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Jineke kurd e û têkoşîna wê ji 
zaroktiyê ve li bakurê Kurdistanê 
dest pê dike. Heta Rojhilat dewam 
dike. Ji bo ronîkirina heqîqetê, bi 
pênûs û kamereya xwe dest bi 
rêwîtiya azadiyê dike. Leyla Yildiz-
tan bi nasnav Denîz Firat sala 
1984’an, li gundê Xecê Xatûn yê 
navçeya Çildêran a girêdayî bajarê 
Wanê ji dayik bû. Piştî ku xebatên 
ragihandina azad pêş dikevin, Denîz 
di sala 2007’an de derbasî xebatên 
çapemeniya jinê bû. Sala 2011’an 
derbasî xebatên ragihandina YRD’ê 
bû û li wir cihê xwe di xebatên 
nivîskî û dîtbarî de digire. Firat di 
8’ê tebaxa 2014’an, ji aliyê 
DAIŞ’iyan ve bi giranî birîndar bû û 
jiyana xwe ji dest da. Li Wanê bi 
girseyî hate definkirin û her sal bi 
girseyî tê bibîranîn. 

Ew şopdara  
heqîqetê bû

Wek tê zanîn li Kurdistan û 
Tirkiyeyê roleke taybet a çape‐
meniyê û rojnamegeran heye. 
Hem pêdivî bi ragihandina 
rastiyan heye, hem jî divê roj‐
nameger û karê ku dikin were 
parastin. Ji ber vê sedemê di nava 
ragihandinê de rêxistinbûyîna roj‐
namegeran girîng e. Dîsa wek tê 
zanîn çapemeniya azad berê di 
bin siya Cemiyeta Rojnamegerên 
Azad de bi rêxistin bû. Lê belê ev 
sazî di sala 2016’an de ji hêla 
hikûmetê ve bi Biryarnameya di 
Hikmê Qanûnî de (KHK) hate 
girtin. Wekî endamên çape‐
meniya azad çend heval hatin 
cem hev û DFG ava kirin. DFG her 
meh raporan amade dike... 
Hevpeyvîn / Rizoyê Xerzî / R.4

Xwe ji xweliya 
xwe diafirînin

Ji destpêka şerê di navbera 
civak, êl û dewletan de heta 
niha koçberî û penaberî jî 
heye. Her ku diçe şer zêde 
dibe. Bi zêdebûna şer re, koç‐
berî û penaberî jî zêde dibe. 
Her çend mafên penaberan ên 
gerdûnî hebe û gelek welatan 
mafên wan qebûl kiribe jî dîsa 
mafên penaberan nayê paras‐
tin. Di salên dawî de herî zêde 
mafên penaberan tê binpêki‐
rin. Gelek ji ber nasnameya 

xwe bi zextên dijwar re rû bi rû 
dimînin. Di nava şertên herî 
dijwar de dijîn. Bi deh hezaran 
penaberan di rêwîtiya bejahî û 
deryayê de jiyana xwe ji dest 
dane. Bi hezaran penaber ji 
ber birçîbûn û nexweşiyan ji‐
yana xwe ji dest dane. Her 
çend rêxistinên mafên pena‐
beran raporan amade dikin û 
hewl didin mafên penaberan 
biparêzin jî dîsa daxwazên pe‐
naberan pêk nayê... R.7

Romana Xelek (2021) a Şems Qemer ro‐
mana nivîskar a duyem e. Hunera di 
edebiyatê de tîrbûn û lêhûrbûna di 
deqê de ye. Di romana Xelekê de, di her 
rûpel û her hevokê de Şems Qemer vê 
yekê bi xwendevanan dide jiyîn. 
Bikaranîna qitûtî ya vebêjeriyê di qeqên 
edebî de her dem xwendevanan ber bi 
hiş û jêrhişiya wan ve dibe. Xelek wek 
romanekê anku bi hecma xwe ya fizîkî, 
kurteromaneke... Sîdar Jîr / R.5

Cîhan bûye warê penaberan 

Em; li ser vê xaka esmer, kevnar, li pey şûnpê çîrok û ser‐
pêhatiyên jinan ketin. Her ku me rastiya jinan dît, îlhama 
nivîsandina me mezintir bû. Hêvî bi îlhamê re bi ber çîrokên 
berxwedanê yên jinên hêviyê re diherike. Evîn û dîrok di 
sînga axê de xwe kirin yekbeden... Leyla Lorîn / R.2 

Efrîn, dilbera feqî
‘Ji ber ku kurd bûn hatin qetilkirin’ manşeta hevpar a hemû ro‐
jname û nûçeyên ku êrîşa li Konyayê wek êrîşeke faşîst pênase 
dikirin, ev bû. Ji bo kesên ku vê êrîşê bi vî awayî dinirxînin ev 
rastiyek e ku qet şik jê nayê. Lê rastî her çiqas bûyereke aşkera 
û pêş li çav be jî di gotinê de li... Munewer Azîzoglu Bazan / R.2

Şîrovekirinên rastiyê û tîpolojiyên wan

Bernameya "Êdî Bes e! Dem Dema Azadiyê ye" ya 
meha tebaxê ya Kongreya Civaka Demokratîk (KCD) û 
(DBP) diyar bû. Bi beşdarbûyîna Hevserokê KCD'ê Ber‐
dan Ozturk, Hevserokên Giştî yên DBP'ê Salîha Aydenîz 
û Keskîn Bayindir û Hevseroka Giştî ya HDP) Pervîn Bûl‐
danê li gelek bajaran hevdîtinên gel dest pê kir. Bi van 
hevdîtin û serdanan re coş û kelecana gel, di pêşwazîki‐
rin û şahî û mîtîngan de li kolanan xwe da der.... R.3 

Gel ji bo azadiya Ocalan daket qadan
Li aliyekî berxwedan li aliyê din tecrîd
Girtî niha 15 rojan carekê grevê dewrî koma din dikin. Ça‐
lakiya girtiyan di roja 256'an de didome. Li aliyekî girtî li 
dijî tecrîdê û binpêkirina mafan li ber xwe didin, li aliyê 
din tundî, zext û binpêkirina mafên girtiyan didome. Çala‐
kiya girtiyên siyasî piştî 14'ê Tîrmehê ku rojiya mirinê ya 
mezin li Zindana Amedê di wê rojê de dest pê... R.3

Şewatê darêke şewatê pêro dinya yo Gulçîn Adar / R.9

Di demên dawî de êrîşên DAIŞ’ê li Afrîkayê zêde bûne. 
Di êrîşa dawî ya li rojavayê Afrîkayê bi dehan kes hatin 
kuştin.Piştî bûyerê rêxistina Boko Heram a girêdayî 
DAIŞ’ê berpirsiyariya xwe ya ji bûyerê aşkera kir... R.6

Hevkariya Îxwan û DAIŞ’ê  

XELEK: Deqek 
wêrek e!

Aram Tigran: “Hunera min ji hêza gel tê, lê dema min serok Ocalan ji nêz ve dît û li ser hunera min nirxandinên hûrgilî 
beyan kirin, hêza min ji doza neteweyî zêdetir bû. Min bêtir qîmeta hunera xwe zanî. Ji malê dinê tiştekî min tune ye lê 
hunera min hemû malê dinê tîne. Heft nifşên piştî min yê bi nav û hunera min serbilind bin, ev  besî min e"... Kakşar Oremar / R.11 

‘Divê ev deng venemire’ 
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Em; li ser vê xaka esmer, kevnar, li pey 
şûnpê çîrok û serpêhatiyên jinan ketin. 
Her ku me rastiya jinan dît, îl‐
hama nivîsandina me me‐
zintir bû. Hêvî bi îlhamê re 
bi ber çîrokên berxwe‐
danê yên jinên hêviyê re 
diherike. Evîn û dîrok di 
sînga axê de xwe kirin 
yekbeden.  

Dîroka heyî rastiya 
jinan berovajî kir; jin tevî ci‐
vaka xwe bû qurbaniya herî 
mezin ku niha bi navê evînê tê kuş‐
tin û di şexsê wê de komkujiyên komî çê‐
dibin; nirxên civakê tên biçûkxistin. Lê em 
dizanin ku li hemberî kuştinên jinan têko‐
şîn û berxwedana jinan jî heye. Her kêli‐
yên berxwedanê yên jinên kurd, carek din 
li ser vê erdnîgariya qedîm hêviya destpê‐
keke nû ye. Nivîsandina çîrok û serpêhati‐
yên jinan me ber bi rêya heqîqetê ve dibe. 
Nirxandinên Rêberê PKK’ê Abdulah Oca‐
lan ên li ser vê mijarê wiha ye: “Heqîqet 
evîn e,  evîn jiyana azad e.”  

Li ser vê heqîqeta evîna azad, em 
berê xwe didin cih û warê berxwadana 
gelê Efrînê ku niha li Şehbayê koçber in. 
Min di nivîsa xwe ya beriya vê de gotibû 
ku ez ê çîrokên jinên Efrîna berxwedêr, 
serpêhatî û çîrokên wan ên dema nêz û 
dîroka kevin vêbêjim û ji kûrahiya dîrokê 
derxim ronahiyê…   

Ez ê di vê nivîsa xwe de cih bidim 
serpêhatiya Nebiye Ehmed ku 36 sal in 
hunermed e û niha li Şehbayê koçber e. 
Nebiye Ehmed di sala 1970’î de li gundê 
Dilmiya ya navçeya Malbata ya Efrînê ji 
dayik bûye. Bajarê Efrînê ango Avarîn, li 
hin deveran bi navê Çiyayê Kurmênc jî tê 
naskirin. Berê tirkan jê re digotin (Kurd‐
Dagi), ereban jê re digotin (Cebel El 
Ekrad) ango Çiyayê Kurdan. Navê niha jî 
bi fermî Efrîn e. Navê Efrînê, hem ji aliyê 
kurdan ve û hem jî ji hêla ereban ve tê 
bikaranîn. Li gor hin dîrokzanan navê 
‘Avarîn’, peyveke klasîk a kurdî ye û tê 
wateya ‘cihê bi av’ yanê ‘qirş û qalên li 

ser avê kom dibin.’  Di dîrokê de navê Ef‐
rînê hin cara wek Erfîn jî hatiye bilêvki‐
rin. Efrîn, hem navê bajarê navendî yê 
herêmê ye û her wiha weke navê he‐

remê jî tê gotin. Ev deverek pir 
qedîm e. Dîroka Efrînê vedigere 

dema Hurî û Mîtaniyan; weke 
ku çavderiyên çavkaniyên 
cihê jî dibêjin, gelek berhe‐
mên dîrokî yên şaristaniyên 
kevin tê de peyda dibin. Ev jî 
tê wateya ku gelek şaristani‐

yan li ser vê heremê di 
demên cuda de desthilatdariya 

xwe ava kirine. 
 

Efrîn û darên zeytûnê 
Dema ku Efrîn tê gotin, bedewî û de‐

laliya darên zeytûnê tê bîra meriv. Ma‐
bata jî li gorî navçeyên din ên Efrînê, herî 
zêde bi zeytûnên xwe tê naskirin. Huner‐
menda kurd Nebiye Ehmed; ji gundê Dil‐
miya ya navçeya Mabata ye. Nebiye, li 
gundê Dilmiyê tê dinê. Nebiye wiha qala 
çîroka xwe ya hunerê dike:  

“Li gundê me ji ber ku pergala axatî 
nebû, civak li gorî çanda xwe ya xwezayî 

dijiya. Mirovên gundê me mîna xwezaya 
xwe bûn. Min dema cîhana hunerê nas 
kir, yekem car bi bilûrê nas kir. Bilûr 
amûreke muzîkê ya hezar salan e. Dengê 
bilûrê li ser xeyalên min ê jiyanê gelek 
bandor kir. Di malbata min de bi temenê 
biçûk gelek mirî çêdibûn, xizim û kesên 
min bi rojan li ser miriyên xwe dilorandin 
û li bilûrê didan… Ev dengê bilûrê weke 
awazekê di hundirê dilê min de lêgerîna 
jiyanek nû çêkir û ez pey wî dengî ketim. 
Piştî ku ez pey van xeyalên xwe  ketim, 
min xwe di awaz û dengê Eyşe Şana 
kurdî  de dît û di newaya endama Koma 
Berxwedan, lehenga hunerê Hozan Miz‐
gîn (Gurbet Aydin) de herikîm. Îca lêgerî‐
nên min ji bo huner û stranan geştir bû. 
Yekem car di 1988’an de ez tev li Koma 
Çand û Hunerê ya Efrînê bûm. Piştî wê 
me navê koma xwe kir Koma Engîzek û 
heta niha jî bi Koma Engîzek re me. Kom 
tevahî jiyana min temsîl dike… Lê bêlê ez 
niha endama Kevana Zêrîn im û karê hu‐
nerê li vir dikim.” 

 
Nebiye Ehmed 
Weke tê zanîn di civaka kurd de wî 

heyamî stranstrîna jinekê gelek şerm‐
eyb dihate dîtin. Gelek xizm û nasên Ne‐
biye Ehmed, bi çavê şerm û eybê li karê 
wê dinêrin û li ber vê sekna wê radibin. 
Lê Nebiye di kar û xebatên hunerê de 
gavên bi xwe bawer avêtin. Nebiye, guh 
neda perdeya şermê  û tevî hemû asten‐
giyan jî ew perde çirand. Nebiye xwe di‐
gihîne cîhana hunerê û xeyalên xwe yên 
hunermediyê ji bo civak azad bibe pêk 
tîne. Ew niha li Şehbayê koçber e û 36 
sal in xizmeta hunera azad dike.  

Dema ku ez pirsa berxwedana 58 
rojan a Efrînê jê dikim, çavên wê tijî ron‐
dik dibin, bi dileke kul û keser wiha ber‐
siv dide: “Me bi hêza hunerê û awazên 
hunerê 58 rojan li dijî 72 balfirên dagir‐
keran li ber xwe da! Ger ku hêza gelê Ef‐
rînê ya ku bi çand û hunera xwe ya 
welatparêziyê ve nebûya, ne pêkan bû 
ku li hemberî 72 balafirên dagirkeran ew 
qasî li ber xwe bide û serî netewîne. 
Ruhê hunera azad, em fêrî berxwedana 
rûmetê kirin. Hunera azad, li dijî hemû 
êrîşan dikare bibe dengê berxwedan û 
hêviya jiyaneke nû. Kêliyên berxwedanê 
gelek in. Me gelek ji wan kêliya xiste 

stran, em wan stranan niha dixwazin bi 
berxwedana gelê xwe tacîdar bikin û bi 
berxwedana Şehbayê re bixin bêndera 
hunerê.” 

 
Cihê hêvî û azadiyê    
Erê şoreş; dikarin bi hunerê bi ser bik‐

evin. Şoreşa rojavayê Kurdistanê şoreşa 
jin û hunera azad e. Huner, stran, deng‐
bêjî yek jî bingehê civaka jinan a têkoşer e. 
Dema ku huner, stran, helbest û hemû bi‐
nemaliya ku pê huner tê vestirandin tê 
gotin; jinên afirîner tê bîra meriv. Îro jî li 
rojavayê Kurdistanê, şoreşa jinan û bi 
destê jinan hunereke azad tê afirandin bi 
pêş dikeve. Nebiye Ehmed, jî kedkara vê 
şoreşê ye. Temenê wê 50 salî ye û dayika 
sê zarokan e. Bi stran û awazên xwe yên 
hunerê dibe hêviya çirûska berxwedana 
gelê xwe yê hatiye tehcîrkirin. Bi gotinên 
straneke Nebiyayê, em vê çîroka xwe bi 
dawî dikin.  

Efrîn, dilbera feqî  
Bûka kurdî  
Nan û danê hûrî û mîtannî,  
Hunera Starê  
Cihê hêvî û azadiyê 
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Efrîn, dilbera feqî Huner, stran û dengbêjî yek ji bingehê civaka jinan a 
têkoşer e. Dema ku huner, stran û helbest tê gotin; 

jinên afirîner tên bîra meriv

Leyla Lorîn

‘Ji ber ku kurd bûn hatin qetilkirin’ 
manşeta hevpar a hemû rojname û 
nûçeyên ku êrîşa li Konyayê wek êrî‐
şeke faşîst pênase dikirin, ev bû. Ji bo 
kesên ku vê êrîşê bi vî awayî dinirxînin 
ev rastiyek e ku qet şik jê nayê. Lê rastî 
her çiqas bûyereke aşkera û pêş li çav 
be jî di gotinê de li gorî helwesta kesan 
ji nû ve tê avakirin. Hem mirov, hem 
kom û rêxistin rastiyê li gorî sekna xwe 
şîrove dikin. Lewma jî em dikarin bibê‐
jin her tiştê tê jiyîn li ser lêvên me wate 
û wêneyên nû werdigire, ji nû ve tê 
sazkirin û avakirin. Ango em rastiyê di 
hişê xwe de werdigerînin zimanê ku 
em jê fehm dikin, em li gorî dilê xwe û 
pirî caran zanebûna xwe wê rastiyê bi 
şikl û şemal dikin. Qirkirina nijadperest 
a Konyayê jî ji hîn ‘şîroveyên rastiyê’ 
bêpar nema, li gorî helwest û seknên 
xwe mirovan ew şîrove kirin, nirxandin 
û şopandin. Ez ê li ser şîroveyên (Kur‐
dan) ên ku ji qirkirinê xemginiya xwe 
anîne ziman bisekinim. Mirov dikare 
van şîrovekirinên rastiyê li gorî çar tî‐
polojiyan ji  hev cuda bike. 

Tîpolojiya yekemîn, dibêjin ev aş‐
kera êrîşeke nijadperest e; dewleta 
tirk û polîtîkayên wê yên li dijî kurdan 
wek sedemên êrîşên bi vî awayî tên 
dîtin. Li gorî vê şîroveyê hikûmeta 
AKP û MHP’ê binketîbûnên xwe ‐bi 
propagandaya xwe ya bingehîn a sed‐
salî ya netewperest û nijadperest‐ 
pişt perde dike, rê li van êrîşan ve‐
dike. Rastiyê bi hêsanî û bi giştî dinir‐
xînin, têkiliyên wê yên tevlihev û heta 
dubendiyan pişt çav nakin lê di dema 
hewceyê gotinê be jî ji ‘reş’ re ‘reş’ û 
ji ‘spî’ re ‘spî’ dibêjin. Tim li wêneya 
mezin dinêrin. Di şîroveyên xwe de 
kurdan homojen digirin û li ser esasa 
‘kurd=Tevgera Azadiyê’ bûyeran di‐
nirxînin. Ev tîpolojî ‘pênasekirina giştî’ 
ya pirsgirêkê esas digirin. 

Tîpolojiya duyemîn tevlihev in. Bo 
wan jî êrîş êrîşeke nijadperest e, kesên 
êrîşkar nijadperest in û dewleta tirk jî 
dewleteke faşîst e. Lê ji bo vê aliyê he‐
defa yekemîn Tevgera Azadiyê ye. 
Mijar çi dibe bila bibe, çiqas giran dibe 
bila bibe, bo wan mijar ji bo êrîşa hem‐

berî Tevgera Azadiyê amûr e. Arguma‐
nên wan ji hev cuda bin jî di hember‐
bûna Tevgera Azadiyê de digihîjin 
hevdu.  Hîn cenaze li erdê bûn, hevo‐
kên van kesan bi ‘lê ….’ destpê kir û ne‐
yariya xwe ya li hemberî Tevgera 
Azadiyê bi rêz kirin. Şîrovekirina rastiyê 
di heman demê de pratîkeke bîrdozî 
ye; herkes ji bîrdoziya xwe û ji çarço‐
veya têkiliya xwe ya bi hêzên serdest 
rastiyê dinirxîne. Ev bi çavnebariya 
hêza serwer qaşo parastina gelê bin‐
dest dikin. Naxwazin bindest bi ziman 
be, dixwazin li ser navê wê di lîga ser‐
destan de biaxivin. Ji tu rîskî re deriyên 
wan venekiriye, di rastiyê de ew ji win‐
dakirina konformizma xwe û windaki‐
rina xeyalên xwe yên serweriyê 
ditirsin. Neyariya wan a hemberî Tev‐
gera Azadiyê di vê çarçoveyê de ne be‐
redayî ye, ne jî bêbingeh e. Ev tîpolojî 
‘amûrkirina’ (enstrumentalîze‐kirin) 
pirsgirêkê esas digire. 

Tîpolojiya sêyemîn rastiyê bi bertek 
û bi hestiyarî şîrove dikin. Ji çavê dê û 
bavan kurd û Kurdistanê û bûyerên ser 

wan dişopînin. Hem nifir dikin, hem dia 
dikin; hem pîroz dikin, him şermezar 
dikin. Rastiyê bi hestiyarî lê ne bi em‐
patî şîrove dikin. Ev jî dibe sedem ku 
perspektîfa kirdeyê carcaran nabînin. ‐
Ez jî tê de‐ gelek kes gotin ‘çima mal‐
bat li Konyayê tê binaxkirin?’ 
Hestiyariya me û berteka me nahêle 
ku em ji çavê malbatê rastiyê şîrove 
bikin. Em nafikirin sînor li ser erdê ha‐
tine xêzkirin. Di bin erdê de sînora 
welat û dewletan nîn e û Kurdistan ne 
tenê li Mezopotamyayê ye; di heman 
demê de cihê ku em wî di rastiya xwe 
de didin jiyandin e. Welat ji axê zêdetir 
e. Çawa ku bindestî û qirkirin li derveyî 
axa Kurdistanê jî bi para me dikeve, 
divê hestkirin û avakirina vî welatî jî li 
derveyî axa Kurdistanê bi para me bi‐
keve. Ev tîpolojî ‘hestiyarkirina’ pirsgi‐
rêkê esas digire. 

Tîpolojiya çaremîn ‘waqayên bêh‐
êvî’ ne. Ew tenê ji bûyerê xemgîn in 
lê nizanin xemgîniya xwe şîrove bikin. 
Lewre bi xwe ne xwedî şîrove ne. Şî‐
rovekirina wan a rastiyê li gorî nûçe‐

yên dişopînin diguhere. Nûçe bi du‐
bendî bin, ew jî dubendî dibin lê di 
ferqê de nînin. Bi bêdengî dibêjin ‘êrî‐
şeke nijadperest e lê hewce nake 
mirov bi deng bibêje; lewma gere 
‘provakasyon’ çênebin.’ Û jixwe di 
navbera malbatan de jî ‘neyartî’ he‐
bûye, hewce nake mirov di bin kerê 
de li golikê bigere. Tu yê bêjî qey kurd 
qet ji ber nasnameya xwe nehatine 
kuştin û yên ku li Tirkiyeyê cihên ku lê 
daristan dişewitin, ser kolanan kont‐
rola nasnemeyan dikin, kurd in. Ev tî‐
polojî di jixwedûrketineke wisa de ye 
ku sedem çi dibe bila bibe, di binhişê 
xwe de kurdan berpirsyar dibîne. Di 
bin derûniya bindestbûnê de her tiştê 
aîdî kurdbûnê biçûk dibîne. Prototî‐
pekî tewş û reben a serweran e. 
Dema were zorê humanîzma xwe 
derdixîne pêş lê nabîne ku huma‐
nîzma wî jî li ser esasa hiyerarşiya elî‐
tîst hatiye sazkirin. Li gorî wî, ‐ew ne 
di ferqê de be jî ‐hin jiyan bi nirx in û 
hin nînin. Ev tîpolojî ‘biçûkxistina’ 
pirsgirêkê esas digire. 

Biyan
Munewer Azîzoglu 

Bazan
Şîrovekirinên rastiyê û tîpolojiyên wan
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Bernameya "Êdî Bes e! Dem Dema Aza‐
diyê ye" ya meha tebaxê ya Kongreya Ci‐
vaka Demokratîk (KCD) û Partiya 
Herêmên Demokratîk (DBP) diyar bû. Bi 
beşdarbûyîna Hevserokê KCD'ê Berdan 
Ozturk, Hevserokên Giştî yên DBP'ê Sa‐
lîha Aydenîz û Keskîn Bayindir û Hevse‐
roka Giştî ya Partiya Demokratîk a Gelan 
(HDP) Pervîn Bûldanê li gelek bajaran 
hevdîtinên gel dest pê kir. Bi van hevdî‐
tin û ziyaretan re coş û kelecana gel, di 
pêşwazîkirin û şahî û mîtîngan de li kola‐
nan xwe da der. 

Di van hevdîtinan de tecrîda li ser Rê‐
berê PKK'ê Abdullah Ocalan, yekitiya ne‐
teweyî û êrîşên li ser HDP'ê têne 
niqaşkirin.  

Heta niha di 4'ê tebaxê de bi beşdar‐
bûyîna Hevserokê Giştî yê DBP’ê Keskîn 
Bayindir û rêveberên HDP, DBP’ê li nav‐
çeya Bazîd a Agiriyê hevdîtina gel pêk 
hat. Endam, rêveber û nûnerên HDP, 
MEBYA‐DER û MED TÛHAD‐FED li nav‐
çeya Bazîd a Agiriyê hevdîtina gel pêk 
anîn. Gel bi coşek mezin nûnerên xwe 
pêşwazî kir. Gel di pêşwazîkirina nûneran 
de bi dirûşmeyan tecrîdkirina Rêberê 
PKK’ê Abdullah Ocalan şermezar kir. Di 
pêşwazîkirina nûneran de aşkera bû ku 
gel azadiya Ocalan dixwaze.  

Di 5’ê tebaxê de heyeta KCD û DBP'ê 
tevî parlementerên herêmê li navçeya 
Elbak a Wanê serdana mexdûrên lehiyê 
kir. Hevseroka Giştî ya DBP’ê Salîha Ay‐

deniz û Hevserokê KCD’ê Berdan Ozturk 
bi mexdûrên lehiyê re hevdîtin kirin û 
piştgiriya xwe anîn ziman.  

Di 6 'ê tebaxê de Hevserokê KCD’ê 
Berdan Ozturk, Hevseroka Giştî ya DBP’ê 
Salîha Aydenîz û Hevseroka Giştî ya 
HDP’ê Pervîn Bûldan, li navenda Cole‐
mêrg û Navçeya Geverê bi esnafan re 
hatin cem hev. Li Geverê bi hezaran 
kesan nûnerên xwe pêşwazî kirin. Girsê 
nûnerên xwe bi çepik û tilîliyan pêşwazî 
kirin. Bi hezaran kesan di pêşwazîkirinê 

de tecrîdkirina Rêberê PKK'ê Abdullah 
Ocalan şermezar kirin û xwestin Ocalan 
azad bibe.  

Dîsa di 6’ê tebaxê de di çarçoveya 
xebatên "Em HDPyî ne, li her derê ne" 
parlamenterên HDP'ê Sezaî Temellî, Hiş‐
yar Ozsoy û Dîlan Dîrayet Taşdemîr, ser‐
dana navçeya Xinûsê ya Erziromê kirin. 
Gelê navçeyê parlamenter bi coşek 
mezin pêşwazî kir û li kolanên Xinûsê 
meşiyan.  

Di  7'ê tebaxê de Hevserokê Giştî yê 

DBP’ê Keskîn Bayindir, li Enqereyê tev li 
Kongreya Asayî ya 4'an a SYKP'ê bû.  

Hevdîtinên nûnerên KCD û DBP'ê û 
parlamenterên herêmê ya li navçe û na‐
venda Colemêrg, bi gel re didome.  

Di 13'ê tebaxê de Hevserokê Giştî yê 
DBP’ê Keskîn Bayindir û Pervîn Bûldan dê 
li Êlihê bi gel re bêne cem hev.  

Di 14'ê tebaxê de heyeta ku ji Hevse‐
rokên DBP’ê Keskîn Bayindir û Hevseroka 
Giştî Pervîn Bûldan pêk tê dê li Çewligê 
bi gel re hevdîtinê bikin.  

MED TUHAD-FED'ê xwe nû kir

Federasyona Komeleyên Hiqûqî û 
Piştevaniyê ya Malbatên Girtî û 
Hikumxwaran a MED’ê (TUHAD‐FED‐
MED) di sala 2019’an de hatibû 
avakirin. Federasyonê piştî avakirinê 
di 7’ê tebaxê de li Amedê kongreya 
xwe ya yekemîn li dar xist.  

MED TUHAD‐FED’ê li Eywana 
Dawetê ya Demîrok ya navçeya 
Rezana Amedê 1'emîn Kongreya xwe 
bi beşdariya malbatên girtiyan, nûn‐
erên saziyên civakî û rêveberên par‐
tiyên siyasî pêk anî. 

Kongreyê bi hilbijartina dîwanê û 
rêzgirtinê dest pê kir. Endamên 
dîwanê di destpêkê de bal kişandin 
ser pêvajoya heyî, êrîşên li ser gelê 
kurd, tecrîda li ser Rêberê PKK’ê Ab‐
dullah Ocalan, çalakiya li zîndanan a ji 
bo şikandina tecrîdê, qirkirina siyasî, 
zext û tundiya li ser girtiyên siyasî pêk 

tên. Beşdarên kongreyê dem bi dem 
dirûşmeyên "Bijî berxwedana zîn‐
danan" berz kirin. 

Di berdewamiyê  de Parlamentera 
HDP'ê Remziye Tosun axivî û bal 
kişand ser tecrîda li ser Ocalan û wiha 
got: “Ev tecrîd di şexsê Ocalan de li 
ser jinan, ciwanan û hemû beşên 
civakê ye.” Tosun çalakiya greva 
birçîbûnê ya li girtîgehan jî silav kir û 
wiha axivî: “Divê ev berxwedan bê 
xurtkirin ku tecrîda li ser Ocalan bişikê 
û demek beriya demekê Ocalan azad 
bibe û were nav gelê xwe.”  

Piştî axaftinan Ahmet Yavuz ra‐
pora xebatan û rapora malî ya MED 
TUHAD‐FED'Ê xwend. Rapor bi deng‐
dayînê hat pejirandin. Piştre lîsteya ji 
bo rêveberiya nû ya ji aliyê komîsy‐
onê ve hatibû amadekirin hat 
xwendin. 

Li gorî vê yekê Ahmet Dogan û 
Emîne Kaya wek Hevserokên MED 
TUHAD‐FED’ê hatin hilbijartin. 

Asayîşa PDK’ê di mehên dawî de dest 
bi revandina mirovan kiriye. Di meha 
hezîranê de 3 endamên PYD’ê û nûn‐
erê Rojava revandin û binçav kirin. Di 
meha texabê de jî 3 endamên jin ên 
Rêxistina Jinên Azad ên Kurdistanê 
(RJAK) revandin.  

Agahî ji du rêveber û endamek 
RJAK’ê ku ji bo bîranîna qurbaniyên fer‐
manê çûbûn Şengalê û di vegerê de ji 
aliyê asayîşa PDK’ê ve hatibûn 
binçavkirin, nayê girtin. Bi boneya 
salvegera 7’emîn a fermana 3’yê 
Tebaxa 2014’an, şandeyek RJAK’ê, ser‐
dana Şengalê kir. Endamên şandeyê ku 
ji meclîsa RJAK’ê Xewla Mihemed 
Hesen, Ciwana Ebdulbaqî û Seyran 
Ehmed Hesen pêk tê, Di 5’ê tebaxê de 
dema ji Şengalê vedigeriyan, di ketina 
Hewlêrê de ji aliyê asayîşa PDK’ê ya 

Kelek ve hatin binçavkirin. Rêveberiya 
RJAK’ê diyar kirin ku hîn jî endamên 
wan serbest nehatine berdan û tu 
agahî ji wan nayê girtin. Rêveberiya 
RJAK’ê diyar kir asayîşa Hewlêrê heya 
niha ne ew ne jî malbatan der barê 
rewşa wan de agahdar nekirine û mal‐
bat gelekî bi fikar in. Du jinên hatine 
binçavkirin, dayik in û zarokên wan jî ji 
ber rewşa dayîkên xwe bi fikar in. 

 
PDK’ê berê jî 3 qasid revandibûn 
Asayîşa PDK’ê berê jî 3 qasid re‐

vandibûn. Piştî 50 rojan 2 endamên 
PYD’ê berdabûn. Asayîşa PDK’ê di 10’ê 
hezîranê de Cîhad Osman, Cîhed 
Hesen û Mistefa Ezîz li balafirgeha 
Hewlêrê revandibû. Piştî 50 rojan 2 en‐
damên PYD’ê hatin berdan. Balkêş e 
nûnerên PDK’ê heta niha têkildarî 
kesên revandin û binçavkirin tu dax‐
uyanî nedan. Dîsa der barê binçavkirin 
û rewşa wan de tu agahî nedan.  

Mahsûn Aslan ê HPG'yî di hezîrana 
2018'an de li Dêrsimê di bombeber‐
ana TSK’de jiyana xwe ji dest dabû. 
Malbata wî 3 sal berê ji bo DNA'yê 
nimûne dabû. Rayedaran encama 
DNA'yê mehek berê aşkere kirin. Piştî 
encamê malbat ji bo cenazeyê wer‐
gire serî li dozgeriyê da. Midûriyeta 
Polîsan a Erxeniyê di 2'yê tebaxê de 
telefonî malbatê kiriye û xwest biçin 

cenazeyê xwe bibin. Piştî malbat çû 
Midûriyeta Polîsan a Erxeniyê hîn bûn 
ku cenaze bi kargoyê hatiye şandin. 
Malbatê piştî cenaze wergirt, 
rayedarên polîsan xwest haya kesî ji 
cenaze tune be. Malbatê cenaze di 
2'yê tebaxê de li Taxa Yayvantepe ya 
Erxeniyê spart axê.  

Di 10'ê nîsana 2020'î de cenazeyê 
Agît Îpek ê HPG'î ku di 23'yê gulana 
2017'an de li Girê Xelasor ê Dêrsimê 
di şer de jiyana xwe ji dest dabû jî bi 
kargoyê ji malbatê re hatibû şandin. 

Li aliyekî berxwedan 
li aliyê din tecrîd 

Pêngava “Dem dema azadiyê ye” didome. Bi destpêkirina pêngavê re liv û tevgera li kolanên Kurdistanê zêde bû. 
Berteka gel ya li dijî tecrîda Îmraliyê mezin dibe û gel bi coşeke bêhempa dixwaze Abdullah Ocalan azad bibe

Gel azadiya Ocalan dixwaze

Navenda Nûçeyan 

Navenda Nûçeyan 

Navenda Nûçeyan 

Navenda Nûçeyan 

Navenda Nûçeyan 

PDK mirovan direvîne 

Nêzîkatiya dozgeriyê ya li dijî cenazeyan 

Girtiyên PKK’ê û PAJK’ê ji bo tecrîdkirina 
Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan şerme‐
zar bikin û zextên li dijî girtiyan bi dawî 
bibe di 27’ê mijdara 2020’î de dest bi 
greva birçîbûnê ya bêdem û bidorveger 
kiribûn. Di destpêkê de her komê piştî 5 
rojan dewrî koma din dikir. Lê niha 15 
rojan carekê dewrî koma din dikin. Çala‐
kiya girtiyan di roja 256'an de didome. 
Li aliyekî girtî li dijî tecrîdê û binpêkirina 
mafan li ber xwe didin, li aliyê din tundî, 
zext û binpêkirina mafên girtiyan di‐
dome. Çalakiya girtiyên siyasî piştî 14'ê 
Tîrmehê ku rojiya mirinê ya mezin li Zin‐
dana Amedê di wê rojê de dest pê ki‐
ribû, derbasî pêngava duyemîn bû. Girtî 
ji bo tecrîdê bişkînin êdî her kom ji 15 
rojan carekê grevê dewir digirin.  

 
Xwê û şekir nadin girtiyan  
Girtiyên siyasî yên li dijî tundî û tec‐

rîdê ketine girevê bi rêya malbatan 
diyar kirin ku zextên li ser wan her ku 
diçe dijwartir dibe. Girtî Sevînç Selçûk 
a ku di 18'ê tîrmeha 2020'î de bi îdiaya 
"endamtiya rêxistinê" hate û li Girtî‐
geha Tîpa L a Dîlokê girtî ye, bi rêya 
malbatê anî ziman ku du hefte ye ava 
wan hatiye qutkirin û îdareya girtîgehê 
şekir, xwê û lîmonê nade girtiyên di 
greva birçîbûnê de.  

Girtiyên siyasî piştî şewba Covît‐19 li 
Tirkiyeyê belav bû, zêdeyî 2 sal in nika‐
rin bi malbatên xwe re hevdîtina vekirî 
bikin. Mafê girtiyan ê hevdîtina vekirî ji 
destê wan hatiye girtin. Girtî û malbat 
neçar in ku bi rêya telefonê an jî li pişt 
caman bi hevre bi axivin. Li Girtîgeha 
Tîpa T a Hejmara 2 a Bandirmayê, zex‐
tên li ser girtiyan zêde dibin. Girtiyan li 
dijî van zextan dest bi çalakiyê kirine. 
Girtî Mehmet Bagriyanik bi telefonê li 
gel malbata xwe axivî û binpêkirinên 
mafan ên li girtîgehê pêk tên vegotin. 
Bagriyanik, diyar kir ku li gel destpêki‐
rina şewba vîrûsa koronayê mafê teda‐
wiya girtiyên nexweş hatiye astengkirin 
û legerîna tazî û lêgerîna nava dev li 
wan tê ferzkirin. 

 
Xizmên 6 girtiyan mirin 
Bi deh hezaran siyasetmedarên 

kurd girtî ne. Heta niha gelek siyaset‐
medarên kurd dema li girtîgehê bûn 
dayik û bavê wan mirin û nekaribûn 
beşdarî merasima cenaze bibin. Herî 
dawî Bavê Hevşaredara berê ya Nisê‐
bînê Sara Kaya ku girtî ye, Galîp Yûsû‐
foglû jiyana xwe ji dest da. Dîsa di 
heman rojê de bavê siyasetmedar Gul‐
tan Kişanak ku li Girtîgeha Tîpa F a Kan‐
dirayê girtî ye Lutfu Ozer jiyana xwe ji 
dest da.  

Dema Leyla Guven di sala 2019'an 
de li dijî tecrîdê di girtîgeha Amedê de 
di grevê de bû, dayika wê Cevriye 
Guven a 94 salî di 4'ê çileya 2019'an de 
jiyana xwe ji dest da. Dîsa dema Selma 
Irmak girtî bû, bavê wê Yusuf Irmak ji‐
yana xwe ji dest da. Dayika Aysel Tug‐
luk Xanim Tugluk di 15'ê îlona 2017'an 
de jiyana xwe ji dest da. Wê demê jî  
Tugluk girtî bû. Dayika Onur Hamza‐
oglu, Saliha Hamzaoglu di adara 
2018'an de jiyana xwe ji dest da. Dema 
Salîha Hamzaoglu jiyana xwe ji dest da 
Onur Hamzaoglu girtî bû.  
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Wek tê zanîn li Kurdistan û Tirkiyeyê 
roleke taybet a çapemeniyê û roj-
namegeran heye. Hem pêdivî bi ragi-
handina rastiyan heye, hem jî divê 
rojnameger û karê ku dikin were 
parastin. Ji ber vê sedemê di nava 
ragihandinê de rêxistinbûyîna roj-
namegeran girîng e. Dîsa wek tê 
zanîn çapemeniya azad berê di bin 
siya Cemiyeta Rojnamegerên Azad de 
bi rêxistin bûn. Lê belê ev sazî di sala 
2016’an de ji hêla hikûmetê ve bi Bir-
yarnameya di Hikmê Qanûnî (KHK) de 
hate girtin. Wekî endamên çape-
meniya azad çend heval hatin cem 
hev û Komeleya Rojnamegeran a 
Dîcle Firatê ava kirin. Komeleyê di 
dawiya 2019’an de serîlêdanên xwe 
temam kir û di çileya 2020’î de av-
abûna xwe îlan kir. Ji bo agahiyên 
berfirehtir me bi Hevserokê Komeleya 
Rojnamegeran a Dîcle Firatê Serdar 
Altan re ev hevpeyvîn kir.  
 

Li Tirkiyeyê bi taybet pirsgirêkên ro‐
jnamegeran û qada çapemeniyê çi ne? 

Li Tirkiyeyê di serî de bi taybet pirs‐
girêka azadiya çapemeniyê heye. Dema 
ku çapemenî ne azad be wê demê her 
tişt diguhere û gelek pirsgirêkên din bi 
xwe re tîne. Helbet di berdewamê de 
em ê behsa binpêkirinên mafên roj‐
namegeran û zextên li ser çapemeniyê 
bikin. Lê belê ji bilî van zext û zor‐
dariyan pirsgirêkên din yên cuda hene. 
Di serî de rêxistinkirina rojnamegeran 
ne di astekî baş de ye. Erê hin sendîka, 
sazî û dezgehên rojnamegeran hene lê 
belê ne bes in. Çapemenî bi nûçe û 
nivîsandinên xwe li her kesî xwedî 
derdikevin lê kesên ku li wan xwedî 
derkevin tune ne. Her wiha mafên wan 
yên di der barê kar û pişeyî de pir qels 
in. Di warê kar de ewlehiyekî wan tune 
ye. Pir bi hêsanî dikarin ji kar bêne 
avêtin û mafên wan yê cewherî bêne 
binpêkirin. Her wiha ji bo ku karibin 
karê xwe bi rêk û pêk bikin ji sazî û cihê 
xebatê bêpar in. Bi taybet çape‐
meniyên herêmî û rojnamegerên ku di 
van saziyan de dixebitin ne xwedî tu 
mafan e. Ji bo ev sazî karibin xwe li piya 
bigrin gelek zehmetiyan dikişînin. Ev 
yek jî dike ku rojnameger nikaribe pey‐
wira xwe bi heq bîne cih û xebateke 
baş bimeşîne. 

 
Hikûmet polîtîkayeke çawa li hem‐

berî çapemeniya azad dimeşîne? 
Ji bo civak bê bandor bê hiştin û ji 

bo rastî ji civakê bê veşartin desthilat‐
dar her tim gava yekem li ser çape‐
meniyê diavêjin. Dema te çapemenî 
kontrol kir, tu dikarî civakê jî bi hêsanî 
kontrol bikî. Helbet li Tirkiyeyê rewşeke 
taybet û balkêş heye. Hikûmet bi rê û 

rêbazên cuda timî dixwaze çapemeniyê 
bêdeng bike. Hikûmeta AKP‐MHP’ê di 
20 saliya desthilatdariya xwe de û bi 
taybetî jî di van salên dawî de ji bo ku 
çapemeniyê bê bandor bike, ji bo ku 
nûçe negihêje raya giştî û gel ji rastiyan 
bêpar bimîne, timî di nava hewldan û 
tevgerê de bû. Di serî de xwestin çape‐
meniyeke alîgir ji bo xwe ava bikin. 
Dema vê yekê pêk anîn çapemeniya 
din yê ku di destê karsazên mezin de 
bûn bê bandor kirin û hêdî hêdî wan jî 
bi xwe ve girêdan. Wek mînak; anîne 
wê dereceyê ku çapemeniya herî xurt 
ya Tirkiyeyê, Dogan Medya bi temamî 
bi dest xistin. Kirin ku ew Aydin Dogan 
ê ku hikum li tevahiya Tirkiyeyê dikir, bi 
tevahî xwe ji qada çapemeniyê bik‐
işîne. Ji bilî wê kirin ku ev derdorên 
cuda ji wan re bîat bikin, an jî bi tevahî 
ji vê qadê vekişin. Di encamê de çape‐
menî û medyayeke ku bi tevahî di bin 
xizmeta wan de ava bû. Bi hezaran roj‐
nameger ji kar hatin avêtin û bi sedan 
saziyên çapemeniyê hatin girtin. 
Qartên wan yên çapemeniyê betal 
kirin. Tevan ji hev tert û belav kirin. Yê 
ku li dijî wan derket û li ber xwe da dîsa 
Çapemeniya Azad bû.  

 
Wekî rojnamegerên kurd hûn bi 

astengiyên çawa re rû bi rû dimînin û 
para çapemeniya kurd ji van zextên 
giştî yên li ser çapemeniyê çi ye?  

Helbet digel van zext û pêkutiyan jî 
çapemeniyek ku hikûmet nikare kon‐
trol bike heye ew jî çapemeniya azad e. 
Zextên li Tirkiyeyê bi giştî ku li ser çape‐
meniyê heye, dema mijar dibe çape‐
meniya kurd dibe du qat. Ji ber ku 
çapemeniya kurd serî li ber wan 
natewîne. Her wiha ji ber ku çape‐
meniya azad xwedî kevneşopiyeke 
dehan salan e. Her tim dijberiya 
zordestan kiriye, cihê xwe li gel rastiyan 
girtiye. Ev jî hikûmetê aciz dike û Çape‐
meniya Azad dibe hedefa dewletê. 
Wek tê zanîn di salên 90’î de bi dehan 
hevalên me hatin qetilkirin. Giyana van 
şehîdan Çapemeniya Azad afirand. Û di 
nava vî 30 salên dawî de bi ruhekî 
berxwedêr çapemeniya kurd peywira 
xwe bi cih anî.  

Hê jî gelek hevalên me girtî ne û di 
zindanan de ne. Der bare dehan roj‐
namegerên kurd de doz  hatine 
vekirin. Bi dehan hevalên me ji ber 
zext û pêkutiyan sirgûn in. Di her 
fersendê de saziyên wan têne girtin. 
Di 2016’yan de Rewşa Awarte ku 
dihat gotin li dijî FETO hatiye pêkanîn, 
di eslê xwe de derbeya herî giran li 
çapemeniya kurd da. Wê demê hema 
bêjin tevahiya saziyên çapemeniyê 
hatin girtin. Lê belê rojnamegerên 
kurd xwe ji xweliya xwe afirandin û 
careke din gotin em li vir in. Ji nû ve 
saziyên xwe avakirin û xebatên xwe 
berdewam kirin. Ev berxwedêrî hel‐

bet desthilatdaran aciz dike.  
 
Weke tê zanîn komeleya we her 

meh raporan der barê zextên li ser 
çapemeniyê de amade dike, tu dikarî 
hinekî behsa raporên van mehên 
dawî bikî? 

Me behsa zext û zoriyên li ser çape‐
meniyê kir. Di van salên dawî de ev hîn 
xurtir derket holê û êdî nahêlin ku tu 
dengek cuda derkeve. Bi taybetî piştî 
çapemeniya Tirkiyeyê bêdeng kirin û ji 
holê rakirin, niha jî dest avêtine me‐
dyaya dijîtal. Kesên ku dixwazin 
agahiya di medyaya dijîtal de parve 
bikin jî rastî zextan tên û tê xwestin ku 
medyaya dijîtal jî bê bandor bikin. Der 
barê vê mijarê de qanûnên nû derx‐
istin, ji bo ku vê qadê bi giştî kontrol 
bikin tiştê çi ji destê wan tê wê dikin.  

Li Tirkiyeyê karê rojnamegeriyê 
weke sûc tê dîtin. Hikûmet dixwaze 
weke saziyên girêdayî xwe hemû çape‐
meniyê jî bi xwe ve girê bide. Ji bo ku 
nikare vê pêk bîne zilm û zextên li ser 
çapemeniyê zêde dibin. Em di serî de 
vê li qadê dibînin, dema bûyerek 
çêdibe û rojnameger dixwazin bûyerê 
bişopînin rastî tundiya polîsan tên. Roj‐
nameger têne derbkirin, destgîrkirin, 
kamera û wênekêşên wan tên deste‐
serkirin û bi her awayî têne astengkirin. 
Ji bo ku rojnameger nikaribin karê xwe 
bikin, hikûmetê giştînameyek derxis‐
tiye û bi giştînameyê jî kesên ku 
dixwazin li kuçeyan çalakiyan bikin û 
rojnamegerên bixwazin wan bişopînin 
pêşiya wan dibe asteng. Ji vê zêdetir jî 
êrîşan dibin li ser rojnamegeran û 

îşkenceyê li wan dikin. Di van rojên 
dawî de vê tundiya dewletê bêhtir xwe 
da der. Di 20’ê tîrmehê de di bîranîna 
Komkujiya Pirsûsê de rojnameger rastî 
êrîşan hatin. Dîsa di 31’ê tîrmehê de di 
çalakiyên nerazîbûnên li dijî êrîşên nî‐
jadperestî yên li dijî kurdan de, roj‐
namegerên ku çalakiyê dişopandin 
rastî tundiya dewletê û binçavkirinê 
hatin. Her wiha rojnameger rastî êrîşên 
nîjadperestan bi xwe jî hatin. Bi 
awayekî sîstematîk dixwazin roj‐
namegeran bê bandor bikin. 

Weke mînakeke balkêş; dixwazin 
sîxurtiyê li ser rojnamegeran ferz 
bikin. Li Enqere û Amedê kesên sivîl û 
xwe weke polîs didan naskirin, 
sixûriyê pêşniyazî du hevalên me yên 
jin kirine. Li kuçeyan rojnamegeran 
didin rawestandin û wan li wesayîtên 
xwe siwar dikin û dixwazin bikin sîxûr. 
Ev destgîrkirineke ne fermî ye û ji xwe 
ev yek nakeve fermiyetê.  Nasnameya 
van kesan ne diyar in lê em dizanin 
polîs in û endamên MÎT’ê ne. Ji ber ku 
ji hiqûqê û darizandinê natirsin vî karî 
dikin. Ev yek bêehlaqiya wan vekirî 
dide xuyakirin.  

 
Wekî komele çi xebat û projeyên 

we hene ji bo ku hûn bikaribin li hem‐
berî van zextan bisekinin û xebatên 
xwe bi rêk û pêk bimeşînin?  

Weke komele ji roja ku me komele 
damezirand heta vê rojê, em hewl 
didin ku xebateke baş bimeşînin. Jixwe 
piştî roja ku me damezirandina xwe 
îlan kir, ji bo rojnamegerên nû de‐
mildest me dewreyeke perwerdehiyê 
da destpêkirin. Armanca me ew bû ku 
di nava salê de em çend dewreyên 
wisa pêk bînin. Lê mixabin ji ber pan‐
demiyê di sala 2020’î de berdewamiya 
wê nehat. Îsal me dewreyeke din jî pêk 
anî û careke din vê xebatê me xurt kir. 
Niha em dixwazin ku bê navber xe‐
batên perwerdehiya rojnamegeran 
bidomînin û vê xebatê bigihînin asta 
akademiyê. Dîsa xebata me ya rêx‐
istinkirinê heye; em dixwazin li 
tevahiya Kurdistan û Tirkiyeyê xwe bi 

rêxistin bikin. Ji bo vê yekê hin hewl‐
danên me hene da ku em li hin herê‐
man nûnertiyê ava bikin. Her wiha ji bo 
em bi awayekî sîstematik daneyan bi‐
girin projeyên me hene. Yanî di der 
barê rojnamegerên girtî, yên têne 
darizandin de, yên ku ji kar hatine 
avêtin û rastî zext û pêkutiyan tên em ê 
hinekî din bi rêk û pêk daneyan berhev 
bikin. Li aliyê din her meh em rapor di 
der barê binpêkirinên mafên roj‐
namegeran de amade dikin û bi raya 
giştî re parve dikin. Ev bi serê xwe xe‐
bateke hêja ye. Her wiha hewldanên 
me ji bo têkiliyên bi saziyên roj‐
namegeran yên neteweyî û 
navneteweyî hene.  

Helbet xebatên qada çapemeniyê 
hinek bi kulfet in. Ji bo em karibin xe‐
bateke baş bimeşînin pêdiviya me bi 
piştgiriyê heye. Em dixwazin hin xe‐
batan bi piştgiriya fonên ku ji hin sazî û 
dezgeyan tên girtin bidomînin. Helbet 
em bi fonan ve ne girêdayîne, lê ger 
piştgiriyeke wisa hebe em ê baştir 
karibin xebatên xwe bi pêş bixin.  

 
Ji bo rojnamegerên nifşên nû û her 

wiha bi giştî ji bo rojnamegeran çi 
banga we heye? Rojnameger çawa 
dikarin hevkariya xwe xurt bikin? 

Di gel hemû astengiyan jî em 
dizanin ku şopdarên heqîqetê hene û 
dawî lê nayê. Hema bibêjin her roj 
hevalên nû tev li me dibin. Heta ji dest 
me tê em dixwazin perwerdeyeke baş 
bidin wan. Lê belê pêwîst e ev hevalên 
me bi xwe jî ji bo vî karî dilxwaz bin. 
Bila ji bîr nekin ku karekî pîroz dikin. 
Ragihandina heqîqetê ne hêsan e lê 
em dikarin bi îradeyeke xurt, bi xe‐
bateke bêhempa, bi bîr û bawerî vî 
karî bimeşînin. Helbet divê hevkariya 
xwe û hêza xwe xurt bikin, rêxistin‐
bûyîna xwe zêde bikin. Dîsa roj‐
namegerên ku ji vê pergalê aciz in divê 
bêhtir bixebitin, da ku ev pergal 
hilweşe û civakeke azad ava bibe. Ger 
em mil bidin milê hev em ê hê bêhtir 
mezin bibin û kes nikare çapemeniya 
azad têk bibe.  

Serdar Altan kî ye?
Di sala 1977’an de li navçeya Hezo ya Êlihê hatiye dinê. Sosyolojî xwendiye. Ji 
sala 1998’an û vir de rojnamegeriyê dike. Bi rêzê di rojnameyên Ulkede Ozgur 
Gundem (bi amatorî), Ozgur Bakiş, 2000’î de Yenî Gundem û Yedîncî Gundem 

de xebitî. Di Ajansa Nûçeyan a Dîcleyê (DÎHA) de zêdeyî 6 sal xebitî. Di sala 
2013‐2014’yan de li Cemiyeta Rojnamegerên Azad weke rêveber û hevserok 

cih girt. Niha jî Hevserokê Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê ye. 

DAWÎ LI RAGIHANDIN Û ŞOPDARÊN HEQÎQETÊ NAYÊ

Xwe ji xweliya xwe diafirînin
Rizoyê Xerzî
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Ji bo civak bêbandor bê hiştin û ji bo rastî ji civakê bê veşartin desthilatdar her tim 
gava yekem li dijî çapemeniyê diavêjin. Dema te çapemenî kontrol kir, tu dikarî 

civakê jî bi hêsanî kontrol bikî

rupel 4++.qxp_Layout 1  7.08.2021  17:20  Page 1



9-15 Tebax 2021

Wêje û Ziman
xwebûn

5

4KOTRA 4ÇELA navê romana Omer 
Dilsoz e. Ev romana Omer Dilsoz îsal 
ji nav weşanên Lîsê derketiye. Ro‐
mana 4 KOTRA 4 ÇELA bi ferhengoka 
xwe ve 267 rûpel e. Xwendevanên ku 
romanên Omer Dilsoz xwendibin 
dizanin ku ew bi devoka Hekarî 
dinivîse. Ev tiştekî siruştî ye û çêja 
devoka herêmî şîrîntir û çêjdartir 
dike. Lê Omer Dilsoz qîma xwe bi de‐
voka xwe nayîne û peyvên devok û 
zimanên din jî têkil dike. Peyvên kur‐
mancî, soranî, farisî, erebî li nav 
hevdu dixe û ziman dike xilt. Wek 
nimûne: Kat, (ku rastî qal e), tehr, 
aya (soranî ye, tê wateya ma û gelo), 
kwistan (farisî zozan), keleşêr (so‐
ranî, dîk), zirûf (erebî, rewş)… Wek tê 
zanîn ajel û girîng du peyvên soranî 
ne û ketine nav kurmancî. Omer Dil‐
soz jî wekî gelek nivîskarên Bakur her 
du peyvan şaş bi kar aniye. Rastî ne 
“ajal” e, “ajel” e û ne “giring” e, 
“girîng” e. Gotinên weha têkil hev 
dike. Têgehiştin û xwendina romanê 
zehmetir dike û pêş li xwendina ro‐
mana xwe digire. 

 
Tevna mijarên paş û pêş 
Tevneya romanê bêpalan e û bi 

heyteholê dest pê dike. Destpêk 
tevlihev e. Mijar ne zelal e û bi lîstika 
peyvan teswîrên pirole û gelek peyv 
û şibandin hene, sembolên ne di ciyê 
xwe de hene. Peyvên ku nayên 
fêmkirin li dû hev hatine rêzkirin. 
Kronolojî tune ye, bi paş û pêş ve 
diçe û kaos çêdibe. Metoda paşûpêş 
metodekî romannivîsê ye, lê jê re 
huner divê. Hema hema piraniya ro‐
manivîsên kurd dest bi vê metodê 
kirine. Hevdu dişopînin û aloziya kro‐
nolojîk û netêgehîştina mijarê asta 
berhemên wan nizm dixe. Di metoda 
paşûpêş de romannivîsên bi navû‐
deng, bi taybetî yên ewropî û 
amerîkî, mijarên paşîn an navîn dikin 
destpêk, ango berevajî dest bi mijarê 
dikin. Lê di beşa duyem de tên serê 
mijarê û mirov wê demê piştî çend 
rûpelan fêm dike ku mijar çi ye. Lê 
mixabin nivîskarên me di romaneke 
300‐400 rûpelan de ji paş ve dest bi 
mijarê dikin û heta nêzîkî dawiyê, 
fêm nabe ka ew çi ye. Pêwîst e ku 
mirov heta dawî bixwîne encax 
têbigehe ku mijar çi ye. Tevna mi‐
jarên paş û pêş xwendevan gêj dike. 

 
Ne teswîr in, qûçên peyvan in 
Di romanên kurdî de nivîskar gi‐

ranî û girîngiyê didin ser teswîrê, 
teswîr jî bûye teswîra peyvan. Wey li 
wî ku bi peyvan çawa bînin paş hev ku 
tiştek fêm nebe. Ne teswîra mirov û 
xwezayê,  teswîra peyvan dikin. Got‐
inên ku têkiliyên wan bi hevdu re 
tune ne li pey hevdu rêz dikin. Roman 
dibe qûçên peyvan. Aksiyonê ji bîr 
dikin. Di roman, çîrok û fîlman de 
dema aksiyon tune be, xwendevan û 
temaşevan dev ji xwendin û temaşeyê 
berdidin. Ji ber ku mirov nikare de‐
meke dûr û dirêj berhemeke bêtevger 
û liv bixwîne an temaşe bike.  

Şaşkaranîna hevwateyan  
Omer Dilsoz di romana xwe de 

hevwateyan li gel hevdu de rêz 
kirine. Çend nimûne: berz û bilindayî, 
tilîpêçî, parçewesil, perdepoş, ta û 
ben, nezanî û cahilane, xweza û 
siruşt… Bi vê metodê karanîna 
hevwateyan (sînonîman) asta 
berhemê dadixe. Mirov ne weha 
heman gotin li gel hevdu lê dikare 
her yekî di hevokeke cuda û serbixwe 
de bi kar bîne. Wê demê asta 
berhemê bilindtir dibe. 

 
Dubarekirina heman peyvê 
Omer Dilsoz romana xwe ji dest‐

pêkê heta dawî bi peyva “heçku” 
xemilandiye. Mirov di her rûpelê de 
rastî çend “heçkuyan” tê. Wek 
mînak: Di rûpela 14’an de 4 car, 
rûpela 169’an de 4 car, di rûpela 
171’ê de7 car û di ya 252’an de jî 9 
car “heçku” nivîsiye. Li gel heçku di 
gelek ciyan de van hevwateyên 
heçku bi kar bianiyana baştir nedibû: 
mîna, fena, nola, wek, heman, asa, 
eynî, lêçûn, herwekî, wekhev, her-
weha… 

Dubare û dehbarekirina heman 
peyvê xizaniya gencîneya zimanê 
nivîskar e û ecizkirina xwendevan e. 

 
Çend şaşiyên zanistî û mîtolojîk 
“Ez wekî atmosfera gerekstêrkê 

ber bi xwe ve dikêşim.” (rûpel 64) 
 atmosfer mirov nakêşe erd mirov 

dikêşe. Ji vê hêza erdkêşê re “erd‐

kêşî” tê gotin. 
Dîsa di rûpela 64’an de dinivîse ku 

“Te dît gerestêrk li dora stêrka xwe 
digerin…”  

Gerekstêrk li dora stêrkê nagere, 
stêrk li dora gerekstêrkê digere.  

“… Zerdeştiyan miriyên xwe di-
anîn vir, datanin ser vê kotrayê. Nex-
asim jî mirovên neçê û neqenc 
datanîn ser nîçikên çiyê heta ku 
teyran goştê wan tev bixwara. Çimkî 
li gorî baweriyê, goşt gunehkar e, 
herimî ye, paşê hestî dibirin di gorên 
zinarî de çal dikirin. Ev gor di şikeftên 
zikê vî çiyayî de ne. Heçî mirovên çê û 
qenc in, miriyên wan li ateşgehan 
dişewitandin da ku ruh biçe bihuştê. 
Çimkî li gorî ayîna Zerdeştî ji bilî agirî 
tu tişt nikare gunehên me bişo…” 
(rûpel 82‐83) 

Di ola zerdeşt de mirov nayên şe‐
witandin. Ji ber ku dema mirov bê şe‐
witandin dûxan, don û xweliya wan 
dikevin nav ax, av û hewayê. Di dînê 
Zerdeştî de av, ax, hewa û agir çar el‐
ementên pîroz in, divê ev element 
qirêj û pîs nebin. Di dînê Zerdeştî de 
du cure cenaze veşartin tune ye, yek 
cure ye ew jî bircên bilind ên ku bi 
taybetî çêkirine û ji wan re bircên bê‐
dengiyê dibêjin, laşê mirî li wir didin 
ber tavê. Li bircên bêdengiyê ciyên 
laşên zarok, jin û mêran cuda ne. 
Teyrên leşxur diçin li wir goştên wan 
dixwin. Heta salek paşê ku goşt 
namîne û pişt re hestiyên zelût binax 
dikin. Zerdeştî agir pîroz dibînin lê ne 

agirperest in, xwezaperest in. Di dînê 
Zerdeştî de agir temsîliya roj û Axura 
Mazda dike. 

“Dema Luqmanê Hekîmê me carî-
nan digote Enkî di destana Gilgamêş 
de behs pê dike, dema ji welatê 
Gûtiyan daveristiye ber bi deştên we-
latê Ur û Urikê, hingê qevdek giyayê 
nemirinê hilçiniye û di ber paxila xwe 
de veşartiye. Di rê de, li gavbiherkekê 
devê Zê ew qevda giyayê banûkê ji ber 
paxila wî zeliyaye û bi nav fêrmiskên 
ava Zê de berze bûye.” (rûpel 79) 

Di vê parçemîtolojiya Gilgamêş de 
gelek şaşî û kêmasî hene. Di navbera 
serdema Hekîmê Loqman û serdema 
Enkî û Gilgamêş de bi hezaran sal 
hene. Gelo çawa Hekîmê Loqman ji 
Enkî re behsa giyayê nemirinê dike!? 
Ma her du hevdem in? Ev yek, ya 
duyem Gilgamêş ji bo ku giyayê ne‐
mirinê bi dest bixe, ne li herêma 
çemê Zê, li deryayê digere û li gi‐
ravekê giya dibîne. Mixabin ew ne 
giyayê nemirinê ye, giyayê gencbûnê 
ye. Ji ber ku Gilgamêş key (qiral) e, 
divê bimire, lê giya bi xwe dê genc 
bibe lê ji mirinê rizgar nabe. Kengê 
be dê bimire. Dema Gilgamêş giya ji 
giravê tîne û derdikeve reşahiyê, li 
devê çemekî dixwaze xwe bişo. Giya 
di berîka cilê Gilgamêş de ye. Ew 
cilên xwe derdixe û dikeve çem û xwe 
dişo. Marekî reş diçe nav cilên wî giya 
dixwe û kiras diguhêre. Ango mar 
genc dibe û Gilgamêş kalemêr 
dimîne. 

4 Kotra 4 Çela û çend 
peyv û şaşiyên zanistî

Amed Tîgrîs

Sîdar Jîr

XELEK: Deqek 
wêrek e!

Romana Xelek (2021) a Şems Qemer ro‐
mana nivîskar a duyem e. Hunera di ede‐
bîyatê de tîrbûn û lêhûrbûna di deqê de 
ye. Di romana Xelekê de, di her rûpel û 
her hevokê de Şems Qemer vê yekê bi 
xwendevanan dide jiyîn. Bikaranîna qitûtî 
ya vebêjeriyê di qeqên edebî de her dem 
xwendevanan ber bi hiş û jêrhişîya wan 
ve dibe. Xelek wek romanekê anku bi 
hecma xwe ya fizîkî, kurteromaneke ji 
gotin û vegotineke zêde û ne hewce dûr 
e. Bi gotineke dîtir di her hevokekê de çî‐
rokeke dîtir heye… Her hevok xelekekê li 
yên beriya xwe zêde dike û xwendevên 
ber bi romaneke mînîmal ve dibe. Digel 
hemû nakokî û neliheviyan kodên lihevki‐
rin û lihevbanînê di xwe de dihewîne.  

Çîrokên ku carinan bi çend hevokan 
têne vegotin di nava romanê de wekî mo‐
rîkên tizbiyekê dikevin ser hev û XELEKa 
mezin pêk tînin.  

Di romanê de her tişt wisa bi lez û bez 
diqewimin, divê xwendevan bi jîrîtiya nivî‐
sîna romannûs xwe bigihînin serê her 
sikak û kolanê... Ji ber vê yekê jî her çîro‐
kek hebîna çîrokan ên bi hev re û sera‐
monîyeke hebîna di romanê de dibin 
bersivên gelekî kurt ên pirsên heta tu bi‐
bêjî dirêj. Bersivên nivîskî ên kurt her 
daîm sînoran didirînin, diçirînin û dibezî‐
nin…Şems Qemer gelekî hayjêheyî sîno‐
ran dixe ‘wî halî’. 

Nivîskar her çiqas di serî de hevdîtina 
lehengên xwe bi zimanekî û şewazeke ji‐
rêzê nivîsîbe jî di her hevoka li pey he‐
vokê de bi xumamiya wê jiyana rojane 
dinixume. Her çîrokek bi ronahiyekê di 
romanê de hatiye meyandin. Derbasoka 
di nava wan de sînorê tarîtî û ronahiyê 
tevlihev dike û bêdengiya şevê ber bi xi‐
recira rojane ve diherike… 

Nivîskar di vegotina her çîrokekê de 
esil derê çîrokeke dîtir vedike ew xak û 
xala bi me tarî xuya dike wekî devê sin‐
doqa zarokekî ‘boyaxçî’ vedibe û her tişt 
di rastiyê de ronî ye. Loma jî xeleka efsûnî 
û rastiyê di metnê de dikeve tev. 

Di nava ronahiya metnê de ya ku di 
hin kêlîkan de rê û sikakan li ber çavên 
mirov reş dike, îroniyeke gelekî estetîk a 
“abê”yekî mirov sist dike û pencereyeke 
dîtir êdî dibe qiblegeha xwendevan. 

Di îroniya metnê de tu êdî li dîwarekî 
asê hewl didî xwe bigihînî bizmarekî di 
bedenê de badayî lê di wê bêhnê de tu 
wekî xwendevanekî/ê vedigerî serî… Kîjan 
sikak û kolan bû ya ku nivîskar di ser re 
qevz kiribû? Kolanên ku qal dikir rastî bûn 
yan xeyalî? Kîjan zarokî kar kir di karê bo‐
yaxê de? Polêsan çi dixwestin? Yan jî û ya 
rast wê qelebalixiyê çi ji wan dixwest? Û 
bi van pirsan re xelek li ku û di kîjan kod û 
şîfreyan de ji me dûr diket û li ku wê xe‐
lekê em jî dixistin nava xwe? Di romaneke 
mînîmal de bêguman ev serkeftinek e 
heger nivîskar van pirsan û gelekên din bi 
xwendevanan bide pirsîn. 

Bi van pirsan, di XELEKê de, Şems 
Qemer  rêya “Li ser xalîçeya dîwêr, xeza‐
lek li ber avê; çavek li avê dinêre, ê din li 
ber revê” dide ber xwendevanan jî… 

Xelek, metneke gelekî wêrek a vê ser‐
demê ye ku em newêrin peyvên xwe bi 
qitûtî bi kar bînin û em serî li vegotin û 
vebêjeriya “qirase” didin… 

XELEK, romaneke mînîmal a wêre‐
kiyê(!) ye.. 

 
*XELEK- Qemer, Şems, roman, 57 rp, 

Weşanên Avesta, 2021 
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Tirkiye di êrîşên dijmirovî yên li hember 
kurdan de israr dike. Ji aliyekî ve malba‐
tên kurd ên li bajarê Tirkiyeyê bi awa‐
yek sîstematîk û bi rengekî nijadperest 
tên qetilkirin, ji aliyê din ve jî arteşa tirk 
li Rojava û Başûr dijminatiya xwe bi êrî‐
şên hovane didomîne. Li hemberî vê 
hovîtiya Tirkiyeyê ji hêzen navneteweyî 
heta niha jî tu deng derneketiye. 

Tirkiye bi boneya ku kurd nebin 
xwedî statûyek û destkeftiyan kurdan 
tune bike dijminatiya xwe di her qadê 
de dike. Li bajarên Tirkiyeyê dar û da‐
ristan dişewitin lê derd û kulê dewleta 
tirk tunekirina statû û destkeftiyên gelê 
kurd e.  

Êrîşa li Eyn Îsayê 
Herî dawiyê artêşa tirk di 4’ê tebaxê 

de bi hêzên girêdayî xwe êrîşî gundê 
Sefawiyê yê navçeya Eyn Îsayê kir û di 
encamê de bav û sê zarokan  jiyana 
xwe ji dest dan û dê û keça xwe jî birîn‐
dar bûn. Li hember vê yekê bi sedan 
şêniyên Eyn Îsayê bi meşeke girseyî 
komkujiya dewleta tirk û komên girê‐
dayî wê pêk anîn, şermezar kir. 

Têkildarî mijarê koçberên Efrînê yên 
li kantona Şehbayê axivîn û bêdengiya 
navneteweyî ya li hemberî vê komku‐
jiya şermezar kirin. 

 
Bêdengî dibe sedema qirkirinê 
Azad Îbiş ê niha li kampa Berxwedan 

dimîne der barê mijarê de axivî û diyar 
kir ku di encama bêdengiya hêzên nav‐
neteweyî de Tirkiye êrîş dike û wiha got: 
“Dagirkeriya tirk û çeteyên wê yên ku 
me ji cih û warê me koçber kirin, hîn jî 
komkujiyan li dijî me pêk tînin. Kesên ku 
îdiaya parastina mirovahiyê dikin heta 
niha jî li hemberî vê yekê tu bertek nîşan 
nedane. Piştî ku li dijî şêniyên Efrînê 
gelek komkujî pêk anîn ku di encama wê 
de bi dehan zarok, jin û kal û pîr bûn 
qurban, vê carê li navçeya Eyn Îsayê 
mala sivîlekî kirin armanc û di encamê 

de bav û 3 zarokên wî şehîd bûn û hevjîn 
û keça wî jî birîndar bûn." 

 
‘Çima bêdeng in’ 
Îbiş dest nîşan kir ku bi awayekî lezgînî 

divê rê li ber êrîşên Tirkiyeyê were girtin û 
ev tişt anî ziman: “Heta kengî dê dagirke‐
riya tirk û çeteyên wê sûc û komkujiyên li 
dijî me pêk bînin, heta kengî dê gundan 
wêran bikin, zarokan koçber bikin û bav û 
dayikên wan ên bêguneh qetil bikin. Heta 
kengî dê cîhana ku îdiaya parastina miro‐
vahiyê dike li hemberî vê yekê bê deng be 
û çavên xwe bigirin?" 

‘Qaşo garantor e’ 
Welatiyê bi navê Elî Xelîl jî bêden‐

giya Rûsyayê ku îdia dike garantorê ra‐
westandina êrîşên dewleta tirk û 
parastina gel e, şermezar kir û wiha got: 
"Çavên xwe li ser komkujiyên ku dagir‐
keriya tirk pêk tîne digire û domandina 
pêkanîna sûc û komkujiyan li Eyn Îsayê jî 
xizmeta berjewendiyên wê yên bi Tirki‐
yeyê re dike." 

 
Dê berxwedan bidome 
Elî Xelîl di dawiyê de got ew ê berx‐

wedana li hemberî planên dagirkeriya 

tirk û çeteyên wê berdewam bikin û 
bang li aliyên hiquqî û mirovî kir ku li 
hemberî gelê Bakur û Rojhilatê Sûri‐
yeyê bi erka xwe ya mirovî û ehlaqî 
rabin. 

 
Hevgirtin… 
Ciwana bi navê Sîdra Hemo jî kom‐

kujiya li dijî malbata Zêdan El‐Îsa ya li 
Eyn Îsayê şermezar kir û bang li hemû 
pêkhateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
kir ku li hemberî planên dagirkeriya tirk 
û komên girêdayî wê hevgirtina xwe 
ava bikin. 
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Tirkiye û çeteyên girêdayî wê 
di 4’ê tebaxê de êrîşî gundê 
Sefawiyê yê girêdayî navçeya 
Eyn Îsayê kirin û di encamê 
de 4 kesên ji malbetekê hatin 
qetilkirin. Têkildarî mijarê 
koçberên Efrînê axivîn

Êrîşa li Eyn Îsayê encama bêdengiyê ye

Li başûrê Lubnanê gel nerazîbûna 
xwe li dijî milîsên Hizbulaha Lubnanê 
nîşan dan û gotin ku ew naxwazin 
herêma wan bibe hedef ji Israîlê re. 
Gelek caran ji vê herêmê milîsên Hiz‐
bulahê fûzeyan diavêjin Israîlê û Is‐
raîlê jî bi fûze û balafirên bêmirov 
bersiva wan dide. Ev yek gelê ku li 
herêmê dijî bêzar dike û wan bi êrî‐
şên Israîlê re rû bi rû dihêle. Li Ba‐
şûrê Lubnanê li nêzî bajarê Hasbeya 
xelkê deverê dest danîn ser wesayî‐
teke Hizbulahê ku tê de fûze hebûn. 
Xelkê deverê her wiha nerazîbûna 
xwe li dijî endamên Hizbulahê dan 
xuyakirin û êrîşî wan kirin. Gelê he‐
rêmê dibêje; ‘Em naxwazin ku milî‐
sên Hizbulahê ji herêma me fûzeyan 
biavêjin Israîlê û me bi êrîş û gefên 
Israîlê re rû bi rû bihêle.’ 

Der barê mijarê de sefîrê berê yê 
Lubnanê Hîşam Hemdan ji malpera 
El Erebiye re axivî û wiha got: “Tiştê 
ku gelê me li Hasbeya kir tiştekî ge‐
lekî bi rûmet û hêja ye. Di vê hel‐

westa gel de nameyeke aşkera ji ci‐
vaka navneteweyî re heye ku gelê 
herêmê ji van êrîşan nerazî ye û ev 
dever ji alî milîsên Îranê ve hatiye da‐
girkirin.  

Li gorî Hemdan diviyabû ku civaka 
navneteweyî li dijî Îranê û milîsên wê 
helwesta xwe nîşan bida lê wan tiştek 
nekir lewre jî gelê herêmê rabûye ser 

pêyan û van kiryaran êdî qebûl nake.  
Hêjayî gotinê ye ku beriya çend 

rojan Hizbulahê ji wê deverê bi dehan 
fûze avêtibûn Israîlê û Wezîrê Parastinê 
yê Israîlê dabû xuyakirin ku artêşa wan 
piraniya wan fûzeyan li hewayê imha ki‐
rine. Lê di encamê de dîsa Israîlê hin de‐
verên başûrê Lubnanê bombebaran 
kiribû. 

Di demên dawî de êrîşên DAIŞ’ê li Afrî‐
kayê zêde bûne.  Di êrîşa dawî ya li roja‐
vayê Afrîkayê bi dehan kes hatin kuştin. 
Piştî bûyerê rêxistina Boko Heram a girê‐
dayî DAIŞ’ê berpirsiyariya xwe ya ji vê 
bûyerê aşkera kir.  

Vê êrîşa dawî gelek pirs der barê ça‐
lakbûna çeteyên DAIŞ’ê li rojavayê Afrî‐
kayê bi xwe re anî û behsa baregehên 
wan ên li Lîbyayê tê kirin. Li gorî çavdê‐
rên siyasî rêxistina Ixwanan a li gelek de‐
verên Lîbyayê di bin kontrola wê de ne, 
rê dabû rêxistina DAIŞ’ê ku bi rêxistin 
bibin, bibin xwedî çekên pêşketî, li Lîb‐
yayê perwerde bibin û wê bikin binge‐
hek ava bikin ji bo êrîşên xwe yên li 
welatê derdorê ên wekî Çad, Nîjer û Nî‐
jeryayê.  

Li gorî Enstutiya Lêkolînên Ewleka‐
riyê ya Afrîkayê li Çadê çeteyên DAIŞ’ê 
xwe li nêzî deryayê birêxistin dikin û di 

demên dawî de bi sedan çete ji Lîbyayê 
hatine û tev li DAIŞ’ê bûne. 

Li gorî wê raporê niha rêxistina çete‐
yên DAIŞ’ê xwe amade dike ku êrîşên li 
seranserê peravên Afrîkayê bike û alîka‐
riya herî mezin ji Lîbyayê bidest dixin.  

Endamên rêxistina Boko Heramê yên 
ku di salên 2016‐2018’an de ji nava wê 
rêxistinê reviyabûn û çûbûn Lîbya û Sû‐
danê û li wir rêxistineke girêdayî DAIŞ’ê 
ava kirine.  

Li gorî heman raporê rêxistina Ixwan 
El Muslimîn a Lîbyayê ku bi piştgiriya hi‐
kûmeta tirk, hikûmeteke Ixwanan li wir 
ava kiribûn, çekên pêşketî yên ji Tirki‐
yeyê bidest xistibûn pêşkêşî van çeteyan 
dikin û berê wan didin peravên Afrîkayê.  

Hêjayî gotinê ye ku gelek caran şer û 
pevçûn di navbera herdu rêxistinên te‐
rorê DAIŞ û Boko Heramê de qewimîne 
lê ev endamên Boko Heramê yên li Lîb‐
yayê hatine birêxistinkirin di bin banê rê‐
xistina DAIŞ’ê de tevdigerin û alîkariyê ji 
Ixwanên Lîbyayê digirin.  

Lubnaniyan dest danîn ser fûzeyên HizbulahêÎxwan li Lîbyayê  
alîkariya DAIŞ’ê dike

Der barê girîngiya naskirina Rêveberiya Xwe‐
ser de, hevseroka Meclisa Sûriyeya Demo‐
kratîk (MSD) Bedîa Erabo banga naskirina 
Rêveberiya Xweser kir û diyar kir ku Rêvebe‐
riya Xweser wekî çareseriyeke ji aloziya Sûri‐
yeyê  pênase kir. 

 Hevseroka Meclisê Bedîa Erabo da zanîn 
ku herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê û Sû‐
riyê bi giştî tê re derbas dibe, qonaxeke 
hesas e, ji ber ku herêm ji her alî  ve bi tay‐
betî rastî êrîşên dewleta tirk ve tê û Tirkiye 
dixwaze projeya Rêveberiya Xweser ji holê 
rake û wiha lê zêde kir: “Şoreşa 19'ê Tîr‐
mehê di her warî de bi saya xwîna şehîdan 
serkeftineke mezin bi dest xist, ji ber vê yekê 
hemû dewlet hewl didin vê projeya ku ji bo 

bidestxistina mafên hemû pêkhateyên Bakur 
û Rojhilatê Sûriyeyê ye û sîstemeke demo‐
kratîk û biratiya gelan pêk aniye, têk bibin. " 

Erabo destnîşan kir ku berxwedana pêk‐
hateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di şerê li 
dijî çeteyên DAIŞ û êrîşên dewleta tirk de, ji 
hemû cîhanê re piştrast kir ku ev şoreş şore‐
şeke demokratîk e. 

Bedîa Erabo da zanîn ku vîna pêkhate‐
yên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê li hember 
hemû êrîşên ku hewl dan vê projeyê têk 
bibin, bi ser ket û wiha domand: "Divê 
hemû welat û civaka navneteweyî piştgiriyê 
bidin projeya Rêveberiya Xweser, ji ber ku 
gelek serkeftin bi dest xistin û ev yek ji cî‐
hanê re aşkera ye. " 

Erabo diyar kir ku ji destpêka şoreşa 19'ê 
Tîrmehê ve, dewleta tirk her cure sûcan pêk 
tîne, ji aliyekî ve destekê dide çeteyên DA‐
IŞ'ê û ji aliyê din ve jî bi armanca têkbirina 
projeya vê şoreşê êrîşî herêmê dike û got ku 
ji bo şerê li Sûriyeyê bê rawestandin divê Rê‐
veberiya Xweser bê naskirin  

Hevseroka Meclisa Sûriyeya Demokratîk 
Bedîa Erabo axaftina xwe wiha bi dawî kir: 
"Rêveberiya Xweser projeyeke serkeftî ye, ji 
ber ku karîbû pêkhateyên herêmê bi rêxistin 
bike, mafê her pêkhateyekê bide û herêmê 
ji hemû êrîşan biparêze. Divê Rêvberiya 
Xweser were naskirin, ji ber ku ew dikare 
aloziya Sûriyeyê çareser bike û sîstema de‐
mokratîk ava bike." QAMIŞLO 

Divê Rêveberiya Xweser bê nasîn

Navenda Nûçeyan 
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Ji destpêka şerê di navbera civak, êl û 
dewletan de heta niha koçberî û penaberî 
jî heye. Her ku diçe şer zêde dibe. Bi zê‐
debûna şer re, koçberî û penaberî jî zêde 
dibe. Her çend mafên penaberan ên ger‐
dûnî hebe û gelek welatan mafên wan 
qebûl kiribe jî dîsa mafên penaberan 
nayê parastin. Di salên dawî de herî zêde 
mafên penaberan tê binpêkirin. Gelek ji 
ber nasnameya xwe bi zextên dijwar re rû 
bir û dimînin. Di nava şertên herî dijwar 
de dijîn. Bi deh hezaran penaberan di rê‐
wîtiya bejahî û deryayê de jiyana xwe ji 
dest dane. Bi hezaran penaber ji ber birçî‐
bûn û nexweşiyan jiyana xwe ji dest dane. 
Her çend rêxistinên mafên penaberan ra‐
poran amade dikin û hewl didin mafên 
penaberan biparêzin jî dîsa daxwazên pe‐
naberan pêk nayê.  

Her tim hêzên navdewletî li gorî 
berjewendî û daxwazên xwe zagonan 
rast dikin û li dijî mafên penaberan van 
zagonan dixin meriyetê. Rêxistinên 
mafên penaberan ku hatine avakirin 
her sal raporan amade dikin. Bi van ra‐
poran rewş û mafên penaberan aşkera 
nîşanî me didin.  

Komîseriya Bilind a Neteweyên Yek‐
bûyî a ji bo Penaberan (UNHCR), yek ji 
komîseriyên xebatê yên Neteweyên Yek‐
bûyî (NY) ye. Li gorî rêziknameyê, ar‐
manc û peywirdariya wê parastin û 
bipêşdebirina jiyana penaberan e. Di 
esasê xwe de li ser hûmanîzmê ava 
bûye. Di 14’ê kanûna pêşîn 1950’î de ji 
aliyê meclîsa NY’yê ve hatiye dameziran‐
din. Li 116 welatan 266 buroyên xwe 
hene û bi texmînî 6.500 kes li van buro‐
yan bo mafê penaberan dixebitin. 

 
Bi zorê tên koçberkirin 
Li Tirkiye û cîhanê rêjeya koçberî û 

penaberiyê her ku diçe zêde dibe. Li gorî 
raporên rêxistinên navdewletî hejmara 
koçberan zêde dibe. Li gorî UNHCR'ê di 
sala 2020'î de hejmara mirovên ku bi zorê 
ji cih û warên xwe koç kirine gihişt 82,4 
milyon mirovan. Li gorî raporê di sala 
2019’an de hejmara penaberan 79,5 mil‐

yon bû. Di sala 2020’î de penaberî ji sedî 
4 zêde bû. Li gorî raporê bi milyonan 
mirov di nava welatên xwe de koç bûne. 
Bi taybetî li welatên Etiyopya, Sudan, 
Sahel, ji ber qeyranên li welatên Mozam‐
bîk, Yemen, Afganistan û Kolombiyayê di 
nava welatên xwe de koç kirine. Hejmara 
van mirovên di nava welat de koç kirine 
2,3 milyon mirov in.  

Li welatên cîhanê di salên 1990’î de 
her sal nêzî 1,5 milyon penaber dikari‐
bûn dîsa vegerin malên xwe. Lê di 10 
salên dawî de salê tenê nêzî 385.000 
penaber dikarin vegerin malên xwe. Ev 
yek nîşan dide ku koçberiya bi zorê her 
diçe zêdetir dibe.  

Komîserê Bilind ê Penaberan ê Nete‐
weyên Yekbûyî Filippo Grandi diyar dike 
ku ew êdî dibînin ku koçberiya bi zorê, 
bûye koçberiyeke bêveger û kesên koç 
dikin êdî nikarin dîsa li warên xwe vegerin.  

Li gorî rapora UNHCR’ê ya cîhanî, 

79,5 milyon kesên ji warên xwe koç ki‐
rine, ji wan 45,7 milyon kesan di nava 
welatên xwe de koçî herêmek din ki‐
rine. 4,2 milyon li bendê ne ku daxwaza 
wan a parastin û starê pêk bên. Dîsa 
29,6 milyon kes jî bûne penaber û we‐
latên xwe terk kirine.  

 
Nijadperestî, tundî û xizanî 
Li gorî rapora ÎHD’ê ya di 2020’î de li 

ser penaberan amade kir; 16 kes neheq 
hatine binçavkirin, 18 kes bi îşkenceyê re 
rû bi rû mane, 6 kes ji aliyê leşker û polî‐
san ve hatine kuştin. 62 kes jî di rêwîtiya 
penaberiyê de mirin. Bi tevahî mafê 658 
penaberan hat binpêkirin.  

 Li cîhanê nijadperestî, tundî, xizanî 
zêde dibe û bi vê yekê re tundiya li dijî pe‐
naberan jî zêde dibe. Ji ber dewlet çare‐
seriyê pêş naxe binpêkirina mafan zêde 
dibe. Li Tirkiyeyê heta 13'ê çileya 2021'ê 
bi giştî 3 milyon û 645 hezar û 557 pena‐

berên sûriyeyî yên hatine qeydkirin û divê 
bên parastin hene. Dîsa nêzî 400 hezar 
penaber ji welatên din hatine li Tirkiyeyê 
bi cih bûne. Nêzî 1 milyon penaber jî bê 
qeyd li Tirkiyeyê dijîn.  

 
Maf tên binpêkirin 
Penaberên mafê statuyê girtine serî li 

ÎHD’ê didin. Penaber naxwazin serî li raye‐
darên edlî bidin. Ditirsin ku rayedar wan 
dersînor bikin. Ji ber vê tirsê gelek mafên 
wan ên tên binpêkirin aşkera nakin û ev 
yek nakeve qeydan. Li gorî yên hatin tes‐
pîtkirin, tundiya li dijî jinê, îstîsmara za‐
yendî, binpêkirina mafên zarokan heye. 
Keda wan tê xwarin. Bi cudakarî û neheqi‐
yan re rû bi rû dimînin. Mafê wan ê ragi‐
handinê tê astengkirin û biçûk tên dîtin.  

Ji ber daxuyaniyên aktorên siyasî bi 
helwesta nifrîn û cudakariyê re rû bi rû di‐
mînin. Li gel vê astengiyê jî dîsa bi wêrekî 
tev digerin û diçin serî li ÎHD’ê didin. Ev 

nîşan dide ku binpêkirina mafên penabe‐
ran gelek zêde ye.  

Li gorî serlêdanên di sala 2020’î de 
658 maf hatine binpêkirin. 16 kes bi awa‐
yekî neheq hatine binçavkirin. 2 kes mafê 
wan ê darizandina bi edalet ji destê wan 
hatiye girtin. 18 kes bi îşkenceyê re rû bi 
rû mane. 6 kes ji aliyê leşker û polîsan ve 
hatine kuştin. 62 kes di rêwîtiya penabe‐
riyê de mirin. 7 kes di êrîşên nifrînê de 
hatin kuştin. 101 kes di cînayetên kar de 
mirin. 22 kes di êrîşên nifrînê de birîndar 
bûn. 77 kesan xwest bên parastin. 19 
kesan xwest li Tirkiyeyê bên parastin. 16 
kes paşve şandin. 209 kes mafên wan ên 
siyasetê ji destê wan hat girtin. 4 kes bi îs‐
tîsmarê re rû bi rû man. 12 penaber jî 
hatin binçavkirin."  

 
Divê mafên wan bê parastin 
 Divê mafê penaberan bê naskirin û 

qebûlkirin. Divê medya dest ji zimanê cu‐
dakarî û nifrînê berde. Divê kesên êrîş û 
sûcê nifrînê dikin bên cezakirin. Divê fi‐
kara Peymana Cenevre ya 1951'ê ya erd‐
nîgariyê bê rakirin. Divê Peymana 
lêvegerê ya di navbera Tirkiye û YE'ê de 
paşve bê kişandin. Divê qaçaxvaniya mi‐
rovan a sînor bê astengkirin. Divê ewlehî 
û daxwaza penaberan li ber çavan bê gir‐
tin û qebûlkirin. Divê êrîş, tundî û îstîs‐
mara li dijî zarok û jinên penaber bi dawî 
bibe û tedbîr bên girtin. Divê rewşa nijad 
û ziman jî esas bê girtin û mafê wan ê 
edaletê bê parastin." 

Li gorî lêkolînan welatên herî zêde pe‐
naber lê dijîn Tirkiye, Kolombiya, Pakis‐
tan, Uganda, Almanya ye. Li Tirkiyeyê herî 
zêde sûriyeyî dijîn. Zêdeyî 3 milyon pena‐
berên sûriyeyî dijîn. Li Kolombiyayê zê‐
deyî milyonek û 700 hezar venezuelayî 
dijîn. Li Pakistanê  milyonek û 400 hezar 
penaber dijîn. Milyonek û 400 hezar pe‐
naber jî li Ugandayê dijîn. Milyon û 200 
hezar penaber jî li Almanyayê dijîn.  

Welatiyên herî zêde bûne penaber jî 
sûriyeyî ne. Zêdeyî 6 mîlyon û 700 hezar 
sûriyeyî penaber in. Dîsa di cîhanê de 4 
milyon venezuelayî, 2 milyon û 600 hezar 
afganî, 2 milyon û 200 hezar sûdaniyên 
başûr, milyonek û 100 hezar myanmarî 
koçî welatên din kirine.  

Werin em xalên sereke yên daxuyaniya 
Talîbanê bidin ber çavan: “Tirkiye pey‐
mana Neteweyên Yekbûyî ya li Katarê 
pejirandiye ku Enqereyê îmze kiribû, 
bin pê dike; Tirkiye hin peymanên ras‐
terast ên bi Talîbanê re bin pê dike. Ger 
Tirkiye biryara domandina dagirkeriyê 
bide, wê demê Talîban dê bi heman şê‐
weyî li dij derkeve ku ew berê li dijî da‐
girkirina 20 salî ya NATO’yê bûn.” 

Wekî din di nivîsê de, tê îdîakirin ku 
gavên Enqereyê di têkiliyên her du we‐
latên misilman de pirsgirêkên zêde dia‐
firîne û dibe sedema nefret û 
dijminatiyê. 

Nuansek girîng heye. Talîbanê heya 
dawîn hewl da ku ji pevçûnên bi hêzên 
tirk re dûr bikeve. Hêviya pevçûnên bi 
wan re ne mumkun e ji ber ku pêşîniya 
wan a sereke şerê dijminên di nav ci‐
vaka afganî de ye. 

Di heman demê de, pevçûna çek‐
darî ya di navbera leşkerên tirk û Talî‐
banê de  ‐ bi piştgiriya lojîstîkî ya neçar 
a Dewletên Yekbûyî û NATO’yê ‐ dikare 

bibe sedema dabeşkirineke din a axa 
Afganistanê. 

 Di heman demê de, Enqere xwe ji 
peymana Katarê ya di navbera Amerîka 
û Talîbanê de jî dûr dixe. Sedem zelal 
in; Ger Tirkiye beşdarî operasyonên 
leşkerî yên hevalbendiyê nebûya, tenê 
temîrkirina balafirgehê be tiştek xuya 
nake ku berdewamiya vê "mîsyona aş‐
tiyê" ya taybetî li Afganistanê piştî 31’ê 
tebaxê asteng bike. Lê Talîban bi mu‐
daxeleyên leşkerî yên NATO û Tirki‐
yeyê  dabeşkirina axa Afganistanê 
napejirîne.  

Di heman demê de, bi awayekî ob‐
jektîf, li balafirgeha Kabîlê tenê hebûna 
leşkerê tirk mimkun e; ger di navbera 
hikûmeta afganî ya heyî û Talîbanê de 
peymanek pêk were lê ne bi girêdana 
Enqere‐Washingtonê be. Bi xwezayî, di 
vê çarçoveyê de, peymanek bi Talîbanê 
re ne gengaz e. 

Ger em bifikirin ku aliyên pevçûnê 
dîsa jî li hev kirine, yekîneyên tirk ên li 
Kabîlê bêguman dê ji hêla lojîstîkê ve ji 

aliyê Dewletên Yekbûyî û NATO’yê ve 
bibin alîkar ango mîsyon dê bibe nav‐
neteweyî lê ev êdî dibe "lîstikek"e din. 

Heya niha tiştek zelal e: Di pevçûna 
hîpotezî ya di navbera Tirkiye û Talî‐
banê de, lêçûn û windahiyên mezin ên 
Enqereyê dê bi teşwîqeke mumkin a 
Amerîkayê neyên telafîkirin. Di vê nav‐
berê de, Talîban îhtîmala bidawîkirina 
agirbesteke sê mehî bi şertê serbest‐
berdana 7 hezar girtiyan ragihand. 

Pirsgirêk cuda ye. Daxwaza aşkera 
ya Tirkiyeyê heye ku baskên xwe li he‐
rêmên ‐ li Lîbya, Iraq, Misir, Sûriye, Pa‐
kistan û Afganistanê belav bike. Li 
Afganistanê, destên wê digihîjin bakur 
‐ heya sînorên Rûsyayê, dibe ku bibin 
beşek ji planên DYA’yê ji bo pêşîlêgir‐
tina bi vî rengî xurtkirina pozîsyonên li 
herêma Rûsya û Çînê. 

Wek tê femkirin Enqere bi qarta af‐
ganan dilîze, lê Talîban jî li dijî her beş‐
darbûna Tirkiyê di bicihbûna afganî de 
ye. Wekî ku berê ji hêla çavkaniyên 
Îranî ve hatiye ragihandin, Talîban îdîa 

dike ku amade ne ku li Tehranê bi nû‐
nerên hukûmeta afganî re li ser ma‐
seya muzakereyê rûnin. 

Her wiha, danûstandinên Talîbanê 
yên berê li Tehranê bi daxuyaniyeke 
hevbeş a ji şeş xalan bi dawî bû: Her du 
aliyan li hev kir ku pirsgirêk bi şer nayê 

çareserkirin û li ser şêwirmendiyên din 
li hev kirin ku bigihîjin rêkeftinekê. Li 
gorî nûçeyên medyaya afganî, Kabîl 
bawer dike ku ewlehiya balafirgehê 
karê Afganiyan bi xwe ye. Ji ber vê 
yekê "lîstika mezin a nû" li Afganistanê 
û derdorê wê nû dest pê dike. 

Cîhan bûye warê penaberan 

Qarta afganan a Enqereyê 

Li Tirkiye û cîhanê rêjeya koçberî û penaberiyê her diçe zêde dibe. Li gorî UNHCR'ê di sala 
2020'î de hejmara mirovên ku bi zorê ji cih û warên xwe koç kirine gihişt 82,4 milyon mirovan 

  M. Alî Ertaş

Kurdistan Lezgiyeva
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Ferman (emir) di hemû zimanan de tê 
wetaya biryardayîna karekî erênî an jî  
neyînî. Lewra ferman ji bo karên qenc an 
jî xirab têne dayînê. Ferman ji hêla kesên 
xwedî hêz, civak û desthilatdariyê ve 
têne dayîn. Lê belê em dibînin, di desthi‐
latdariya têkoşînên bawerî û neteweyan 
de, pir hatiye bikaranîn. Ev yek heya roja 
îroyîn jî tê bikaranîn û berdewam e. Lê ji 
bo fermanek were dayîn, divê desthilat‐
dariyek hebe. Yanî ji bo ev desthilatdar 
peywira xwe bîne cih û sîstema xwe bide 
meşandin, divê hin şert û merc jî hebin. 
Ez mînakekî bidim; hêza leşkerî, siyasî û 
aborî. Me  got, peywir an jî (desthilat‐
darî) lê belê di hemî dîn û baweriyan de, 
divê helal, heram û  dad jî esas were gir‐
tin. Her wiha di tekoşînên neteweyan de, 
divê demokrasî û wekhevî jî hebin. Du te‐
koşînên esas hene: 

1‐ Ji bo mezlûm werin parastin, li 
hemberî zaliman û zalim li wan zilmê 
nekin. 

2‐  Zalim li mezlûman  zilmê dikin û 
mafên wan binpê dikin. 

Baş e, gelo mirov çawa dikare, zalim 
û mezlûman ji hev binase? Ka werin em 
li têkoşîna Hz. Îbrahîm û zalim ê Nem‐
rûd binêrin: 

Nemrûd li Rihayê desthilatdar bû,  
hemî peywir û ferman di destê wî de 
bûn. Qaşo wî jî bi navê 'dad' (edaletê) 
desthilatdariya xwe di meşand û ji xelkê 
re digot: “Ez qiral û padîşahê we me.” Li 
dora wî bi hezaran leşker û siyasetmedar 
hebûn. Lewre desthilatdarî di destê wî 
de bû. Lê Hz. Îbrahîm jî bi serê xwe li 
hemberî pûtan û Nemrûd rabû. Nemrûd 
dît ku Hz. Îbrahîm li hemberî wî û pûtên 
wî rabûye, text û payên wî dihejîne. 
Lewma Nemrûd fermana jiholêrakirina 
Hz. Îbrahîm da û bi awayekî zalimane Hz. 
Îbrahîm avêtin nava agir. Di vir de, em 
rind dibînin ku doza mezlûm û zaliman 
dest pê dike. Lewma Hz. Îbrahîm neçar 
ma ku ji ber zilma Nemrûd bibe muhacir 
û berê xwe da Welatê Ken'anî Misirê. Di 
vir de him mezlûmiya Hz. Îbrahîm û him 
jî koçberiya wî dertê holê. Ev tê wateya 
tekoşîna Hz. Mûsa pêxember ku  li hem‐

berî zilma zalimê Firewn dabû destpêki‐
rin.  Firewn serê bi sedan zarokên Israîli‐
yan (cihûyan) jê dike, mixabin ev zilm û 
zordarî heya dewra Hz. Muhammed  tê û 
hê jî berdewam e. 

 
Kevneşopiya zordestiyê 
Lewra ku tekoşîna Hz. Muhammed û 

Ebûcehîlan dest pê dike. Hz. Muhammed 
jî bi fermana Xwedê Teala têkoşîna ji bo 
parastina mafê mezlûman dide destpêki‐
rin, li hemberî  Ebû Sufyanan. Lê belê 
vana naxwazin peywira di destê mekeyi‐
yan de, têkeve destê Hz. Muhammed. Ji 
ber zilm û zordariya wan, Hz. Muham‐
med neçar ma ku bibe muhacir û koçî 
Medîneyê bal ensariyan bike. Li vir dew‐
leta Îslamê ava dike û  Peymana Medî‐
neyê îmze dikin. Lê piştî wefata Hz. 
Mûhammed di xelîfetiya îmamê Elî de 
Muawîyeyê lawê Ebû Sufyan ku walîtiya 
Şamê dikir li hemberî Hz. Elî rabû. 

Di dawiyê de ji hêla Evdirehmanê 
Mulcem ve, Hz. Elî hate şehîdkirin. Mua‐
wîye bû xelîfe û peywir û erk hemî ketin 
destê wî.  Lewra Yezîdê kurê xwe kir fer‐
mandarê leşkerî. Di serhildana zarên Hz. 
Elî, Hz. Hesen û Hz. Huseyîn de, malbata 

wî û Ehlê Beyt (malbata  Hz. Elî) kuştin.  
Hz. Huseyîn  lawê Îmamê Elî şehîd kirin û 
mixabin serê wî jêkirin. Lê belê sed heyf 
û mixabin Muawîyeyê jî bi navê 'edaletê' 
van bûyerên dilsotîner kirin. Sed heyf û 
mixabin, piştî van bûyeran, em dibînin ku 
dînê îslamê ji holê rakirin; dînê seltenat, 
padîşahtî û koşk û serayan avakirin. 
Lewma ji wê demê vir de  ferman û bir‐
yaran bi navê dîn û baweriyan dan û hê jî 
wisa berdewam dikin. Bêguman kes an jî 
civakên ku li hemberî wan rabûn, wan 
yeko yeko tune kirin. Lewma di nava 
umeta îslamê de, fitne û ewaniya bi navê 
mezheban dest pê kir. Wek mezhebê Şîa 
û Sunî, li hemberî hev û him jî li hemberî 
civakên nemisliman bi kar anîn. Lewra, 
emewî, ebasî, selçukî, osmanî û heya  
zordarên îroyîn ku bi navê dînê îslamê 
serê mirovan  jêdikin û jin, keç û namû‐
san ji xwe re helal dikin û dikin cariye. Lê 
carna vê yekê bi navê biratiya dînî li hem‐
berî civakên din, ên mîna xiristiyan, êzidî, 
elewî û neteweyên mayîn jî dane destpê‐
kirin. Dema ku karên wan qediyan, îcar 
berê xwe dan me; kurdên  sunî, elewî û 
êzidî lewra van bobelat û karesatên ku 
kesî nedîtî bi serê me de anîn. Bi hezaran 

ermen di komkujiyê re derbaskirin. 
 
Kurdbûn tekane sedem e  
Zaliman di şerê Çaldiranê  de  bi he‐

zaran kurdên elewî tune kir. Di şerê Be‐
dirxaniyan de, bi hezaran komkujî 
pêkanîn û sirgûnê Girîtê kirin, bi zilmane 
dest dan ser mal û xezîneyên wan, ji xwe 
re birin. Îcar piştî osmanîyan desthilatda‐
riya Kemalîstan dest pêkir. Bi fermanda‐
yîna xwe li Koçgiriyê, Agiriyê, Şêx Seîd û 
Seyid Riza tune kirin. Xwestin ku carna bi 
dîn û baweriyê, kurdên êzidî û elewî jî ji 
holê rabikin. Carna bi navê demoqrasiyê, 
kurdên sunî di komkujiyan re derbas 
kirin. Medrese û zimanê me kurdî qe‐
dexe kirin. Çawa di diyaneta tirkan de, 
baweriya  gelê me yê elewî û êzidî  qe‐
dexe ye, her wisan di fermiyetê de  mez‐
hebê  îmamê me Şafiî jî tune tê 
hesibandin. 

Sedema wî jî bi tenê ew e ku bi pir‐
ranî kurdên sunî girêdayî  mezheba Şafiî  
ne.  Lewra tirk dibêjin: “Yek Dewlet, yek 
milet, yek ziman, yek ala, yek mezheb.” 
Ew jî divê bi tenê li ser mezhebê Henîfî 
yan be. Ez li vir dixwazim viya bibêjim hin 
kes û 'niviskarên me' dibêjin, bi navê 

dînê îslamê kurdên êzidî û elewî, dikujin 
rast e, lê belê bi navê îslamê, kurdên mi‐
silman jî dikujin. Yanî di kuştinê de ti 
ferqê naxin navbera kurdên elewî, êzidî û 
misilman.  Mînak Şêx Seîd kurdekî sunî û 
mela bû, bi tevî 47 hevalên wî bi dar ve 
kirin. Piştî Şoreşa  Azadiyê, bi hezaran 
gund şewitandin û serê zarokên me jêki‐
rin, gelo ew bi piranî ne misilman bûn?! 
Li Îranê jî Qazî Mihemed. Seyid Riza 
kurdekî ehlî beyt bû. Li vir mebesta min 
ne ew e ku ez bi tenê kurdên misilman 
biparêzim, lê ez dixwazim bi bîr bixim 
ku di vir de ne  bi tenê kurdên elewî an 
jî kurdên êzidî di kujin û di jenosîdan re 
derbas dikin. Lewra rastî  ew e ku zalim 
bi fermandayînên xwe dixwazin me bi 
hev ra tune bikin. Jixwe tu wextî ferqê 
naxin navbera me û nabêjin ev sunî, 
elewî an jî êzidî ye.” 

 
Ger hebûya ji bona me xudanek 
Lewra li vir mezheb an jî dîn û bawe‐

riya me kurdan çi dibe bila bibe, dema ku 
em bibêjin em xwedan doz û neteweya 
xwe ne, em ziman û mafê xwe û azadiya 
xwe dixwazin û koletiyê napejirînin; wê 
gavê zalimên desthilatdar me dikujin û 
mal, milk û namûsa me talan dikin. Ku ne 
wisa be bi hezaran kurdên me hene, li ba 
desthilatdaran e û di qanalên televîzyo‐
nan de, ji nirx û rûmeta me re çêr û goti‐
nên xirab dikin, ma çima? Ew qet rojekê 
zilm û zorekî nabînin!. Rastî ew e ku kur‐
dên me yên êzidî û elewî ji ber baweri‐
yên xwe helbet bi dehan ferman dîtine û 
dibînin. Li Kobanê, Amed, Şengal û Hew‐
lêrê ji ber ku azadîxwazên me yên dibêjin 
em xwedan doza xwe ne û kurd in, bi 
awayekî hovane tên kuştin. Talan dikin û 
mal û canê wan ji xwe ra helal dikin. 
Lewra li vir dîn û baweriya wan zalim û 
dagirkeran ji me re ne pêwîst in. Ên ku 
dixwazin gelê me ji holê rabikin suniyên 
henîfî û şîa nin. Lewra ew bi awayekî zali‐
mane me dikujin û  em ê jî li ber xwe 
bidin, bibin yek.  Çawa ku seydayê Xanî li 
ser yekitî û îtifaqa me kurdan gotiye: 

Ger hebûya ji bona me xudanek 
Âlî kerem letîfe danek 
'İlm û huner û kemal û ezan 
Şi'r û xezel û kitêb û dîwan..

Ferman, hewar û koçberî
Feyzî Mîrhesen 

Nizanim we qet derdê gurincê (qu‐
rînce‐qurîncok) dîtiye yan na. 

Yan jî qurinc çi ye? 
 
Wele ku bi binê lingê mirov ve 

diçe, jan dide kezebê. Di sola re jî diçe, 
ku ket binê şimikê bi salan jî dernayê, 
ku te pê li ciyekî hişk an pê li kevirekî 
kir, axînê dide dil, kulîlkeke wê ya zer î 
xweşik heye ku dilê mirov dihelîne, lê 
diriyên wê dilan disojin. Tew ku gore‐
yan zeft bike, de ka tu dikarî paqij bikî. 
Yanî qurinc, stiriyek, dirîyek bi bela, 
mîna Dirriyê Çalo ye. Bela serê zevî, 
baxçe û cotkar û baxçevanan e. 

Wek belaya civakî; xayîntiya hundi‐
rîn û bêtifaqiyê. 

Qey bang, peyam û wateya xwepa‐
rastinê yan jî ya xerabiya mirovî edo‐
qewmiyê ye.  

De hesab û bijartin li ba we. 
Ê min peyama xerabî ya edoqew‐

miya merivantiya kurdan dide min, 
weke dexesiya bira yan birakujiyê. 

Tovê wê jî qir nabe, bi her awayî 

xwe dide jiyîn. Wek qarûş an firêzê. 
Wisa bi girik e ku di her şert û 

mercî de dijî. Qet tu fersendê ji dest 
bernade. Na bi cot an jî tevirê erd an 
baxçe terk nake. Bes ku axê bibîne, bi 
evînî xwe lê dipêçe, çi bi pelekî xwe 
yan jî bi tovekî hişk, wî tovê ku bi diriye 
xwe janê dide dil, dil disoje. wele bi 
bayê jî dikare bibe mêvanê zeviyê. Bi 
ber cot û bi tevir divê tu yeko yeko bidî 
hev û ji qada xwe, ji baxçeyê xwe bi 
dûr bixî. Her roj divê çavên te li ser be, 
yan na hasilê li te dike jehr, jixwe da‐
dana ling û tiliyan jî zêdeya ser kezebê. 
herê lo eynî mêtingerî, xwînmijî. Divê 
berxwedan bêmolet be. Qurinc, be‐
leya mezin.. Yên ku derdê wê nedîbe 
nizane, êşa wê wek  êşa bindestiyê ye. 

Îja ev ne wek xiyanet, gelac û 
kurmê darê ye, çi ye! 

Wele qurinc eynî xwefiroşiya kur‐
dan, sîxurî,  cerdewanî û çeka biraku‐
jiyê yan jî birakujî ye. Bi Xwedê werê, 
bawer bin. Ev mînaka dubendiya navx‐
weyî ye, diyariya xwezayê ku peyamê 

dide, wek gelek peyaman. Herê, qurinc 
dexesiya bira, genîtiya gelîtî, edoqew‐
miya ku dilê neyar xweş dike ye. Bi ya 
min qurinc guleya ku ji piştê lê mirov 
dikeve yan xencera ser dil, an satora 
ku ji pişt, guleya ku ji pişt li stû dikeve, 
ku kurdên Bakur vê qenc dinasin. Belê 
berxwedanê ew wek DAÎŞa hov dehf 
da, lê ya hundirîn. ew ê jî biqede. 

Ê de heyra ma ev çend sedsal in ku 
ev qurinca ser dil, birakujî didome û 
nanê genim tim dide neyar û mêtinge‐
ran. Ma ne bes e loo! 

De ka em çavêkî bi tenê li du sed 
saliya dawîn a civaka xwe, berxwedana 
wê bidin. Welehî bes e, eyb e, şerm e 
lo! Êdî ji xwe re bin wî, bibin xwe! 

*Di serhildana Mihemedê Rewan‐
dûzî de; şaşiya qetilkirina êzdiyan, guh‐
darkirina miftiyê ku osmaniyan 
şandibû û ku her û her digot “tu bi Xe‐
lîfe re şer dikî ev gunehê mezin e” û bi 
baweriya soza osmaniyan a  Bedirxan 
Beg ku jê re digotin “bila Rewandûzî 
têk biçe em ê te bikin qralê Kurdis‐

tanê” ka me çi ders jê girt! 
*Di serhildana Bedirxan Beg de 

hewldana Izetîn Şêr, li gel osmaniyan li 
hemberî apê xwe şer û encam..! Tew 
ji aliye beg ve qetilkirina nasûrî û êzdi‐
yan, kemîneke din e.. Encam têkçûn û 
sirgûna Girîtê. 

*Di serhildana Şêx Ubeydullah de; 
ligel durûtiya dewletên mezin bawerî 
bû xefik ku pelê Qur’ana Pîroz osma‐
niyan xistin serê rimên leşkerên xwe, 
ber li binketinê kola. Nizanim wek gel 
me çi ji vê fêhmkir û çawa nirxand, çi 
encam jê derxist, loma ev xefik her 
tim li ber me ye û em her û her dik‐
evinê. 

*Di serhildana Şêx Seîdê Pîranî de; 
ligel neyîniya helwesta bawermendên 
kurd, îxaneta hundirîn ya Qasimê 
hevl(r)ing dawî li serhildanê anî. Dîsa 
qurinca nav malê ya hundirîn..! 

*Di serhildana Dêrsimê de li gel 
qelsiya yekitiyê îca jî îxaneta Rêberê 
birazê, qurinc rijandin ber lingan û 
kezeb şewitand. 

*Û di her serhildanên nû û nûjen 
de jî, qelsiya yekitiyê, durûtiya dewle‐
tên mezin lê  şewata dil a bi kizînîvan 
dîsa xete û feqên dubare‐çendbare 
ve; van salên dawîn ev xefik û xete bi 
hezar şêweyî li pêşberî têkoşîna gel û 
a niha, îro..! Ê ka em çi bibêjin, de 
wele mirov fedî dike. Ma ewqasî xwe 
dubarekirina qurincan û gel û berxwe‐
dana gel çiqas paqij dike, naqedin..  

Ma ne bes e! 
Lê wele dê paqijkirin û tunekirina 

qurincan; bi hewldanên yekitiyê, sebr 
û aramiyê, rêxistinbûnê, lihevhatin‐li‐
hevkirin û perwerdeya ûjdanê heqî‐
qetê ya dersjêderxistinên dîrokî her û 
her bidome. Îlim jî bes e ji birakujiyê 
re, bi tembîhên ku birakujî rê li ber ne‐
tewîtiyê vedike qet nexapin ew şorên 
dilnexwaz û gelacan in. Em ê bigihên 
azadiyê, dem dema yekitî û azadiya 
kurdan e. Em her yek ji aliye xwe qu‐
rincan paqij bikin.  

Yekitiya ji bo ziman û yekitiya ji bo 
azadiyê, ji bo Yekitiya Netewî!

Ji Delav

Feratê Dengizî
Qurinc
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Koma Kampanyaya Peymana 
Stenbolî Bîyarê Ca Kadikoy de 
rixmê pêro astengîyan û ablûqaya 
polîsan zî çalakîya rayraşîyayîşî 
kerde û kişîyayîşê cinîyan şer‐
mezar kerd. Çalakîye de fotografê 
camerdan ê kiştoxî ameyî aker‐
dene. 

Çalakîye de sloganê sey 
'Cinîyan nê kiştoxan asteng bik‐
erê', 'Camêrdî danê piro, dewlete 

pawena', 'Ma seba cuyanê xo, 
azadîya xo îsyan de yê' ameyî 
vatene. 

Nameyê Koma Kampanyaya 
Peymana Stenbolî Bîyarê Ca ser o 
Havva Cuştan eşkerayîye wende. 
Cuştane kişîyayîşê Aleyna Çakir û 
Azra Gulendam Haytaoglu vistî 
vîrî û îfade kerd ke êyê ke Pey‐
mana Îstanbulî betal kerda mesul‐
darê nê cînayetan ê. Cuştane 

pare kerd ke her roje cinîyî yenê 
qetilkerdene û betalkerdişê Pey‐
mana Îstanbulî zî cesaret dana 
kiştoxan. 

Cuştane vat: ''Ma sey cinîyan 
vera pêro cînayetan îsyan de yê. 
Semedo ke ma ra hînî yewna tene 
kêm bêna kuçeyan de têkoşînê xo 
rê dewam bikerê.'' 

Çalakîye pê sloganan 
qedîyaye. STENBOL

Partîya Newe ra Ronayîşî ya 
Sosyalîste (SYKP) kongreya xo ya 
4. kena. Hemserekê Pêroyî yê 
HDPyî Mîthat Sancarî kongre de 
rojdem ercna. 

Qiseykerdişê Sancarî ra beşêk 
wina ya: “Bingeyê nê îqtî‐
darî de gonî û zûrî estê. 
Sîstemêk nê îqtîdaran ber 
ano. Heta ke no sîstem 
nêvurîya vurîyayîşê îqtî‐
daran çîyêk îfade nêkeno. 
Ma Qezayê Susurlukî û 
Erdlerzê Marmara yê 
1999î de dî ke no sîstem 
pûyaye yo. Ma o çax sey 

komelî nêeşkayî sîstemê çeteyan 
çin bikerê.  Nika îtîrasê Sedat 
Pekerî reyna puyayîya nê sîstemî 
deşîfre kenê. Ma hedef kenê ke 
hem sîstemî hem zî îqtîdarî 
bivurnê. 

Ez bi xo şîya waranê felaketê 
şewatî. Uca de felaketo raştikên 
şiklo bêar û bêexlaq ê îdareyê îqtî‐
darî yo. Îqtîdar semedo ke sûcanê 
xo mîyan bikero ziwanê nefret û 
nîjadperestî geş keno, hîşmendîya 

nîjadpereste ra çîyêk 
paweno. Bi nê hawayî kur‐
dan rê dişmenîye yena ker‐
dene. Îqtîdar wazeno 
çeteyanê xo bivejo 
kuçeyan û mîyanê komelî 
de ters vila bikero. Vera 
polîtîkayanê nîjadperestan 
çare yewîya têdûşte û 
azade ya şaran a.” ANQARA   

Dekewtişê daristanan 
ameyî qedexekerdene

‘Ma seba cuyanê xo îsyan de yê’

SYKP kongreya xo ya 4. virazena

Daristanî ke dinya de çimeyê tewr 
zaf oksîjenîyê, bi destê însanan yenê 
veşnayîş û bi no hawa pêro ekosîs‐
temê ganeyan serûbin kenê û însa‐
nan bêhelm verdenê. Taybetî zî 
menga hamnanî de ma benê şahidê 
nê dîmenanê bi dejan.  

Bi ameyîşê hamnanî dir veşayîşî 
dar û daristanan rojeve ra nêke‐
weno. Her çiqas goreyê herême vej‐
yayîşê şewatî cîya bo zî la eslê xo de 
pêro zî semedê rantî yenê veşayîş. 
Seke yeno zanayîş, Kurdistan de ve‐
şayîşê daristanan cîya yo, ê tirkîya 
cîya yo. Nê mengê peyînan de he‐
rêmê sey; Licê, Çewlîg, Pîran, Farqîn, 
Bedlîs, Cudî, Dêrsim û xeylêk cayê 
bînan de daristanî ameyî veşayîş. Nê 
daristanî xeylê xo semedê operas‐
yonê leşkerî vejîyayî û mudaxeleyê 
ci nêame kerdiş. Dewijê ke waştî 
şewat bitefnê hetê leşkeran ra bi 
bahaneyê ‘cayê asayîşî’ ameyîne as‐
tengkerdiş la dewijan reyna zî go‐
reyê îmkananê xo şewat rê 
mudaxale kerdêne. Helbet no zî kêm 
ameyîne û heta daristanî tefîyayîne 
xeylê xo bîne welî. Labelê Tirkîya de 
rewşe hîna cîya ya. Sermayedarî se‐
medê TOKÎ, otel ûsn. çîyan veşayîşê 
daristanan wazenê. Ma zaf baş zanê 
ke nê sermayedarî eşkenê semedê 
rantê xo pêro dinya bêveşnê. 

Bi veşayîşê dar û beran heywanê 
ke keyeyê înan daristan o, ê zî benê 
qurbanê rantî. Çi heyf daristanê ke 
veşayî, her tewir heywan şewatî ra 
zirar dî. Heywanî hem canê xo ra bî 
û hem zî wareyê xo ra. Merdim eş‐
keno zaf asan vajo ke, nika Tirkîya 
de qirkerdişê ekolojî yeno kerdiş û 
no qirkerdiş bi zanayîş yeno kerdiş. 
Taybetî zî herême de polîtîkayêk wi‐
nasî xo ramojneno. Wazenê ke par‐
çeyêk herre, çemêke, dewêke 
nêmano. Însan û xoza, xoza û hey‐

wanan yewbînan ra dûr bifînê û bi‐
kerê mîyanê betonan. Ma pêro zanê 
ke merdimo/a ke xoza ra, herra xo 
ra dûr bimano, xo ra, kulturê xo ra 
beno/a xerîb. Eke însanêk nasna‐
meyê xo ra bibo xerîb êdî rastîyan 
nêvîneno, parçe parçe beno û êdî 
îdarekerdişê o/a însanî/e asan beno. 
Gama ke merdim nê çîyan ra derbaz 
bibo êdî kokê ci nêmaneno, beno 
bêkok. Bêkok bîyayîş zî wina çîyêko 
ke heme çî ra zaf tesîr beno. Hawa 
ça de bêro, merdimî şeqêneno uca. 
Semedo ke kokê ci erd de nîyo, vera 
hawayî de nêeşkeno xo pê bigîro, 
serê xo de vindero û bihêz bo. Yanî 
êdî saxlemîye ci nêmaneno. No 
semed ra însan gerek kokê xo xoza 
ra nêbirno. Yê ke wazenê bibirnê 
vera înan de dês awan bikero û des‐
tûr nêdo ke kes çin bikero.   

Çike texrîbatê xoza, texrîbatê în‐

sanî yo. Senî ke engişte û nikûk 
pêwa yê, merdim eşkeno semedê 
xoza û însanî zî wina nimûne bido. 
Qetilkerdişê daran, tirabîyayîşê par‐
çeyêk ganê ma yo. Darî ke ma rê 
benê; xeml, veresî, tehm, ware, 
helm û benê embaz ke wina embazî‐
yêk bêberjewendî, embazîya bi hizûr 
û bi samîmî. Ganî ma vera embazî û 
dostîye daran de rast û durist têbi‐
geyrê. Ma xoza rê îxanet nêkerê û 
semedê nê zî rêxistinbîyayîşê ekolojî 
her cayê dinya de bi hêz bikerê. 
Ganî ma tûtîtî ra dest bi perwerdeyê 
heskerdişê xoza bikerê û girîngîyê ci 
qal bikerê. O wext her şexs do vera 
qetilkerdişê xoza, veşayîşê darista‐
nan de sey şervanêk bo û do her 
darêk, her ganeyêk vera zirarî de bi‐
pawo. Çi heyf xeylê kesî şewat xo rê 
nêkenê xem. Vanê qey do tesîrêk 
negatîf serê înan de nêkero.  

La raştîyêk wina esta; eke ver‐
nîya şewatan û birnayîşê daran nêro 
girewtiş, ziwatî do qirê pêro gane‐
yan bîyaro. Û xora aseno ke krîzê 
ekolojî fekê berî de yo û peynîya ma 
paweno. La agêrayîşê xoza, vernîya 
qirkerdişan de yewbîyayîşê komelî, 
cuya xozayî û hêzê xo ra bawerker‐
diş zî çareserîyêke yo. Bêrê ma dar û 
daristananê xo bipawê. Ma ware‐
yanê xo rengan ra bêpar nêverdê. Ê 
rengê ke her mewsîm tehmê cîya 
danê merdimî û xoza xemilnenê. Ez 
wazena nimûneyêke hedîsa Hz. Mu‐
hammedî ra bidî ke hende girîngî 
dayo xoza û waşto hemrayê ci pêro 
şarê dinya wina nêzdîyê xoza bê. 
Hedîse de wina vano: “Şima bizanê 
dinya qelibêna zî eke destê şima de 
leyeke esta ronê.” Ma ganî vera 
xoza de wina xesas têbigeyrê û leye‐
kêk bo zî ma ronê.  

Firçeya Şikite

Gulçîn Adar
Şewatê darêke şewatê pêro dinya yo

Merkezê Xeberan

Dewey Ma

Cemîl Oguz

Leheng 
Rêxistin, partî,  welatî bi lehenganê 
xo serê lingan de vindenê. Name 
dane û raver şonê. Lehengê heme 
partîyan estê. Yê welatan zî. Lehengî 
wayîrê xisusîyetan ê û nê xisûsiyetî 
înan kenê leheng. Ma ewro qalê le‐
hengêk dinyaya futbolî bikerî û mese‐
laya xo temam bikerî. 

Hema quncikêk dinya de wexto 
ke qalê Barselona beno Katalanî yenê 
vîrê însanî. Tîma futbolî ya Barselona 
şarê Katalanî bi dinya da naskerdiş. 
Wexto ke qalê Barselona beno zî 
Messî yeno vîrê însanan. Messî ewro 
lehengê ma wo.  

Lehengê ma Lionel Messî serra 
1987’î de Arjantîn de ameyo dinya. 
Hema 7 serre bîyo babê ci destê ci 
gêno û beno teslîmê klubê Newll's 
Old Boys (1994‐2000) keno. Messî 
tûtanê (qickekanê) bînan ra cîya bî. 
Qickek bî, lez vaz dayene. Lingê ci bi 
goge ra zeleqîyayêne. Zewgir goge ê 
ra hez kerdêne, ê zî goge ra. Coka ra 
mîyanê kaye de goge her ê dir bî. 
Ana lajeke bî ke perayêne. Ta Arjan‐
tîn ra ameyê ci resa Barselona. Coka 
serra 2000’î de wexto ke hema 16 
serre bî tîmê Barselona ci berd we‐
latê xo. Vernî de tîmê cêrînî, Tîmo C, 
Tîmo B û serra 2004 ke hema ci 17 
serre bî Tîmo A de dest bi kaykerdişî 
kerd. 

Tam bî 17 serre o bî lehengê Bar‐
selona. Tam 17 serrî ya xo de kede da 
tîmî. 17 serran de 520 reye formaya 
tîmî da xora û bi nê forma 485 golî 
eştî. Nê reqemê ana pîlê ke belkî se 
serre dima ra zî jo nêeşko no rekoran 
bişikno. Messî 10 rey bî Şampîyon. La 
Lîga. 4 rey Kupaya Lîga Şampîyonan 
ya UEFA girewt. Bi temamî 17 serran 
de 34 kupayan girewt.  

Reyna Messî no dem de tam 6 
reye bi kaya xo ya serkewtî Goga Zê‐
rîne (Ballon d'Or) girewt. Dinya de en 
zehf Messî no xelate girewto. 

Dinya ê ra hez kerd. Her hezker‐
doxê futbolî bi kêfweşî ci temaşe 
kerdê. Bi sayeye ci kêf maçê Barse‐
lona ra zî girewtêne. 

Enka Messî yo ke meselaya ma yo 
xatir Barselona ra waşt. A rast wirdî‐
nan zî waştê dewam bikerê la tîmê 
Barselona nêeşka peran bido ê çimkî 
heqdestê ci zehf zêde yo. Go Barse‐
lona bêrî ê bikero.  

Serra vernîya ma de ma go mî‐
yanê kamco tîmî de ro Messî temaşe 
bikerê, ma hema nêzanê. La çîyo ke 
yeno zanayene Barselona go bi rehetî 
nêşko cayê ci bikero pirê. 

Îtalya da lehengê înan estê, yê al‐
manan, amerîkayijan estê. Mîyanê 
kurdan de zî lehengî estê û tesîr ro 
serdeman kenê. Sehaya sîyasetê le‐
galî de serranê peyînan de Selahattîn 
Demîrtaş vejîya meydan. Her vatişê ci 
tesîrêk bîn dayêne şarî. Serokatî ê de 
sîyasetê kurdan gameke pîle eşte. Şar 
senî bi kayê Messî kewtê mîyanê he‐
yecanî, her vatişê Demîrtaşî zî heye‐
can dayêne merdiman. 

Her leheng kedêke pîle dano/a, la 
wexto şono/a zî cey cê/ay veng ma‐
neno/a. Sîyaseto legal ê kurdan bi te‐
mamî cayê Demîrtaşî nêgirewt de, 
Barselona zî belkî nêeşko cayê Messî 
bigîro de. 

Name û cayê lehengan bedelêno 
la lehengî her ca de lehengê û her ca 
de qîmet vînenê. Silam ro ê lehengan. 

cemilo@diyarname.com

Çewlîg û Dêrsim zî sey şaristananê bînan ê 
Kurdîstanî tim rîyê operasyonanê leşk‐
erîyan ê artêşa tirke ra daristananê ci de 
şewat vejîyeno û hêzê dewlete nêverdenê 
ke şar pê îmkananê xo zî adirî hewna 
bikero. 

Walîtîya Çewlîg û Dêrsimî seba ke verê 
şewatan bêro girewtene qasê yew aşme  
dekewtişê daristanan qedexe kerdî. 

Walîtîya Çewlîgî 2ê tebaxe ra heta 31ê 
tebaxe dekewtişê waranê daristanan 
qedexe kerd. Dormeyê daristanan de 
adirwêkewtiş, mangal, semaver û pîknîk, 
nêzdîyê daristanan de adirtavistiş, veyvek‐
erdiş, fîşekeştiş zî ameyî qedexekerdene. 

Dêrsim de hetê walîtîye ra merkez  
qezayan de dekewtişê daristanan heta 1ê 
êlule ame qedexekerdene.  Walîtîye da 
zanayene ke waranê daristanan de pîknîk, 
mangal û adirwêkerdiş qedexe yê.  
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JI JOR BER BI JÊR  
 
1. Di nava werzên zebeş û petêxan de 
çêdibin bîna wan û rengê wan gelekî 
xweşik in 
2. Paytexta Îtalyayê 3. Ji bo 
4. Hesnê ku datînin ser pişta ga an jî 
sewalê cot 
6. Alava ku avê dixinê û ji bo destli‐
mêjê bi kar tînin 10. Rengek 
11. Zingilê kilîseyê  12. Gelekî Anatol‐
yayê 15. Bawerî 17. Baran 
18. Mikûs, madê tirş 
20. Dewleteke islamî ku bi darvekirinê 
navdar e  23. Bazdan 
24. Tevger 27. Kar, din  
23. Kesên nikarin biaxifin 
24. Lêborîn 27. Bersiva neyênî 
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JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ  
 
3. Ol 5. Cînavkeke pir hejmar  7. Xweda (bi zaravayê dimilkî)  
8. Pêşdaçekek 9. Kilam, awaz 13. Ne zindî 14. Erdê ne bejî  
16. Balindeyeke kedî, ji bo goştê wê tê xwedîkirin 19. Fîstan  
20. Rojeke hefteyê  21. Endameke herî sereke yê laşê mirovan 
22. Vexwarina sereke ya zarokên biçûk 25. Dayik 
26. Berx an jî karê ku ne di dema xwe de tê dinyayê  28.Navê weşanxaneyeke kurdî 

10

9-15 Tebax 2021

Qerf û Henek
xwebûn

Sosretistan
Li vî welatê sosret ku navê her tiştê xelkê 
dikin (sozde) hemû tiştên wan qaşo ne. Ez 
poşman bûm ku min sernavê xwe nekir 
qaşostan. Welhasilî hema ez ji bûyera 
dawî dest pê bikim. Melayê camiya ber 
mala me dengekî wiha li ser e ku dilê 
mirov ji dinya û axretê sar dike. Îca bi ser 
de jî hemû melayên camiyan beriya ku 
azan bidin ew mikrofona xwe diceribînin 
ka dixebite an na xebite û çend caran 
dikin pif pif. Bi wê pif pifa mîkrofona mele 
ji xwe mirov jî hay dibe ku dê azan bide.  

Lê ev bêxwediyê melayê me bêyî ku 
mîkrofonê biceribîne hema ji nişkan ve di‐
bêje Alah û Ekber. Ziravê mirov diqetîne bi 
wî dengê xwe yê nexweş. Îca ya ji tevî xe‐
rabtir ew e piştî ku melayê me azana xwe 
diqedîne hê ji nû ve pif li mîkrofona xwe 

dike….Hey dola bermeqlûb ma piştî te 
azana xwe xelas kir îca ew çi pif pifa te ye.  

Berê dema em li gund bûn tevî ku 
gundê me çend mal bûn jî 2 camî lê 
hebûn. Îca melayekî her dem beriya yê 
din bi 10 deqîqeyan azan dida. Îca herî 
zêde jî di dema rojiya remezanê de kesên 
ku li gorî melayê zû azan dida kêf kêfa 
wan bû û ji xwe re 10 deqeyan beriya fi‐
tarê nanê xwe dixwarin. Rojekê gundiyan 
pirsî heyra ev çi mesele ye çima yek ji we 
zû û yek dereng azan dide. Melayê ku zû 
azan dide got heyra ez li gorî kesên des‐
tava wan teng azan didim. Bi telaq ku ez 
zû azan nedim wê nîvê gund ji nûve dest‐
mêj bigirin.   

 
Eliyê Qoserî  

Tiştanok (mamik)

Me dîsa ji we re çend tiştanok 
ango mamikên xweş amade ki‐ 
rine . Her wiha em dixwazin hûn ji 
kerema xwe tiştên li ba xwe binivî‐
sin û ji me re rêkin E‐maila rojna‐
meyê da ku em wan jî biweşînin.  

1‐Tiştek min heye  
Di dinyayê de her tişt lazim e 
Ji her tiştî re tiştek lazim e 
Gelo ew çi ye? 
 
2‐Tiştek min heye  
Mamê mino  
Di koxekê de pêncsed gayên sor 
Kî dizane ew çi ye? 
 
Çavkanî: Mamikên Botanê Berhev-
kar: Rênas Xendekî û Dildar Botî 

Bersivên me ev in:  

1‐Nav 2‐ Moz

Kewê Redkan

Dêreyê Şemê......
Bi salan e, li cem me, kengê dawetek, 
şahiyek çêbe, em di navbera malên 
hev de direvin, diçin û tên. Dema da‐
wetek hebe, hema em hemû cînar 
cilên hevûdu li xwe dikin.  Em xwe di‐
xemilînin û berê xwe didin dawetê, 
piştî ku dawet û şahî qediya, îca ew 
cilên ku me li xwe kiribûn, dişûştin, 
zuha dikirin, careke din didan xwedi‐
yên wan kincan. 

Meha derbasbûyî, li gundê me 
daweteke pir mezin çêbû, hemû qîz 
û bûkan xwest xwe bixemilînin, bi wê 
xemla xweşik bikevin nava govendê. 
Ya min jî, bi salan e, ez ji xwe re û ji 
qîz û bûkên cînarên xwe re jî dêre‐
yên bedew û xweşik didirûm. Her 
dêreyeke ku ez didirûm qeytanên 
wan ji hev cudatir û bedewtir in, 
lewma di dema dawet û şahiyan de 
cînarên min li mala min dicivin, her 
yek ji wan ji xwe re fîstanekî dibijêre 
û diçe nava dawetê.  

Cînara min û him jî hevala min a 
herî pêş, Şemê jî her carê tê ji xwe re 
dêreyekî min dibijêre û dibe. Vê carê 
jî ew dêreyê ku min bi çend rojan pê 
re çavên xwe êşand û dirûna wê kir, 
di nav de ew hilda û çû.  

Êêê de ez jî fikirîm, min got qey 
ew ê sibetirê dêreyê min bîne, bide 
min. Ne anî ne jî tiştek got. Ez bi rojan 
li benda Şemê sekinîm, ew dêreyê 
min bîne. Min dît, rojekê bi tevî cîna‐
rên min ê din ve, di newal û geliyan 
de qirş û qal topkirine û tên, dema hi‐
nekî nêzikî mala min bûn, ji xwe mala 
min jî di ber devê gelî de ye, Şemê bi 
wî dêreyê min î qeytankirî, çend rojan 
min çavên xwe pê re êşand û qet min 
carekê li xwe nekiriye, di bin wan qirş 
û qalan de pirtî pirtî bûye.  

Dema min Şemê û dêreyê xwe 
wisa dît, ez ji kerbana qehirîm, şaş û 
metel mam, ew cînarên min jî wisa li 
çavên hev nihêrîn, di dilê xwe de 
gotin: “Gelo wê niha çi biqewime?..” 

Min gavek pêş de avêt: “Şemê‐
can, ne ev dêreyê min tenê ji bona tu 
di dawetan de li xwe bikî, ne ji bona 
qirş û qalan e, ev çendeke ez li benda 
te me ku tu dêreyê min bidî min.”  

Hema bi vê gotina min vegeriya 
û got: “Tu ji vêya re dibêjî dêre? 
Xeman neke û di nav hevalên min 
de jî giliyên xwe ji min re nebêje, va 
ye parçeyek pîne ye, ger li cem te 
pir bi qiymet e, ez ê sibe herim ji te 
re sê metro qumaşê herî baş bistî‐
nim û bidim te, careke din ne tu ga‐
zina ji min bike û ne jî ez.”  

Pişta xwe da min û çû... Ez mat‐
mayî mam, bi ser de jî min şerm kir. 
Min got: “Na heyran, tu qedrê tiş‐
tekî tune ye, hema bila ew dêre jî li 
te bimbarek be, wekî din ez tiştekî 
nabêjim.” 

Di navberê de du û sê roj derbas 
bûn, min dî wa ye Şemê di destê wê 
de parçeyek qumaş li ber derê min 
sekiniye, xwest lêborîna xwe bix‐
waze, min qet neda xeberdanê, min 
got: “Ez ê cara dawî ji te re dêreyekî 
bidirûm, paşê tu li mala xwe û ez jî 
mala xwe...” Paşê nizam çima, gelo 
ji ber hevaltî û cînartiya me ya salan 
e, min ew da ber himbêza xwe, 
were min çay çêkiriye, bi tena serê 
xwe di qirika min de naçe, çavên 
Şemê tije hêsir bûn, ji ber ku ew zê‐
detir xemgîn nebe, min jê re qala çî‐
rokekê kir. Ez ji Şemê hez dikim. 
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Çand û Huner
xwebûn

Hinek bîranîn û gotinên mamoste 
Aram Tîgran.. 

Mamoste Aram di 15’ê meha 
yekem a sala 1934’an de li Qamişloyê 
hate dinyayê. 8’ê tebaxa sala 2009’an 
de jî li Atînayê wefat kir. 75 salî bû û bi 
55 salên ji temenê xwe ve, di xizmeta 
huner, ziman û doza Kurdistanê de bû. 
Roja 18.11.1997’an li Akademiya Kurdî 
min hevpeyvîneke dûrûdirêj pê re 
çêkir. Hingî wesiyeteke wiha li cem min 
kir: "Vayê ji te ra dibêjim: Eger ez ro-
jekê mirim min bibin û li kêleka ma-
moste Cigerxwîn, li Qamişloyê 
veşêrin." Lê piştî ku di sala 2009’an de 
çû Amedê û ew germahiya xelkê ba‐
kurê Kurdistanê dît telefonî min kir û 
got "Kakşar li bîra te tê, di hevpeyvîna 
1997’an de min ji te daxwazek kiribû? 
Min wesiyet li te kiribû û te jî di pir-
tûkê da wesiyeta min bi cî kiriye. Min 
ji te ra gotibû ku ez mirim min li Qa-
mişlo veşêrin, lê ez niha jî dibêjim 
eger ez mirim min li Amedê veşêrin. Ji 
ber ku ew germahiya ku gelê kurd li 
bakurê Kurdistanê û bi taybetî jî li 
Amedê nîşanî min da ez pir hestiyar 
kirime. Min di emrê xwe da ewqas qe-
dirnasî nedîtiye."  

Mamosta Aram salên dawiya jiyanê 
carna hinek gotin beyan dikirin ku 
mirov neçarî ponijîneke kûr dikir. Di 
xema doza kurd û paşeroja jiyanê ya li 
hemû cihanê de bû. Sala 2007‘an dema 
hatibû cem min li malê, li min nêrî û 
wiha got:"Kakşar, çi dibe bi dinê?  
Lawê min ez tiştekî difikirim. Salên 
dirêj in ku em li benda rojên xweştir 
in. Lê ez nizanim çima ew rojên der-

basbûyî ji rojên niha xweştir bûn!!?. 
Nizanim mesele çi ye. Xuya ye ez ê bi 
dilekî tije êş biçim bin axê." Min digot 
"Mamoste tu çima wisa dibêjî." Digot 
"Dinya tevlihev bûye. Qîmeta însanan 
nemaye. Teknolojîyê çi qîmeta vî erdê 
ku em li ser dijîn, vê hewa û vê xwe-
zayê nehîştiye. Ez ew tehma berê di ji-
yanê de nabînim." Îca digot "Erê em li 
Kurdistanê bûn, li Rojava bûn, çûn Er-
menistanê û va dîsa, li vira, di nava 
kurdan de ne. Hejmara wan kêm bin jî 
me hinek rojên xweşî dîtin lê wê çi ji 
nifşên pêşerojê bibe? Torin û zarokên 
me wê çawa bibin?!." 

Aram ji rojavayê Kurdistanê heya 
Êrîvanê û pişt re bi hatina nava kurdên 
Ewropayê re rûpelekî zindî yê dîroka 
me ya devkî bû. Sîngê wî bi bîranînên 
xweş û nexweş tije bû, bi sedan kurdên 
pispor, hunermend, mezin û giregirên 
kurd re bû. 

Xweşsuhbetiya mamosta Aram tim 
ez dixistim nava rûpelên dîroka me ya 
nenivîsandî. Anku dîroka şifahî an jî 
devkî pêwîst e di navendeke lêkolînên 
zanistî de xwedî cihekî taybetî û giran‐
buha be. Ez yek ji evîndarên wê para 
ragihandinê me ku hevpeyvînên min 
yên bi kesayetiyên wekî Aram Tîgran û 
sedan kesên din re dikarin ji gelek 
kesên îro û siberoja welatê me re bi‐
bine serekanî bo lêkolîn û nivîsandina 
romanên nenivîsandî li ser jiyana xiz‐
metkarên doza kurdîtiyê.  

 
Aramê wefadar û rêwiyê hunerê 
Dîwana wî tim germ bû û tevî axaf‐

tina li ser jiyan û serbihuriya xwe, wesi‐
yeta bavê xwe yê emeknas Tîgran 
Melîkyan jî bi bîra kesên amade dianî. 
Wesiyeta bavê xwe ji bîr nekiribû. Bavê 
wî Tîgran Melikyan jê ra gotibû:"Bi-
nêre kurê min, eger hûn îro li rûyê 
dinyayê ne bi xêra wî axayê kurd e ku 
ez ji qetlîamê xelas kirim û xwedî 
kirim. Dema agirê qetlîamê piçekî 
kêm bû ez şandim binxetê. Ez hatim 
vir û li vira zewicîm. Bûm xwediyê za-
rokan û tu jî yek ji wan zarokan î. Her 
kîjan ji we di kîjan warî de bibine 
xwedî kîjan pisporiyê ked û emeka 
miletê kurd ya li ser we ji bîr nekin." 
Dema li Qamişloyê bû kurê Haco Axa û 
kurdên Rojava hevalbendên wî yên 
salên ciwaniyê bûn. Dema çû Ermenis‐
tanê dîsa xwe di nava kurdên êzidî de 
dît û hunera xwe pêşkêş kir. Dema 
hate Ewropayê jî alîgirên doza Kurdis‐
tanê û bi taybetî jî PKK’ê bi germî pêş‐
wazî lêkirin. Aram Tîgran bi xwe jî gelek 
caran behsa vê mijarê dikir. Ew bi devê 
xwe dibêje "Li Qamişlokê mala min ya 
duduyê li kêleka mezinên malbata 
Haco Axa bû. Dema di 1966'an de ji 
Rojavayê Kurdistanê çûm Êrîvanê, ez 
çûm radyoya Ermenistanê. Min ji wan 
xwest ku di radyoyê de kar bikim. 
Wisa bersiva min dan 'Yek, devoka 
axaftina te ne ya ermenkiya me ye. 
Du, dîplomaya te ya hunerî tune ye.' 
Dîsa jî min stranek ji wan re got. Min 
kilamek kurdî got, lê wan zêde ji stra‐
nên min hez nekirin. Piştre ji min re 
gotin: 'Em qebûl nakin. Divê tu pêşî 
biçî xwendingehê û dîplomayê wer-
girî. Piştre were vir û kilamên xwe car 
din bêje. Ewçax em ê binêrin ka em ê 
te qebûl bikin an na.' Lê cihê radyoya 
beşa kurdî nîşanê min dan û gotin: 
'Here serî li wan jî bide. Belkî ew te 
qebûl bikin.' Ez çûm min li deriyê wan 
da, Cemîla Celîl derî vekir. Ew çax Ce‐
mîla berpirsiyara beşa hunerê bû. Wê 
û berpirsiyarên din yên radyoyê jî xêr‐
hatina min kirin. Di serî de zêde rû 
nedan min. Lê wexta min behsa xwe 

kir û strana 'Şev Çû' got devê wan ve‐
kirî ma. Hemû hatin li dora min kom 
bûn. Min 5‐6 stran gotin. Piştre bi rûx‐
weşî ji min ra gotin:” 'Were li cem me 
bixebite, tu yê gelek bi kêrî para kurdî 
ya radyoyê werî, ser çavan re hatî 
Aramcan...' Min jî got 'Dîplomeya min 
tune ye.' Gotin:"Dîploma mîploma ne 
lazim e. Ew saza di destê te de dokto-
raya te ye." 

Mamoste Aram digot: "Dîsa kurd li 
wira jî li min xwedî derketin. Dema ez 
hatim Ewropayê jî eleqeya hevalên 
PKK'yî çêbû. Bi germî pêrgî min hatin. 
Serok Ocalan li ser strana 'Hey Lo Lo 
Delal' nirxandinek kir. Meraq kiribû û 
gotibû 'Ev stran ya kê ye? Divê ev 
deng bêhtir bê bihîstin û guhdarkirin. 
Dema min ew stran guhdar kir ewçax 
eşqa kurdîtiyê bêtir ket nav dilê min." 

 
Evîndarê zimanê Kurdî bû 
Hinek derdên mamoste Aram yên 

giran hebûn. Yek ji wan derdan zimanê 
kurdî bû. Tim digot:" Ez ditirsim ev zi-
manê melodîk ji holê rabe. Kurdî zi-
manê hunerê ye. Dema kurdên bakur 
li cem min bi tirkî diaxivin, êşeke giran 
berê xwe dide dil û mejiyê min. Ez fam 
nakim vana çima wiha ji zimanê wan 
kesan hez dikin ku hebûna kurd û Kur-
distanê înkar dikin?! Têhniyên xwîna 
şervan û serokên doza wan in? Ev çi 
hikmet û sirr e, bi rastî çiqas dikim ni-
karim ji vê mentiqê fam bikim..." 

Ya din mesela kurdan ya li çar par‐
çeyan tim di bala mamoste Aram de 
bû. Xwe weke berpirsekî çareserkirina 
pirsa kurd didît. Ya sêyem jî rewşa de‐
mokrasiya Kurdistanê û cîhanê bûn. 
Yanî kesekî dûrbîn bû.  Mamoste Aram 
evîndarê doza Kurdistanê bû. Dema ku 
wî PKK nas kir û gelek caran bi rêzdar 
Ocalan re bi têlefonê axivî û piştre çû 
cem, wî ji nêzîk ve dît, fehm kir ku ev 
tevger rêz û qîmetê dide huner, ziman 
û çandê. Ji xeynî wê jî wî zanî ku doza 
Kurdistanê dozeke demokratîk e ku qe‐
dirê hemû gelan dizane û mafên wan li 
ber çav digire. 

Ji ber ku Aram Tîgran bi xwe ermen 
bû pêdiviya demokrasiyê ji dil û can hîs 
dikir û dît ku vê tevgerê, demokrasiyê 
weke erk ji xwe ra pejirandiye. Doza 
PKK’ê doza kurdan bû. Lê dema ku vê 
tevgerê nas kir dît ku di vê dozê da êş 
û zehmetiyeke mezin hatiye dîtin. Ma‐
moste Aram vê kedê bi çavê xwe dît. 
Îca kesên bixwazin wan dîmenên hev‐

dîtina wan temaşe bikin wê zanibin ku 
ez çi dibêjim. Wî li ser serok Ocalan 
wiha digot:" Hunera min ji hêza gel 
tê, lê dema min serok Ocalan ji nêz ve 
dît û li ser hunera min nirxandinên 
hûrgilî beyan kirin, hêza min ji doza 
netewî zêdetir bû. Min bêtir qîmeta 
hunera xwe zanî. Ew qîmetdayîn ji 
min re bû teşwîqeke mezin ku şev û 
rojan li ser afirandina berhemên nûtir 
kar û xebatê bikim. Ji malê dinê tiş-
tekî min tune lê hunera min hemû 
malê dinê tîne. Heft nifşên piştî min 
yê bi nav û hunera min serbilind bin, 
ev besî min e." 

 
MED TV mala wî ya duyem bû 
Piştî ku MED TV di Newroza sala 

1995'an de vebû studyoya me ji xwe ra 
kir cihekî razanê. Mala wî ya duyemîn 
ew der bû. Di ekranên wê TVyê de me 
stranên wî: Bilbilo, Hey Lo Lo Delal, 
Rabin Ser Xwe, Çiyayê Gebarê, Ay Dîl‐
berê, Lo Gerîla, Kurdistanê û sedan 
newa û peyvên wî bi dengekî germ gi‐
hîştin her derê Kurdistan û derên ku 
kurd lê ne. 

Pîrê hunerê Aramê dengzelal li ser 
biratiya kurdan gelek stran gotine. 
Bawer nakim ji xeynî mamoste Şivan 
Perwer kesî bi qasî wî di vê mijarê de bi 
qasî wî stran gotibin. Di stranên xwe da 
gel teşwîqê tekoşînê dikir. 

Huner û stran ji hestên dilê wî dûr 
neketin. Huner di zatê xwe de evîn, 
aştî, dostî û dilovaniyê tîne, ji ber wê jî 
wî dizanî ku tim li ser wateya aştiyê bis‐
tire. Hingê dûrbûn bibû sedem ku nika‐
ribû dengê xwe baş bigihîne xelkê û 
peyamên xwe belav bike. Lê piştî ku 
Med TV vebû cihekî wî yê razanê li 
studyoya TV‘yê hebû û mala duyê jî li 
cem zarokên xwe bû. Hêvîya wî ya herî 

mezin ew bû ku kurd bikaribin bi rêya 
hunerê dengê xwe bigehînin her derê 
cihanê. Dema şev û nîvê şevê digot, 
min hîs dikir ku eşqeke wî hebûye ku 
pir pê şikestiye. 

 
100 sal in li ser kurdan ferman heye 
Êşeke giran tim di tona dengê wî de 

hebû, çimkî babê wî pirî caran behsa 
bayê reş ê fermana ermenan dikir.  

Ji ber ku di nava kurdan de mezin 
bûbû, erdnîgariya Kurdistanê zanibû, 
êca êş û elemên kurdan jî baş fehm ki‐
ribûn. Her tim digot "Ji wê fermana ku 
bi serê ermanan de hatiye zêdetir bi 
serê kurdan hatiye. Du‐sê salan 
ermen kuştin lê ev sed sal in tirko kur‐
dan dikuje. Ji Geliyê Zîlan û Dêrsimê 
bigire heya roja îro, hêşta jî ew xwîn‐
mij têr nebûne..." Min dipirsî "Ma-
moste tu van tiştan ji ku dizanî?" 
Digot:"Ez dibînim. Ermenan bi qetlîa-
man ji erdnîgariya wan derxistin. 
Niha jî hewldana wan ew e ku bi 
heman şêweyî kurdan jî derbixin û 
asîmile bikin. Bi milyonan kurd li ba-
kurê Kurdistanê hene. Tirkiye perwer-
deyeke wisa daye ku gava yek navê 
kurd û Kurdistanê tîne ziman rastî êrî-
şan tê. Li Ewropayê jî li derekê gava 
ez qala kurd û Kurdistanê dikim û tir-
kek li wir hebe ger jê were dixwaze 
min bikuje." 

Xwendevanên hêja gotin û bîranîn li 
cem mamoste Aram pir in, gotarek têr 
nake mirov behsa hemû aliyên jiyana 
kesekî bike ku 55 salan tim li kêleka mi‐
letekî bindest bû. Ger pirtûka 
min:"Dengê Azadiyê, Sembola Biratiyê: 
ARAM TÎGRAN" bi destê we bikeve, 
hûn baştir û berfirehtir herin nava rû‐
pelên jiyana wî pîrê huner û doza kurd 
û Kurdistanê. 

Evîndar û pîrê doza Kurdistanê: Aram Tîgran 

Stranên wî piranî xwedî 
naverokeke siyasî ne, lê ji folk‐
lor û klasîkên kurdî jî hez kiriye. 
Ew helbest kirine stran ku ji 
naveroka wan hez kiriye. Ew 
girêdana xwe ya bi doza xwe ra 
bi ked û xwêdana xwe, bi 
hunera xwe dida diyarkirin. 
Erdê ku piraniya salên jiyana 
xwe li serê derbas kirin, jê re 
sehne bû. Tim wiha digot "Ger 
ez rojekî li vê cumbuşê nedim 
ez ew roj nexweş im. Muzîk û 
hunerê jiyan da min, qedir û 
qîmet da min, huner ji min re 
weke vîtamîn û xwarinê ye, 
bêy wê nikarim bijîm..." Bi 
cumbuşa xwe ve pir girêdayî 
bû. Ji bo wî wek eşqekê bû û 
digot:"Îro ku li jiyanê me tev bi 
xêra vê çekê ye ku li milê min 
e. Çeka min, sîleha min, 
amûra ku ez pê ra şerê xwe 
didim cumbuşa min û stranên 
min in. Ger rojekê bibime mez-
inê dinê ezê hemû çek û sile-
hên li rû dinê bihelînim û 
bikime saz, cumbuş û keman, 
bila jiyan bi dengê muzîkê der-
bas bibe ne bi dengê çekên 
kuştin û wêrankirina dinê..." 

Stranên wî  
banga serhildan 
û hişyariyê bûn...

Kakşar Oremar
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Ji bo abonetiyê

“Çûn nav baxê gulîzar/Ew buxçeya her 
lê bihar/Lew bilbilan lê qal û şer”  

Meleyê Cizirî 
 
Zozan bi koçeran û koçer jî bi zoza‐

nan tên nasîn. Zozan cihê bilind û azad 
in. Koçer jî ji azadiyê hez dikin. Bindes‐
tiyê qebûl nakin. Her tim xweser in û 
xwe bi xwe bi rê ve dibin. Jiyan, debar û 
çanda wan xweser e. 

Her sal malbatên ku bi pez debara 
xwe dikin û li çiyayan dijîn di demsalên 
bihar, havîn û payizan de berê xwe 
didin zozanan û 6‐7 mehên salê li zoza‐
nan dimînin. Koçer, piştî berfa çiyayan 
dihele û hewa germ dibe dest bi rêwi‐
tiya zozanan dikin. Piştî zivistaneke sar û 
zahmet, berê xwe didin nava şînahîyên 
zozanan û belekiyên berfê.  

Rêwîtiya koçeran a zozanan ji qun‐
tarê çiyayan dest pê dike. Bi mehan li rê 
diçin û rêbiwariyê dikin. Her ku hewa 
germ dibe û berf dihele, qonax bi qonax 
ber bi zozanan ve hildikişin. Ji germiya‐
nan heta zozanan, ji zozanan heta ve‐
gera li germiyanan gelek caran cihê 
zomên xwe (war) vediguhezînin. Her 
warek çîrokek û jiyanek e. Her zom û 
şûnwar bîranîn û çandek e. Warê bi‐
harê, warê havînê û warê payizê. Piştre 
jî rêwitiya vegera li gund û navçeyên 
xwe dest pê dike. 

 
Jiyan li konê zoman xweş e  
Em çûn navçeya Elkê ya Şirnexê, nav 

zoma Şahoyiyan ên Zozanên Meydan 
Zengilê, em bûn mêvan û me xwest hi‐
nekî  jiyana Koçer û sewalkaran ji nêz ve 
bibînin û bişopînin. Malbatên hatine li 
vê zomê konê xwe vedane, demsal bi 
demsal li zom û zozanan digerin. Koçe‐
rên diçin Çiyayê Kato, her komek diçin 
zozanekî. Du çiyayên Katoyê hene. Çi‐
yayê Katoyê Marînûs ji Navçeya Elkê 

dest pê dike heta Colemêrgê diçe. Çi‐
yayê Katoyê Jîrka jî dîsa ji navçeya Elkê 
dest pê dike heta navçeya Berwariya 
Sêrtê diçe. Li Katoyê Marînûs Zozanê 
Meydan Zengil, Zozanê Mêrgên Sotî, 
Zozanê Mêrga Bazirganan, Zozanê Laleş 
hene. Li van Zozanan, Zoma Şahoyiyan, 
Zoma Tivoriyan, Zoma Birhîma, Zoma 
Şibla, Zoma Bilbêsiyan (du zomên Bilbê‐
siyan hene), Zoma Mala Meglan, Zoma 
Malmela hene. Li zozanê Meydan Zengil 
2 zom hene.  Zoma Şahoyiyan û Zoma 
Tivoriyan. Zoma Birhîma li ber Kaniya 
Qesaba ye. Zoma Şibla li ber Girê Ke‐
janê ye. Zoma Bilbêsiyan jî yek li ber 
Girê Kejanê ye ya din jî li war Kêratikê 
ye. Zozanên Mala Meglan û Malmela jî 
li Mêrgên Sotî ne. Koçer û sewalkarên 
ku diçin li zoman bi cih dibin hemû bi 
erebeyan diçin û tên. Li vir 8 zom hene. 
Zomên Baharê jî li Warê Sirê, Mêrga Pî‐
niyan, warkên Gelejêriyan, Hafroka û 
Çelekeliştî ne.  

 
Zozanên Meydan Zengilê 
Bêrîvanên zoma Şahoyiyan di vê 

mehê de li Zozanên Meydan Zengilê 
malê xwe li waran danîne. Malbatên ku 
bi sewalkariyê debara xwe dikin, beriya 
derkevin zozanan di meha nîsan û dest‐
pêka gulanê de pez didin bêriyê. Dest bi 
dotina pez dikin. Piştî hewa germ dibe 
di dawiya gulan û meha hezîranê 

de berê xwe didin zozanan. Li Zoma 
Meydan Zengilê bi cih dibin.  

Li Zozanên din jî 6 zom hene. Mal‐
batên ku li heman zomê dimînin bi hev 
re dest bi rêwîtiyê dikin. Bi hev re konên 
xwe vedigirin û bi hev re xebatên xwe 
dikin. Heta meha îlonê li zozanan dimî‐
nin û ber bi dawiya payizê dîsa berê 
xwe didin bajarên xwe. Malbatên ku 
diçin zozanan kerî û bêriyên wan ji hev 
cuda ne. Bêrî û zoma her keriyekî cuda 
ye. Keriyek ji hezar pezî pêk tê. Di bê‐
riyê de nêzî 10‐12 bêrîvan rûdinin û 
dest bi dotina pez dikin. Her rojê nêzî 
200 kîlo penêr çêdikin. Piştî vê mehê şîr 
dikin mast, dikin dew û rûnê nivîşk. Zi‐
vistanê jî şîrê xwe dikin mast. Malbat 
herî zêde di meha hezîranê de şîr ji pezî 
didoşin. Herî zêde şîrê meha hezîranê 
zêde ye. Malbatên ku diçin zoman û pez 
didin bêriyê rojane penêr çêdikin. Dema 
derfet hebe difiroşin. Dema derfet tune 
be jî penêr xwê dikin, dixin metereyan û 
binax dikin. Her metereyek ji 20 kîlo 
penêr pêk tê. Piştî 6‐7 meter penêr tijî 
dibin piştre dixin bin axê.  

Ji Zoma Meydan Zengilê Xanim Kiliç 
ku bi salan e di navbera Zozanê Meydan 
Zengilê û navçeya Elkê de diçe û tê niha 
li vir bêrîvaniyê dike, ji me re qala jiyana 
koçerî û jiyana zoman kir.  

Xanim Kiliç mehek berê ji Warê Bi‐

harê ku jê re dibêjin ‘Warê Sirê’ konê 
xwe ji wir bar kirin û anîn li Zoma xwe 
ya Şahoyiyan vegirtin. Xanim û jinên li 
vê zomê her sibe beriya roj hilê hişyar 
dibin û dest bi amadekariyên rojê dikin. 
Weke her jinên bêrîvan ewilî der û dorê 
paqij dikin. Piştre bi agirê guwîniyan yên 
ji derdorê kom kirine li ser kuçikan (sê‐
kuçikê) çay û taştê amade dikin. Piştî 
taştê diçin bêriyê. Saet di 10’an de dest 
bi dotina pez dikin. Nêzî 2 saetan pez di‐
doşin. Li hin zoman 6‐7 bêrîvan, li hin 
zoman jî nêzî 10‐12 bêrîvan milê xwe 
didin hev û bi hevre pez didoşin. Xanim 
Kiliç jî li gel bêrîvanan piştî karê malê 
dike li gel bêrîvanan berê xwe dide bê‐
riyê û dest bi dotina pez dike. Piştî do‐
tina pez, vê carê diçe şîrê xwe 
diparzinînin û ji bo penêr dimeyinînin. 
Bêrîvan li aliyekî xwarina şivanan û ya 
malbatê amade dikin, li aliyê din jî 
penêr çêdikin. Hê baş bêhna xwe vene‐
dane dîsa di saetên êvarê de diçin bê‐
riya êvarê û pez didoşin. Bêrîvan rojê du 
danan pez didin bêriyê û didoşin. Piştî 
bêriya danê êvarê heta saet 6‐7’ê êvarê 
penêr çêdikin û dîsa dest bi amadeki‐
rina şîva êvarê dikin. Saet di 10’ê şevê 
de radizên. Hin caran dema karê wan zû 
xelas dibe tev bi hev re li bin konekî rû‐
dinin û suhbetê dikin. Dema pir diwes‐
tin zû radizên. Malbat ji ber ku serê her 

sibehê zû hişiyar dibin bi hev re li hila‐
vêtina rojê temaşe dikin. 

 
Berê kon hebûn niha çadir in 
Di malbatên ji bo xwedîkirina sewa‐

lan diçin zozanan herî zêde jin kar dikin. 
Zilam tenê şivaniyê dikin. Lê jin hem bê‐
rîvaniyê dikin û hem jî karê malê dikin. 
Xwarinê çêdikin, cilan dişon, penêr çêdi‐
kin û zarokan xwedî dikin. Rojê nêzî 3‐4 
saetan pêz didoşin. Nêzî 2‐3 saetan şîr 
diparzinînin û penêr dimeyînin. Li van 
zoman şivan serbêr in û bêrîvan jin in. 
Malbatên zozanvanî ne, her çendî keda 
wan zêde be û zehmetiyan dijîn jî di 
aliyê ruh û mejî de aram û kêfxweş in. 
Xanim Kiliç, têkildarî jiyana bêrivaniyê 
diyar kir ku di meha gulan û heziranê de 
ewil tên zoma biharê û piştî mehekê li 
vir dimînin, paşê bar dikin û tên li Zoma 
Meydan Zengilê bi cih dibin. Xanim anî 
ziman ku berê bi hêstiran diçûn û diha‐
tin, lê niha bi erebeyan diçin zozanan û 
ji zozanan vedigerin. Xanim, diyar kir ku 
berê konê wan ê reş hebû û niha çadir 
hene û wiha got: “Jiyana konan ji ya ça‐
diran pir xweştir bû. Lê niha hemû kon 
firotin. Gotin zozan nemane. Berê ji 
mûyê bizinan tevn û kon çêdikirin. Lê 
niha neşên çêbikin, bêxîret in. Jiyana 
bin konan ji ya çadiran xweştir bû. 
Konên berê 5 stûn bûn. Hin kon 10 stûn 
bûn. Malbatan li gorî hejmar û malmezi‐
niya xwe konê xwe çêdikirin.”  

Xanim qala giha û pincarên ku kom 
dikin û tev li xwarinê dikin jî kir û wiha 
axivî: “Dema em tên van zozanan giha 
namînin. Di demsala biharê de çêdibin. 
Giyayên mendê, sîrik, kengir, siyabo, 
bîkê, li gund û zozanên biharê çêdibin. 
Siyabo dixin nava rûn, sîrkê dixin nava 
pêxwarin (penîr), kengiran jî dixin nava 
rûn û jajiyê mast, mendê û bîkê jî dixin 
nava jajî.”Ji zozanan yê herî zêde kedê 
didin û diwestin jin in. Lê ji ber karê ku 
dikin aram in.  
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Demsala zozan û zozanvaniyan 
Fexredîn Kiliç
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