ruble meaş
digirin. Mehaneya leşkeran li
gorî dijwariya şer û operasyonan
diguhere. Di dema perwerdehiyê
de 50 hezar - 80 hezar ruble meaş
werdigirin.

Endamên Vagnerê bi kirinên
hovane û sadîstî jî ketine rojevê.
Vîdeo û fotografên hovîtiya wan
li ser medyaya civakî hatine we-
şandin. Endamên komê îşkence-
yên giran li welatiyekî ereb dikin
û wî dikujin.

Aysel Tabak Leşkerên peretî yên Rûsyayê

Ji bo ku em siyaseta navneteweyî
û stratejiya nû ya jeo-polîtîk a di
sedsala 21’ê de fêm bikin, divê
em pêşî rastiya bidawîhatina
sosyalîzma pêkhatî (real) qebûl
bikin. Sosyalîzma real û hiş-
mendiya wê nêzîkî 100 sal in
bandor li tevgerên neteweyî û
kurdan kiriye.

Hogir Braima, di gotarekê de
ku li web a NRT TV’ê hat
belavkirin, diyar kir ku “Amerîka
dê di vê sedsalê de karibe hêza
xwe ya cîhanî/global bicîh bîne.
Lê aborî, leşkerî û teknolojiya
welatê Çînê ya bi pêş dikeve vê
hêza cîhanî serûbinê dike.” Ew
difikire ku dê hevkariya heyî ya
di navbera Pekîn û Moskowê de
berdewam neke.

Li gorî analîza wî, derket
holê ku “Di salên pêş de, Amerîka
û Rusya dê li dijî Çînê bi hev re
bixebitin. Hêzên Ewropayê dibe
bibe qurbanê têkoşîna hêza
gerdûnî. Ji ber vê yekê Ewropa di
nav panîkê de ye û dixwaze
NATO zûtir sererast bike an jî
artêşa xwe saz bike û siyaseta xwe
ya li derve pêşve bixe”.

Shemal Bashiri jî di analîza
xwe de, siyaseta navneteweyî ya
nû û bandora wê ya li ser Rojhi-
lata Navîn dibêje, “Sê hêz li Ro-
jhilata Navîn roleka
hegemonyayê dilîzin ev jî Tirkiye
û Îran û Îsraîl in. Armanca
siyaseta navneteweyî tê wateya
ku di vê sedsalê de Îran û
Tirkiyeyê kontrol bikin”.

Niha em dibînin qonaxên vê
jeo-polîtîkaya nû li bakurê
Sûriyeyê û Rojava, bi kuştina
Qasim Silêmanî û bûyerên li
Lîbyayê diqewimin, kêm kêm tên
xuyakirin. Armanca vê analîzê ya
ku ez dixwazim bigihîjimê ev e.

Piştî hilweşîna sosyalîzma
real, bi taybetî di dawiya sedsala
20’an û di 1990’an de, NATO û
welatên rojavayî, di kesayeta
Sedam Huseyîn de mudaxale li
Rojhilata Navîn kirin. Di wê
demê de, NATO û welatên ro-
javayî, di sedsala 20’an de tak-
tîkek cuda li hemberî kurdan
meşandin. Ew jî avakirina
statuya nû ya Kurdistanê bû li
Bakurê Iraqê, ‘Başûr’ ku niha
jêra dibêjin herêma Kurdistanê.
Çend armancên wan hebûn ku
yên herî girîng:

� Kartên kurdan û netewe-
dewletan li dijî hev bikar bînin
�Mîna piştî qirkirina erme-

nan a 1915’an ku wan welatek
ermen ê biçûk û qels saz kiribûn,
wisa jî herêmek kurdî
damezrand.
� Ji bo ku tirsa netewe-

dewletan bi taybetî Îran û
Tirkiyeyê sivik bikin, elîta vê
herêmê li dijî kurdên din ên Îran
û Tirkiyeyê li gorî Enqere û
Tehranê bi kar anîn.

Niha, Tirkiyeya nû êdî ne
xwediyê roleke sedsala 20’an e, ji
ber ku ‘şerê sar’ bi dawî bûye. We-
latên rojava guh nadin Tirkiyeyê.
Me di civîna sala 2019’an a li Lon-
donê de dît ku welatên NATO’yê
bersiv nedaye daxwazên Erdogan
ku YPG’ê wekî rêxistinek terorî bi-
hesibînin. Di dawiya sedsala 20’an
de, serokên wekî Talabanî û Ocalan
dîtine ku welatên rojavayî û
NATO’yê tenê dixwazin kurdan
bikar bînin. Wan ji bo çareserkirina
pirsgirêka kurd li ser bingeha
pakêtê (Misak-i Millî) bi hev re an
jî cuda bi Enqereyê re têkilî danîn.
Mixabin bi kuştina Turgut Ozal re
ev hewldan bi rengek neserketî
qediya. Heya çend salên dawî,

Ocalan di hevdîtinên xwe yêm Îm-
raliyê de gotibû ku Ozal dixwest
pirsgirêka kurd li ser bingeha vê
pakêtê çareser bike, lê divê Tirkiye
demokrasiya rastîn qebûl bike.

Zîhniyetanasyonalîst/netew-
perest a tirk, bi taybetî ya AKP û
MHP’ê ya ku xwedî pêşîneyên
nasyonalîzma alman e, nekarî wî
fêm bikin. AKP û MHP, ji bilî
demokrasî û hevkariya bi kurdan
re, biryar da ku li Rojhilata
Navîn di bin serokatiya Erdogan
û Qeterê, bi Birayên Misilman re
hevpeymanî bikin. Îro Tirkiye li
Lîbyayê heman tiştî dike, li wir
ew naxwaze bi Hafter re dan û
standinê bike, lê ew bi hevalben-
dek cîhadiyan û misilman re ye.
Piştî berxwedana Kobanê ya sala
2014’an ji aliyekî ve hevkariya di
navbera YPG’ê û Amerîkayê de û
aliyek din jî Erdogan bi eşkere li
hemberî kurdên li Bakur û Ro-
java şer da destpêkirin. PKK êdî
naxwaze ku li ser bingeha pakêta
(Misak-i Millî) behsa muzak-
ereyan bike û zemîna vê yekê jî
nemaye.

Di beşa din de ez ê hewl bidin
ku bersivên mijarên din bidim...
(didome)

Hiwa
Khoshnaw

Jeo-Polîtîkaya nû û bandora wê

Em di dem û dewranekê de ne ku li cî-
hanê hem hêzên mezin ên hikûmraniyê
dikin û hem jî hêzên ku bi rêya nêrîna
çepgiriyê dixwazin dawî li hikûmraniyê
bînin xitimîne. Di nav herka dîrokê de
gelek caran hikûmran ji ber rabûnaserpê-
yan a gelan bi 'restorasyonên vîtrînî' xwe
ji têkçûnê parastine. Ligel bi milyonan
qurbaniyan jî bi gelan re ev restorasyon
weke serkeftineke nîhanî rewşeke xapî-
nok derxistiye pêş. Pêre pêre rehawet jî
çêbûye ku ev jî ji hikûmranan re bûye
keys û derfet da ku dîsa rabin ser pêyan.
Ev weke paradoksekê heta roja me ya îro
jî sed mixabin hatiye. Îro li cîhanê ji Şîliyê
bigre heta bi Lubnanê ji Kolombiyayê
heta bi Iraq, Fransa, û Îranê gel li qadan
in û dewa mafên xwe dikin. Helbet li
Kurdistanê ev şiyarbûn ev zêdetirî 40
salan e dewam û li dar e. Di vir de rol û
rista mezin a tevgera kurdî heye. Îro ro
ev berxwedana ku bi vê şiyarbûnê dest
pê kiriye bandora xwe li Rojhilata Navîn,
bakurê Afrîkayê heta li cîhanê giştî dike.
Hevsengiyên li cîhanê îro ro bêyî kurdan
nayên danîn. Kurd denkleman xera
dikin. Bêstatubûna Kurdistanê ne tenê ji
ber dagirkeriya çar dewletên herêmî ne.
Naxêr li pey vêya hêzên hikûmran ên cî-
hanî hene ku ew jî îro di qeyranekê de
ne. Ji ber wê jî proseya berxwedanê wisa
xuya dike ku wê bi salên dirêj dewam
bike. Lê heke em kurd dixwazin mexsed
di zûtirîn demê de hasil bibe wê demê te-
kane derman yekitî ye.

Di çarçoveya van agahiyan de dema
mirov li rewşa dawîn a li Rojhilata Navîn
dinihêre; li herêmê şerekî giran û rûxîner
heye. Hêza ku xwedî qabîlyeta guherîn û
veguherînê be, bikaribe tifaqan bi pêş
bixe wê bikaribe li ser pêyan bibîme. Yan
na vî şerî bêrehm wê li pey xwe felake-
teke mezin ji bo gelan bihêle.

Îcar di nav vî şerî de dema em li ma-
nevrayên tatkîkî û stratejîk ên hevparên
tevgera kurdî dinihêrin; yên kevneperest
bûne avkêşê hêzên mêtinger ên herêmî û
hikûmranên cîhanî. Yên li gorî şert û
mercan, konjonktura siyasî dikarin
manevrayê bikin û tifaqan bi pêş jî
dixin helbet zêdetir êriş li wan tê kirin.
Dewleta tirk ji bo bikaribe qira kurdan
bîne ji Idlibê heta bi Lîbyayê li dû hi-
sabên qirêj e. Bi Rûsyayê re têkiliyên
xwe li ser vê yekê ye. Bi Amerîka û
Ewropayê re di vê çarçovê de dide û
distîne. Heta bi rejîma Şamê re jî li rê-
yekê lihevkirinê digere da ku bikaribe
mexseda xwe bibe serî.

Lê ew siyaseta îxwanî û selefî ya
dewleta tirk êdî li Rojhilata Navîn û
bakurê Afrîkayê weke guloka berfê
çiqas çû mezin bû û îro weke wesîqa-
yeke reş li her derê derdikeve pêşiya
wî. Tayyîp Erdoga ku di sala 2007’an
de weke hevserokê Projeya Mezin a
Rojhilata Navîn hat mezinkirin îro
xwe û dewleta tirk kiriye maşikek di
destê hêzên mezin ên cîhanî de bi be-
dêla neyê darizandin û li ser postê
desthilatê bimîne ew çi dixwazin li
gorî wan tevdigere.

Reçeteya çareseriyê
Di tabloyeke bi vî awayî de helbet

hebûna kurdî bi her halî di talûkeyeke
mezin de ye. Ji ber ku di destê wan de ji
bo çareserkirina pirsgirêkên civakî û aza-
diyê proje heye. Ev projeya ‘Neteweya
Demokratîk’ di vê serdema em tê de ne,
ji bo çareseriya meseleya Kurdistanê, ya
Lîbyayê, ya Keşmîrê, ya Uyguran, ya we-
latên kendavê, ya kêmarên li Ewropayê,
ya koçberan, ya jinan, ya ciwan û zarokan
reçeteya herî bi kêrhatî ye.

Ne ‘dawiya dîrokê’ lê
dibe ku destpêk be

Remezan Olçen
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‘Ambargoyê rakin’
13 hezar şêniyên War-
geha Penaberan a Mex-
mûrê hene û di salên 90’î
de ji ber êrîşan neçar man
ku berê xwe bidin başûrê
Kurdistanê. Dema koçber
bûn bi gelek pirsgirêkan
re rûbirû man û cih gu-
hertin. 17'ê tîrmeha sala
2019'an li Restoranteke
Hewlerê rêveberekî Îstix-
barata Milî ya Tirk (MÎT)
hat kuştin û piştre rêvebe-
riya PDK’ê wargeha
Mexmûrê dorpêç kir û
ambargo danî serê. Piştî
ambargoyê nexweş nika-
rin biçin nexweşxaneyên
Hewlêrê, xwendekar ni-
karin biçin dibistanên
xwe û şênî nikarin pêwis-
tiyên xwe yên rojane ni-
karin pêk bînin.
Berpirsên wargehê xwes-
tin bi rayedaran re hevdî-
tinan pêk bînin lê heta
niha tu encam wernegir-
tine.

Parlamentera Partiya
Demokratîk a Gelan

(HDP) ya Êlihê Feleknas
Ûca mijara ambargoyê
nirxand û got: “Şeniyên
wargehê di pêvajoya 27
salan de li hember êrîş,
koçberî, xizanî, şert û
mercên nebaş têkoşîneke
jiyanê ya bêhempa dan
meşandin.” Her wiha
Ûca, bal kişand ser mi-
jara yekitiyê û berdewam
kir: “Li her çar parçeyên
Kurdistanê êrîşên tuneki-
rin û desteserkirina des-
keftiyan hene. Li
beramberî van êrîşan tenê
rêyeke çareseriyê heye
ew jî yekitî ye. Ger îro
em qala yekitiya kurd û
hatina ba hev ya partiyên
siyasî bikin divê em am-
bargoya li ser Mexmûrê
tê meşandin jî nîqaş
bikin. Divê ambargo bê
rakirin û kurd xwedî li
Mexmûrê derkevin.”
AMED

Guvîna bayê yekitiya kurd
Bi salan e nîqaşên li ser yekitiya
neteweya kurd didomin. Di kom-
xebata ku di 18 û 19'ê çileyê de ji
bo diyarkirina nexşerêya yekitiya
neteweyî ya kurd hat lidarxistin
de ev qas partî û rêxistinên ku li
durê hev bûn hatin cem hev. Di
nav du rojan de bi awayekî berfi-
reh nîqaş hatin kirin. Her kes û
nûnerek, kêmasiyan û pêşniyarên
xwe anîn ziman.

Bi rastî heta roja îro jî ji çar par-
çeyên Kurdistanê ji bilî bangewaz-
yan zêdetir tiştek nehat kirin. Ji bo
berjewendiyên kesan ango partiyan,
tu kes ev barê giran neda ser milê
xwe. Hemû hewldan bi awayekî
hatin astengkirin. Ev astengî, ji bo
komxebata tifaqa kurdistaniyan jî
heta deqeya dawî xwe nîşan da. Lê
partiyên kurd hemû qeyd û bend
hilweşandin û cara yekem ji dil û
can hatin cem hev.

Deriyê yekitiyê vekirin
Beriya ku em werin ser mijara

xwe, em kevanek li nivîsa xwe
wekin. Bi rastî hêj nehatiye gotin ku
em neheqiyê li gelê kurd dikin û
piştre jî li xwe dikin. Ez bawer im
ev rastî dê ne bi kêfa siyasetmeda-
ran be divê bê zanîn.

Em bên ser mijara esasî ya nîqa-
şan û pêşniyaran... Komxebat bi bir-
yardarî û baweriyê dest pê kir.
Kesên ku her tim li dijî yekitiyê
ango kombûna partiyên kurd derdi-
ketin di komxebatê de cihê xwe gir-

tin. Li bakurê Kurdistanê cara
yekem ev qas kes ji bo yekitiyê
hatin ba hev û feraseta "Du kurd ni-
karin werin ba hev" şikandin. Bi
kurtasî kurd bendav hilweşandin û
deriyê dîrokî li yekitiyê vekirin.

Eşqa Kurdistaneke azad
Di komxebatê de gelek kesan da

zanîn ku rojeva dewletên Rojhilata
Navîn û tevahiya cîhanê gelê kurd e
lê kurd nikarin yekitiya xwe ava
bikin. Beşdaran anî ziman ku divê
gelê kurd di sedsala 21'emîn de ye-
kitiya xwe ava bike û bi eşqa Kur-
distaneke azad tevbigere.

Rexne û gazincên li Partiya De-
mokratîk a Gelan (HDP) di komxe-
batê de jî berdewam kirin.

Hevserokê giştî yê HDP'ê Sezaî Te-
mellî ligel kurdî nedizanî jî bi saetan
beşdarvan guhdar kirin, mafê axaf-
tinê girt û got ku divê hewldanên li
ser HDP'ê li pêşiya yekitiya nete-
weyî nebe hincet. Temellî da zanîn
ku HDP ne pêşengê Xebata Tifaqa
Kurdistaniyan e lê ji bo pêkanîna
yekitiya neteweyî wekî xebatkarek
ji bo her xebatê amade ye.

Gelek pêşniyarên cur bi cur jî di
komxebatê de derketin pêş. Ji bo
xebatan pirsên wekî "Meclîsa nete-
weyî", "Kongre" û "Eniya demokra-
siyê" hatin kirin. Lê di nîqaşan de
piranî li ser "Meclîs"bûnê hat ra-
westandin. Her wiha di hemû nîqa-
şan de fikra parastina destkeftiyên
gelê kurd jî derket pêş û hat diyarki-

rin ku êdî ji bilî yekitiyê tu rê li pê-
şiya gelê kurd nemaye.

Ji xalên herî girîng partiyên kurd
ên beşdarî komxebatê nebûne bi
avayekî erênî hatin nîqaşkirin. Di
pêşniyaran de derket holê ku ji bo
beşdarkirina hemû partiyên kurd ên
wekî PSK, PAK û HAK-PAR û
navdarên kurd xebat dê bên meşan-
din. Di van nîqaşan de fikra "Heger
ew neyên, em ê herin" derket pêş.
Her wiha wê bi aliyên "Xeydok" re
hevdîtin pêk were û hewldanên ji bo
beşdarkirina xebatên yekitiyê bê
meşandin. Herî dawî mirov dikare
bêje ku dengê guvîna bayê yekitiyê
li bakurê Kurdistanê tê û êdî parti-
yên kurd neçar in ku ji bo pêkanîna
yekitiyê gavên şênber bavêjin.

Ozgur Paksoy

Parlamento erka xwe pêk nayne
Çend mehên dawî li Hewlêr û Dihokê
28 kes bi hincetên cuda hatin binçavki-
rin. Di nav kesên hatine binçavkirin de,
pêşmerge û endamên partiyan jî hene.
Kesên ku hatin binçavkirin bêyî ku bên
dadgehkirin hîn li girtîgehên Dihok û
Hewlêrê tên girtin.

Li gorî agahiyên ku hatin bidestxis-
tin piraniya kesên di bin çavan de ji ber
ku bi rêya medyaya civakî desthilata
heyî rexne kirine hatine girtin. Her
wiha kesên ku hatin girtin nayên dad-
gehkirin. Di vê çarçoveyê de di 11’ê
çileyê de tevî astengiyên asayîşê ciwa-
nên Şêladizê li dijî zext û binçavkiri-
nan meşek li dar xist û daxwaza
berdana kesên di bin çavan de kirin. Li
gorî îdiayan kesên ku hatin binçavkirin
bi îşkenceyê re rûbirû mane.

Li ser mijarê Endamê Rêxistina

17’ê Sibatê Îsmaîl Ebullah axivî û
diyar kir ku bi taybet di dema xwepê-
şandanên Şêladizê de gelek kes hatine
binçavkirin û heta niha jî çarenûsa van
kesan nayê zanîn. Ebdullah wiha got:
“Pêşmergeyê YNK’ê piştî du rojan di
girtîgehê de ma, cenazeyê wî radestî
malbata wî kirin. Hikûmet ji van bûye-
ran berpirs e. Gelek kes hene ku bi
awayê dijqanûnî hatine binçavkirin û
nayên dadgehkirin. Parlamento jî erka
xwe nayne cih.”

Cîgira Serokê Komîsyona Mafên
Mirovan a li Parlamentoya Kurdistanê
Bedriye Îsmaîl a ji fraksiyona Komela
Îslamî ye, der barê mijarê de nêrîn xwe
anî ziman û got: “Ev kesên ku hatin
binçavkirin û girtin nehatin dadgehki-
rin. Binçavkirinên ku pêk tên li dijî qa-
nûnê ne.” SILÊMANÎ

Gelo li Başûr
çî diqewime?

Amadekariyên kongreyê dikin
Partiya Demokratîk a Gelan (HDP), dê
23'ê sibatê kongreya xwe ya mezin a
asayî li dar bixe. HDP'ê piştî kongreyên
navçe û bajaran li dar xistin amadeka-
riya kongreya mezin dike. Kongre dê bi
dirûşma “Ji bo HDP’eyek bi hêztir û tê-
koşîneke bi hêz” pêk bê. HDP’ê hefteya
borî jî konfrenasa xwe ya 3’yemîn li dar
xist. Konferans du rojan dom kir û bir-
yarên girîng hatin wergirtin.

Her wiha demên borî jî ji bo kon-
greya giştî Meclîsa Jinan a HDP’ê kon-
feransa xwe ya 3’yemîn bi dirûşma "Em
ji bo azadiyê bi israr in, di têkoşînê de
bi biryar in" li dar xist û biryarên girîng
wergirtin. Di konferansê de biryara herî

girîng jî li Kurdistan, Tirkiye û tevahiya
Rojhilata Navîn avakirina tevna enter-
nasyonal a jinê bû. Jinan destnîşan kir
ku sala 2019’an sala berxwedanê bû û
sala 2020’î jî wê bibe sala serketinê. Jin
di konferansê de bêhtir li ser mijara êrî-
şên li hemberî destkeftiyên jinan rawes-
tiyan û got: “Em ê li dijî
krîmînalîzekirina pergala hevserokatiyê
û mafê temsîliyeta xwe ya wekheviyê
têkoşîna xwe bidomînin. Têkoşîna li dijî
tecrîdê wê bi biryardarî bê meşandin.
Kampanyayên ji bo azadiya jinên girtî
wê bên birêxistinkirin.”

Piştî konferansan niha amadekariyên
kongreya mezin tên kirin. ENQERE

Di demên dawiyê de kuştina efserê Ye-
kitiya Niştiman a Kurdistanê (YNK),
berpirsê Partiya Demokrat a Kurdistanê
(PDK) û peşmergeyê YNK’ê yê başûrê
Kurdistanê bû sedema nakokiyan. Ev
yek dibe sedema pirsan ku gelo di nav
her du partiyan de çi diqewime? An jî
kuştina wan tesadûfî ye gelo? Der barê
mijarê de heta niha rayedarên aliyan tu
agahî nedane raya giştî.

Efserê YNK’ê Muqedem Selam
Reza ku bi navê Selam Mentik jî tê nas-
kirin, li bajarê Hewlêrê rastî êrîşeke
çekdarî hat. Muqedem bi giranî birîndar
bû û ew rakirin nexweşxaneya Hewlêrê.
Salar Sabir ê ku parêzvanê taybet ê ber-
pirsê PDK’ê Erselan Elî ye jî di mala
xwe de hat kuştin. Her wiha pêşmer-
geyê YNK’ê Mecîd Îbrahîm, li Herîrê jî
di 14'ê çileya vê salê de ji aliyê hêzên
PDK’ê ve hatibû binçavkirin û piştî du
rojan hat diyarkirin ku Mecîd miriye.
Piştre derket holê ku li ser bedena
Mecîd şopên îşkenceyê hene.

Lijneya Hevbeş a Parlamentoya
Herêma Kurdistanê li hev civiya û dos-
yaya pêşmergeyê YNK’ê Mecîd Îbra-
hîm ê bi guman jiyana xwe ji dest da,
guftûgo kir. Piştî temamkirina lêkolînê
hat diyarkirin ku wê raporek pêşkêşî
Serokatiya Parlamentoya Herêma Kur-
distanê bê kirin. HEWLÊR

Di komxebata yekitiya neteweyî ya kurd de, gelek encamên girîng derketin holê
û hat diyar kirin ku dê bi partiyên tevli xebatan nebûne re hevdîtin pêk bînin

Bi banga 12 dewletên ku berje-
wendiyên wan li Libyayê hene, li
Berlînê konferansek ji bo mayîn-
dekirina agirbestê hat lidarxistin.
Konferans ji destpêkê heta da-
wiyê bi nakokiyan dewam kir û
encamnameyek hat aşkerakirin.
Her wiha wêneyên serokomarê
Tirkiyeyê Tayyîp Erdogan û se-
rokê dewleta Misirê Abdulfettah
El Sîsî yê ku di destpêka konfe-
ransê de hat kişandin bû mijara
sereke ya raya giştî.

Wêneyên Tayyîp Erdogan û
serokê dewleta Misirê Abdulfet-
tah El Sîsî di rojevê de cihekî ber-
fireh girt. Erdogan, Sîsî wekî
dîktatorek pênase dikir. Erdogan
demên borî li New Yorkê ji ber ku
Sîsî tevli xwarinê bûbû beşdarî
xwarinê nebûbû. Erdogan, gelek
caran di axaftinên xwe de got ku
dê tu carî neyê cem Sîsî.

Piştî konferans bi dawî bû ji
aliyê serokwezîra Almanyayê An-
gela Merkel ve encamname hat
xwendin. Merkel diyar kir ku li ser
planeke berfireh li hev kirine. Mer-
kel anî ziman ku ew ê berdewam-
kirina agirbestê pêk bînin û hewl
bidin ku agirbestê mayînde bikin.

Her wiha serokkomarê Fran-
sayê Emmanûel Macron jî di kon-
feransê de ji Tirkiyeyê xwestiye ku
çeteyên li Sûriyeyê neşîne Lîb-
yayê. Her wiha rewşa herî balkêş jî
Erdogan ji civînê nerazî veqetiya.

Yekitiya Ewropayê (YE) jî ji
ber karên sondajê yên îlegal ên Tir-
kiyeyê yên li rojhilatê Deryaya Spî,
hişyarî da. Serokkomarê Tirk Erdo-
gan ultîmatoma YE’yê red kir û ca-
reke din şantaja penaberan kir.
Erdogan careke din gef xwar ku
ew bi milyonan penaberan vedihe-
wînin û dikarin deriyê xwe vekin
da ku penaber berê xwe bidin Ew-
ropayê. BERLÎN

Agirbesta ji bo
berjewendiyan
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…
Birao ez e evd im,
Evda serreş û diljar,
Derdê neman çawa tevdim.
Wexta padşê zulm, xezevê,
Anî koka bavê min,
Cinyaz pê da dane tavê,
Qeland arg û avê min*

Ev cih û warê ku bûye mijara hel-
besta helbestvanê nemir Şikoyê Hesen û
ketiye ber xezeva padşahê zilimkar,
gundê Şatiroxliyê ye. Şatiroxlî girêdayî
navçeya Dîgora Qersê ye.

Gundê Şatiroxliyê ji Qersê 30, ji Dî-
gorê 20 kîlometreyan dûr e. Li alî ro-
java, gund pala xwe daye girê
Şatiroxliyê. Rasta pêşiya wê; çayira axê
û kirê keraliyê ye, ev rast heya sînorê
gundên Bazarcix, Gulheyran û Eyla-
sinco fireh dibe. Li hêla bakur Bazarcix
û li hêla başûr jî Emançayir û Şîrînkoy ji
Şatiroxliyê re cîrantiyê dikin. Riya gun-
dên Şîrînkoy û Emançayirê di nav
gundê Şatiroxliyê re derbas dibe, çemê
Çaço di bintara gund re dikişe. Mêrgên
peşiya gund, di mehên bihar û havînê
de bi gulên reng bi reng dixemilin.

Li gorî arşîvên rûsan, di sala
1882‘yan de 26 malbatên êzidî, ji he-
rêma Eyntabê (Dutaxê), ji destê Roma
Reş û Hecî Ûsiv Paşayê dûvelangê wan
direvin, tên û li gundê Şatiroxliyê bi cih
û war dibin. Wê gavê di gundê Şatirox-
liyê de 203 kes dijîn; ji van 113 kes mêr û
90 kes jî jin in. Gundî debara xwe bi
xwedîkirina heywanan û çandiniyê dikin.

Ezidiyên hatine vir, ji eşîra Sîpkî û
berê Mûsêsaniya ne. Du jî malê Şerqiyan
hene; mala Reşît û mala Teyo. Ji gund re
malmeziniyê Çaçanê Mûso dike.

Hem bakurê gund hem jî li ser girê
başûre gund, xirbeyên pir kevn hene.
Dixuyê ku hêj berî hatina civaka êzidi-
yan gund li van deran avakirî bûye. Lê
êzidiyan ne li ser van xirbeyan; gund, di
bintara girê Şatiroxliyê de ava kiriye. Ev
gir têra xwe bilind e û gund ji sir û se-
qama zivistanê diparêze. Gel ji xirabê
alî başûr re dibêje kela Şatiroxliyê. Ev
der wek ziyaretgeh e. Kevirekî qul li vê
derê heye. Şêniyên gundên derdorê, hê
jî tên li ser wî kevirê qul, qurbanan şerjê
dikin û di kêvir re derbas dibin. Li gorî
baweriyan; ên gunehkar diwerimin û ni-
karin derbas bibin.

Av û kaniyên vê heremê pir in, ji ber
wê qasê deh sal berê, ji bo avdana erdê,
bendavek di bintara kela Şatiroxliyê de
hatiye çêkirin. Avê gundên Zeynik, Tir-
maşîn, Emançayir û Şîrînkoyê bendavê
dadigirin lê bi derbiharê re bendav ji pe-

şiya lêhiyên berfa zivistanê li berxwe
nade û derê bendavê vedikin.

Kurdên êzidî bi qasî 36 salan li vê he-
rêmê û li vî gundî dimînin û pey şerê cî-
hanê yê yekemîn ber bi Sovyeta berê
koçber dibin. Zelûlî û neheqiya di dema
rev û bezê de hatiye serê şêniyên Şati-
roxliyê hê jî tê gotin.

Dema koçberiya êzdiyan, kurdên mi-
silman jî ji Elegezê, Rewanê koçber dibin
derbasî vî alî ava reş dibin. Ji wan qis-
mek, hatine û ketine vî gundê Êzdiyan, hê
jî di Şatiroxliyê de toremê wan dijîn.

Di gund de avahiyên ji dema êzdiyan
hema bêje qet nemane. Yek du heb tenê
mane. Ji wan yek ya mala Biro ye.
Avahî li bintara riya Şîrînkoyê ye. Der
barê vê malbatê de meselek jî tê gotin.
Keçeke Biro ya bi navê Şerê, hêj berî
revereva 1918’an, ji ber bi zorê dane
mêr, ji mala bavê xwe diqete û diçe hêla
Qaqizmanê û li wir dizewice û dimîne.
Dema qîza xama Şerê û li Şatiroxliyê
mala bavê xwe ye; gundiyên ji gundê
Arpeliya Dîgorê tên û di ser Şatiroxliyê
re derbas dibin û diçin zozanê pişt girê
Şatiroxliyê. Gundê şatiroxliyê ji xwe
zozan e, ji ber wê naçin zozanan. Şerêya
bedew û delaliya mala bavê xwe, tiranê
xwe keç û bûkên Arpeliyê dike, dibêje
‘keçikno, jinno, ez Şerê me Şerê, ez
petîn û dotinê nizanim, lê def û dehat û
reqasê ji min bipirsin, ji min.’ Niha ne-
bîyên Şerê li malxalana xwe ya êzidî di-
gerin. Ger ku ev nivîsa me bibe sebep û
malbavistana Şerê an jî Êzdiyên me yên
Şatiroxliyê, bi me re tekîliyê danîn dibe
ku em bibin wesîle, wekî sed sal şûnda
xal û xwarzî bigihîjin hev.

Ev gund di heman demê de gundê mal-

bata helbestvanê nemir Şikoyê Hesen e. Di
dema reverevê de Hesenê bavê wî hêj 12
salî buye. Ew helbesta ewil a me nivîs pê
daye destpêkirin, bi serpêhatiyên bavê wî û
malbata wî ne. Şiko ew êş û janên di dema
fermanê de hatine jiyîn, bi gotinên keçeke
ji fermanê reviyaye, di helbesta ‘Du Gul’
de bi hostayî û dirêj dirêj aniye zimên.
Helbestvanekî mecnûn e Şikoyê Hesen,
Zîn û Xeca wî, ziman û welatê wî ne. Ji her
du helbestên wî yek, nîşaneya vê eşqê ye.
Jê dipirsin ku ‘ji vê dinyaya kaw nazikî/ çi
hiz dikî’ bêguman û bê destûr, dibêje ‘bi
kurdî’. Ew strana ku hozanê nemir Aram
Tîgran dibêje û bûye sirûda zimanê me
ya bi navê ‘Zimanê Kurdî’ dengê deng-
vedana eşqa dilê Şikoyê Hesen e.

Bi xeml û rewş e
Şêrîn û xweş e
Şêrîn û xweş e
Zimanê kurdî
Bi xweş awaz e
Letîf û naz e
Letîf û naz e
Zimanê kurdî

Şikoyê Hesen xemginiya bêwelat-
bûnê, ji dil û ji kûr ve hîs dike. Mixabin
bi xwe jiyana xwe bi dawî dike û emrekî
hêj ciwan, ji vê dinyaya kambax û dere-
wîn koça xwe bar dike. Birayê wî, deng-
bêj Hemoyê Hesen li pey mirina
bêwext û şewat a Şikoyê birayê xwe,
straneke pir bi jan çêdike, dibêje ku;

‘Cahiltî neçe
tê kuda herî
malşewitî gava tu herî venagerî
cahiltiya zêrîn tê kuda herî ‘

Çiqas rast e nizanim, lê çend kesên
cuda cuda, ji min re gotin ku me ji Ehmedê
kurê Hozan ‘Aşiq Veysel Şatiroxlî’ bihîs-
tiye, şikra ku wî gotiye ‘bavê min ji şati-
roxliyê ye.’Ya tê zanîn Aşiq Veysel di sala
1894 de li Sêwazê hatiye dinê. Êdî niza-
nim, malbata wî ya êzîdî bû, ji cimûeta
xwe qetiyan çûn, an jî ew kesên ku ji
berî êzdiyan di şatiroxliyê de jiyane.
Hewcedarî bi lêkolîneke baş heye.

Di gundê Şatiroxliyê de niha 70 mal-
bat hene û 550 kes lê dijîn. Goristana
gund hêjî goristana dema êzdiyan e. Mi-
riyên sedsale di hembêza hev de radi-
zên. Gund zêde koçber nebûye, debara
xwe mîna salên berîn bi xwedîkira hey-
wanan û bi çandiniyê dikin, hal û wextê
gundiyan baş e. Gundî gelek mêvanper-
wer in û bila riya we bi vî gundî bikeve.
Ev gund gundê bav û kalan e.

Ax! Welato

AAxx!!  WWeellaattoo

Ayhan Erkmen
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Kirmanckî bander bibêne…

Nê çîyî merdiman nêweşîyan ra pawenî

Serê Riha de îstatîstîkêke
newe est o: Par, qeybî
pîrek û mêrdey têra bibê
tam 2900 malbatî şiyê
mehkema (dadgeh).
Yînan ra tam 1500 mal-
batî têra biyê. 1400 mal-
batî jî deway cînan
dewam kena.*

Pers: Enka ê çi
rewşî de yê? Tûtê cînan
sebî, rocê vernî tûtan de
go jiyanêke çawey bido
yînan?

Erê, 1500 malbatî;
yanê hema vace her roj
çar panc malbatî parçe
parçe biyê. Egir hû-
marey mehkeman bes
bayne û hakiman henî
leze bikerdê ne ga enî
2900 malbatî heme têra
bibê. A çaxî jî serê her
rocî de ga dewrê 8 mal-
batan têra bibê.

Vanê ke çende
semedî est ê:
- Riha de astê şixul-

nayişê înternet û tora
civakî zêde biyê, enî çî
biyê sebeb ke ê ke
kêfweşî niyê kewtê
dimay joy bîne/î û dima
ra ke pê hesiyayê keye
de şer dest pa kerdo,
peynî peyîn têra biyê.

- Semedê ke bîn,
sûriyeyiyê ke şer ra remay
hamey Riha mêrdan çim
verdaw pîrekan/yeknanê
înan, ene joy jî biyo
semedê têrabirnayişî.

- Semedo bîn jî
meselay aboriyo.

Ez bi hedê xo zana,
loma qeybî meselay
aborî û şerî ez nêşkena
çîke vacî, la qeybî mese-
lay şixulnayişê înternetî
û tora civakî gere ma
henî çiyan vacê.

Dinya de her hacet
(amûr) hem qeybî
xizmetê merdiman o,
hem qeybî kiştişê yînan o.

Şar bi kardî zebeşe
keno dicay, peynîr keno
werdiş, qeybî çî bînî şix-
ulneno, la bi kardî în-
sanan jî kişnenê.

Bi çek û sîleh ti
eşkenê xo biparêznê,
welatî ana kenê, la bi
çek û sîlehan însananê
mesûman jî kişenê.

Spor qeybî tenduristî
însanan o, la spor de ti
hereketanê şaşan bikerê
ti benê seqet zî.

Înternet zî çîkew
aneyîn o. Ti înternetî
qeybî xizmetê xo, xizmetê
însanan bişixulnê bi fay-
dewo, la ti eşkenê qeybî
çiyanê nêçî jî bişixulnê û a
çaxî nê faydey cê torê est
o ne zî merdiman rê.

Înternetî ti eşkenê
qeybî wendiş û
raververdişê ziwanê xo
bişixulnê, la înternet de ti

her game bikoy malper-
anê bi ziwanên xerîban,
dimay zemanêke ra ti
go ziwanê xo jî bikerê
xu vîra.

Ma ageyrin serê
malbatan:
Zehfê pîrekan û

mêrdan instagram de
fotografanê xo neşr
kenê, hema her roj...
Qeybî çî? Ma hewcewo
ti her roj fotoyê xo bi-
mocnê însanan?

Henî zî instagram ra
hawnenê jiyana rengîn e,
jiyana weş e a henînanê
bînan û vanê çirê jiyaney
mi zî aneyine niya? Bi
ene joy ra jî kunê
miyanê pirsgirêkanê
derûnî (psîkolojî).

Teberê ene meselay
ma de, çînan jî est o ke
kam di rêzî înternet de
(tora civakî heme) nis-
neno xo niştox, rewşenbîr
hesab keno.

Çîkew bîn jî, însanî
endêke kuno miyanê
torey civakî, wextê xo
ewca de kişenê hendî nê
malbatey xodir baş ele-
qedar benê, nê zey verî
verê xo danê kitaban ke
biwanê, nê zî serê xo
aciz kenê û gotarêke
(maqale) nişnenê.

Ana heyseno ke ma
mecbûrê înternetî û
toranê civakî baş bişix-
ulnê, ma bizanê sînor
heta çiyawo, heta çiya
fêdey cay, heta çiya zi-
rarê cay marê est o.

Vatişêke qic jî qeybî
siyasetê kurdan: Riha ba-
jarêke muhîm a. Mesela,
weçînayişê serey
2009’inan de navçeyê pîlî
zey Wêranşar, Serêkanî,
reyna navçeyê bînî zey
Bozova, Xalfetî, Sirûc
destê siyasetê kurdan de
bî, la di weçînayişê serey
2019’inan de tenî Sirûc
di destê yînan de mend,
çirê?

Ma siyaset ew çî
niyo ke rey bido vernî
merdiman, jiyaney yînan
saz bikero, jiyanêke
weşe bido înan?

Siyasetê kurdan
eşkeno qeybî enî mal-
batanê têra biyê/benê
se bikero? Yan zî
eşkeno çawey enî mal-
batan têhete bigîro

Persî zehf ê, pirs-
girêkî zî. Ha, şima
eşkenê vacê “xo jiyane
çîkew ana wa, ge ana, ge
haway bîn”. A zî rast e.
La ez vana gere ma
beşkê alîkarî însananê
xo bikerê û jiyanek în-
sananê xo baş bikerê.

*Serokê Komeleya
Hiqûqparêzanê Riha

Parêzer Omer Avci qeybî
çapemenî xeber dawo.

Dewey Ma
Cemîl Oguz

Riha de çirê pîrekî û mêrdey
fek jobînî ra vera danê?

cceemmiilloo@@ddiiyyaarrnnaammee..ccoomm

Dayîş û girewtişê mabenê şaran, fikir û
yewbînan ra fehmkerdişê şaranê cîya-cî-
yayan bi ziwan mumkun beno. Netewêk
bi ziwan û kulturê xo yeno şinasnayene.
Her ziwan bi şarê xo û her şar zî bi zi-
wanê xo yeno naskerdiş. Komel aver şêro
ziwanê merdimî zî aver şono û dewle-
mend beno. Eke ziwan neslanê neweyan
reyde nêro qiseykerdene do no ziwanê er-
cîyaye bikewo ripelanê vindîbîyayeyan û
neteweyêk winasî nêro zanayene. Ganî
seba ciwîyayîşê ziwanê kirmanckî ke hetê
UNESCOyî ra gîrîyayo lîsteya ziwananê
ke binê tehlukeyê vîndîbîyayîşî de yê
xebat bêrî kerdene. No het de xebata tewr
muhîm û esasî zî her hetê cuye de qisey-
kerdiş û cuyekerdişê ziwanî ya. Seba cu-
yayîşê ziwanê kirmanckî û heme
ziwananê ke verê çinbîyayîşî de yî, ganî

heme dayîş û herînayîşê merdimî bi zi-
wanê xo bibo. Derheqê babete de Hemse-
reka komeleya ziwanî Med-Derî Mîne
Karakaşe qisey kerde

Hemsereka Med-Derî Mîne Karakaşe
destpêkê qiseykerdişê xo de wina va:
“Badê vetişê Qerarnameyê Hukmê Qa-
nûbî (KHK) Kurdî-Der ame padayene û
Med-Der ame awankerdene. 3 serrî yo ke
ma binê nameyê Med-Derî de perwerde-
yîyê ziwanê kurdî danî. Nika bi 3 zarawayan
perwerdeyê ziwanê kurdî yeno dayene. Kur-
mancî, kirmanckî û soranî. Kursê ma ê so-
ranî hema newe dest pêkerd. Ma mîyanê
yew serrî de 23 polan akerde. Nê polan ra
tewr zêde kurmancî bî. Tena 2 sinifê ma
yê kirmanckî abîyî. Sinifêk beşê yewin û
sinifo bîn zî beşê diyîn o.”

Verê tehlukeyê vindîbîyayîşî de yo
Karakaşe dewamê qiseykerdişê xo de

bale ante rewşa kirmanckî ser û wina
dewam kerde: “Rewşa 23 sinifan ra zî dî-
yara ke eleqeya ke kurmancî rê yena nî-
şandayene kirmanckî rê nîna
nîşandayene. Se ra 40ê Amedî kirmancan
ra pê yeno. Kirmanckî rê eleqe nîna nî-
şandayene. Hewldayîşê ma tewr zêde serê
kirmanckî de yo. Ma hewl danî ke kir-
manckî zî bîyarî merheleya kurmancî ke
bêro qiseykerdene û wendene. Çimkî kir-
manckî verê tehlukeyê vindîbîyayîşî de

yo. Asîmîlasyonêk
zêde serê ziwanê kurdî
de esto û taybet zî serê
kirmanckî de. Seba
vindînêbîyayîşê no zi-
wanî, ganî ziwan nes-
lanê neweyan reyde
bêro qiseykerdene. Ma
veng danî ciwanan ke
seba tewrbîyayîşê der-
sanê kirmanckî mura-
catanê xo bikerî û
ziwan her hetê komelî
de qisey bikerî ke
ziwan ganî bibo û bi-
cuyo. Ganî kurmanc zî
kirmanckî bonder bibî.

ganî herema ke wirdî zarawa tede yenî qi-
seykerdene de wirdî zarawa zî bêrî zana-
yene. Vindîbîyayîşê zarawayêk çîyêko tay
nîno. Ewta de netewêk vindî beno.”

Ziwan verê çinbîyayîşî de yo
Karakaşe qiseykerdişê xo yê peyênan

de seba averberdişê ziwanî pêşnîyazan
kerde û û va: “Seba averberdişê ziwanê
ma, ganî ziwan bibo ziwanê perwerdeyî.
Ziwano ke nêbo ziwanê perwerdeyî aye
ziwan timî verê çinbîyayîşî de yo û asîmî-
lasyonî reyde rî bi rî bimano. Ganî ma bi
ziwanê xo perwerde bidî domananê xo û
heme keyeyan de ziwanê dayîke bêro qi-
seykerdene.” 

Wa yewî bêra awankerdene
Karakaşe tewr peynî bale ante Kombî-

yayîşê Tora Ziwan û Kulturî ke rojanê ve-
rênan de ame viraştene ser û înan va:
“Tora Ziwan û Kulturî ame awankerdene.
Qasê 300 kesî tewrê no kombîyayîşî bî.
Rayîrberîyêk ke 23 kesan ra pê yeno
ameye awankerdene. Qerarê pêroyî
ameyî girewtene û qerarê awankerdişê
yewîya neteweyî ame dayene. Seba ke
ziwan fermî bibo gamêk ame eştene. He-
defê tore oyo ke yewîya neteweyî bêra
awankerdene.”

Netewêk bi ziwan û kulturê xo yeno
şinasnayene. Labelê çi heyfo ke kir-
manckî verê tehlukeyê vindîbîyayîşî
de yo. Hemsereka Med-Derî Mîne
Karakaşe daye zanayene ke se ra 40ê
Amedî kirmancan ra pê yeno, labelê
kirmanckî rê eleqe nîna nîşandayene

Ameyîşê zimistanî, kilmbîyayîşê rojan,
derbîyayîşê şewan, serd vera cayê pada-
yeyan de hîna zêde mendiş û cuya bê tê-
gêrayîş nêweşîyan rê zemîn amade kenî.
Bedenê merdimî aşmanê zimistanî de
hîna kêmî enerjî xerc keno û rîskê nêweşî
hîna zêde beno û coka ra bedenê merdimî
aşmanê zimistanî de enfeksîyonê grîbalî
rê amade beno. Ganî merdim nêweşî ra
ver pawitişê xo bikero û vîtamînê Cyî
zêde biwero. Çîyê awî goreyê lazimî nînê
şimitiş û bedenê merdiman bê awe ma-
neno. Ganî roje de tewr kêmî 2 lître awe
bêra şimitiş. Wexto ke metabolîzmaya
merdimî bêawe bimano, maddeyê toksînî
bedenê merdimî ra nînê eştene.

Xutkerdişê safi û nêweşîyan ra  
pawitiş…
� Ganî mase aşmanê zimistanî de sof-

reya merdimî ra kêmî nêbo. Mîyanê ma-
seyan de asîdê omega 3 runî esta û
sîstemê safiyî xurt kena. Hewte de tewr
kêmî ganî 2 rey mase bêro werdiş.
�Aşmanê zimistanî de seba ke tîje

kêmî bena bedenê merdimî vîtamînê Dyî
kêmî beno. Wexto ke hewa tijîn bibo ganî
merdim bivejîyo rayîrşîyayîş û tîje ra
feyde bigîro. 
� Hewayo serd de germîya bedenê

merdimî kêmî beno. Seba ke merdim

dengeyê germîya bedenê xo bitepişo ganî
qasê lazimî awe bêra şimitiş. Herinda çay
û qehwe de ganî exlemur, şîlane, çayê
ada, nane û lîmono ke hetê vîtamînê Cyî
de dewlemendî bêrî tercihkerdiş. 
� Ganî aşmanê zimistanî de abur

cubur, çerez û tatliyê ke şewanê derg û
dilayan de yenî werdiş, bêrî kêmîkerdiş.
Ganî çerezê runin tay bêrî werdiş û leble-
bîyî têmîyanê mîyanê çerezan bêrî kerdiş.
Ganî taybet tatliyê ke kalorîyê înan zaf
berzî ra dûrî bêro vindetiş. Hewte de tewr
zêde 2 rey tatliyê şitin bêrî werdiş. 
� Sîr û pîyanz antîbîyotîkê xozayî yî.

Aşmanê zimistanî de sîstemê ssafiyî xurt

kenî. 
� Ganî sewzî û fekî sofrayê heme ke-

yeyan ra kêmî nêbî. Taybet sewzeyê ke
pelê înan keskî, hem hetê vîtamîn û hem
zî hetê mînaralî de zaf dewlemendî û
merdiman nêweşîyan ra pawenî.
� Kêmîya çînko beno sebebê qelsîya

sîstemê safiyî. Taybet goştê sipî û sûre
hetê çînko de tewr dewlemend î.
�Aşmanê zimistanî de sîstemê safiyî bi

rayîrê hucreyê pawitoxî şixulîyo. Kêmîbîya-
yîşê nê hucreyan zî seba bedenê merdimî
problem o. Stres, depresyon, rincanbîyayîş û
bêkeyfî sîstemê pawitişî kêmî kenî. Coka ra
kontrolê stresî zaf muhîm o.

Merkezê Xeberan

Nevîn Alkan
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Kewê Redkan

Diranê Zelêxanê
Ev çendeke ez alîkariya kal û pîran
dikim. Her roj rûniştina li malê ez heti-
kandim, rabûm vir de û wê de min ci-
hekî xweş dît, hema li gorî min e. Sibehê
zû radibim, tûrikê xwe dadigrim û berê
xwe didim mala kal û pîran. Di serî de
kêfa wan ji min re nehat, ew her tim
rûyê çend kesan dibînin û bala xwe dane
ser wan. Min got; “Heyran piştî demekê
hûn ê ji min hez bikin, ew dem were qet
hûn naxwazin ji min dûr bikevin.” Wan
bi van gotinên min kir miremir, rûyê
xwe daxistin û pişta xwe dan min, gotin
ev kî ye hatiye tevgera me xera bike, em
tu caran destûrê nadin vê yekê. Dema ez
li wan dinihêrim tu dibêjî qey tevgereke
siyasî, mezin û karê veşarî dikin.

Min xwe bi xwe got; “Hûn bisekinin
ez ê we çawa bînim rê, hûn ê çawa ji
min hez bikin û tu carê hûn ê nexwazin
dev ji min berdin...” Sibetirê ez rabûm
min xwe xemiland, careke din tûrikê
xwe tijî mewîj, gûz, hêjîr û bastêq kir û
berê xwe da mala kal û pîrên xwe.

Ez ketim hundir, min tûrikê xwe
danî ser kursiyekî, ew mewîjên tê de
hêdî hêdî derxist û danî kêleka xwe, qet
bi wan re mijûl nabim, hema bi xwe re
mijûl im. Min dît hêdî hêdî ber bi min
ve tên, yekê got; “Ew çi ye di tûrikê te
de?” Min got, heyran tûrikê min ji bo
we ye, hema hûn çi bixwazin di tûrikê
min de hene. Dema we xwest hûn dika-
rin lê binihêrin û tam jî bikin, lê tama
wan pir xweş e, ger hûn bixwazin ez ê ji
bo we hinekî veqetînim. Her yekê destê
xwe avêt tûrik, di nav de çend heb hêjîr
û gûz avêtin devê xwe, gotin diranê me
tune ne, em nikarin bicûn, divê tu vana
hinekî nerm bikî û dûra bidî me.

Lê diranê we tune ne, hûn xwarinê
çawa dicûn? Ger hûn xwarinên xwe
necûtî daqurtînin ew ê medeyê we
biêşe û hûn ê nexweş bikevin! Di nav
me da tenê taximê diranê Zelêxanê
heye, ew jî dema bi me hêrs bibe di-
ranê xwe nade me, lê gava ku dilê wê
xweş be taximê diranê xwe dide me,
em dor bi dor bi wan diranê Zelêxanê
xwarina xwe bi lez û bez dicûn.

Ez pir li ber xwe ketim bi van goti-
nên wan. Min tûrik û mûrikê xwe hişt,
ez çûm nav bajêr cem dirançî, ew di-
rançî xortekî bi bext e, bi xîret e, got;
“Çîroka te û wan kal û pîran dilê min
êşand, ez ê a niha herim wir û diranê
hemûyan çêkim, heta sibê her yek wê
taximek diranê wan hebe, bila dilê te
rehet be.” Ez çûm malê, lê heta sibê
xew neket çavê min, di berbanga sibê
de ez çûm ber derî min dît hemûyan
xwe dane ber derî, keneke xweşik li ser
rûyê wan, ez pêşwazî kirim. Di nav
wan de tenê Zelêxan bi pirçî bû, kesek
li dora wê nedihat û nediçû, ji ber ku
hemû bûne xwedan diran.

Min ji wan re got; “Heta doh we bi
diranê Zelêxanê nanê xwe dicût, niha
hûn hemû bûne xweyî diran û ew li ber
xwe dikeve ku hûn êdî guh nadin Zelê-
xanê. Herin cem wê, jêra bêjin dema
taximê diranê me winda bû em ê dîsa
bi diranê te nanê xwe bicûn, kî dizane,
dibe ku diranên me jî bi kêrî tiştekî
neyên!. We bidîta bi van gotinan kêfa
Zelêxanê çawa hate cîh. Ez dizanim di
dilê xwe de digot; “Di demek nêz de
hûn ê dîsa li dora min bicivin û taximê
diran ji min bixwazin... Zelêxan dibêje
diranê min zêr in û mircan in. Ez jî
wisa difikirim.
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Li ser bextê Zilfoyê simîtfiroş be
Zilfo li taxa Ofîsa Amedê simît difiro-
tin û taxa ofîsê di bin serweriya wî
de bû, nedihişt ku kesek din li wir si-
mîtan bifiroşe. Carekê simîtfiroşek
hat taxê û dest bi firotina simîtan kir.
Piştî wê êdî simîtçiyê ciwan li ser
hev çend rojan hate taxê û simît fi-
rotin. Ew yek jî ne bi kêfa Zilfo bû.
Diviyabû ku Zilfo destê xwe bavêje
vê mijarê û wê çareser bike. Nav-
bera Zilfo û dikandarên taxê jî gelekî
baş bû, her kesî ji Zilfo hez dikir.
Dema Zilfo dît ku dîsa ew simîtfiroş
hat êdî Zilfo dest pê kir dikandarên
taxê li dijî wî simîtfiroşî birêxistin kir.
Zilfo hate ba parfumfiroş û jê re got:
“Tu dizanî ev simîtfiroşê hanê xayin
û ajan e. Mêrik got, “De na lo Zilfo
ev fiqîrê xwedê û ajantî.”

Zilfo got: “Ma heke ne ajan ba ji
Elezîzê heta vir ji bo firotina simîtan
dihat. Ma nikaribû simîtan li bajarê
xwe bifiroşe. Ez bawer im ku vî si-
mîtfiroşî navê we tevan daye dew-
letê ,hay ji xwe hebin.” Wiha jî li nav
hemû dikandaran hate belavkirin ku
haya wan ji simîtfiroşê nû hebe û
dibe ku ajan be, lewre li hêviya tev-
gereke wî ya şaş mabûn.

Zilfo: Keko we dît wê rojê ev
simîtçî li erebeyeke reş siwar bû.
We nedît?

Dikandar: Na wele min nedît.
Zilfo: Bila haya her kesî ji wî

hebe, li min gotin.
Roja din neh-deh dikandar li hev

civiyan û li hêviya simîtfiroş rawesti-
yan da ku wî bigirin û ji taxa xwe
derxînin. Simîtfiroş hat, dikandar lê
civiyan û ew girtin. Zilfo ji paş ve li
wan mêze dike, dikandar jî tev li si-
mîtfiroş civiyane. Pepûkê simîtfiroş
şaş mabû nizane ku çi mesele ye.

Simitfiroş: Keko welehî min
tiştek nekiriye.

Dikandar: Çawa te tiştek neki-
riye ûlan, tu ji Elezîzê heta vir ji bo
simîtan bifiroşî hatiyî?

Simitfiroş: Abê welehî ez ji
Amedê me, ji taxa Baglarê me ne
ji Elezîzê me.

Dikandar: Çawa tu ne ji Ele-
zîzê yî?

Simitfiroş: Keko welehî min
Elezîz bi çavên serê xwe nedîtiye,
tu caran neçûme wir jî.

Dikandar: Zilfo got ew ji Ele-
zîzê ye. Ji wir hatiye simîtan li vir
difiroşe. Her roj li erebeya polîsan
siwar dibe.

Dikandaran mesele fêm kir li
hev mêze kirin û pirqînî bi wan ket,
keniyan. Dikandarê perfumfiroş ji
ber nû hatibû taxê baş Zilfo nas
nedikir. Dikandaran fêm kir ku ew
mesele ji bin serê Zilfo derketiye,
her yek simîtek ji lawik kirîn û berê
xwe dan dikanên xwe.

Zarokên pîrê
Pîrejinek li ber dîwarê mala xwe rûniştibû û dipo-
nijî. Xuyaye ku derd û kuleke wê heye. Cîrana wê
hate li kêleka wê rûnişt û jê re got “Xêr e pîrê, çi
derd û kulên te hene.”

Pîrê: Li hêviya zarokê xwe me, bû ber êvarê
hîna nehatine malê.

Cîran: Xwedê emrê wan dirêj bike, çend za-
rokên te hene?

Pîrê: 4 kurê min hene.
Cîran: Tu herî zêde ji kîjanî hez dikî, yê herî

mezin an yê herî biçûk?
Pîrê: Dema li wan her çaran dinihêrim, wekî yek

kesî bibînim û dema ku li yekî ji wan dinihêrim wekî
ku her çaran dibînim. Lê dema ku tiştek ji min re
lazim be, ez yek ji wan kûçik kurê kûçikan nabînim.

Qet xeman nexwin! Min hûn ji bîr
nekirine, ji bo ku hûn qenalê derbas bikin
ez ê pireke xweşik ji we re çêbikim...

Her bijî...
Her bijî...

Bira bira ye bazar xuyaye!
Derbasbûna di ser pirê re
êdî bi dolaran e...
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Di dîyalektîka efendî û kole de
Koleyên ku mankurtîze bûne bi
muzîkê dikarin ji nû ve dest bi
hîskirin û fikirînê bikin. Ancax
muzîk dikare hestê tolgirtinê
ji nû ve zindî bike

Têkilîya dagirker û dagbûyî, kolon-
yalîst û kolonîbûyî, serdest û bin-
dest, stemkar û stembar, jin û mêr
her çiqas di nav xwe de û ji dîyalek-
tîka efendî û kole cîyawazî û taybetî-
yên wan hene jî di kokê de digihêjin
dîyalektîka efendî û kole. Ji ber vê
yekê, em dikarin van têkilîyan di
ser dîyalektîka efendî û kole re bix-
wînin û binirxînin.

Welatên kolonyal û post-kolonyal
ji serpêhatîyên têkoşîna serxwebûnê,
epîstolojîyên zanistkî û edebî yên
hev ên dij-kolonyal sûd werdigirin.
Berhem û metnên nivîskarên wekî
Frantz Fanon, Aimé Césaire, Achille
Mbembe, Steve Biko, Albert
Memmi, Toni Morrison, Ngûgî wa
Thiong’o, Chinua Achebe, Gayatri
Chakravorty Spivak, Homi
K.Bhabha, William Butler Yeats... di
welatên kolonyal û post-kolonyal de
tên xwendin û tên muneqaşekirin.
Kiryar û têkilîyên civak û takekesan
li ser berhemên wan tên analîzkirin û
fehmkirin û ew referans tên dayîn.

Gelo welatên kolanyal ji serpêhatî,
felsefe û tarzên muzîkên hev çiqas îs-
tîfade kirine? Bi raya min, bi qasî ku
ew ji lîteraturên hev ên dij-kolanyal
îstîfade dikin ewqas ji muzîkên hev îs-
tîfade nekirine. Sûdwergirtin û îstîfa-
dekirina ji muzîkê hatîye piştguhkirin
û îhmalkirin. Di peywendîya kurdan
de wek mînak dîroknasek, mirovna-
sek, civaknasek an jî muzîkjenekî/e
kurd, li ser muzîka welatekî kolonî-
bûyî hema hema qet xebat û lêkolîn
nekirîye: Meselen welatên kolonyal
ên efrîqayî bi muzîkên wekî blues,
jazz, rock, reggae li ber xwe dane. Ji
bo wan muzîk bûye amraza herî xurt
a têkoşînê. Ramana min ev e ku
heger xwedî van tarzên muzîkên baş
nebûna piranîya efrîqayîyan dê xwe
bikuştana. Kurd, ji muzîkên efrîqayî-
yan çi fêr bûne, çi sûd wergirtine, li
muzîka xwe çi zêde kirine? Wekî
tarz çend muzîkjenên kurd tenê bi
rock, jazz û bluesê muzîk kirîne,

ewqas. Ji bilî rockê bi tarzên jazz û
bluesê ne bi dewamdarî, tenê bi kurt-
demke çend muzîkjenan muzîk kirîye.
Pirsa din jî felsefeya wan tarzan çiqas
hatîye fehmkirin û îdraqkirin ku mu-
zîkjenên kurd bi wan tarzan muzîk ki-
rîye? Blues, jazz, rock, reggae ji nav
welatên dagirbûyî û jîngehên wan der-
ketine û bûne gerdûnî. Çima bi qasî
wan tarzên muzîkên baş ji nav kurdan
jî tarzeke muzîkê derneketîye an jî
dengbêjî nebûye gerdûnî. Çima me
nekarîye dengbêjî bikin gerdûnî? Di
encamê de gelek tişt hene ku muzîka
kurdî ji muzîka efrîqîyan û welatên
kolonyal ên din fêr bibe û sûd ji wan
werbigire. Ji bo vê jî, divê em hem
xebatên ku li ser muzîkên welatên
kolanyal û post-kolanyal hatine kirin
wergerînin zimanê xwe, hem jî em li
ser wan xebatên nû bikin.

Tesbîta Ehmed Huseynî
Di sala 2014’an de li Amedê, li

pirtûkfiroş a Aramê, ez çûbûm gotû-
bêja şairê kurd Ehmed Huseynî. Di
gotûbêjê de, tesbîta Ehmed Huseynî
ya “Di têkilîya serdest û bindest de
serdest berî her tiştî dixwazin tune
bikin ku; bindest nikarin bi zimanê
xwe hîs bikin û hestîyar bibin” qet ji
bîra min naçe. Di dîyalektîka efendî
û kole de foksîyona muzîkê ji her tiştî

girîngtir e. Ehmedê Huseynî bi tes-
bîta xwe ya jor giringîya muzîkê nî-
şanî me dide. Çimkî di cewhera
muzîkê de hîs û hest heye. Muzîk
dilê hîs û hestan e. Bê muzîk hîs û
hest dikevin jîyana nebatîyê. Ji ber
vê efendî dixwazin muzîka koleyan
tune bikin ku nikaribin hîs û hest
bikin. Hest û hîsê ku efendî berî her
tiştî dixwazin tune bikin tolgirtin e.

Tolgirtin çi ye? Çi çureyên tolgir-
tinê hene? Tolgirtin edelat bi xwe ye.
Tolgirtin çareserkirina neheqî, maz-
lumbûna xwe ye, pêkanîna wekhevîyê
ye. Tolgirtin ne tenê qisasa bi qisas e.
Lê li vir problemeke mezin a nayê ça-
reserkirin dest pê dike. Felsefeyê jî hêj
nekarîye vê problemê çareser bike. Lê
belê kole dikare bi sînema, edebîyat û
hunerê jî tola xwe hilgire. Cihûyan ji
bo almanan “jûrên gazê” çênekirin lê
tola xwe ji almanan wergirtin. Tolgir-
tin; pêdanqebûlkirina qetlîman, bar-
barbûn, wehşbûn ûs zalimbûna
efendî ye.

Ji bo tolgirtinê hêz
Ji bo tolgirtinê hêz û qewet hewce

ye lê xwebawerîya kole ewqas şikes-
tîye ku hêza wî ya xwedayî hebe jî ew
xwe bêhêz û qewet îzane dike. Neçarî
û bêhêzbûn û kêmbûna koleyî Xweda
diafirîne. Lewma rola Xweda negatîf

û tiralker e. “Me dev ji tolgirtinê ber-
daye, me ew hewaleyî Xweda ki-
rîye.” Bi îfadeyeke vî rengî
afyonbûna Xwedayî nîşan didin. Di
dînan de gotinên wekî nifir, hewale-
kirina Xweda mînak in.

Koleyên xwedî bîrewerî û hesta
tolgirtinê, çiqas bêhêz û bêderfet
bibin jî dikarin xwe azad bikin. Lê
koleyên ne xwedî bîrewerîya tolgir-
tinê, hêza wan a Xwedayî hebe jî ni-
karin xwe azad bikin. Zindîbûna
hesta tolê, tê wateya xwe-nîv-azad-
kirinê. Hesta tolgirtinê, daxwaz û
arezû û îradeyê azadîyê ye. Hesta
tolgirtinê ne obje, dike subje. Di tê-
kilîya dagirker û dagirbûyîyan de ne-
bûna hesta tolgirtinê ya ji dagirkeran
ji têkşikestin û bêbabaweriyê ye, ji
ber vê “dema ku dagirbûyî nikare li
hemberî dagirker şer bike, di nav
xwe de li dijî birayên xwe şer dike”
ev tesbîta Fanon teyîd dike. Ji ber
ku dagirbûyî bi xwe ne bawer e ku
li hemberî dagirker şer bike, ji ber
wê li hemberî birayên xwe yên
biçûk şer dike. Ji ber têkşikestin û
bixwenebawerîyê, xwe dikin huma-
nîst û aştîxwaz. Ne wêrek in ku
behsa tolê bikin.

Mirov dema ku nekarî tola xwe
bigire gelo ev mirov dikeve derûnî-
yeke çawa, kesayetîyek û karakte-
reke çawa derdikeve holê?
Tolnegirtina xwe xwebûna mirov di-
kuje, xurûra mirov birîndar dike, mi-
rovî ji mirovbûnê derdixe, girambarî
namîne. Bixwenebawerî, têkşikestî,
teslîmkirî, ji qral zêdetir dibe qralgir,
mankurtîze dibe. Di fîlmê Quentin
Tarantino, Django Unchained (Zin-
cirsiz) de sehneyeke wilo heye: Ko-
leyekî reşik ê pêncî salî, ev pêncî
sal in ku her roj rîyatê efendîyê xwe
traş dike. Lehengê fîlmî Cengo ji vî
koleyî dipirse: “Di nav van pêncî
salan de tu qet rojekê nefikirî ku qi-
rika efendîyê xwe jêbikî?” Nefiki-
rîn, kolebûn jî tam ev e:
Mankurtîzebûn e.

Koleyên ku mankurtîze bûne
Di navbera muzîk û bîr û ruhê

mirovî de têkilîyeke cîyawaz heye:
Tu huner bi qasî muzîkê nikare bi-
keve kûrahîya bîr û ruhê mirovî.
Hem di bîra şexsî û kolektîf de û
hem jî di ruhê mirovî de tiştên vemirî
zindî dike û ji nû ve diafirîne. Kole-
yên ku mankurtîze bûne bi muzîkê
dikarin ji nû ve dest bi hîskirin û fiki-

rînê bikin. Ancax muzîk dikare hesta
tolgirtinê ji nû ve zindî bike.

Muzîka rock, xwe li ser serhil-
dêrî û berxwedêrîyê ava dike. Di
cehwera serhildêrî û berxwedêrîyê
de hesta tolgirtinê heye. Kesên ku
di dilê wan de hîsa tolgirtinê heye
dikarin bibin serhildêr û berxwedêr.
Cîyawazî û resenîya muzîkjenên
rockê, ango resenî û cîyawazîya
Sîya Şevê ji vir derdikeve holê.
Çimkî her kom û muzîkjenê rockê
nikare hesta tolgirtinê zindî bike, ji
ber vê tenê xwe li ser serhildêrî û
berxwedêrîyê ava dike.

Fonksîyona muzîkê
Di dîyalektîka efendî û kole de

fonksîyona muzîkê çi ye? Du fonk-
sîyonên muzîkê hene; negatîv û po-
zîtîv. Fonksîyona negatîv kolebûnê
meşrû dike, muzîk tenê xweîfadeki-
rin û xwetesdîqkirin e. Lê di fonksî-
yona pozîtîv de muzîk azadker e.
Kolonyalîst, her tim dixwazin pê-
şîya muzîka azadker bigirin. Ji ber
vê, muzîka koleyan tê bêkokkirin,
xirabkirin, dejenerekirin û bêfonk-
sîyonkirin. Di dîyalektîka efendî û
kole de fonksîyona muzîka Sîya
Şevê azadker e.

Gelo gelemperîya muzîka Sîya
Şevê azadker e? Berî vê nivîsê der-
barê Sîya Şevê de min çi hevpeyvîn
û çi nivîs li ser medyaya civakî û
malperên wekî “ekşi sözlük”û “tir-
şik”ê dîtin, min xwendin. Min ji
hevpeyvîna Sîya Şevê wekî encam
derdixist ku dixwaze zenggirtin,
pûçbûn, bêyomî, tenêbûn, genîbûn,
bêesilbûn, xirabîya mirovan, civak
û jîyanê îfade bike û li ser wan mu-
zîkê çêbike. Ji vir û pê ve dahatûya
Sîya Şevê dê çi be, dê çawa muzîkê
biafirîne, geşedana wê dê çawa be?
Bi ya min, wekî guhdarekî wê, divê
bi felsefeyeke nû muzîkê bike.
Divê êdî muzîka wê ne pozîsyo-
neke îfadeker lê divê guherîner be.
Ji bo dinya, jiyan, eşq, hezkirin,
terkkirin, jihevqetîn, heqîqet, welat,
êş, dej... li ser nêrîn nû muzîka xwe
ava bike. Ez nabêjim bila xweş bike
û hêvîyan bifiroşe. Bila êşa guhda-
ran parve neke, êşa wan ji wan
paqij bike. Jiyanê, dinyayê, însan,
nebat û heywanan û tiştan bide hez-
kirin. Bila muzîka xwe ne li ser nî-
hîlîzmê, muzîka xwe li ser jiyanê
ava bike, hezkirina me ya jiyanê bi-
lind bike.

Navên albûmên Sîya Şevê wiha ne : Zeng, Pûç, Bêyom,
Li Pişta Sîya Xwe. Gelek alîyên hêjayî nivîsandinê yên
muzîka Sîya Şevê hene û mirov dikare wiha rêz bike;

1- Dengên Gokçe Selîm. 2- Gotinên Stranan 3- Muzîk
û temaya muzîka wan. 4- Yekitî û hev-temamkirina
komê 5- Fonksîyona muzîka wan a azadker e.

Resenî
û cîyawazî

Di muzîka kurdî de koma Sîya
Şevê di nav muzîka xwe de vê
zindîkirinê dihewîne!..Cîyawazî û
resenîya Sîya Şevê ji vir tê. Di
seranserê muzîka Sîya Şevê de
ev resenî û cîyawazî heye. Ez
naxwazim vê dîyardeyê yek bi
yek li ser her stranê nîşan bidim.
Lê encama guhdarîkirina Sîya
Şevê ev e. Bi taybetî jî di stranên
Kebanî, Lê Dayê, Nesrîn, Werin
Law, Lîce, Em Li Vir in de azad-
kerîya muzîka Sîya Şevê xwe
dide der.

Heta niha 4 albûmên Sîya Şevê derketine

Welat Ramînazad

Sîya Şevê
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Hinek caran,  hinek mirov qenc an
xerab her çi bijîn, dikevin nav wê
kurahiyê û nikarin jê derkevin,
hay jê namînin ku sal û zeman
çawa dibohurin û pê nahesin ku
emrê wan ê kurt, çawa virt û vala
derbas dibe.  Marîa Robînson
gotiye: “Kesek nikare li paş xwe
vegere, jiyana xwe ji nû ve bide
destpêkirin, lê ji îro pê de  her kî
bixwaze dikare dawiya jiyana xwe
biguherîne.” Bav û kalên me jî vê
yekê baş zanîne, loma di nav her
çîrok, pêkenok û mesekokên wan
de dersek an peyamek heye.  Bûy-
erên  di nav vê çîroka  li jêr de
derbas dibe vê yekê pir baş dide
ber çav. Lehengên çîrokê  her
çiqas nexwestine jiyana xwe
biguherînin jî bi sedema kesekî bi
aqil dawiya jiyana wan guheriye.
Tê gotin ku ev çîrok rast e.

Rojekê mêrikekî diçe gun-
dekî,  li mala gundiyekî dibe
mêvan. Xweyê malê bi dil û can
mêvanê xwe dihewîne.  Lê
mêvan dibîne ku ne heye bixwin
û ne jî heye bidin mêvanan.
Maleke feqîr û belengaz in. 

Mêrikê mêvan li xweyê
malê vedigere û dibêje:

-Xalo qey zarokên te tune ne?
Xweyê malê dibêje:
-Xwedê bihêle, deh kurên

min hene.
Mêrik dibêje:
- Kurên te naşixwilin?
Xweyê malê dibêje:
-Wele, sibê şeveqê diçin

heya êvarê giya didurin. Lê zêde
qezenca wan çênabe. Hema bêje
nanezikî dişixwilin.

Mêrik dibêje:
- Bila karekî din bikin!
Bav dibêje:

-Li vî gundî ji xeynî giyadurinê
tu kar tune ye.

Mêrik dibêje:
-Nexwe  hûn jî herin dev-

ereke din.
Bav mêvanê xwe  hildide,

dibe ser sê, çar gorên ku ji zûda
hatine çêkirin. Nîşanê wî dide û
dibêje:

-Bira, em ê çawa van gorên
bav û kalên xwe li vir bihêlin û
biçin?

Danê êvarê her deh kur têne
mal, mêrik lê dinêre ku her deh jî
ji hal ketine. Dest û piyên wan tev
derikîne û terişîne. Dilê wî bi wan
dişewite. Ew şev li wir radizê, hêj
ku sibe nebûye, radibe diçe, ser
her çar  goran dirî, dûre guyê xwe
bi darikekî li ser goran digerîne û
dide rê diçe. Sibêdahî bavê kuran
diçe li ser gora  bav û kalên xwe
ku fatihe bixwîne, dêna xwe didê
ku çi  bibîne, tevda bûne gû. Pir li
ber dikeve û pê dizane ku mêvanê
wan ev kiriye. Bi bez diçe ji kurên
xwe re meseleyê dibêje.

Kur dibêjin:
-Em vê yekê ji wî re nahêlin.

Em rabin biçin lê bigerin, em wî li
ku bibînin, em ê lêdin bikujin!
Bav û her deh kurên xwe radibin
bi rê dikevin. Pirs, pirs heya digi-
hêjin Mêrdînê. Li wir pereyên
wan diqede li xwe dimînin
heyrî. Yek ji wan dibêje:

-Bavo, va me wî mêrikî nedît
û perê me jî qedya. Em biçin ji
xwe li şixwilekê bigerin. Eger
me dît em bixebitin ku em pê
vegerin biçin mala xwe.

Bav dibê:
-Baş e.
Her deh bira di demeke kurt de

ji xwe re kar dibînin. Yek diçe ze-
viya nokan, yek diçe, zeviya
nîskan, yek diçe nav rez, yek diçe

ber pez.  Her yek ji wan gelek pere
qezenc dikin. Bav bala xwe didê
ku roj bi roj qezenca wan zêde
dibe. Êdî naxweze paşve vegere
biçe gundê xwe. Di navbera
salekê de ji xwe re xaniyek û ze-
viyek distîne. Piştî du salan,
gundekî distîne û dibe  axayê
gund. Ew mêrikê ku bûbû mê-
vanê wan, çûbû hecê. Piştî veg-
erê bi tesadûfî dîsa tê dibe
mêvanê wan. Mêrik çawa wan
dibîne, wan nas dike. Lê ji ber
ku wî rih û simbêl berdabû, wan
ew nasnekir. Ji bo ku hecî bû
gelek qedir û qîmet danê. Piştî
îzet û îkraman, mêvan li bavê
vegerî û got:

-Bira hûn qet naşibin
mirovên vê deverê, gelo hûn ji
ku hatine?

Bav dibêje:
-Bira em ne ji vî gundî ne.

Em di gundê xwe de pir feqîr
bûn, lê me nedixwest ku em
terka gora bav û kalên xwe
bikin, rojekê camêrekî hat, bû
mêvanê me. Pişt re çû li ser gora
bavê me rît û çû. Me jî da pey
wî ku em wî bikujin. Em heya
vir hatin. Me ew nedît. Li vir
zarokên min ji xwe re xebîtin.
Roj bi roj qezenca wan zêde bû.
Dûvre me ev gund stand û em
bûn axayê gund.

Mêvan dibêje:
-Gelo, îro ew mêrik niha

rastî we bê, hûn ê wî bikûjin?

Bav dibêje:
-Na Wele em ê hêj di ser de

wî bi xelat bikin.
Mêvan li xwe mikur tê û

dibêje:
-Ew ez im.
Bav razîbûna xwe dide der û

di ser de jî kîsikek zêr didê.

Her nivîskar ji nivîsa 
xwe berpirsiyar e.

Gora bav û kalan

Gava ku hêj li lîseyê bûm, wek gêncekî
wan çaxan, navbera min û bajarê lê çê-
bûme hêdî hêdî xira dibû. Hest û ba-
weriyên min şid û teng dibûn di bin sî
û sîstema qerase ya kesên ne ji me de.
Hingê pê nedihesiyam ka ev tarîtî ji ku
ve tê û bi kîjan şiklî derdikeve pêşiya
min, çawa cism û rismê xwe digire. Lê
binhişa min hey zorê dida maqûltiyê,
acizîyek hebû ku çavkaniya wê ji min
ve ne eyan bû. Tengezariya min a wî
çaxî hinek jî girêdayî vî tiştî bû.  

Wê demê me bajar bi kar dianî. Ji
me ve nebû, me çavên xwe li vê ras-
tiyê vekiribû çimkî. Dilê me bixwesta
biçe ku derê em diçûn wê derê, qet
nebe ev îhtîmaleke asayî bû û wekî
hemû tiştên asayî ev tişt zêde bala me
nedikişand. Halbûkî tarîtî jixwe xwe li
ser tiştên rojane, rûtîn, asayî ku me
serê xwe pê nediêşand ava dikir.
Hemû cihên kolektîf  ên ku “ên din”
lê bûn, bi rê û rêbazên xwe ji cih û
warên li mehlê cuda bûn. 

Lîseya ku ez diçûmê li gorî derfe-
tên bajarekî biçûk cîkî baş bû. Zar û
zêçên walî, emnîyet midirî û çend pa-
yebilind ên din jî dihatin oqila me.
Çend ji wan nav heftê her roj bi me re
siwarî heman servîsê dibûn. Yanî ser-
vîs ya wan jî bû. Lê digel ku ew du –
sê kes bûn, dîsa jî deh yanzdeh kesên

ji me em tevde bi qodên wan tevdige-
riyan.  Ji me re xweş dihat. Helbet ji
wan re jî. Çimkî bi nezera me hemû
kesên parlax û xweşik mîna wan bûn.
Wekî wan diaxivîn, wekî wan pot û
cilan li xwe dikirin. Hîç guman lê nîne
ku wan temsîlîyeta tiştekî dikir.1 Lê ji
vê wêdetir ev qodên gava ku em li
cem wan bûn hîn dibûn, tesîra xwe
her di mala me de jî nîşan didan. Me
ew kîtên hînbûyî di têkilîyên xwe de li
ser dildarên xwe diceribandin, bi heva-
lên xwe re ji nû ve ava dikirin, me pê
forsa xwe davêt.

Feqet ji xeynî vêya, cudabûneke
mekanî jî hebû. Cihê wan û mehla
me jev cihê bûn. Li taxa me rûnedi-
niştin, yên rûdiniştin jî bi serê tayê
encax dihatin hejmartin. Yan diha-
tin ji me şîr distandin an jî dema
qurbanê dihatin bo pez û dewarên
me. Me digot qey em çiqas ji wan re
baş bin ew ê ewqas ji me hez bikin.
Aqilê zarokane yê bindestiyê... 

Lê dîsa jî ti tişt tunebû ku nîşaneya

jiyan an jî utopyayeke hevpar bide pêş
me her du aliyan. Ev sekn yekser ji
bertekeke siyasî nedihat helbet, tevî
salan hêdîka di hişê me yê kolektîf  de
bi cî bûbû. Lê ev cudabûna mekanî
hingê ne ewqas beloq bû. Cihên wan
diyar bûn lê ne zêde xema kesî bû
çimkî jiyana me û ya wan a civakî ne-
diqelibî ser hev. 

Lê piştî demeke dirêj gava ku vê
hindê çûm bajêr, min çavdêrîiya ha-
lekî ecêb kir. Nasnemaya bajêr gav gi
gav na lê fîceten, di nav van çend
salên dawî de hatibû guhertin. Mehla
filehan ji binî ve hatibû rakirin û li
şûna wê avahiyên Tokiyê hatibûn çê-
kirin. Bi qelewbûna zanîngehê re li
her derê cafeyên kitsch vebûbûn ku
xebatkarên wan timî jev re digotin
bey û hanimefendî. Esnafan wekî
her caran li gor bedewiya tirkîaxaf-
tinê miemeleyê dikirin. 

Mekan bixwe langaja kesên li wan
mekanan jî diguhere û bivê nevê wek
ku bibe sîmulasyona serdest û bindes-

tiyê, xeta neqeba her duyan tund û
stûr dike, ditewîne û ji nû ve ava
dike. Bi qewlê Lefebvre, jiyana ro-
jane (everyday life) êdî ne aîdî nişte-
ciyên wê derê bixwe, lêbelê bêşegeh
û fabrîqeya dîskûra «ên din» dibe.
Çimkî çima nebe? 

Hatbiniyek: Ev tiştên li jor li mi-
lekî, her veger taliya talî dibe hesabdî-
tinek ji bo min. Wek ku min li dereke
din jî nivîsibû, pêşxortaniya min nelet
li vî bajarî dibarand, qelbê min hey şid
dibû çaxa ku ev şehr bi per û baskên
xwe yên hûbelî bi ser min de dihat.

Diviyabû ez jê derketama, ji pey
min biqetiya. Piştî hindê salan gava
lê vedigerim, dibêm baş e ku me
dilê hevdu qenc hiştiye. Hê jî jê aciz
im, lê hê jî lê vedigerim. Bajarek ku
di xortaniya mirovan de nebûbe dij-
minê xortaniyê ne ti bajarek e.

* Navê resmekî Salvador Dalî (1904 - 1989)
Dream Caused by the Flight of  a Bee Around a
Pomegranate a Second Before Awakening, 1944.

1- Ji bo mînakeke qenc hûn dikarin li dest-
pêka kitêba Sebahattin Şenî binêrin (Gemideki

Hayalet, Türk Sinemasında Kürtlüğün ve Türklü-
ğün Kuruluşu, Metis, 2019). 

Bîlal Ata 
Aktaş

Çirkek beriya şîyarbûna ji xewnê ku 
sedem fira mozekê bû li dora hinarekê*

Xunav Elban
Bi hesteke xweş û dilgerm hatim li ser kur-
siyê xwe rûniştim û min xwest wek navê te yê
pîroz  " XWEBÛN" çend hevokên xweş di-
yarî te bikim, lê gava min kompîtura xwe
vekir ji nişka ve du çavên Zerdeştî xwe
nokî nav çavên min kirin, xweşiya dilê min
şikest û dilê min bi Şengalî lêxist. De înca
ya niha bûme masiyeke fahmkorî, hemû
tiştên baş û xirab tên bîra min û diçin... 

Bi rastî min dixwest qala çi bikim?  
Mijar çi bû?  
Gelo min dixwest helbesteke evînî ji te

re bihûnim, an qala çîrokeke bê miraz ji te
re bikim, belkî jî min dixwest behsa pêke-
nokeke Charlie Chaplin a trajediyê ji te re
bikim... Nizanim.

Lê ez vê ji sedî sed dizanim a min dix-
west ji we re qal bikim ne siyaseta wan a
qirêj û gemar bû. 

Bi qesem navê Xwedê vê kêliyê tiştek
nayê bîra min, hemû tişt ji bîra min çûne.
Heta êşa destê min jî ji bîra min çûye.  

Oxxxxx çiqas xweş e gava meriv neêşe. 

ÊŞ? 
Ufffff  ez ji vê peyva "êşê"  çiqas aciz im. 
Gava êş tê bîra min, kurd têne bîra min,

tê bêjî qey kurd ji êşê ketine. Ma ku ne ji
êşê ketibûna evqas hevdu diêşandin! Ji ber
ku ji xeynî êşê tiştekî din nedîtine, tiştekî
din nas nakin lewma evqas hij êşê dikin. 

HIJ an HEZ? 
Bi Tawisê Melek hema her du jî xweş

in. HIJ Û HIJÎR Û HINAR Û HILU-
TIRŞK Û HINGIV Û HIMBÊZ Û
HIRMÎ Û HEZDARÎ Û HEZKIRIN
hema vî qasikî tenê ev tên bîra min... 

HIJ HEVDU KIRIN 
Çi peyvek xweş.  
Bi telaqê reşkotiya heger ku dê û bavên

wan hij hevdu bikirana û bi hezkirin bi
hevdu şa bibûna wê weledên baş û qenc û
bi xîret ji wan biketana. Wê wan jî hij me
bikira wek ku em hij wan dikin...

Dilê min bi 
Şengalî lê dixe îro! 

Asya Xerzan

Rêbendan 2020, Mûş
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Ji bo abonetiyê
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