Ji bo Efrînê bêdeng nebin

Mijara dîwarê sînorê Tirkiye-Îranê!

Hunerê resimî de rêça polîtîkayî

Li Efrîna hatiye dagirkirin, roj nîne ku ji aliyê komên
girêdayî dewleta tirk ve şêniyên herêmê neyên re‐
vandin ango qetilkirin. Em her roj bi nûçeyên re‐
vandina xelkê gund û navçeyên Efrînê radibin û
rûdinên. Bi taybetî jî revandina...Leyla Lorîn/R.2

Jixwe Kurdistan, piştî 17’ê Gulana 1639’an a bûyera
Qesra Şîrînê, herî dawî di 24’ê Tîrmeha 1923’an de
li Lozana Swîsreyê, di encama siyaseta navdewletî
de li ser çar parçeyan hate parvekirin û sînorê
dewletên serwer‐mêtinger... Ahmet Aktaş / R.6

Têkilîya huner û polîtîka hema vajê tarîxê merdimayî
de her wext bîya. Her çiqas goreyê adet û kulturê
însanan cîyabîyayîşî bîyê zî tesîrê sîyasetî her daîm
serê hunerî de bîyo. Merdim eşkeno na rêçe serê
hunerê resimî de zî zaf asan... Gulçîn Adar/ R.9
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Xwe û xwezaya xwe biparêzin
Ji meha gulanê û vir ve cerdevan di bin çavdêriya leşkeran de, li herêma Çiyayê Besta, Qileban û Zaxoyê daran
dibirin û bi kamyon û TIRan van daran diﬁroşin bajarên metrepolên Tirkiyeyê. Parlamenterê HDP’ê Hasan
Ozguneş, ji çiyayê Çelênimêjan bang kir û got: “Em we hişyar dikin dest ji vê qirkirina xwezayê berdin.”
Rêxistina Partiya Demokratîk a
Gelan (HDP) a Şirnexê çû quntarên Çiyayê Çelênimêja yê
Kenîsarke ya Şirnexê û daxuyanî
dan û hesap pirsîn. Parlamenterê HDP’ê yê Şirnexê
Hasan Ozgûneş, endam û rêvebirên HDP’ê, aktîvîstên TJA’yê û
gelek kes tev li çalakiyê bûn.
Komê pankarta “Ji qetilkirina
daristanên Besta û Cûdî re bêdeng nemîne” vekirin. Ozguneş,
anî ziman ku bi destê AKPMHPê daristan tê şewitandin û
yên din jî dibirin û diﬁroşin û
wiha got: “Piştî Cûdî, Gabar û
Qilebanê niha jî li Besta
xwezayê talan dikin.”
Di vê pêvajoyê de ku xwezaya
Kurdistanê talan û wêran dikin û
pêşkêşî sermayedaran dikin,
rêxistinên kurdan dest bi pêngava ‘Dem Dema Azadiyê ye’
kirine. Ji bo azadiyê parastin
lazim e. Ku mirov nikare nirxên
xwe biparêze, M.Alî Ertaş /R.3

Qîr, feryad, fîxan û hewara dayi‐
kên Çiyayê Şingalê kirasê tarîtiya
şevê diçirand, olan dida deşt û
newalên çiyayên Şingalê. Di şev
nîvê şevê de bi sekneke bêtirs, bi‐
heybet û jixwebawer tiliya xwe bi
ser bêbext/xayînan de dihejan‐
din; sond û peymana tolhildanê bi
yek ahengê ji nav lêvên van dayi‐
kên bêtirs diherikî ber bi ronahiya
rojê ve. Kesên ku li wan dîmenên
dayikên Şingalê yên di tarîtiya
şevê de temaşe dikirin matmayî
diman û bi pistebistê digotin: “Ma
gelo ev dayik hêz û wêrektiya xwe
ji çi û kê digirin?” Bêle rast e,
çend sal beriya niha, Şingal bi...
Adar Şaman / R.2

Amerîka û hevsengiyên
nû yên li Rojhilata Navîn

Tecrîd beşeke şerê derûnî ye
Nivîskar û lêkolînerê misirî Muhsin Awedalah
yê pisporê pirsa kurd û Tirkiyeyê têkildarî
tecrîdkirina Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan û
pergala Xweseriya Demokratîk nirxandin kir.
Awadelah, anî ziman projeya Xweseriya
Demokratîk di dîroka Rojhilata Navîn de pêva‐
joyeke nû û pêşketineke siyasî ya girîng e û
şêweyekî nû yê pergalên siyasî ye ku li herêmê
mînaka wê tune... Hevpeyvîn- Rizoyê Xerzî / R.4

DILDARÊ AMEDÊ

meteke demkî hate avakirin.
Pê re jî hilbijartinên pêşwext
hatin diyarkirin. Hêzên ewle‐
hiyê jî bi darê zorê li hemberî
xwepêşandêran derketin û çek
jî bi kar anîn. Di encamê de
nêzî hezar xwepêşandêran jiya‐
nên xwe ji dest dan û bêhtirî 15
hezar xwepêşandêrên din jî bi‐
rîndar bûn.Di encama xwepê‐
şandanên cotmehê de
hikûmeta serokwezîrê berê
Adil Ebid El... Serdem Silo / R.7

OMER KESKÎN

Mêrê bi sed
mêrî

Mêrdîna biçûk:
Qadîfeqale

R.10

R.11

Iraq li ser sêla sor e
Xwepêşandanên di sala
2019’an de li Iraqê rû dan wekî
‘Şoreşa Cotmehê’ jî tê zanîn. Di
1’ê cotmeha 2019’an de, li
Bexda û parêzgehên başûrê
Iraqê, li hemberî têkçûna
rewşa aborî, zêdebûna gendelî
û bêkariyê ya ya li welat dest
pê kirin. Xwepêşandêran dax‐
wazên xwe heta hilweşandina
rêjîma desthilatdar bilind kirin
û di encamê de hikûmeta Adil
Ebid El‐Muhdî istîfa kir û hikû‐

Jinên Şengalê ji
nû ve şîn bûn

Der

Tecrîd ranebe aştî pêk nayê
Ji 20 salan zêdetir e Dayikên Aşitiyê ji bo aştiyek mayinde pêş
bikeve têdikoşin. Kolan bi kolan bajar bi bajar ji bo aşitiyeke
mayînde li ber xwe didin. Heta niha bi sedan endamên
Meclisa Dayikên.. R.3

“Ka were derve”, got cîranê
min. Min li derî da û derketim.
Der û derî du cîhan xistin bîra
min. Niha ku çaralî, yanî der‐
dora te tev girtî be, tu li hundir
î, bixwazî jê xelas bibî,
rewşeke nû ye, ‘der’ e. Divê tu
‘der’ bibî. Birîn der dibe, der‐
bûna te ‘dibe derketî’ ku tu ji
hundir xelas bibî, yanî ‘der’ û
‘hundir’ du rewşên dijber in.
Ber, der jî têkiliyek e ku divê tu
der bibî... Feratê Dengizî /R.5

Li Rojhilata Navîn cardin serdemeke
xeternak û qasî xeternak ew qas jî
dîrokî tê jiyîn. Lê vê serdemê nû
dest pê nekir. Encama maweyeke
dûr û dirêj e. Piştî şerê sar ê cîhanê
bi têkçûyîna sosyalîzma pêkhatî têk
çû, DYA bû sermiyan û serwerê ye‐
kemîn ê cîhanê. Bi projeyên Pergala
Nû ya Cîhanê (PNA) û Projeya
Mezin a Rojhilata Navîn xwest ku
kapîtalîzmê li tevahiya cîhanê bi cih
bike û cîhanê li gorî berjewendiyên
xwe ji nû ve dizayn bike.
Di vê çarçoveyê de gelek hewl jî
dan. Di aliyê polîtîk, ekonomîk û leş‐
kerî de gelek xebat hatin kirin. Lê
rûyê herî zêde li ber çavan bêgu‐
man... H. Halît Alaçatı /R.8

Kurd bi cil û bergên
xwe jî cuda ne
Wekî tê zanîn her miletek bi ziman,
çand, dîn û dîroka xwe ve ji miletên
din cuda dibe...
Ecibandin, pejirandin, hebandin û
aﬁrandinên miletan ji hev cihê ne.
Ev cihêbûn, helbet pirrengî û pird‐
engiyê derdixe holê.
Di nav vê harmoniyê de piştî ziman,
tişta ku di nava neteweyan de herî
zêde balê dikişîne ser xwe û
berbiçav e yan jî em bibêjin bêhtir
xwedî tesîr e, çand e. Wekî xwarin
û vexwarin rabûn û rûniştinê urf
edetên her miletî li gor taybet‐
mendiyên xwe derdikevin holê.
Her civak bi tesîra erdnigarî, aborî,
dîn, dîrok û hwd. formekê digirin û
di wî qalibî de... Zîzê / 11
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Her dengek dê bibe henaseya rizgariyê
Leyla Lorîn
Li Efrîna hatiye dagirkirin, roj nîne ku ji
aliyê komên girêdayî dewleta tirk ve
şêniyên herêmê neyên revandin ango
qetilkirin. Em her roj bi nûçeyên revan‐
dina xelkê gund û navçeyên Efrînê ra‐
dibin û rûdinên. Bi taybetî jî revandina
jinan; xwe kuştinên jinan û îşkenceki‐
rina mirovan di rojeva sereke de cih di‐
gire. Tu guman tune ye ku ev encama
polîtîkayên dewletên zilhêz e. Her ku
diçe rewşa şêniyên Efrînê kambaxtir
dibe. Ji ber ku komên girêdayî dewleta
tirk, li gorî siyaset û planên dewletên
hegemon ên cîhanî û herêmî van dest‐
dirêjî, zimandirêjiyan dikin. Em dizanin
ku destên wan hêzan di dagirkirina Ef‐
rînê de hebû. Ne pêkan e ku bikaribin

dengê xwe li ber van sûc û kiryaran bi‐
lind bikin. Lewma tişta ne li gorî berje‐
wendiya wan be, tu carî xwe tehl
nakin; ew dixwazin her li ba hev şîrîn
bixuyên…
Dewletên zilhêz li gorî hesap û ber‐
jewendiyên xwe ku Rojhilata Navîn û
Kurdistan xistine gola xwînê, rê li ber
komên çete, artêşa dewleta tirk vedi‐
kin û li gorî kêfa xwe tevdigerin û êrî‐
şan pêk tînin. Komkujî, tevkujî, sûc û
kiryaran pêk tînin. Îca, îro li Efrîna da‐
girkirî bi destê dewleta tirk û komên gi‐
rêdayî wê, demograﬁya herêmê tê
guherandin, gundewarên şêniyên
resen ên xwecihî tên desteserkirin. Ev
polîtîka êdî bê hed û hesap têne kirin û
bê sînor e. Mînak îşkencekirina miro‐
van, diziya darên zeytûnan, desteserki‐

rina erd û milkê xelkê û her wiha bûne
kiryarên ji rêzê. Dewleta tirk polîtîkaya
‘qirkirin û dagirkirina ax û bajarên kur‐
dan helal û serbest e’ dide meşandin…
Li gorî agahiyên ku em rojane jî dibi‐
hîzîn, ji aliye komên girêdayî dewleta tirk
ve gelek jin têne revandin û ji hêla
komên tarî ve bê ser û şûn diçin. Çare‐
nûsa van kesên têne revandin ne diyar
e, kes nizane ku çi bi wan hatiye. Ji ber
vê rewşa tarî, bitirs û hovane gelek jin ji
bêçaretiyê xwe dikujin ango dixeniqînin.
Bi hezaran jin jî di zindanên de, di bin
tirsa tecawiz û kuştinê de tên girtin. Li
ber çavên zarokên wan îşkence li wan tê
kirin. Em dikarin bîbêjin ku sûcên herî
mezin ên mirovahiyê, li dijî raman, bîr û
bedena jinan tê meşandin…
Yek ji şahida van bûyeran Zukra Mi‐

hemed e ku demeke kin ji ber sextên
komên çeteyan, bi malbata xwe ve ji
Efrînê reviyane û xwe rizgar kirine û
gihane Şehbayê. Zukra qala van sûc û
kiryarên komên girêdayî dewleta tirk
dike û wiha bi lêv dike: “Bi tu awayî
komên çeteyan nahêlin şêniyên ji Ef‐
rînê, ji malên xwe derkevin. Ji ber wê
yekê me gelek astengî dîtin, heta ku
em ji Efrînê reviyan hatin. Di vê mehê
de gelek jin hatin girtin û em nizanin
ew bi ku derê ve birine. Di encama
wan sûcan de, di vê mehê de du jinan
dawî li jiyana xwe anîn û xwe kuştin.
Her wiha komên çeteyên li Efrînê
xwezûrê min li ber çavê malbatê qetil
kirin.”
Tenê di vê di meha tebaxê de 196
mirov ji aliyê komên girêdayî dewleta

tirk ve hatine revandin û çarenûsa
van kesan bi tu awayî nayê zanîn. Her
wiha rewşa 35 malbatan jî nayê
zanîn. Di nava 195 mirovên hatine re‐
vandin de, 15’ê jê jin in û agahî ji wan
nayê girtin. Rêxistin û saziyên kan‐
tona Efrînê ya Şehbayê, ji ber vê
rewşa xeternak di nava hewldanan de
ne ku agahiyeke ji van malbat û kesên
hatine revandin bigirin. Ji ber ku ev
sûcên tên kirin tev hatine belgekirin.
Lê dinya li hemberî van sûcên li Efrînê
tên kirin, kerr, kor û lal in.
Pêwîst e hemû jinên cîhanê, li dijî
faşîzma qirker‐dagirker ji bo rewşa Ef‐
rînê bêdeng nemînin. Her dengek û
awazeke jinan, wê ji bo jinên di zinda‐
nên Efrînê de tên girtin, bibe hena‐
seya rizgariya wan.

Ji bo jinên Afganistanê
banga piştevaniyê

Jinên Şengalê ji nû ve şîn bûn
Adar Şaman

Qîr, feryad, fîxan û hewara dayikên Çi‐
yayê Şingalê kirasê tarîtiya şevê diçi‐
rand, olan dida deşt û newalên
çiyayên Şingalê. Di şev nîvê şevê de bi
sekneke bêtirs, biheybet û jixwebawer
tiliya xwe bi ser bêbext/xayînan de di‐
hejandin; sond û peymana tolhildanê
bi yek ahengê ji nav lêvên van dayikên
bêtirs diherikî ber bi ronahiya rojê ve.
Kesên ku li wan dîmenên dayikên Şin‐
galê yên di tarîtiya şevê de temaşe di‐
kirin matmayî diman û bi pistebistê
digotin: “Ma gelo ev dayik hêz û wê‐
rektiya xwe ji çi û kê digirin?”
Bêle rast e, çend sal beriya niha,
Şingal bi destê hêzên dagirkerên he‐
rêmî, hêzên hegemon ên cîhanê ji êzi‐
diyan hat valakirin, gund û bajarê
Şingalê bûn ji wan cih û warên kavilkirî.
Kesek li bendê nebû ku wê ev civak ca‐
reke din vegere van cih û warên wê‐
rankirî û kavilkirî. Lê di bin wan kavil û
xirabeyan de artêş û rêxistina vîna
jinên têkoşer şîn bû! Jinên êzidî, li ser
koka xwe ji bin xopanên gundê Ko‐
çoyê, Sikêniyê û sûka kevin a Şingalê ji
nû ve şîn bûn. Jinan, hêza xwe bi ava‐
kirina arteşbûyînê re nîşanî cîhanê da.
Jinên êzidî, bi hêrs û rikeke mezin bi
ser lawazî, kêmasî û nebesiyên xwe ve
bê tirs çûn.

Ya ku pergala paşverû ya baviksala‐
riyê diqehirîne jî sekna jinên têkoşer û
berxwedêr ên Şingalê ne. Qey kê hêvî
dikir ku wê rojeke jinên êzidî ji nû ve ji
bin xirabeyên fermana 74’an a 3’ê Te‐
baxa 2014’an de şîn bibin, xwe bi rê‐
xistin bikin û ber bi hêza arteşbûyînê
ve bimeşin! Heybeta jinên Şingalê, gav
bi gav dibe çavkaniya îlhama têkoşîna
jinên Rojhilata Navîn û cîhanê. Ev şitil,
hêviyeke nû ye. Wê ev şitil, zû meywe‐
yan bide. Tenê bi heybeta dayikan
mabe wê Şingal xwe biparêze. Dayikên
şingalî hemû tecrûbe, çîrok û serpêha‐
tiyên dîroka fermanên ku bi ser wan
de hatine, ji bo xwe kirine bingeha tê‐
koşîna serdema nû. Û wer ji xwe
bawer dimeşin. Lewma bi baweriya ji
sekna xwe saxlem tevdigerin. Xwe pa‐
rastina jinên êzidî; ji şêwazê rêxistina
wan tê. Çendî rêbazên têkoşînê cûr bi
cûr pêşde herin, ew çendî hêviya ser‐
xistina azadiya jinan jî nêzik dibe. Ser‐
keftin, momenta azadiyê bi xwe ye. Ji
îro û şûnde xelkê êzîdxanê ne hewce‐
darê çekdar, heras/şirteyên (leşkerê)
tu kesî ne. Ew hêza vê civakê heye ku
xwe ji tevahiya bêbextiyên serdest û
xayînan biparêze. Sekin, şer û berxwe‐
dana jinên êzidî ev yek îspat kiriye.
Hîn konê bîranînê yê salvegera
cangoriyên fermana 74’an a 3’ê Te‐
baxa 2014’an li erdê bû, xelkê Şingalê
roja 16‐17’ê tebaxê de ne carekê, 4
caran bû armanca balaﬁrên şer ên
dewleta tirk. Bi van êrîşên pêk hatine
re birînên civaka Şingalê, yên kurdên

êzidî hîn zêdetir bûn. Êrîşên ku vê da‐
wiyê ser Şingalê pêk hatin, di ruh û
bîra tevahiya kurdên welatperwer de
birîneke kûr vekir… Û dilê hinek kur‐
dên bêesil û xayîn jî şa kir.
Hêzên serdest bi dek û dolaban
destûr nadin ku Şingal henase bigire,
birînên xwe derman bike, rêxistina
xwe mezin û mayînde bike. Bijîşk Mux‐
lîsa Sîdar, ji Botanê ji herêma Şirnexê
ya bakurê Kurdistanê berê xwe da
êzîdxanê û bi hewara jinên birîndar ên
Şingalê ve diçe, li nexweşxaneya
gundê Sikêniyê bû armanca êrîşên ba‐
laﬁrên hêzên komploger. Herçî her
cara ku êrîş li ser Şingalê tê kirin, en‐
cama wê komkujî û malwêranî bûye.
Qesasê serê kurdên êzidî, ew kes in ku
bi dîroka xwe ya xwînmij sond xwa‐
rine. Dewleta Osmaniyan 51 ferman bi
serê baweriya êzdayetiyê ve anîn; lê
her carê vê baweriya kevnare li hem‐
berî qirkirin û tunehesibandinên
hêzan, heyîna xwe ferq kir, komî ser
hev kir û hebûna xwe ji qirkirina çandî
û fîzîkî parast. Qirkirin îca, di roja me
ya îro de bi destê neviyên osmaniyan
didome. Vê civakê tu carî vîna xwe ra‐
destî hêzên mêtînger nekiriye, bi ba‐
weriya dînê xwe bi şêweyê jiyaneke
veder, bi xwezaya xwe re jiyaye.
Jinên Şingalê bi hêza xwe ya cew‐
herî, dijî hêza 2’yemîn a NATO’yê hel‐
west girtin û li hemberî êrîşên qirkirinê
serî rakirin. Dayikên şingalî bi sekin,
gotin û helwesta xwe di cîhanê de bûn
rojeva sereke. Berxwedana jinên êzîd‐

xanê bi qasî şanaziya xwe, meriv bex‐
tewar, bi hêvî û wêrek dike. Hêza têko‐
şîna azadiyê bi mirovan re mezin dike.
Vê têkoşînê di demeke kin de kesaye‐
teke nû ya pêşeng aﬁrand. Ev xisleta
wêrek ku hest û ramanên xwe bi polî‐
tîkayê alandiye, birêxistin kiriye, îro bi
rola nûnertiya nasnameya kurdên
azad tevdigere. Dîroka heft salan a
xwerêveberiya xweser a Şingalê, pê‐
şengên hêja yên civaka êzdatiyê aﬁ‐
rand. Armanc û hewla dagirkeran ew e
ku ev civaka qedîm bê lîder, serok û
dîplomat be. Lewma pêşengên kurdên
êzidî dibin hedefa êrîşan. Dixwazin Şin‐
gal bê pêşeng û fermandar bimîne; ji
bo ku plana hêzên serdest valakirina
xaka Şingalê ye. Plana hêzên hege‐
mon/herêmî ew e ku bi komkujiyan
xelkê Şingalê çavtirsandî bikin û neçarî
koçberiyê bikin. Yanê Şingal ne tenê li
hemberî peymanên qirêj, li hemberî
ferman, qirkirin û êrîşan jî bi her awayî
li ber xwe dide û serî naçemîne.
Kurdên ku ji kurdbûna xwe fedî
dikin, bila jinên Şingalê yên serhildêr ji
xwe re bikin hêza rûmetê. Şingal alaya
berxwedan, serbilîndî û welatparêziya
tevahiya Kurdistanê ye. Şingal, bi vê le‐
bata xwe nûnertiya siyasî, bawerî,
çandî û dîrokî ya civaka êzîdxanê dike.
Pêwîst e Şingal tevî van hemû xweserî
û nasnameya xwe ve bê qebûlkirin.
Rêya çareseriya nasname, baweriya
êzdayî û qebûlkirinê; ji ‘ERÊ’kirina xwe‐
rêveberiya Şingalê re derbas dibe! Her
kes neçare vê heqîqetê bipejirîne…

Hewldana Têkoşîna Li Dijî Dagirkerî û Komku‐
jiya Jinan a Ji bo Aştî û Ewlekariyê, bang li sazî
û dezgehên navneteweyî kir û xwest li dijî
hêzên ku destekê didin Talîbanê, bikevin nava
liv û tevgerê. Di daxuyaniya ku bi ser navê
‘Banga ji bo hemû sazî û dezgehên navnete‐
weyî’ hat weşandin de, wiha hat gotin: “Re‐
jîma Talîbanê navê din ê newekheviya ji bo
jinan, binpêkirinên mafan û qetilkirinê ye. Ji
bo çekdanîna Talîbanê divê zûtirîn gavên bilez
bên avêtin! Pêdivî heye ku tavilê cezayên li dijî
hemû hêz û dewletên ku alîkariya çekan daye
Talîbanê, were sepandin! Divê li dijî vê rejîma
radîkal tavilê her cure tedbîr bên girtin, mafê
jiyanê yê hemû komên li dijî Talîbanê, bi tay‐
betî jin û zarokên li Afganistanê, li ber çavan
were girtin! Divê dijminê jinan Talîban neyê
naskirin.” AMED

Mijara vê mehê ya çalakiya
‘Femînîzîd’ê jinên afgan bûn
Meclisa Jinên Kurd a Amara, Tifaqa Grevê ya
Jinên Femînîst û Women Defend Rojava her
mehê li bajarê Frankfûrtê çalakiya hevpar a
Femînîzîdê li dar dixin. Di mîtînga vê mehê
ya Femînîzîdê de bi dehan jin hatin ba hev.
Rojeva çalakiya vê mehê jî rewşa jinên afgan
bû. Li wir di axaftina ku li ser navê Tevgera
Jinên Kurd hat kirin de, hat gotin ku jinên
kurd li hemberî DAIŞ’ê şer kirin û ew bin xist
û hat diyar kirin ku divê niha jî jinên afgan li
hemberî Talîbanê li ber xwe bidin. Piştî axaf‐
tinê belavoka TJK‐E û peyama Women De‐
fend Rojava û Koma Jinên Fraûen Streîk
hatin xwendin. Di çalakiyê de dirûşmeyên
‘Bijî Piştevaniya Jinan’ û ‘Jin, Jiyan, Azadî’
hatin berzkirin. FRANKFÛRT
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Xwe û xwezaya xwe biparêzin
Ji meha gulanê û vir ve cerdevan di bin çavdêriya leşkeran de, li Çiyayê Besta, Qileban û Zaxoyê daran dibirin û dibin difiroşin
bajarên Tirkiyeyê. Parlamenterê HDP’ê Hasan Ozguneş, ji çiyayê Çelênimêjan bang kir û got: “Dest ji vê qirkirina xwezayê berdin.”
cerdevan 15 roj in rojê 150 ton dar di‐
birin û bi kamyon û TIR’an dibin li met‐
repolan diﬁroşin.

M. Alî Ertaş
Piştî Hêzên Çekdar ên Tirk (TSK) di 23’ê
nîsanê de li dijî herêmên Metîna, Zap û
Avaşînê operasyona leşkeri dan destpêki‐
rin, bi hevkariya şîrketan û cerdevanên li
herêmê dest bi birîna daristanan kirin.
Cerdevanan bi piştgiriya leşkeran û hev‐
kariya şîrketan li herêma Bestayê ya nav‐
bera Şirnex û Sêrtê dar birîn. Cerdevan li
herêmê bi mehane daran dibirin û bi
kamyonan diﬁroşin.
Leşkerên TSK’ê bi destpêkirina
mehên havînê re li qadên Mêrg û Marê
derketin operasyonê. Piştî operasyonên
leşkeri agir bi daristanan ket û bi deh he‐
zaran dar şewitîn. Piştî demekê cerdeva‐
nan li qada berﬁreh a Serê Rê ya Bestayê
darên mazî yên sedsal birîn. Ji destpêka
mehên havînê ve li herêmê bi sed heza‐
ran dar hatine birîn. Balkêş e tu muda‐
xale li vê rewşê nayê kirin.
Li gorî dîmenên ku gihîştin Ajansa
Mezopotamya (MA) yê, cerdevanan bi
dolmîşan dibin qada Serê Rê ya Bestayê
û darên mezî yên sedsale dibirin. Ji ber
ku TIR nikarin bikevin herêmê darên ku
tên birîn li traktoran bar dikin û ji vir
dibin li qadeke din kom dikin. Cerdevan
piştre li TIR'an bar dikin û dibin bajarên
metrepolên Tirkiyeyê diﬁroşin. Li herêmê
birîna daran bênavber didome.

Cerdevan daran dibirin
Dîsa li bakurê herêma Besta ya Şir‐
nexê û herêma Avagûzê ya bajarê Zaxo
yê Herêma Kurdistanê jî daran dibirin.
Li qada ku digihêje xeta sînorê navçeya
Qilebanê, ji sedî zedetir cerdevan daran
birîn. Cerdevanên ku anîn bajaroka Sê‐
girkê ya navçeya Qilebanê 30 ji wan
derbasî wî aliyê sînor û yên mayî jî li he‐
rêma Bestayê daran dibirin.
Li gorî çavkaniyên herêmî li nêzî
gundê Nêrweh ê Qilebanê bi qasî 5 kîlo‐
metreyan cerdevan derbasî Herêma

Kurdistanê bûn û hefteyeke li herêma
Avagûzê daran dibirin. Darên ku dibirin
bi traktoran dikişînin herêmên leşkerî.
Li Çiyayê Çelênimêja ya Şirnexê ji aliyekî
ve dişewitînin. Li aliyê din cerdevanên
bajaroka Sêgirkê darên bi sedsalan tên
birîn. Cerdevan di çavdêriya leşkeran de
daran dibirin û bi traktoran dibin he‐
rêma Kenîsarkê. Cerdevan daran li vê
qadê kom dikin û her serê saetê carekî
bi kamyonan dibin bajarên metrepolan
diﬁroşin.
Li gorî gundiyên herêmê nêzî 50

Kurd hesab dipirsin
Rêxistina Partiya Demokratîk a Gelan
(HDP) a Şirnexê, çû quntarên Çiyayê Çelê‐
nimêja yê Kenîsarke ya Şirnexê û daxuyanî
dan û hesap pirsîn. Parlamenterê HDP'ê yê
Şirnexê Hasan Ozgûneş, endam û rêvebi‐
rên HDP'ê, aktîvîstên TJA'yê û gelek kes
tevlî çalakiyê bûn. Komê pankarta ‘Ji qetil‐
kirina daristanên Besta û Cûdî re bêdeng
nemîne’ vekirin. Ozguneş, anî ziman ku bi
destê AKP‐MHPê daristan tê şewitandin û
yên din jî dibirin û diﬁroşin û wiha got:
“Piştî Cûdî, Gabar û Qilebanê niha jî li
Besta xwezayê talan dikin.”
Di vê pêvajoya ku xwezaya Kurdistanê
talan û wêran dikin û pêşkêşî sermayeda‐
ran dikin de, rêxistinên kurdan dest bi
pêngava ‘Dem Dema Azadiyê ye’ kirine.
Kurd xwe bi rêxistin dikin û parastinê pêş
dixin û hesab dipirsin. Ji bo azadiyê paras‐
tin lazim e. Ku mirov nikare nirxên xwe bi‐
parêze, nikare azadiyê bi dest bixe. Heta
war û ava xwe neparêzin azadî jî nayê pa‐
rastin. Azadî bê parastin nabe. Xwezayê
her tim li dijî talankirin û werankirinê hiş‐
yar kiriye. Bi zelzele, lehî û nexweşiyan
hesab ji mirovan pirsî ye. Xweza dîsa dê
hesabê vê talankirinê bipirse.

Ji 20 salan zêdetir e Dayikên Aşitiyê ji bo
aştiyek mayinde pêş bikeve têdikoşin.
Kolan bi kolan bajar bi bajar ji bo aşitiyeke
mayînde li ber xwe didin. Heta niha bi
sedan endamên Meclîsa Dayikên Aştiyê
hatin binçavkirin û girtin. Lê wan tu carî
dest ji daxwaza xwe ya aşitiyê berneda û
lêgera aştiyê bi israr didomînin. Endama
Meclisa Dayikên Aşitiyê Hawa Kiran, li ser
1’ê Îlonê Roja Aşitiya Cihanê ji Rojnameya
me Xwebûnê re axivî.
Endama meclisa Dayikên Aşitiyê Hawa
Kiran di destpêkê de diyar kir ku ew 12‐13
sal in di nav Dayikên Aşitiyê de cih digire û
ev tişt anî ziman: “Ji ber ku Dayikên Aşitiyê
aşitî dixwestin û dibûn mertalên zindî ez
tev li wan bûm. Heya niha dayikên aşitiyê
ji bo xwîn nerije her tişt kirin. Lê dema em
têne binçavkirin ji me re dibêjin ‘qaşo dayi‐
kên aşitiyê’ û dengê me nabihîzin.”
Hawa Kiran da zanîn ku Dayikên Aşi‐
tiyê ji 20 salan zêdetir e ji bo aşitiyeke ma‐
yînde têdikoşin û wiha got: “Di destpêkê
de me bang li hemû dayikên kurd, tirk,
ecem kir. Me xwest dayik werin destê xwe
bidin destên me. Me xwest vê xwînê ra‐
westînin. Ji bo em vê xwînê bisekinînin em
24 saetan li kolanan bûn.”
‘Êşa dilê dayikan yek e’
Kiran bi bîr xist ku ew saziyeke civakî
ya serbixwe ne û wiha got: “Heke dayikek

26 sal in kujer
serbest in

aşitiyê bixwaze divê mirov rumetê bide
wê. 9 sal bêrê me 9 rojan li çiyayê Hefta‐
nînê çadir vekir. Me got guleya ku li gerîla
û polîsan dikeve bila li me bikeve. Me xwe
kir mertalê zindî. Em 9 rojan li sînorê Hef‐
tanîn û Tirkiyeyê man û derbasi Silopyayê
bûn. Em 3 rojan jî li wir man. Di meha re‐
mezanê de 300‐400 dayik ji Silopyayê
heya deriyê sînor meşiyan.”
Hawa Kiran, destnîşan kir ku herkes
dikare şer bike lê herkes nikare aşitiyê
bixwaze û wiha axivî: “Me li perqa Koşû‐
yolî çadir vekir. Em çûn Enqere û Sten‐
bolê. Em ji bo aştiyê li hemû saziyên
dewletê geriyan. Heke hêsirê çavên dayi‐
keke hat xwarê bila yê dayikên din neyê
xwarê. Êşa dilê dayikan yek e. Rengê hê‐
sirê çavan tune ye. Em Dayikên Aşitiyê
hurmetê didin hemû dayikan. Ji bo vê
yekê em havîn û zivistan sal 12 meh der‐
ketin kolanan û me aşitî xwest. “
‘Hebûna me qebûl nakin’
Hawa Kiran bal kişand ser jiyana hev‐
par û got: “Çima gelên dinyayê dikarin bi
her reng û dengan bijîn, lê em çima nika‐
rin? Çima zimanê me nayê qebûlkirin?
Çima hebûna me nayê qebûlkirin? Em ji
ezman nehatine. Xwedê Teala çawa ew
anîn dinyayê em jî wisa anîn dinyayê û nav
li me kir. Em nikarin bi zorê wan bikin kurd
ew jî nikarin me bi zorê bikin tirk.”
Kiran anî ziman ku 15‐16 sal berê bi
dayikên leşker û polîsan re li Amedê ci‐
vîyan û wiha axivî: “Wan jî piştî civînê

xwestin Dayikên Aşitiyê biçin Bûrsayê.
Lê Dayikên Aşitiyê hatin biçavkirin. Da‐
yikên çûn Bûrsayê jî ew dayikên hatibûn
Amedê nedîtin.
Hawa Kiran destnîşan kir ku li 28 baja‐
ran meclisên wan hene û wiha domand:
“Dayikên polîs û leşkeran jî di nava me de
hene. Em herkesî hembêz dikin. Ji bo zaro‐
kên me nemirin em destê xwe bidin hev.
Heya hikûmeta AKP’ê neçe aşitî pêk nayê.
Em ne li dijî gelê Tirkiyeyê ne. Em li dijî
pergalê ne. Em heta saxbin em ê aşitiyê
bixwazin. Hege aştî pêk bê, dê her însan
bikaribe wek xwişk û birayan bijîn. Ev
welat têra me tevan dike.”
Dayika Aşitiyê Hawa Kiran diyar kir ku
dewlet wan bi birçîbûnê terbiye dike û
got: “Dibêjin tu nêzikê vê partiyê (HDP)
bibe em ê te ji kar biavêjin. Di salên 90’î de
gund vala kirin, gel birçî hiştin. Zarokên ku
ew zilm dîtin îro çek hildane. Wan jî dix‐
west li welateke azad bi nasnameyeke
azad bijîn. Her sal cenazeyên wan tên. Hi‐
nekan got ‘Ha qediya ha qediya’. Hinekan
got ‘Em ê biqedînin’. Lê kurd naqedin. Kes
kurdbûna xwe ji bîr nake. “
‘Heta tecrîd ranebe aştî nayê’
Kiran destnîşan kir ku heya tecrîd neyê
rakirin aşitî nayê û ev tişt got: “Em dayikên
aşitiyê dixwazin tecrîd rabe. Zarokên me
girtî ne. Ji bo tecrîd bê rakirin xwe feda
dikin. 3 sal berê çend cenaze ji girtîgehan
derketin. Bila tecrîdê rakin da ku mirî ji gir‐
tîgehan dernekevin.”

Rojnameger Safyettin Tepe nûçegîhanê Rojnameya Yenî Polîtîka yê Êlihê bû. 25’ê tebaxa
1995'an de binçav kirin. Piştre birin Midûriyeta Polîsan a Bedlisê. Di 29’ê tebaxa 1995'an de
qetil kirin. Nû dest bi rojnamegeriyê kiribû. Polîsan îdîa kirin ku Safyettîn di bin çavan de în‐
tîhar kiriye. Lê malbata Tepe diyar kir ku kurê wan hatiye qetilkirin. Pismamê Ferhat Tepe
bû. Ferhat Tepe jî nûçegîhanê Rojnameya Ozgur Gundemê bû. Tepe di 28’ê tîrmeha
1993'an de li Bedlisê hatibû revandin û di 8’ê tebaxê de cenazeye wî li Hazarê hatibû dîtin.

Gor û goristanan
xera dikin
Leşker û polîsan heta niha gelek
gor û goristan xera kirin. Goris‐
tana herêma Sîsê, Xerzan, Bagok
û gelek goristanên din xera kirin.
Dîsa li Mûş, Çewlîg, Amed,
Colemêrg û gelek bajarên din
kêlê goran şikandin. Li navçeya
Westan a Wanê li ser goristana
ermeniyan avahî û rê çêkirin.
Niha jî li Taxa Kalecîk a navçeya
Tûşba ya Wanê, goristana er‐
meniyan xerakirin. Ev goristan ji
serdema qirkirina ermenan a sala
1915’an maye. Piştî komkujiyê
tax hatibû valakirin. Dêr û dibis‐
tanên taxê wê demê hatin
hilweşandin. Piştî erdheja li Wanê
TOKÎ’yê li taxê xanî ava kirin. Niha
jî goristana li taxê hat
hilweşandin. Li ser kêlên goran ax
rijandin û hestiyên di goran de
belav kirin. Şêniya taxê Berna
Karataş bertek nîşanî vê rewşê da
û wiha got: “Hûn çi ji van goran
dixwazin. Divê ev hestî li derve
nebin. Wê kîjan wijdan vê qebûl
bike? Divê em li dîroka xwe xwedî
derkevin.” AMED

Rûspiyekî kurdan
ji nav me bar kir

Tecrîd ranebe aştî pêk nayê
Navenda Nûçeyan
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Hawa Kiran bibîrxist ku Dayikên Aşitiyê
3 sal berê ji bo cenaze ji girtîgehan dernek‐
evin çûn Enqereyê û wiha axivî: “Lê raye‐
daran li Enqereyê dayik binçav kirin. Li
şûna dayikan pîroz bikin, ew binçav kirin.
Zarokên dayikan girtî ne û di tecrîdê de ne.
Em naxwazin kîna me li hember hev çê‐
bibe. Em çiqas dibêjin aşitî ew awqas şî‐
detê zêde dikin. “
‘Yekitî ji nan û avê girîngtir e’
Kiran, têkildarî yekitiyê jî bang li Bar‐
zanî kir û ev tişt got: “Bila ew ji bavê xwe
fedî bike. Ew ji bo berjewendiyên xwe
tev digere. Helîkoptera Rûsya sînorê Tir‐
kiyeyê derbas kir, Tirkiyeyê êrîşî helîkop‐
terê kir. Lê tu destûrê didî Tirkiyeyê. We
DAÎŞ’ê anî ser serê êzidiyan. Jinên wan li
bazaran ﬁrotin. Hûn niha dewleta tirk da‐
tînin ser serê wan. Em wek Dayikên Aşi‐
tiyê banga yekitiyê dikin. Ji me re yekitî ji
nan û avê girîngtir e.”
Kiran herî dawî wiha got: “Em wek da‐
yikên aşitiyê 1’ê Îlonê li hemû jin û dayê‐
kên kurd pîroz dikin. Hêvî dikin ku 1’ê vê
Îlonê bibe wesîleya aşitî û wekheviyê, bibe
wesîleya yekitiya gelê kurd. Em nebin yek
em ê herin yek bi yek.”

Ji rûspiyên civaka kurd a li Kazak‐
istanê, endezyarê navdar ê cîhanî
Nadir Nadirov, di 89 saliya xwe
de koça dawî kir. Serokê or‐
ganîzasyona Berbang bû.Nadirov,
teknîka cihêkirina petrolê ji
molekulên avê dîtibû ku ev yek bi
bikaranîna enerjiya elektrîkê
dikir. Nadirov ji ber vê vedîtinê û
karên xwe yên li ser petrolê li
Kazakistanê hêjayî xelata
'Mareşalê zanistiyê' hatibû dîtin.
Profesor Nadirov gelek caran li
Sûriye û Lubnanê serdana Rêberê
PKK’ê Abdullah Ocalan kiribû. Tev
li karên Kongreya Neteweyî ya
Kurdistanê jî bû. Nadirov li
herêma xweser a Nahçivan a
Azerbaycanê ji malbateke kurd ji
dayik bû. Di 5 salî de sirgûn bû. Bi
sirgûna azeriyan hat Kazakistanê
û di şert û mercên zehmet de
dibistan xwend. Beşa Kîmya û
Biyolojiyê ya Enstîtuya Pedagojî
ya Dewletê ya Gogol xwend.
Nadirov tevî wezîfeyên xwe yên
endamê Konseya Akademiya
Zanistiyê ya Navneteweyî,
Serokatiya Akademiya Endez‐
yariya Kîmyayê ya Kazakistanê û
Konseya Rêveber a Zanîngeha
Endezyariyê ya Kazakistanê, li ko‐
vara gaz û petrolê redaktorî kir. Li
ser petrol û kîmyayê 8 pirtûk, 750
gotarên zanistî, 28 monografî,
260 vedîtinên zanistî kir. AMED

Safyettîn Tepe di îlona 1993'an de li Edene û Dîlokê nûçegihaniya Rojnameya Ozgur Gun‐
demê kir. Dema li Êlihê nûçegihanê Rojnameya Yenî Polîtîka yê Êlihê bû ew kuştin. Birayê
Safyettin Tayîp Tepe, di hevdîtinên xwe de diyar kiribû ku nûçeyên faîlên nediyar çêdikir û ji
ber polîs ji nûçeyên Safyettîn bêzar bûn, kuştin. Malbatê di sala 1996’an de serî li Dadgeha
Mafên Mirovan (DMME) da. DMME’yê di 20’ê adara 1996’an de serlêdan qebûl kir, lê di
13’ê nîsana 2004’an de serlêdan red kir. 26 sal in hêj kujer nehatine dîtin û cezakirin. AMED
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Bawerî bi hêzên rojavayî nayê
Rizoyê Xerzî
Me vê carê berê xwe da Misirê û
hevpeyvînek bi nivîskar û lêkolînerê
misirî Muhsin Awedalah yê pisporê
pirsa kurd û Tirkiyeyê re kir.
Awedalah ku yek ji berpirsê rojnameya Şems Newsê ye. Rojname di
nava civaka misrî de li ser pirsa kurd
wekî çirûska ronahiyê ye. El Şems
News karê xwe bi taybetî li ser mijarên pirsa kurd û Tirkiyeyê dike.
Heta niha gelek gotarên Muhsin
Awedalah bi erebî di malperên cuda
ên ereban de hatine weşandin û
hinek ji wan ji bo kurdî hatine
wergerandin. Me der barê mijarên di
rojevê de ev hevpeyvîn bi Awedalah
re kir.
Di destpêkê de em ji gotineke te
dest pê bikin, te di gotareke xwe de
gotibû: “Di mijara xiyaneta hêzên
navneteweyî ya li beramberî kur‐
dan de Efrîn ne rawestgeha
yekemîn e”. Tu dikarî hinekî vê mi‐
jarê vekî û çima kurd her dem rastî
vê bêbextiyê tên?
Ji aliyê xiyaneta hêzên cîhanî ve
dîroka kurdan tijî û dagirtî ye. Van
hêzan her dem heta radeyekê mafê
gelê kurd piştguh kirine ku mirov
dikare bibêje, kurd ji hemû
neteweyan bêhtir rastî xiyaneta
hêzên navneteweyî hatine. Ev
mesele beriya Efrînê, di gelek pêva‐
joyên din de jî wiha bû. Hêzên ro‐
javayî û di serî de Îngilîstan û DYA’yê
bazirganî bi kurdan û xewnên wan re
kirine. Ew yek aşkera ye ku piştî Şerê
Cîhanê yê Yekemîn derket holê.
Îngilîstanê piştî hilweşîna împra‐
toriya Osmanî li dijî xewnên kurdan
ên ji bo serxwebûnê rawestiya,
destûr da Iraqê ku Kurdistana Şêx
Hefîd îlan kiribû ji holê rabike. Her
wiha piştgiriya Tirkiyeyê kir li dijî ser‐
hildana Agiriyê û îlankirina komara
Araratê rawestiya.
Di salên 80’yî de jî hêzên rojavayî
rê dan ku Sedam Huseyin li dijî kur‐
dan çekên kîmyewî bi kar bîne û
hemû cîhan piştî vê bûyerê bi salan
bê deng ma. Piştî wê jî bi dehan
komkujî li dijî kurdên bakur bi destê
rejîma tirk hatin kirin.
Lê hemû cîhan dîsa bêdeng ma.
Lewre dema em behsa dewletên ro‐
jhilatî dikin divê em vê yekê ji bîr
nekin, divê em baweriya xwe bi wan
neynin. Ew her dem bêyî ku guh
bidin exlaq, nirx û rewabûna maf û
daxwazên gelan, li gorî berjew‐
endiyên xwe tevdigerin.
Li her çar parçeyên Kurdistanê
dema ku kurd doza mafê xwe dikin
her dem bi cudakariyê tên tawan‐

barkirin, divê kurd çi bikin ku vê
nêrînê biguherînin?
Di bin siya Rojhilata Navîn de, a
ku netewe wekî slogan û îslama
siyasî jî wekî îdeolojiyê tê de bi cih
bûye, her dengekî muxalif an jî her
tevgereke nerazîbûnê wekî xiyaneta
welat an jî derketina ji dîn ango
kufrê tê hesibandin. Rejîmên desthi‐
lat ên herêmê vê yekê wekî çekekê
bi kar tînin. Kurd jî li welatên wiha
dijîn ku sloganên xwe yên neteweyî
berz dikin. Çi neteweya ereb be, çi
ya faris û tirk be, li gorî wan rejîman
mafê kurdan tune ye ku behsa
mafên xwe yên neteweyî bikin.
Hem wekî mafê wan nabînin,
hem jî banga neteweyî wekî tiştekî
heram bi nav dikin. Li vir nakokiyeke
mezin heye. Li gorî rejîma dewletan
mafê ereb, tirk û farisan heye ku
behsa mafê xwe yê neteweyî bikin û
xwe pê serbilind bikin. Lê li gorî wan
mafê kurdan tune ye ku heman tiştî
bixwazin û bikin. Lewre jî divê alî‐
girên felsefeya Neteweya
Demokratîk û biratiya gelan ked û
xebateke mezintir bikin da ku van
ﬁkir û ramanên xwe bigihînin gelên
herêmên ku lê dijîn û herêmên der‐
dora xwe.
Tu projeya xweseriya
demokratîk a li Bakur û Rojhilatê
Sûriyeyê çawa dinirxînî. Di vê
çarçoveyê de dîsa gelek derdor kur‐
dan bi cudakariyê tawanbar dikin.
Tu çawa dinirxînî?
Projeya Xweseriya Demokratîk,
di dîroka Rojhilata Navîn de pêva‐
joyeke nû û pêşketineke siyasî ya
girîng e. Ew şêweyekî nû yê pergalên
siyasî ye ku li herêmê mînaka wê
tune ye. Ew li ser bingeha felsefeya
ku gel xwe bi xwe, xwe bi rê ve bibe,
hatiye avakirin.
Ew ne wekî pergalên heyî ne ku
hemû kula wan desthilatdariyê bikin
û her tiştî ji bo berjewendiyên xwe bi
kar bînin. Lê di vê pergalê de gel
serdestê her tiştî ye, ew desthilata
xwe hildibijêre û ew bi xwe rêve‐
beriya xwe dike. Dema ku pirs‐
girêkek hebe li gorî daxwazên gel
tevdigere û çareyekê bi hev re ji wê
pirsgirêkê re peyda dikin.
Di rêveberiya Xweseriya
Demokratîk de gelek mînakên wiha
çêbûn. Gelek caran hin biryarên
rêveberiyê ji aliyê gel ve nehatin pe‐
jirandin û gel bi nerazîbûnên xwe
hişt ku rêveberî wan biryarên xwe
biguherîne. Hişt ku biryarên xwe ser‐
erast bike.
Carinan hişt ku bi temamî ji wan
biryarên xwe vegerin. Gelek mî‐
nakên wiha çêbûn, wekî mînak
carekê rêveberiya xweser xwest ku
buhayê sotemeniyê zêde bike. Ev

Projeya Xweseriya Demokratîk di dîroka Rojhilata Navîn de pêvajoyeke nû û pêşketineke
siyasî ya girîng e. Ew şêweyekî nû yê pergalên siyasî ye ku li herêmê mînaka wê
tune ye. Ew li ser bingeha felsefeya ku gel xwe bi xwe, xwe bi rê ve bibe dimeşe
yek bû ciyê nerazîbûna gel û gelê
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi riya
malperên civakî û xwepêşandanan li
dijî wê biryara buhakirinê derketin.
Di encama van nerazîbûnan de
Rêveberiya Xweser ew biryara xwe
ya buhabûna buhayê sotemeniyê
betal kir. Bi daxuyaniyekê da zanîn
ku dê buhayê sotemeniyê wekî berê
bimîne. Bê guman çend mînakên din
jî bi vî rengî çêbûn. Ew jî dide
xuyakirin ku ev pergala li Bakur û Ro‐
jhilatê Sûriyeyê hatiye avakirin, ne ji
bo ku desthilatiyeke zordest li ser
gelan bike.
Dijberî vê yekê ji bo xizmeta
gelan hatiye avakirin. Bi rastî ev
azmûn, mînak û tecrûbeyeke hêja ye
û mirov dixwaze vê pergalê li hemû
herêmê bibîne. Mirov hêvî dike ku li
Rojhilata Navîn a ku gelên wê di bin
desthilatî û pergalên zordest de têne
birêvebirin, pergaleke wiha bê
avakirin.
Çima her kes ji vê projeya ku
banga biratiya gelan û wekheviyê
dike ditirsin û çima ewqasî şerê wê
tê kirin?
Meseleya ku hin derdor û muxal‐
ifên Sûriyeyê Rêveberiya Xweser
wekî projeyeke cudakariyê bi nav
dikin ew ji ber fobiya ku tê de dijîn bi
xwe ye. Ew fobiya ku bi destê dezge‐

Muhsin Awedalah kî ye?
Nivîskar û lêkolînerê misrî Muhsin Awedalah ji sala 2004’an ve karê roj‐
namegeriyê dike. Piştî sala 2015’an gelek gotarên wî der barê pirsa kurd û
rewşa Tirkiyeyê de, di malper û kovarên cuda de hatine weşandin. Her wiha
gelek gotarên wî jî ji bo kurdî hatin wergerandin. Di dawiya sala 2020’î de dest
bi weşana rojnameya Şems News kir ku ew wekî yekemîn rojnameya misrî ye ku
bi giranî bala xwe dide ser pirsa kurd û Tirkiyeyê.

hên îstixbarata dewletên ku wan
muxalifan bi xwe jî avakiriye, tê
belavkirin. Welatên derdorê ji per‐
galeke wiha ditirsin û wekî gefekê li
dijî desthilatiyên xwe dibînin. Lewre
jî heta ji destê wan tê şerê wê per‐
galê dikin.
Di vê dema ku hem li Başûr hem
li Rojava li dijî kurdan şerekî dijwar
tê kirin û tecrîda li ser Serokê PKK’ê
birêz Abdulah Ocalan bi rengekî di‐
jwar berdewam dike, tu van her du
mijaran çawa dinirxînî?
Tecrîda li ser birêz Abdulah
Ocalan wekî beşekî şerê li dijî kurdan
e. Birêz Ocalan, ji bo kurdan yek ji
sembolên herî girîng e. Lewre jî
dewleta tirk hewl dide ku zextên
mezin li ser Ocalan bike. Em dizanin
bi riya tecrîdkirinê, bi salan e nahêlin
ku Ocalan bi malbat û parêzerên
xwe re hevdîtinê pêk bîne. Ew
naxwazin ku gel û alîgirên Ocalan
dengê wî bibihîzin. Li gorî wan ban‐
gan tevbigerin.
Bê guman dewleta tirk gelek
caran şerên psîkolojîk li dijî kurdan
dimeşîne. Ev tecrîd beşeke ji wî şerê
psîkolojîk e ku li dijî kurdan tê
meşandin. Wekî mînak gelek caran
der barê rewşa Ocalan de nûçeyên
wekî ku tenduristiya wî û rewşa wî
ne baş e belav dikin. Ez wê yekê
wekî parçeyekî ji şerê psîkolojîk ê li
dijî kurdan dibînim.
Li kêleka vî şerê psîkolojik, hem li
Sûriyeyê hem li Iraqê bê navber li dijî
kurdan şerê çekdarî jî dimeşînin.
Der barê hewldanên hikûmeta
Tirkiyeyê ya xurtkirina têkiliyên bi
Misrê re tu çi diﬁkirî? Sedemê van
hewldanan çi ne? Niha ev hewldan
di çi astê de nin?
Hewldanên hikûmeta tirk ên

avakirina têkiliyên bi Misirê re mirov
dikare di çarçoveya siyaseta wê ya
pragmatîk û durû de binirxîne. Her
wiha mirov dikare bibêje ku ji dema
guhertina serokatiya DYA’yê û dest‐
pêkirina serdema Joe Biden ve, wekî
tecrîdekê li ser rejîma AKP’ê heye.
Lewre ew dixwazin bi riya başkiri‐
nan, têkiliyên xwe yên bi Misrê û hin
welatên din ên Kendavê re xweş
bikin. Bi vê yekê dixwazin hinekî pişt‐
guhkirin an jî tecrîda li ser xwe sivik
bikin.
Em ji bîr nekin ku Joe Biden
beriya ku bibe serokê DYA’yê ji bo vê
rejîmê gotibû ku ew rejîmeke dîkta‐
tor e û divê were hilweşandin. Lewre
jî ew hewl didin bi riya Misirê de‐
riyekî nû di têkiliyên xwe yên bi
DYA’yê re vekin.
Ji aliyekî din ve têkiliya vê rejîmê
bi rêxistina Ixwanê Muslimîn re jî li
ser bingeha vê siyaseta wan a prag‐
matîk e, her du alî jî siyaseteke wiha
pragmatîk di hemû têkiliyên xwe de
dişopînin. Li gorî baweriya min ev
rejîm nikare bi tu awayî têkiliya xwe
ji Ixwanan bibire.
Di heman demê de Ixwan (Bi‐
rayên misilman) jî nikarin têkiliyên
xwe ji wan bibire. Her çendî ku niha
hikûmeta tirk hin guhertinên şeklî
dike û şert û mercê hin dezgehên
wan ên çapemeniyê li Tirkiyeyê bi
sînor dike jî, ev guhertinên biçûk û
şiklî ne. Ne guhertinên bingehîn û
jidil in. Bi gotineke din mirov dikare
bibêje ku berjewendiyên her du
aliyan li ser wan ferz dike ku têk‐
iliyên wan berdewam bike.
Her wiha ev guhertinên şekilî ên
wekî astengiya li pêşiya hin dezge‐
hên medyaya Ixwanan ên ji Sten‐
bolê tenê weşanê dikin tê nake ku
têkiliyên di navbera Tirkiye û Misrê
de bikevin pêvajoyeke nû.
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Ji Delav
Feratê Dengizî
“Ka were derve”, got cîranê min.
Min li derî da û derketim. Der û
derî du cîhan xistin bîra min.
Niha ku çaralî, yanî derdora te
tev girtî be, tu li hundir î, bixwazî jê
xelas bibî, rewşeke nû ye, ‘der’ e.
Divê tu ‘der’ bibî. Birîn der dibe,
derbûna te ‘dibe derketî’ ku tu ji
hundir xelas bibî, yanî ‘der’ û ‘hun‐
dir’ du rewşên dijber in. Ber, der jî
têkiliyek e ku divê tu der bibî, divê
tu derkevî der. Derî lazim e û tu der‐
dikevî ber derî. Jixwe dema te go
‘derek’ ew jî derveyê dinimîne. Wa‐
teya ‘cî‐war’ jî hildigire lê derî‐der‐
veyî mala te ye.
Jixwe derve=der+ve. Derve, tev‐
gera ber bi der ve ye.
Loma derbûna birînê jî di deri‐
yekî re derketina derve ye, elem
dertê derve, hundir rihet dibe, yan jî
der hundir rihet dike.
Der derd e.
Der warê derdan e jî.
Dergah jî heye, îca êşên derve
derman dike. Der+gah=Dergah,
‘der’ê tîne li hundir bi cih û war
dike, dibe ‘gah’ê wê, yanî ciyê şifaya
derê, ya derveyê. Ev jî mijarek ba‐
weriya mirov a mirovan e ku qa‐
deke cuda ye, şiroveya wê zaneyî
divê, taqeta min lê nîne. Dergah
warê şîfayê ye ku çewt neyê bikara‐
nîn.
Ha îja derî wate û peywirek gi‐
rîng hildigire.
Derî pêgihandina der û hundire.
Aştiya navbera du cîhanan, an jî rê‐
vekirina du cîhanan, belkî jî gelek cî‐
hanan e. Derî gerdûneke
rengorengo, destpêka bi hezaran rê
û rûyan e. Der carinan girêdayî hun‐
dir şêwe digire, na ne carinan, her
dem. Lê bi ya min der her tim war‐
gehê azadiyê ye, yanî reva ji tenga‐
siyê ye, ya we nizanim.
Em bibêjin tu dîl î, di nav çar dî‐

Mehmet Çakmak
Mehmet Akdogan bi romana xwe ya
yekem Bayê Cîlo re ji aliyê romanhe‐
zên kurdî ve gelek hatibû hezkirin. Piştî
sê salên din Mehmet Akdogan vê carê
bi romana xwe ya duyem Dengê Zê re
derket hember xwendevanên kurdî.
Dengê Zê li Amedê ji aliyê Weşanên
Payîzê ve hat çapkirin.
Dengê Zê, romaneke 330 rûpel e û
edîtoriya wê Mehmet Çakmak kiriye.
Dem salên nodî ye. Cih jî bajarê Cole‐
mêrg û Geverê ye. Taybetiya nivîskar
Mehmet Akdogan ya sereke ew e ku
mijarên romanên xwe ji qewimînan di‐

waran de. Tew ku çar dîwar di mejî
yan jî dil de be. De were û ‘der’ê
weke mêrga azadiyê nebîne! Li wir
bide çargavê. Dîlên siyasî her û her
bi her şaneya xwe li derê, li derveyê
miqate û guhdar in. Wê çi bibe, dê
kengî azadî bê û dilê wî/ê bixemilîne
bi xêliya jiyanê! Çend xewn û xeya‐
lan direngîne, di dil û mejî de dime‐
yîne Xwedê dizane û dîl an jî azadê
azadiyê. Cîhanan diaﬁrîne, tu yê bi‐
bêjî “ê de baş e ku hundir heye, yan
na azadî dê bêxeml bûna” bi ya min
na, bêyî hundirê zîndanê jî xemla ji‐
yanê heye. Ma îca çar dîwar tim zin‐
dana fîzîkî ya beton e! Dîlên mejî
mirov çawa binirxîne gelo? Her mê‐
tingerî ew pêça ye, lê ew xewnê
xweşbîniyê dirêse, qaşo mirovza‐
deyê/a me azad e! Xwe dişibîne ser‐
destê xwe, bi înkara xwe dibe
serxweş, dizane lê wek nizane dibe
dînê jiyanê, dibe palyaço! Ne pal‐
yaço bi zaneyî dirêse, lê dilê jiyana
mêtinger, Xweda mirov jê bistirîne.
De zêde nedin ser sênca min, ez ê
rewşê bikim ku em bi ramanî di kêfa
guran de bin. Ji ajalên dirinde hew
gur bi azadî kêf dikin, lewra ew çav‐
birçî ne, têr nabin.. Çiqas xwînê biri‐
jînin, kêfa wan ewqasî zêde dibe, de
yabo bila kêfa me jî neşibe ya wan!
Lê em kêfa azadiyê dixwazin!
Ya ku min zêde diêşîne yan jî ya
ku zêde berê min lê ye; dîlê dil e,
dîlên dil!.. Wey li wî/wê ku dil dîl be,
yanî bi‐dil be! Ma kesên bêdil hene,
na ne di wê wateyê de, ez qala sew‐
daseran a evîndaran dikim ku ew
dilên dil in. Ê wele azadiya dîlê dil
tune ye. Ka ez ê, em ê çi bikin! Wele
hezar azadî bên, hezar welat azad
bibin, jixwe dê kêfxweşiya mezin be,
lê gelo ew ê azadiya dil bê? Ma ka
ew ê aşiq bigihê maşûqa/ê xwe, ê
de hûn ê bibêjin, her aşiq bimaşûq
e, gihîştin jî efsane ye. Ma Feqiyê

gire. Hema hema hemû çîrokên ku di‐
hûne bi rengekî li Kurdistanê hatine
jiyîn. Di her du romanên Mehmet Ak‐
dogan de em li rastî heman taybetiyê
tên. Ji ber ku nivîskar bi xwe jî ji wê he‐
rêmê ye di romanê de şayesandineke
erdnîgariyê ya bêhempa li ber çavê
xwendevanan berze dibe. Çiya, newal,
çem, dol, bajar, gund, yek bi yek li ber
çavê me zindî dibin bi pênûsa Meh‐
met Akdogan.
Romana Dengê Zê navê xwe ji
Çemê Zapê digire. Li herêmê ji Çemê
Zapê re Çemê Zê tê gotin. Gava mirov
xwe bi pêlên romanê de berdide, ji
serî heta dawiyê Çemê Zê ahenga xwe

Der
Teyran, teyr jî bi ziman kirin, hibr di
pênûs de nehişt, lê dil rehet û azad
nebû. Dil ewqas ne rehet e! Kevir û
dar û ber tên ziman, lê evîna Kurdis‐
tanê! Ax Kurdistan, gelo ew ê dilê
çend kes û kûsan rehet bibe.. De va
ez dîlê Xwedê, dîn bûm! Ma dê sew‐
daya min bibe efsûna berbanga ren‐
gîn î dilkeser! Ma dilê min ewqas zû
tê aramiyê, ka Zînên min, ka Şîrînên
min! Memên wekî min dê çawa
azad bibin, wele tu ‘der’ nabe der‐
manên me, qey ‘hundir’ çarenûsa
me ye! Na lo. Lê wele evîndarî hêja
ye, qedirnas û dost e, hêjayî bi salan
î ‘hundirîn’ e!
De ka em bi hev re biponijin; ma
ev mirovên wêjenas; jinxas‐mêrxas
ên cîhanê; ji Xanî yê mezin bigirin
heta Şolohov, Hugo, na wele heta
Adem û Hewa, Lîlîth, Star, Îştarê.
Tev ne dîlên dil in û ji bonî derdên
xwe ‘der’ bikin hê û hê jî dibêjin, di‐
nivîsin. Dem û dewran têra vegotina
derdên wan nake û em bi wan dix‐
wazin derdên xwe raxin ber çavan.
Loma Shakespeare bê çare ye, çiqas
der dibe, têrê nake, ne nivîs, ne
şano. Vegotina derdên wî naqede,
gelo çend reşbelek nivîsîne, yan jî
rûpel reş bûne ji peydabûna nivîsê
heta niha, yên li ser teht, pel û lat û
keviran li aliyekî! ango vegotina der‐
dên me. Bila pirtûk û nivîsînên dînî
yên pîroz jî di hesab de bin. Jixwe
em qala reşniqteyên li ser kompîtu‐
ran nikarin têxin nav hesêb. Her
wiha derd giran, çare zor e. Her
derî, her derketin hezar rûyên ji‐
yanê yên cîhanê radixin ber çavên
me.
Îca berê navê vê ‘der’ê Dergah
bû. Dergaha bawermend û jiyanhe‐
zan. Ji Dergaha feqiyan bigire heta
ya dostên dilan, dostên evîn û ji‐
yanê ku Baba Tahir berdevkê wan e.
Me rûyê xwe raxistiye ber Dergaha
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Seyidxan
Anter
dilan. Maye li ser erêkirina dildarê,
ev dilên tije hez‐hêz li benda êrêki‐
rina yara dilgiran a dil tije evîn e.
‘Hundir’a me asê, ‘der’veya me
hêvî ye! Dê bibe.
Bele ya me, yan jî ya min; berê
‘der’a min li azadiyê ye, ya rehetki‐
rina dil, mûyek porê
yarê û mistek axa welêt, kulmek
axa Kurdistanê ew ê çavên min têr
bike, lê dilê min, nizanim. Ewqas dil
wek defa azadiyê lê dixin, çi li rûyê
erdê çi li goran. Sererd û binerda
me ji dil azadiyê diqîre, bihusteke
bêxwîn û can nemaye, bi milyonan
dil‐dîl û hinas, ji pakrewan, jinxas û
mêrxasan, ji milyaketên çiyayî. Em
diqîrin! De va ‘hundir’a me ji ‘der’ a
xwe dixwaze, em jê naqerin, bi hêvî
û inyat em dixwazin‐pêk tînin, reva
‘der’ê ji destên me tune ye!
Belê, her sibe ji bona ku hûn
derkevin der, berê xwe bidin derî û
derveyeke rengîn bisêwirînin, deri‐
yekî nû li ber xwe vekin. Bi xwe
bawer bin û wisa berê xwe bidin
derî, derî vekin. Deriye jiyanê pir in.
Rengîn û xweşkirin, azadî di dest û
dilên we, di mejiyê we de ye, ji dîl‐
bûna dil‐mejiyê xwe rizgar bin.
Bawer bikin deriyên nû, deren nû,
derveyên nû hene ku mirov ji wê
hundira esasî ya ku dixe tengezariyê
rizgar dikin, derveyeke bihuştîn pêş‐
kêş dikin. Bes ku hûn bixwazin û tev‐
bigerin.
Lewra bi lome û minetê, mirov
naçe cinetê.. Jiyan hêja ye, azadî jî..
De ka bila Baba Tahirê Ûryan bi‐
bêje derdê me;
“Dilekî min heye kiriyarê evînê,
Ji ber vê geş e bazara evînê,
Min ji bejna dilê xwe ra kirasek dirût,
Ji tayê zehmetiyê ji lûfê
evînê.”
Delavê Dengiza

Romana ‘Dengê Zê’
winda nake. Roman bi bûyer û şaye‐
sandinê têra xwe herikbar e û xwe dis‐
pêre herikbariya Çemê Zê. Mehmet
Akdogan di romana xwe de ji bo Çemê
Zê pênaseyeke wisa dike: “Dinya germ
dibû, lê hê Çemê Zê hêza xwe ji berfa
li ser çiyayên wî bajarî digirt. Pêlên ava
Zê hê têra xwe deng derdixist û gur
bûn. Heya ji çem û newala Zê dûr ne‐
diket ew bernedidan. Min dereng za‐
nîbû lê navê xwe ji
zayînê digirt. Ew he‐
rêma zayînê bû. Nexwe
zayîn li vê heremê bû. Ji
ber hindê herêmeke bi
nihênî bû.”
Romana Dengê Zê,
ji devê zarokekî tê ve‐
gotin. Mistefa ji gundê
xwe ji bo xwendina
medreseyê diçe bajarê
Colemêrgê, bi vegotina
Mehmet Akdogan ba‐
jarê kend û kortan, ji
aliyekî ve ji ber ku ji
gundê xwe dûr ketiye
gelek xerîbî dikişîne û ji
aliyekî ve jî bi tirsên
xwe re rû bi rû dimîne.
Pêkutî, zordestî, cina‐
yetên faîlên nediyar
yên ji aliyê dewletê ve

xwebûn

bi destê hizbullahê ve pêk tên roj bi
roj di romanê de zêdetir dibin. Di ro‐
manê de ji ber bûyerên giran ku li
ber çavê mirov carekî din zindî dibin,
gelek xembarî dide. Lê gava li hem‐
ber van bûyeran geşbûna têkoşîna
gelê kurd jî berze dibe, hêvî û şahi‐
yeke nû bi mirov re peyda dibe. Hê‐
jayî gotinê ye ku Mehmet Akdogan di
romanên xwe de cih dide karakterên
jinê ku ev karakter rewşa hemû bû‐
yeran diguherînin. Di romana Bayê
Cîlo de karakterên Gulê û Saryayê
veguherînên mezin pêk anîbûn. Di
romana Dengê Zê de jî vê carê em le‐
qayî Sebrê tên. Dîsa di romanê de
her çi qas vekirî neyê dîtin jî diya
Mistefa ji gelek aliyan ve roleke
mezin dilîze. Mehmet Akdogan li gel
zimanê xwe yê herikbar ku ew dibêje
min havênê romanê ji diya xwe wer‐
girtiye, vê carê romana xwe bi tev‐
neke din dihûne. Heta beşa dawî
roman di ritmekê de diherike lê gava
em beşa dawî dixwînin her tiştên ku
em dizanin serobin dibin. Ji hêlekê ve
zimanekî herikbar, şayesandinên
xurt, çîrokên rasteqîn û ji hêla din ve
jî metafor û sembolên cihêreng se‐
ranser mohra xwe li romanê daye.
Dengê Zê, bi şev û roj şahê ne‐
wala xwe bû, hîn jî wisa ye…

Bayê brûskê bi me keve!
Çaxa xebata Kurdî‐Der a Nisêbînê xurt bû, hogirê
min yê bi salan Amed Tigrîs hat serdana me. Li
gasîna ber mala me zarokên taxê bi futbolê dilîs‐
tin. Bi tirkî bangî hevdu dikirin. Çaxa me dengê
xwe bir wan: "Kuro hûn çima bi kurdî napeyivin!"
Bersiva wan balkêş bû: "Futbol bi kurdî çênabê,
abê." Zarokan dixwest bibêjin peyv û têgehên
futbolê bi zimanê kurdî nînin.
Medyaya kurdî ji zarokên me ne kêmtir in.
Mînakek: rûpela li ser Twîtterê ya bi navê ‘Radio
Kurdî’ (@radiokurdi) twîteke wiha parve kir: "İlk
kürt ﬁlmi Zare'den eşsiz görüntüler." Ango: ‘Ji
ﬁlmê herî pêşî yê kurd(î) Zarê, dîmenên balkêş.’
Radio Kurdî ne tenê ye. Her yekî ji me çaxa
destê wî/wê qelem (penûs) bigire, agahdariyên
xwe bi kurdî, tirkî, ger bi tirkî nizanibin bi erebî û
hin zimanên din, wek mînak swêdî, îngilîzî, almanî
û hwd. lê zêde dikin. Bûye mode. Wê kengî dawî
bi vê pêla ‘modeya ziman’ bê, em nizanin.
Lewra di çi zimanek din de mirov li vê kamba‐
xiyê rast nayê? Em ji aniha ve dikarin balê bikşînin
ser xalekî giring; zimanek çiqas bikaribe, hulqasî
belav û xurtir dibe. Ger em li rewşa giştî ya kurdî
temaşe bikin, niyet çi dibe bila bibe, şêweyê bi
hev re bikaranîna pir zimanan, bendan datîne ber
bikaranîna kurdî. Em vê kompleks û nûvebûna
(îcada) nû û pirsgirêkên bi xwe re tîne ji pispor,
zanyar, sosyolog û psîkologên civatê re bihêlin.
Diyar e, dagirkerî, parçebûna Kurdistanê, qe‐
dexe û asîmilasyonê çeng û baskên me kurdan şi‐
kandine. Û hîn jî birînên me neceberîne. Yek ji
birînê me yê mezin jî ew e; pirsgirêka ka kurd
kîjan alfabeyê bi kar bînin. Kîjan alfabe dê bêhtir
bi kêrî me bê? Li vir jînenîgeriya helbestvanê me
Cegerxwîn balkêşe.
Li parçe û heremên Kurdistanê, mijara alfa‐
beyê bêhtir li başûrê Kurdistanê bûye pirsgirê‐
keke mezin. Hoyên politîk û civakî yên nav kurdan
rê didin vê yekê:
1- Li Başûr, kurd bi dewleteke erebî ve grê‐
dayî ne.
2- Rêveberiya polîtîk û civakî şêx, melayên te‐
rîqetên Neqşibendî, Qadirî û serokeşîr bûne.
Desthilatdariya herêma Kurdistanê, ronakbîrên
kurmanciya jêrîn, wek mînak helbestvanê me yê
gewre Şêrko Bêkes, piştgirên wî, her wiha Ferhad
Şakelî ku li zanîngeha Uppsalayê kar dike dane
dûv teriya alfabeya erebî.
3- Di destpêka salên 1920’î de, çaxa berdev‐
kên emperyalîzma îngilîzan ji bo kurdan alfabeyê
anîn rojevê, dewletên ereb û nemaze dewleta nû
ya kemalîst biryara xwe li ser perwerdeya bi alfa‐
beya erebî dan. Li gor wan ger kurd tîpên erebî
bikar bînin dê kurd nikaribin hevdu bigirin, ji hev
têbigihên, ji hev agahdar û hevkar bin.
Lewra îro ji xeynî çend agahdariyên di televiz‐
yonan de çi pêwendiyeke agahdarî, politik, aborî ,
civakî û çandî di nav kurdan de ne xuya ye. Jixwe
di warê perwerde û fêrbûnê de hayê kesî ji kesî
tune ye.
Çend aliyên din yê pirsgirêka alfabeyê hene.
Yek jê mijara demokratîkbûnê ye. Dê çima xwen‐
devanên dibistanên li başûrê Kurdistanê her du
alfabeya fêr nebin? Em ji bîr nekin ku ji Hewarê û
vir ve ji sedî 70’yî kurdan roja fersend dîtine alfa‐
bêya latînî bi kar anîne.
Dê çima piraniya kurdan ji perwerde û fêrbûna li
başûrê Kurdistanê sûd negirin û di warê zanyarî,
metod û pedagojîyê de jê re nebin alîkar?
Îro roj, pirsgirêk û bendên li hemberî alfabe
û bikaranîna zimanê kurdî têra xwe hene. Mija‐
rek gir û barek giran! Lê rê bidin ez serpêhatî û
tecrûbeyên miletekî din, zimanekî din û civa‐
teke cuda bi we bigihînim. Nemaze piştî şerê cî‐
hanê yê duyemîn, li Swêdê tevgerên gelêrî,
sendîqayên karkeran û bi taybetî yekitiya fêr‐
bûn û zanînê ya karkerên dezgeha ABF, di warê
wêje, fêrbûn û metodên pedagojiya dibistanan
û demokrasiyê de, kêm zêde zora dewlet û bur‐
juwaziya xwe birin.
Ji bo alfabeyeke yekgirtî, zanyariyeke giştî,
perwerdeyeke modern û demokratîk, têgihişti‐
neke ronahî, palûteyek li pêşiya me ye. Îca bayê
brûske bi me keve!
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Mijara dîwarê sînorê Tirkiye-Îranê!
Ahmet Aktaş
Jixwe Kurdistan, piştî 17’ê Gulana
1639’an a bûyera Qesra Şîrînê, herî
dawî di 24’ê Tîrmeha 1923’an de li Lo‐
zana Swîsreyê, di encama siyaseta nav‐
dewletî de li ser çar parçeyan hate
parvekirin û sînorê dewletên serwer‐
mêtinger hatin destnîşankirin.
Sînorê herî kevn jî yê Îran û Osma‐
niyê ye ku di peymana Qesra Şîrînê de
hatiye parvekirin. Êdî her dewletê li
gorî berjewendiyên xwe çi pêdivî dîtin,
ew amûr û şêwaz dan xebitandin. Hine‐
kan mayin danîn, hinekan rê û xendek
û sîmên elektrîkan danîn. Jixwe her çar
dewletan jî bi piranî qereqol û vê da‐
wiyê jî li himber Tevgêra Azadiyê qele‐
qol ava kirin.
Lê heta niha li sînorê Başûr û Rojhi‐
lat dîwar û xendek tune bûn. Belê niha
em dibînin êdî li van sînoran jî dest bi
lêkirina dîwaran û kolana xendekan ha‐
tiye kirin.
Bi giranî li ser sînorê Bakur û Ro‐
java, ji van sînorên din zêdetir, mayin,
rêyên maşîne, elektrîk û piştî Şoreşa
Rojava jî hinek dîwar hatin lêkirin .
Lê belê yên herî balkêş, yek: Kolana
xendekên navbêna Başûr û Rojava bûn
ku di bin guvaş û fermana dewleta Tir‐
kiyeyê de ji aliyê ‘kurdan’ ango PDK’ê
ve ev karê rûreş hate kirin.
Dudu: Lêkirina dîwar û kolana xen‐
dekên navbêna sînorên Bakur û Rojhi‐
lat ji aliyê dewleta tirk ve ye. Ya
balkêştir û sosrettir jî wekî sedemên

danîna van dîwar û kolana van xende‐
kên dawî, çûnhatina koçberan û terorê
nîşan didin.
Nexêr, sedema bingehîn û sereke,
xurtkirina dewama parçebûna kurd û
Kurdistanê ye. Bi taybetî jî li dijî pêşkef‐
tin û destkeftiyên giştî yên vê serdema
dawî yên Tevgera Azadiya Kurdistanê
ye. Ji bo têkiliyên gelê Kurdistanê ji hev
qutkirî bihêlin.
Jixwe taybetmendiyeke din ya van
dîwar û xendekên navbêna Bakur û
Rojhilatê jî heye ku çima niha û çima li
wê herêmê xistin rojevê?
Erê gotin, ji bo pêşiyê li koçberên ji
Pakistanê û ji hinek dewletên din werin
bêne girtin, lê bi taybetî astenga li pê‐
şiya koçberên Afganistanê nîşan dan!
Nexêr, ev gotin hemû ne rast in, ya
rast, wekî li jor hat gotin; armanc, pêşî‐
girtina têkiliyên navbêna gelê Kurdis‐
tanê ye. Rastiya wan a din e, ew ne
pêşiyê li koçberan digirin, berovajî, ew
pêşiyê vedikin da

Destar
Ehmed Pelda
Hêman, nîşane yan jî dirûvên ﬁkriyata
mirovahiyê di kîjan zîmanî de zêde
bin, bawer bikin ew ziman û civata wî
zimanî bi kar tîne, pêşketî ne. Zên,
zîhîn, dîn, dîhîn, dîtin, hema ji yek
kokê tên. Lê li gor rewşê wateya wan
jî guheriye ku hemû jî di tevna zimanê
kurdî de hatine hûnandin û derbasî
erebî jî bûne. Lewma gelek kes van
yekser wek peyvên erebî dizanin ku
çewt e. ‘Serwext û sercih/secih’ jî
peyvên xas, xweş û bedew in. Xêncî
vê, koka peyvan çi dibe bila bibe êdî
bûne malê zimanê kurdî. Wek ‘ﬁkir û
hizir’ jî lê zêdekirin pêkan e.
Hemû peyv nîşana behreya, der‐
yaya, zerengiya, kapasîteya zên û
zanîn û derûniya ziman û civata me
nin. Hewce ye ku yeko yeko bibin mi‐
jarên kûr û berﬁreh. Da ku vereşana
her peyvê behreya ﬁkrî ya kurdî nîşan
dide. Bi rastî heke bi şaristaniyên hev‐

ku koçber zêde bibin û li ser koçberan jî
bazirganiyê bikin.
Li vira mijara balkêş ev e ku di roja
30’yê tîrmehê de û li wê herêmê çima
ev mijar xistin rojevê?
Ji ber ku ew roj; salvegera 78’an a
komkujiya 33 welatparêzên kurd bû.
Ew komkujî, di 30’yê tîrmeha 1943’an
de li Ozalpê, bi fermana General Mus‐
tafa Muglali pêk hatibû. Ji vê komkujiyê
welatparêzek bi birîndarî diﬁlite û der‐
basî Rojhilatê dibe û hinek agahdariyê,
qasî ku tê bîra wî qasî ku dîtiye dide.
Jixwe heta ev agahdarî nehatibûn, kesî
nizanibû çi hatiye serê wan kesan jî. Ev
agahdarî jî dîsa kêm in. Ji ber ku bi tenê
komkujî û avêtîna laşên wan a Çemê
Sefo hatiye bîra wî. Lê heta niha jî laşên
wan nehatiye dîtin. Dîwar û xendekan,
bi zanebûn ji vî cihî didin despêkirin.
Jixwe ev sîyaset ya hemû dewletên
mêtinkar e ku ne tenê dijminatiyê bi
zindiyan re dikin, belê bi miriyan re
jî dikin. Ma ka cenazeyên Seyid
Riza û Şêx Seîd û hevalên wan,
ka cenazeyên

Enfalê û hwd.? Her wiha ma her roj
êrîşî şehîdgehan nakin? Cenazeyan bi
kargoyê naşînin malbatan?
Helbet armanceke pêkanîna van
bûyerên wisa heye ku di roj û cihên gi‐
rîng û nasyar de biryarên wan tê girtin.
Ji bo ku tirsê biaﬁrîne û bera nava gel
bide. Lewma van roj û waran hildibijê‐
rin. Ma dagirkirina Efrînê çima di rojên
Newrozê de bû, her wiha dagirkirina
Serêkaniyê û Grêspî û Peymana Şingalê
çima di roja 9 ê Cotmehê de bûn? Ma
êrîşa mezin a li ser Qadên Parastina
Medyayê, çima di roja salvegera jeno‐
sîda ermenan de bû?
Lê çi dibe bila bibe, êdî gelê Kurdis‐
tanê fêrî van lîstik û taktîkan bûye. Erê
helbet êş û keser û xem gelek in, lê edî
ev şêwazên dijî mirovahiyê nema dika‐
rin bi ser kevin. Gelê Kurdistanê, êdî ew
atmosfera tirsê şikandiye, berovajî êdî
hêzên mêtinger ketine nava wê tirsê û
ew tirs dê serê wan bixwe! Serkef‐
tin dibe yê gelê mez‐
lûm û xweragir ê
Kurdistanê!

Şikestina serwextî û secihiyê

çax re bê rûbirûkirin, ji yekî wan jî ne
kêmtir e, lê zêdeyî û hêzbariya wê
yekser berbiçav e.
Bala xwe bidinê, ka pêçeka şaris‐
taniya me bi kîjan rengan hatiye xe‐
milandin? Welatên Sumer, Asur,
Akad, Urartû, Yewnan, Fars, Qef‐
qasya, Misir, Hînd û wekî vê, bi destê
gelek şaristanî, civat, zanînên herêmê
ve xemiliye û xurt bûye. Her wiha dîn
û çandên wek paganî, dînên semavî
wek misilmanî, cihû, xaçperestî,
hîndû, budaî û hwd. Cih û warê me,
yekser ji kaniya van zanînan av vex‐
wariye. Lê belê nexweşî û neçêyî jî
pek hatine. Romî, turanî, mongoliyan
gelek wêranî û wêrtasî jî pêk anîne ku
ji ber kiryarên van yên dijminaniyê,
nexwaziyê, dijberiyê, êşê, azarê jî birî‐
nên me kul bûne.
Jixwe civata me civateke pirdînî,
pirzimanî/zaravî û

pircivakî/cematî/eşîrî ye. Civakên ji
hev cuda bin jî di nav hev de stunên
di bin sîwana şaristaniya tevbinî de
hevpar in.
Lê belê civat xweserê xwe têrê
nake. Her civak li ser hîmekî ava bûye,
xwezayake wî heye. Cih û warê lê dijî
reng dide hal û bextê wî. Çiyayên bi‐
lind, geliyên kûr, deştên bêdawî, zo‐
zanên rengîn, sewal û rawerên
bêhejmar û cureyên bêsînor yek bi
yek ruh û bedena me têr dikin, xurt
dikin, berz dikin. Her kurdek di jiyana
xwe de pir ziman e, pir çand e û pir
zana ye. Him jî ne niha di zemanê
berê de ev bêhtir rengîn û xurt bû. Bi
modernîzmê re gel kete nav dest û
lepên çendîn sermayedar, sazî û dez‐
gehan û dixitime. Êdî bi serweran re
xizmetguzar e û girêdayî ye. Lê civa‐
tên me yên berê azad bûn serbest
bûn. Ji ber ku sazî û dezgehên wan
dorpêç bikin, tune bûn. Belê zemanê
berê cihêrengî baştir bû. Sebebên vê
hene. Gundiyekî salê serdana çend
çiyayan dikir. Li gund xwedî mal, li
çolê wek şivan, li zevîyê wek cotkar û
rencber, li zozana wek koçer gerok
in. Li her deverê jî heval, dost, deste‐
birak hene. Ji bo têkildarbûyînê zi‐
manê hev hîn dibin. Ken û henekên
hev hîn dibin, dostanî, merdî û co‐
merdiya hev hîn dibin. Destekariya
debara hev dikin. Ji hev dizewicin û bi
vî awayî xet û bendên dan û stendinê
xurt dikirin. Her wiha ji ber destê hev
her tiştî hîn dibin.
Belê gava cihêrengî hebe, stunên
cuda û danustandinên wan hebin, ji
ber debarê çûnûhatin hebe, ev nîşana

amûrên liv û tevgeran in. Bi navgînên
hişber û hişyar û serxwe kes berê xwe
didin hev, alavên xwe bi hev re parve
dikin û diguherînîn. Ji sewalan, ji çem
û robaran, kevr û zinaran, dar û beran
sûd werdigirin.
Li ser axa me kesek ji civakê, ji
xwezayê, ji amûran tiştan hîn dibe. Ev
çawa bin, bi çi teşeyî hebûna xwe bi‐
meşînîn, kes jî li gor wê dirûv digire.
Ji vê hêlê ve civata me bextewar
e. Lewma him serwext e û him jî
secih e. Kesekî ku serwext û secih
be, ji hêla zanîstî, hişberî, jîrbûyînê
ve bêhempa ye. Êdî raz û sirra wext
hîn bûye. Zeman pê nikare ku hemû
tevna wê hîn bûye. Se(r)cih e ku êdî
tevna cih û waran hîn bûye. Asoyên
cih, sewal, ajal û rawiran xitim ki‐
rine. Yanî ji hêla zênê ve zanînê ve
hosteyê hosteyan e.
Lê mixabin ev her du gotin, ango
serwext û sercih êdî zêde nayên bika‐
ranîn. Di gotaran, pirtûkan rojname‐
yan û edebiyatê de zêde cih nagirin.
Ev ne kêmasiya van nivîskaran e. Ji
ber ku jiyan diguhere. Êdî ew kesê
îroyîn tenê peyva têgihiştînê bi kar
tîne. Ji ber ku yek gotinên xwe dîkte
dike û dipirse ‘ma tu têgihîştî yî?, an
go fem kir?’ û mixabin kes êdî naﬁ‐
kire, an jî şêwrê nake, dîtinên kesên
cuda hîn nabe. Lewma serwextî û se‐
cihiya kesekî jî nayê li ser rûyê erdê. Ji
ber ku em di jiyana modern de ne.
Kesê serdest dibêje û yê bindest jî di‐
bîhîse. Kesê serdest ferman dide û
kesê bindest jî serê xwe ditewîne.
Axx modernîzm ax te em hêran‐
din, te em korezanî kirin.

Xweşkanî
Felemez Ulug

Bêtehemuliya çand
û zimanê kurdî
Hêzên mêtinger ji bo gelê kurd nebe xwedî
statû serî li hemû rêbazên qirêj didin. Êrî‐
şên ku pêş dikevin, zextên li ser civakê, ne‐
tehemuliya li dijî ziman û çanda kurdî bi vê
mijarê ve girêdayî ne.
Li bakurê Kurdistanê û bajarên Tirki‐
yeyê hema bibêje rojane li dijî gelê kurd
êrîşên nijadperest çêdibin. Bêguman ev êrîş
bi polîtîkaya rejîma AKP‐MHP’ê ve girêdayî
ne. Ji ber ku desthilatdariya heyî xwe li ser
hîmê nijadperestiyê ava kiriye.
Êdî ev êrîş bi awayekî vekirî çêdibin. Mî‐
naka wê ya herî dawî jî helwesta Dîdem
Arslan Yilmaz bû. Bêguman ev ne mijarek ji
rêzê ye. Ev hişmendiya li dijî civaka kurd ra‐
dixe ber çavan.
Beriya niha bi çendekî li Stenbolê 9 ali‐
mên dînî yên endamên Kongreya Îslamî ya
Demokratîk (DİK) û Saziya Alimên Dînî
(DİAY‐DER) bi hinceta ku xutbe bi kurdî
xwendin hatin girtin. Sala borî jî ji ber xutbe
bi kurdî xwendibû meleyê bi navê Alî Boç‐
nak yê 76 salî hatibû girtin û li zîndana Pat‐
nosê jiyana xwe ji dest dabû.
Ev bêtehemuliya li dijî ziman û çanda
kurd polîtîkaya dewletê ye. Li bajarên Tirki‐
yeyê êrîşên nijadperestî yên li ser kurdan‐
pêş dikevin jî encama vê polîkayê ne.
Dewleta tirk ji roja ava bûye, li dijî gelê
kurd polîtîkayên înkar û asîmîlasyonê dido‐
mîne. Di her qada jiyanê de ziman û çanda
kurdî hatiye qedexekirin û êrîşên li dijî yên
bi vî zimanî xebat didin meşandin jî qet kêm
nebûn. Ji ber bi kurdî stran gotine û guhdar
kirine gelek kes hatin girtin. Gelek kes jî ji
ber bi kurdî axivîne rastî êrîşan hatine.
Nijadperestên tirk di geşkirina van êrî‐
şan de ji polîtîkaya dewletê ya înkar û asî‐
mîlasyonê hêz girtin. Di encama vê
polîtîkayê de li dijî gelê kurd sûc pêk tên.
Rola ragihandina tirk jî di van êrîşan de di‐
yarker e. Ragihandina tirk mîna amûreke
şerê taybet weşanê dike. Êrîş û zextên pêş
dikevin jî encama vê weşana kirêt in.
Endamên Navenda Çanda Mezopo‐
tamyayê dê li Stenbolê şanoyan pêşkêş
bikirana. Beriya lîstik destpê bike polîsan
avêtin ser salona şanoyê û şano qedexe
kirin.
Qadeke din ya ku zextên bi dijwarî tên
meşandin jî zindan in. Bi hezaran girtyên li
zindanê Tirkiyeyê dîlgirtîne ji ber vê polîtî‐
kaya dijkurd nikarin bi ziman û çanda xwe
rabin. Pirtûk, rojaname û weşanên bi zi‐
manê kurdî tên qedexekirin. Girtî nikarin bi
zimanê xwe yên zikmakî xwe îfade bikin û
xwe biparêzin. Girtiyên bi riya telefonê bi
malbatên xwe re bi kurdî diaxivin telefonên
wan tên girtin. Herî dawî li girtîgeha Xar‐
pêtê Hevseroka KCD’ê Leyla Guven jî di nav
de ji bo 9 girtiyên jin, ji ber ku bi kurdî axivîn
cezayê disîplînê hat dayîn.
Dewleta tirk bi tu awayî tehemulî ziman
û çanda kurdî nake. Di çarçoveya biryarên
KHK’ê de gelek sazî, dezgeh, rojname, tel‐
evîzyon û ajansên kurdî hatin girtin. Bi
sedan kes ji ber bi kurdî xebat daye meşan‐
din hatin girtin.
Li şarederiyên HDP’ê yên ji aliyê rejîmê
ve hatin dagirkirin zimanê kurdî hat qede‐
xekirin. Dawî li xebatê kurdî hat anîn û des‐
tûr nehat dayin ku xebatkarên şaredariyê bi
kurdî xebat bidin meşandin.
Ev dijîtiya kurd ya îro wek polîtîkaya
sereke ya dewletê tê dîtin li ser hemû beşê
civakê tê ferzkirin. Di encama vê polîtîkaya
kirêt de li ser civaka kurd û bi taybet jî
ziman û çanda kurd êrîşeke pir mezin
heye. Êrîşên nijadperestan ên li ser kurdan
jî bi vê siyaseta dijkurd ve girêdayî ye.
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Iraq li ser sêla sor e
Serdem Silo
Xwepêşandanên di sala 2019’an de li
Iraqê rû dan wekî ‘Şoreşa Cotmehê’
jî tê zanîn. Di 1’ê cotmeha 2019’an
de, li Bexda û parêzgehên başûrê
Iraqê, li hemberî têkçûna rewşa
aborî, zêdebûna gendelî û bêkariyê
ya ya li welat dest pê kirin. Xwepê‐
şandêran daxwazên xwe heta hilwe‐
şandina rêjîma desthilatdar bilind
kirin û di encamê de hikûmeta Adil
Ebid El‐Muhdî istîfa kir û hikûmeteke
demkî hate avakirin. Pê re jî hilbijar‐
tinên pêşwext hatin diyarkirin. Hêzên
ewlehiyê jî bi darê zorê li hemberî
xwepêşandêran derketin û çek jî bi
kar anîn. Di encamê de nêzî hezar
xwepêşandêran jiyanên xwe ji dest
dan û bêhtirî 15 hezar xwepêşandê‐
rên din jî birîndar bûn.
Di encama xwepêşandanên cot‐
mehê de hikûmeta serokwezîrê berê
Adil Ebid El‐Muhdî di dawiya meha
mijdara 2019’an de istîfa kir. Piştre
serokwezîrê niha Mistefa El‐Kazimî
hate erkdarkirin. El‐Kazimî jî ragi‐
hand ku dê hemû daxwazên şoreşa
cotmehê pêk bîne. Lê heta niha El‐
Kazimî tu çaksaziyeke rasteqîn pêk
neaniye da ku rewşa jiyanî û aborî ya
xirab li Iraqê were başkirin. Berovajî
wê nirxa dînarên Iraqê li hemberî
dolar gelekî daket.
Dosyeya ewlehiyê li Iraqê jî heta
niha nehatiye çareserkirin. Ya rastî
hikûmeta Iraqê nikaribû dosyeya DA‐
IŞ’ê bi dawî bike; tevî ku di kanûna
2017’an de li dijî DAIŞ’ê serkeftina
cografîk hate ragihandin. Lê hê jî
DAIŞ bi hêsanî di axa Iraqê de tevdi‐
gere û di van demên dawî de jî êrî‐
şên xwe li dijî hêzên Iraqê zêde
kirine. Gelek kes jî der barê vegereke
xurt a DAIŞ’ê ya li ser qada Iraqê de
metirsiyên xwe tînin ziman.
Li gorî çavdêran hin hêzên derve
hê jî alîkariya DAIŞ’ê dikin. Rayeda‐
rekî şepêla El‐Sedir ê bi navê Hakim
El‐Zamlî eşkere kir ku Tirkiye û he‐
rêma Kurdistanê derbasbûna DAIŞ’ê
bi awayekî veşartî ber bi Iraqê ve
hêsan dikin. Gelek raporên navnete‐
weyî jî aşkere dikin ku pêkan e DAIŞ
cardin vegere Iraq û Sûriyeyê.
Tevî sozên El‐Kazimî der barê
çaksazî û peydakirina derfetên kar ji
ciwanan re û başkirina rewşa jiyanî
de, dîsa jî rewşa aborî li seranserî
Iraqê serûbinê hev bûye. Bi taybet
piştî ku nirxê dînarê li hemberî do‐

Rizoyê Xerzî
Herêma Pêncşêr ya ku niha bi tenê li
derveyî desthilata Talîbanê maye di
hemû dîroka xwe de li ber xwe daye
û navê xwe ji serpêhatiya lehengên
xwe girtiye. Eslê navê herêmê ‘pênc
şêr’ e lê ereb bi kurtahî navê Benşêr
lê dikin.
Çîroka navê vê herêmê ji bûye‐
reke dîrokî tê. Li gorî ku xelkê he‐
rêmê dibêjin; di sedsala 10’an de
pênc birayan bendavek li pêşiya le‐
hiyê ava kirine û bajarê xwe paras‐
tine. Lewre navê pênc şêr li wan
birayan hatiye kirin.
Navê pênc şêr li wê newalê ha‐
tiye kirin û herêm jî bi wî navî tê nas‐
kirin. Herêma Pêncşêr 130 km dûrî
paytext Kabulê ye û dikeve aliyê sî‐
norê Pakistanê. Derdora 173 hezar
kes li herêmê dijîn û piraniya wan ji
neteweya tacîk in.
Li vê herêmê di dema hewldana

Ev bûyerên ku li Iraqê rû didin, wekî yên salên borî ne û ev yek nîşan dide ku alozî dê ji berê girantir bibe. Digel
ku hilbijartinên pêşwext di rojevê de ye jî hikûmeta Iraqê ji bo aloziya aborî ya welêt çareyekê peyda nekiriye
larê gelekî daket ev qewimî. Her
wiha li aliyekî din jî buhaya petrolê
bilind bûye.
Ji bilî vê yekê, ji destpêka îsal ve li
hin parêzgehên Iraqê xwepêşandanên
li hemberî têkçûna rewşa jiyanî li
qadan hatin lidarxistin û bi taybet piştî
daketina nirxê dînarê li hemberî do‐
larê. Ji destpêka îsal ve bi dehan xwe‐
pêşandêran li ser destên hêzên
ewlehiyê jiyanên xwe ji dest dan û bi
taybet li parêzgeha El‐Besrayê gelek
kes jî birîndar bûn. Her wiha karmen‐
dên girêbestan û wekaletan nerazî‐
bûna xwe anîn ziman. Li aliyekî din
rêjeya kuştin, revandin û girtina çalak‐
vanan li qadên xwepêşandanan zêde
bû. Ev bûyerên ku niha rû didin jî nîşa‐
neya şoreşeke weke şoreşa cotmeha
2019’an li Iraqê ye.
Di eslê xwe de ev bûyerên li Iraqê
rû didin, wekî rûdanên salên borî ne û
ev yek nîşan dide ku alozî dê ji berê gi‐
rantir bibe. Tevî ku hilbijartinên pêş‐
wext li ser daxwaza serokwezîrê niha
Mistefa El‐Kazimî li ber derî ye (10
cotmeha bê) jî hilbijartin ji daxwaza
iraqiyan û aloziya aborî ya welêt re
tiştekî peyda nake. Nemaze gelek bi‐
lokên siyasî vekişîna xwe ji hilbijarti‐
nan ragihandin û di nava wan de
şepêla El‐Sedir jî heye ku ev jî li Iraqê
biloka herî mezin e. Çavdêr destnîşan
dikin ku alozî girantir bûye: Ji ber ku
El‐Kazimî nikaribû dosyeya ewlehî û
darayiyê bi gelek dosyeyên din re ça‐
reser bike. Bi taybet aliyên şîayî piştî
ku El‐Suleymanî hate kuştin, zextên
xwe zêde dikin û bi israr daxwaza der‐
ketina hêzên Amerîkayê ji Iraqê dikin.
Dema ku em li rewşa Iraqê ji başûr
heta bakur temaşe dikin, em dibînin
ku gelek hêzên herêmî û navneteweyî

tê de xwedî ajandayên taybet in û her
yek ji wan bi riya leşkerkirina gelek
komên çekdarî dixwaze ajandaya xwe
pêk bîne. Heta DAIŞ û birayên wî ji bo
armanc û ajandayên xwe yên stratejîk
li Iraqê pêk bînin û di encamê de ser‐
weriya xwe li ser qada Iraqê ferz bikin.
Tirkiye û Îran du hêzên nefermî ne ku
li herêmên Iraqê bi cih bûne. Her du jî
pêşbirkiya hevûdu li ser axa Iraqê
dikin; bi armanca ku serweriya xwe li
ser Iraqê ferz bikin. Bi taybet li herê‐
mên bi nakok yên girêdayî madeya
140’î li van herêman tevliheviyeke
ewlehî û valahiyeke ewlehiyê tê jiyîn,
ev yek jî rê ji komên çekdar re hêsan
dike da ku serweriya xwe li van herê‐
man ferz bikin. Li gorî çavkaniyên leş‐
kerî yên iraqî, li Iraqê nêzî 7 hezar
endamên çeteyan hene û ji aliyê
hêzên derve ve tên fînansekirin.
Ji ber ku Tirkiye û Îran di Iraqê de
xwedî ajandayên taybet in, Îran piştgi‐
riya hêzên şîayî dike da ku hîlala xwe
ya şîayî ava bike û eniya xwe ya hundi‐
rîn bi riya Iraqê biparêze. Tirkiyê jî
hewl dide bi turkmenan bêhtir den‐
gên sunniyan werbigire; bi armanca
ku bi hêsanî serweriya xwe li ser herê‐
mên Kerkûk û Mûsilê ferz bike. Her du
jî dixwazin serweriya xwe li herêmên
petrolê û dergehên sînor ferz bikin da
ku karibin aboriya xwe ya hundirîn geş
bikin. Nemaze her du welat jî di alozi‐
yên aborî yên giran re derbas dibin û

dixwazin gotina wan a siyasî li Iraqê
were bihîstin.
Tirkiye û Îran dixwazin di hilbijarti‐
nên bê de bêhtir dengên alîgir werbi‐
girin da ku bi riya van kesan serweriya
xwe li ser parlemana Iraqê jî ferz bikin
û di encamê de qanûnên parlemanê li
gorî xwe derbixin û bi vê yekê dê ser‐
weriya xwe li ser qada siyasî ya Iraqê jî
ferz bikin.
Pêşbirkiya Tirkiye û Îranê ya li ser
qada Iraqê nîşana têkçûna Iraqê ye û
ev jî dide diyarkirin ku bêaramiyeke
hemdem dê li Iraqê were meşandin.
Di van rewşan de jî ne pêkan e hilbi‐
jartin bêne lidarxistin. Ji ber ku Iraq di
rewşeke aloz a giran re derbas dibe û
bi vê yekê kaxeza çaksaziyê ku El‐Ka‐
zimî pêşkêş kiriye tê şewitandin.
Ji ber ku gelek dosyeyên wê hê jî
taloqkirî ne û nehatine çareserkirin. Di
vê dema bê de, tişta ku li benda Iraqê
ye ev e: ‘Dibe ku qada Iraqê bi şerekî
navxweyî re rû bi rû bimîne û agirê wê
bi hêsanî neyê vemirandin.’ Her wiha
hê jî çalakvanên Iraqê ji hikûmeta El‐
Kazimî daxwaz dikin ku kujerên xwe‐
pêşandêran bêne aşkerakirin.
Xwepêşandêr gefan li hikûmetê dix‐
win ku dê careke din vegerin kolanan
û xwepêşandanan beriya hilbijartinan
li dar bixin. Gelek çavdêrên rewşa si‐
yasî ya Iraqê dibînin ku eger hilbijartin
di dema xwe de jî bêne lidarxistin alo‐
ziya siyasî dê girantir bibe.

Çîroka balkêş a herêma
Pêncşêr a Afganistanê
Rûsyayê ya dagirkirinê de jî û di
dema desthilata Talîbanê de jî tu
caran neketiye bin desthilata kesekî.
Yek ji kelehên berxwedana li dijî da‐
girkeran û Talîbanê bû.
Niha jî piştî ku dîsa Talîbanê dest‐
hilatiya Afganistanê xiste bin kont‐
rola xwe, cîgirê serokê Afganistanê
Amrulah Salih û Ehmed Mesûdê kurê
Ehmed Şah Mesûd berê xwe dan he‐
rêma Pêncşêr û banga berxwedanê li
gelê herêmê kirin.
Ehmed Mesûd dixwaze ku herêma
wan bi rêveberiyeke nenavendî were
birêvebirin û her kes di bin banê eda‐

leta civakî, wekhevî û azadiyê de bijî.
Xelkê herêmê bi berxwedana xwe
ya li hemberî Rûsyayê û ya li hemberî
Talîbanê serbilind in. Herêma Pênc‐
şêrê bi serkêşiya Ehmed Şah Mesûd
10 salan li hemberî Rûsyayê jî li ber
xwe dabû û der barê berxwedana
Ehmed Şah Mesûd de lêkolînerê rûsî
prof. Mark Galeotti wiha dibêje: “Şêr li
vê herêmê hirçê rûsî kedî dike.”
Wekî din jî ev herêm ji aliyê erd‐
nîgariyê ve jî cihekî pir asê ye û
xwedî çiyayên bilind û şikeft û newa‐
lên asê ye ku ji bo berxwedanê cihekî
gelekî guncav e.

Lê niha pirs ew e ku gelo dê kurê
Ehmed Şah Mesûd jî karibe wekî bavê
xwe li hemberî Talîbanê bi ser bikeve
an na. Rewş û şert û mercên heyî ge‐
lekî hatine guhertin û wiha tê payîn ku
bêyî alîkariya hêzeke derve ew dê ni‐
karibin zêde li ber xwe bidin.
Hêjayî gotinê ye ku niha herêm ji
aliyê çekdarên Talîbanê ve dorpêçkirî
ye û bang li Ehmed Mesûd tê kirin ku
Pêncşêrê radestî wan bike. Li hemberî
wê yekê Ehmed Mesûd jî hin şert û
mercên xwe ji bo diyalog û çareseri‐
yeke aştiyane rêz dike lê heta niha bi
hev re negihane tu encamekê.
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Kurdistan
Lezgiyeva

Sektora enerjiyê ya
Asyaya Başûr - Rojhilat
Li gorî hesabên Ajansa Enerjiyê ya Navnete‐
weyî, ji pêncan yek gazên serayê yên ger‐
dûnî ji komirê ne. Ya rastir, ji ber santralên
komirê yên ku wê bi kar tînin bi xwe ye. Ew
jî bi taybetî li Asyayê belav bûne. Pêşketina
sektora enerjiyê bi giranî li paş meylên ger‐
dûnî yên veguheztina çavkaniyên enerjiya
nûjenkirî an jî kêmî gaza xwezayî ye. Hê jî
komira ‘qirêj’ serdest e. Brîtaniyan gotin ku
wan çareyek ji vê pirsgirêkê re dîtiye.
Pargîdaniya sîgortayê ya Brîtanî Pruden‐
tial, bi Bankaya Pêşveçûnê ya Asyayê (ADB),
planeke girseyî ya li dijî germbûna gerdûnî
aşkera kir. Kirîna santralên komirê li gorî ‘15
sal berê ber bi bêalîbûna karbonê’ ve diçe.
Li paş vê hevoka rêk û pêk, di eslê
xwe de ramana kêmkirina bilez a qeba‐
reya hilberîna elektrîkê heye û dûv re jî
hilweşandina bêkêmasî ya tesîsên hêza
komirê heye.
Dibe ku ev raman wekî hewesa saf a
‘ucubeyên kesk’ xuya bike. Lê ji bo vê
hewesê ji hêla xwediyên darayiyên
mezin ên navdewletî HSBC û Citî ve bi
rengekî aktîf piştgirî hat. Ev tê vê wateyê
ku gelek dirav di projeyê de tê xerckirin.
Çima banker û heweskar dê ji nişka ve
ewqas xêrxwaziyê bikin?
Bersiva vê pirsê diyar e. Eleqeya ji bo
santralên komirê yên li Asyayê jixweber çê‐
nebû. Piştî ku Çînê di mijdara 2020’î de, li
ser bingeha Komeleya Neteweyên Asyaya
Başûr‐Rojhilat (ASEAN), Hevkariya Aboriya
Berﬁreh a Herêmî ragihand, damezrandina
koma girtî ya aborî ya Çînî li herêmê tenê
mijareke demkî bû.
Li gorî Pekînê, ji bo pêkhatina dawîn a
norm, rêzik û mekanîzmayên pêwîst yên ji
bo hevkariya aborî ya herêmî dê 15 sal bi‐
domin. Neteweyên Yekbûyî dema ku têko‐
şîna xilaskirina gerdûnê ji germbûna zêde
dikin, bi hikûmetên welatên asyayî re li hev
kirine ku herî dereng heta 2035‐2040’an ‘ji
komirê dûr nekevin.’
Li hember vê paşeroja ‘15 sal berê’ bi
rengên nû dilîze. Ger di destpêkê de
peyman li ser bingeha ramana teknîkî ya
ji nû ve sazkirina hêza asyayî ya bigaz (bi
piranî û eslê xwe Amerîkî) bûn, niha
‘têgeh guheriye.’
Li cîhana rojavayî, komeke sigortayî û
fînanserên navneteweyî derdikevin holê ku
dixwazin santralên komirê yên li Asyayê bi‐
kirin heya ku Çîn sînorên hêzê bigire lê ev
yek formalîte ye da ku qutiyek din bixe nav
mekanîzmaya bilez a mezinbûna aborî ya li
herêma Asyayê ye. Li gorî pisporên Wood
Mackenzieyê, di sala 2018’an de hewceda‐
riyên enerjiya Asyaya Başûr‐Rojhilat 1.05
PW / h bûn. Di sala 2040’î de, tê texmîn
kirin ku xerckirina enerjiyê bigihîje 2.46
PWh. Para ‘komirê’ ji %36 tê texmîn kirin. Ji
ber vê yekê, bi zorê xistina santralên ko‐
mirê, ji bilî xema fermî ya ji bo xwezayê dê
rêjeya mezinbûna aborî ya li Asyaya Başûr‐
Rojhilat jî nîvî bike. Her wiha ji ber enteg‐
rasyona wan a di çarçoveya hevkariya
aboriyê de, ew ê pêşketina hêza aborî ya
tevahiya hêza ‘Çînî’ ya derketî jî pir kêm
bike. Plan mezin xuya dike. Pêdivî heye ku
rêyekê bibînin da ku xwediyên asyayî sant‐
ralên komirê xwe biﬁroşin. Lê tê xuyakirin
ku ew ji ber perspektîfan daxwazeke wisa
nakin. Ev tê vê wateyê ku divê em li benda
konferansa navneteweyî ya avhewayê bin.
Divê ‘hawîrdorparêz’ hewl bidin ku hin ted‐
bîran bigirin. Da ku destê hikûmetên Başûr
û Rojhilatê Asyayê bizivirînin.
Bi rastî mirov nizane ku dê encamên
çawa derkevin, lê aşkera ye, ew lobiyên ko‐
meleyê dê wan bi tundî mecbûr bikin bêyî
ku şantajê bikin ‘hawîrdorê biparêzin’.
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Sûcên şer û teşwîqa
vegera gelê Efrînê
Fewaz Reşo

Amerîka û hevsengiyên
nû yên li Rojhilata Navîn
H.Halît Alaçati
Li Rojhilata Navîn cardin serdemek xe‐
ternak û qasî xeternak ew qas jî dîrokî
tê jiyîn. Lê vê serdemê nû dest pê nekir.
Encama maweyeke dûr û dirêj e. Piştî
şerê sar ê cîhanê bi têkçûyîna sosya‐
lîzma pêkhatî têk çû, DYA bû sermiyan û
serwerê yekemîn ê cîhanê. Bi projeyên
Pergala Nû ya Cîhanê (PNA) û Projeya
Mezin a Rojhilata Navîn xwest ku kapî‐
talîzmê li tevahiya cîhanê bi cih bike û
cîhanê li gorî berjewendiyên xwe ji nû
ve dizayn bike.
Di vê çarçoveyê de gelek hewl jî
dan. Di aliyê polîtîk, ekonomîk û leş‐
kerî de gelek xebat hatin kirin. Lê rûyê
herî zêde li ber çavan bêguman muda‐
xaleyên leşkerî bûn. Afganistan û Iraq
mînakên vê yekê bûn. DYA hêzek
mezin a polîtîk, teknolojîk û leşkerî ye.
Di aliyê hilweşandinê de gelek serkeftî
ye lê nikare di aliyê avakirinê de
heman serkeftinê nîşan bide. Mînakên
vê yên herî berbiçav Afganistan û Iraq
in. Di demek kin de ev her du netewe‐
dewletên despotîk hilweşandin. Lê
ligel kûlfeteke mezin a ekonomîk, si‐
yasî, leşkerî û însanî jî nekarî van wela‐
tan înşa bike. Ne di aliyê polîtîk, îdarî
ne jî di aliyê pergalî de.
Sedema xitimîna DYA’yê ev e. Ji ber
ku nekarî pergal ava bike, hindî çû kûl‐
feta mûdaxaleyan giran bû. Ev kûlfeta
êdî di her hilbijartinê de dibin mijareke
sereke. Soza vekişandina leşkeran û ra‐
westandina mezaxtinên ji derve tê
dayîn. Ji dema Obama heta niha ev
rewş bûye parametreyeke girîng a polî‐
tîkaya DYA’yê. Bêguman vekişandina ji
deverên pevçûnî yên cîhanê ji bo hê‐
zeke hegemonîk ne hêsan e. Dê enca‐
mên girîng ên vê yekê hebin.
Bandora sereke jî dê li ser hege‐
monyaya DYA’yê ya gerdûnî be. Ji ber
ku tişta DYA’yê dike DYA belavbûna wê
ya leşkerî û girêdayî vê yekê polîtîk, eko‐
nomîk a li rûyê cîhanê ye. Ku ev hebûna
leşkerî nebe bêguman dê bandora polî‐
tîk û ekonomik jî di astek gelek jêr de
be. DYA vê yekê dizane lê rastiyek jî
heye ku nikare çareyekê jî peyda bike.
Berê bi piştgiriya destpot û dîktatoran
dikarî heta astekê vî karî bike. Lê di en‐
cama pêşveçûnên civakî de êdî her
çend salan carekê civak li hemberî des‐

potan serî radike. Ev jî hevsengiyekê ji
bo DYA’yê ku ji nûve destpê bike, der‐
dixe holê. Ev tê wateya kûlfetek nû ya
aborî, siyasî û leşkerî.
DYA êdî naxwaze vî barî rabike. Ji bo
wê bi gotina, ‘Em dê xwe ji şerên heta
hetayê vekişînin’ xwe ji deverên bi pirs‐
girêk ên cîhanê vedikişîne. Dema em bi
vî çavî lê binêrin, vekişîna DYA’yê ya ji
Afganistanê em dikarin wekî têkçûnekê
binirxînin. Lê ev ne têkçûneke li hem‐
berî Talîbanê ye. Ev têkçûnek pergala
kapîtalîzmê ye. Pergal êdî nikare pirsgi‐
rêkên civakan çareser bike. Hindî diçe
zêdetir dike. Hemû mudaxaleyên wê
yên ji bo çareserkirinê bi pirsgirêk, qey‐
ran û qaosên nû encam dibe.
Ji ber vê werçerxa bêencam ya ku
her tim xwe dubare dike, DYA’yê bi ve‐
kişîna Afganistanê ji bo xwe û cîhanê
serdemeke nû da destpêkirin. Ji bo
DYA’yê encama herî mezin, bandora wê
ya leşkerî dê di aliyê gerdûnî de her biçe
kêm bibe. Girêdayî vê yekê dê rêjeya
aboriya wê jî bi awayekî paralel qels
bibe. Ev di heman demê de destpêka
paşketina hegemonyaya DYA’yê ye. Li
aliyê din paşvekişîna DYA’yê dê bi xwe
re, di qada navneteweyî de valahiyeke
polîtîk derxe holê.
Ji bo valahiya vekişîna DYA dihêle
dagirin dê gelek hêzên cuda hewil bidin.
Ev di aliyê gerdûnî de Çîn û Rûsya ne. Di
aliyê herêmî de jî dewletên despotîk ên
wekî Îran û Tirkiyeyê ne. Ji niha de
hewldanek van a wiha heye. Rûsya û
Çîn ji niha de hewl didin têkiliyan bi paş‐
verûtiya Talîbanê re pêş bixin. Li ser vê
bingehê li Rojhilata Navîn xwe bikin hê‐
zeke sereke. Îran jî digel nakokiyên mez‐
hebî yên bi Talîbanê re hewl dide bigire
bin bandora xwe. Li aliyê din Tirkiye dix‐
waze vê pêşketina paşverû bi kar bîne û
li Rojhilata Navîn hêza xwe zêde bike.
Lê rastêyek pir zelal li holê ye. Ne
Çîn û Rûsya di aliyê gerdûnî de dikarin
valahiya DYA’yê dagirin, ne jî Tirkiye û
Îran dikarin di aliyê herêmî de vê vala‐
hiyê dagirin. Ji ber ku paşvekişandina
DYA’yê ne ji ber kêmbûna hêza wê ya
leşkerî, aborî/teknolojik û siyasî ye. Se‐
dema vekişîna wê pergalî ye. Nikare li
van welatan pergalek civakê bi rê ve
bibe, ava bike. Bi vê boneyê tişta
DYA’yê nekarî bike, ne mimkûn e hêzên
din bikaribin bikin.

Hêza wan a aborî, leşkerî û siyasî
tevan qasî DYA’yê nîne. Di aliyê avaki‐
rina pergalê û înşakirine de jî nikarin avê
li destê DYA’yê bikin. Ji ber ku kopyayek
qelp a DYA’yê ne. Li welatên xwe jî nika‐
rin pirsgirêkên civakê çareser bikin. Bi
darê zorê civakê kontrol dikin û xwe li
ser piyan digirin. Ne mimkûn e li wela‐
tek din barê aborî, leşkerî û siyasî bigirin
ser milê xwe û bibin hêzek avaker. Ji bo
wê dê hewil bidin ku valahiyê dagirin lê
DYA bîst sih sal îdare kiribe, ev ancax ça‐
rêka vê îdare bikin. Dê kaosê kûrtir bikin
û bi awayek kirêtir vekişin.
Ji bo mayîna li welatekî berî her tiştî
pêwistî bi demokrasî û hêza înşakirinê
heye. Ev her du jî li gel pergala kapîtalîst
nemane. Xitimî ye. Xitimîn ne tenê ya
DYA’yê ye. Ya hemû hêz û dewletên
perçeyê vê pergalê ne. Dewletên niha
heyîn teva jî beş û parçeyek pergala ka‐
pîtalîst in. Bi kurtasî pêwistî bi hêzek
xwedî paradîgma û îdeolojiyek nû heye.
Li ser rûyê cîhanê jî niha tenê hêzek bi vî
awayî heye. Ew jî Tevgera Azadiya Kur‐
distanê ye. Xitimîn û kaos pergalî ye û
encax çareserî jî pergalî be.
Tevgera Azadiya Kurdistanê niha
pêşengiya pergalek alternatîfa kapîta‐
lîzmê dike. Ji bo wê xwedî hêzeke
mezin a teorîk, îdeolojîk û paradîgmayî
ye. Pêşiya wê vekiriye. Ji xwe êrîşên li
hemberî Tevgera Azadiya Kurdistanê
yên demên dawî jî encama vê yekê ye.
Bi taybetî piştî Şoreşa Rojava ev yek
zêdetir derkete holê. Tirsa xwediyên
pergala kapîtalîzmê jî ev e. Êrîşên
dewleta tirk ên demên dawî ji vê ras‐
tiyê azade û cuda nînin.
Li aliyek vî şer û têkoşînê hêzên ka‐
pîtalîzmê û forma wê ya siyasî netew
dewletê hene, li aliyê din hêzên şarista‐
niya demokratik û forma wê ya siyasî
xweseriya demokratik hene. Kûrbûna
kaosa gerdûnî jî çareserkirina vê kaosê jî
dê li gorî têkoşîna van her du aliyan teşe
bigire. Bi taybetî têkoşîna Tevgera Aza‐
diya Kurdistanê bi boneya vê rewşê di
serdemek xeternak de derbas dibe. Li
aliyekê ﬁrsenda pêşengiya mirovahiyê
bike û li aliyê din talûkeya êrîşên hêzên
modernîteya kapîtalîst. Di deh salên pê‐
şiya me de dê teşedariya cîhanê ya nû li
ser van esasan dîzayn bibe. Ji bo wê
dem dema li dijî êrîşan berxwedanê û ji
bo pêşengiya gelan jî têkoşînê ye.

Bi behane û hincetên derew û dermirovî
ku hemû cîhan dizane bêbextî ye, êrîşî
mirov û mirovahiyê dikin. Xwe li ser wan
êrîşan mezin û ava dikin, aborî û berje‐
wendiyên xwe pêk tînin, her wiha gelan
rûbirûyî qirkirina etknîkî, dînî û cinsî dihê‐
lin. Demograﬁya herêman diguherînin,
xwezayê qir dikin, şûnwaran talan dikin,
ew jî dewletên hegemon û kapîtalîst in.
Modernîteya kapîtalîst Rojhilata Navîn ji
xwe re kiriye goleke qezenc û endustiriyê,
vê yekê bi nûnertiya dewleta tirk û serkê‐
şiya Erdogan dike.
Dîroka dewleta tirk ji peydabûna Os‐
maniyê heta niha tijî komkujî û qetilam e.
Dagirkerî li herêma Rojhilata Navîn xwe bi
êrîşên li dijî gelên resen û komkujiyên qe‐
landinê re mezin dike. Ji gelên herêmê
sîxur, ajan, nandoz û çeteyan çêdike, per‐
werde dike û li dijî xizmên wan bi kar tîne.
Ev yek bi hovîtî, şerê taybet û çapemeni‐
yeke pir xurt a derexlaqî ku 24 saetan li
ser mirovan dixebitin, pêk tê.
Sûcên Tirkiyeyê yên li Efrînê
Bi şer û krîza Sûriyeyê re pêşiyê
destwerdana dewleta tirk pêk hat.
Hema bibêje hemû amadekarî hatibûn
kirin ku çawa şoreşa Sûriyeyê vegerîni‐
nin krîzê û muxalifên sûrîyeyî bikin
çete, ji cewherê wan bi dûr bixin û li dijî
hev rakişînin. Bêguman destwerdana
faşîzma tirk li Sûriyeyê, di radeya yeke‐
mîn de li hemberî gelê kurd ê li roja‐
vayê Kurdistanê bû ku dixwest tu
destkeftiyên wan çênebin û da ku ban‐
dor li bakurê Kurdistanê neke. Hemû
çeteyên sûrîyeyî bi ferman û perspektî‐
fên dewleta tirk berê xwe ji armancên
sereke yên hilweşîna rejîma Baasê û
desthilata Esed dan herêmên kurdan.
Çeteyên sûrîyeyî ji Efrînê bigire heta bi
Dêrikê angu ji rojavayê bakurê Sûriyeyê
heta bi rojhilatê bakurê Sûriyeyê êrîşî
kurdan kirin. Lê li hemberî wan êrîşan
gelê kurd ê Rojava di şoreşê de xeta sê‐
yemîn hilbijart, hêza xwe ji ciwanên
xwe ava kir, ew jî YPG û YPJ’ê ye, piştre
qada siyasî ya Rojava Rêveberiya Xwe‐
ser ava kir. Di herêmên Rêveberiya
Xweser de, li gel YPG û YPJ’ê, HSD hat
avakirin ku tê de ji hemû pêkhateyên li
herêmên Rêveberiya Xweser hene.
Di 20’ê çileya 2018’an de saet 4’ê
berêvara roja şemiyê, dewleta tirk û bi
zêdetirî 50 hezar çeteyên sûrîyeyî tevî
çekên pêşketî, qedexekirî, çapemeniya
wan û ya cîhanê, bi nêzî 70 balaﬁrên
şer û keşfê êrîşî kantona Efrînê kirin ku
tê de ji hemû deverên Sûriyeyê welati‐
yên ji ber rewşa şer reviyabûn û lê bi
cih bûbûn hebûn. Dagirkerî û çeteyên
wê di êrîşên xwe de îdia dikirin ku ew
êrîşî YPG û YPJ’ê dikin, lê di rastiyê de
ne dar, ne kevir, ne lawir, ne jî şûnwar
û dibistanên herêmê ji êrîşan bê par
man. Wekî çawa agirek bi daristanekê
bikeve, ter û hişk bide ber xwe, dagir‐
kerî û çeteyên xwe jî wisa dikirin û li
gorî qanûnên navneteweyî ku di şeran
de qedexe ye jin, zarok, xweza û şûn‐
war werin armanckirin, hemûyan bin
pê kirin. Lê li beramberî vê hovîtiyê
ciwan û şêniyên Efrînê berxwedaneke
bêhempa li hemberî duyemîn hêza NA‐
TO’yê sekînin û berxwedaneke pîroz di
çarçoveya ‘Berxwedana Serdemê’ de
raber kirin. Lê di rastiyê de ew ne jî propa‐
ganda yan jî xwemezinkirinek e, şêniyên
Efrînê li hemberî tevahiya hêzên hegemon
sekinînin. Di encamê de hêzên hegemon
ên bi nûnertiya dewleta tirk a bi serkêşiya
Erdogan kantona Efrînê di 18’ê adara
2018’an de dagir kirin. Bi wê re şêniyên

wê neçar man ku ji Efrînê derkevin û berê
xwe bidin herêmên nêzî Efrînê ku piştî riz‐
garkirina wê vegerin. Şêniyan berê xwe da
kantona Şehbayê. Lê hin şênî jî ji ber dor‐
pêçkirina hin gundan asê man û nikarîbûn
derketana.
Ji roja dagirkirina Efrînê û heta niha ve
dagirker û çeteyên xwe tu rêbaz û hovîtî
nehiştin bi serê şêniyên resen de nekirin,
şêniyan bi hincetên danûstandina bi Rêve‐
beriya Xweser re, digirin, direvînin, qetil
dikin, tecawîzî jinan dikin. Digel wê jî
hemû şûnwar û girên dîrokî hem bi ar‐
manca dizîna entîka û asran hem jî bi ar‐
manca guhartina demografîk û qirkirina
çanda Efrînê rast û dûz kirin. Xweza jî bi‐
hovîtiya wan re rû bi rû ye, darên zeytû‐
nan, gûzan, hinar, behîv û hwd.
dişewitînin, qut dikin, dikin komir û li
sûkên derve diﬁroşin. Zeyta Efrînê li
Spanya, Ewropa û Amerîkayê tê ﬁrotin. Bi
hezaran şênî hatin revandin û bi îşkenceyê
hatin qetilkirin û yên nehatine qetilkirin jî
bê hiş man. Bo nimûne şêniyekî ji gundê
Dêrsewanê yê girêdayî navçeya Şera ya
Efrînê ye, dema xwest vegere mala xwe
çeteyan ew girtin û wekî mezinên xwe
qazox kirin. Niha jî ew kes li gundê Babi‐
nisê yê Şehbayê ye. Bi sedan jinên ku di
girtîgehên wan de hatine tecawîzkirin û îş‐
kencekirin hene, bi taybet li ser destê çe‐
teyên Hemzat û Emşat û piştî dayîna
fîdyeyan û derketinê, niha li Şehbayê ne.
Li gorî şahideyên wan bi sedan mîna wan
hîna di girtîgehan de ne û çarenûsa wan
ne diyar e.
Avahiyên mêtingehiyê yên şermê
Bi dagirkirinê re, yekser guhertina
demografîk kete dewrê. Niha bi dehan
avahiyên mêtingehiyê bi hevkariya
Kiwêt û Qeterê hatine avakirin. Têde
malbatên çeteyan, ﬁlistînî, efganî hwd.
hatine bicihkirin.
Girêdayî vê beriya çend rojan endamê
ENKS’ê û Îtîlafa Sûrî Ebdulhekîm Beşar go‐
tibû tu sûc li Efrînê tune ne û Rêveberiya
Xweser vê behaneyê dike ku şêniyên Ef‐
rînê venegerin ser xaka xwe. Li aliyekî din
jî di navbera MÎT’a tirk û ENKS’ê de li Sten‐
bolê civînek hat lidarxistin, têde mijara gi‐
rîng li ser teşwîqkirina vegera koçberên
Efrînê bû û bi wê re ji bo çapemeniya wan
25 hezar dolar dewleta Tirk veqetand.
Dîsa jî Ebdulhekîm Beşar gotibû: "Divê
efrînî vegerin ser xaka xwe û me ji wan re
avahî ava kirine." Mirov hinekî li ser vê go‐
tinê biponije ma ne sosret û heqaret e.
Gelê Efrînê vegere û li ser axa xwe di ava‐
hiyên mêtingehiyê de rûnê, çete û malba‐
tên wan di malên wan de rûnin. Ev di tu
dîrok û cihekî li dunyayê de nebûye.
Ev teşwîq û vegera koçberan bûye ro‐
jevek. Lê di rastiya wê de dixwazin şêniyên
girêdayî Rêveberiya Xweser û yên berxwe‐
danekê li hember neheqiyê dimeşînin dûrî
wan bixin. Da ku parçebûyînekê di nava ci‐
vakê de çêkin û wan bê vîn û moral bihê‐
lin. Ev kiryar di radeya yekemîn de li dijî
projeya neteweya demokratîk û Rêvebe‐
riya Xweser e.
Garantiya vegera koçberan?
Ajan û endamên ENKS’ê propaganda
û teşwîqa vegera koçberên Efrînê dikin û
dibêjin ew berpirsên wan in. Lê dema hin
koçberên bi awayekî ferdî vegeriyan, yek‐
ser çeteyên girêdayî Tirkiyeyê û îstîxba‐
rata wê ew girtin û îşkence kirin. Her wiha
dema girtina kesên vegerîne Efrînê hate
aşkerakirin, çeteyên hemû şêniyên gund
revandin û xistin girtîgehan. Ev yek jî li
gundê Xulalka ya navçeya Bilbilê ya Efrînê
çêbû. Çeteyên Firqet Hemzat 20 şênî gir‐
tin û gotin we agahî belav kiriye ku koçbe‐
rên vedigerin tên girtin.
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Firçeya Şikite
Gulçîn Adar

Têkilîya huner û polîtîka hema vajê ta‐
rîxê merdimayî de her wext bîya. Her
çiqas goreyê adet û kulturê însanan cî‐
yabîyayîşî bîyê zî tesîrê sîyasetî her
daîm serê hunerî de bîyo. Merdim eş‐
keno na rêçe serê hunerê resimî de zî
zaf asan bivîno.
Hunermendê ke pêro kerdişanê ko‐
melî ra tesîr benê û çimeyê xo yê berar‐
dişî de îmgeyê komelî kenê ci, eynî
tewir formê sîyasetî ra parê xo gênê.
Her çiqas ma vajê hunermendî tesîrê
nê de manenê la sîyasetmaderî bi xo
waştê ke hunerî ra feyde bigîrê û serê
komelî de hêzê xo zêde bikerê. Hunero
ke ameyo heta na roje, merdim bi ha‐
wayêk asan eşkeno na rêçe bivîno û
eynî wextî de merdim eşkeno huner
sey belgeyêko tarîxî zî bivîno. Huner
wina çîyêke yo, eşkeno komelan bîyaro
têhet û eşkeno bi eynî şeklî dûrî bifîno.
Coka huner de her wext rengê polî‐
tîka bîyo. Ge ge goreyê demî vurnayî‐
şêk bibo zî la pêroyî de hunermendî
vera problemê komelî de xesas têgey‐
rayê û berardişanê xo de her wext ca
dayê polîtîka. Her çiqas huner ware‐
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Hunerê resimî de rêça polîtîkayî

yêko xoser bêro zanayîş zî labelê her
çaxî de etkenê teberî ra bandor bîyo.
Sîyaset ra bigî heta cuya rojane ra. Çike
hunermend/e bi xo vera kerdişan de bi
hîsgêr o/a. Labelê no seba pêro huner‐
mendan derbazdar nîyo. Her çaxî de
hunermendê ke vera komelî, bîyayîşî
de bêveng û bêhîs mendê û xebatanê
xo de ca nêdayê problemanê komelî
bîyê. La çîyêk wina zî esto; tarîx de kesê
ke bi hîsgêr têgeyrayê belgeyê înan
mendê. Xeylê hunermendî hem bi nî‐
yetê propaganda hem zî antîpropa‐
ganda ca dayê eseranê xo.
Nê eseran de hem destekdayîşê îq‐
tîdarî zî estê û hem zî rexnekerdişî estê.
Gama ke merdim cigêrayîş keno vî‐
neno; hunermendê ke kişte îqtîdarî de
bîyê, îqtîdarî rê bîyê qeşmer û semedê
çend qiruşî û hêzî, propagandayan
kerdê. Timûtim xizmetê saray de cuya
xo dewam kerdê û hemverê komelî de
kerr, kor û lal bîyê. Nê tena semedê ko‐
melî xo ney vera pêro komelan de wina
bîyê. Kam ci çax beno wa bibo ferq nê‐
keno. Nameyî vuryayê la nêzdîbîyayîş
eynî dewam kerdo. Nimûne; Demo

Verên yê 900‐ 800î de pêro heykelî mî‐
tolojîk ê. Demo mîyanên de huner‐
mendî xizmetê dîndaran û sarayî de yê
û pêro heykelan, tabloyanê xo de ca
dayê babeta dînî. Dimayê peynîya
Dewrê Mîyanênî, hîn hunermendî aza‐
dîya îfadeyî ra haydar benê û êdî ese‐
ranê xo de ca danê rexnekerdişî.
Bi demê Ronesansî dir vurnayîşêk
pîl serê hunermendan de virazîyeno.
Hunermendî tedaye ra haydar ê û êdî
kîşte komelî de yê. Eseranê xo de eda‐
let, têduştî û problemanê komelî viraz‐
nenê. Nê hunermendan ra yew zî
Resam Francisco Goya yo. Resam Goya
vernî de hunermendanê sarayî ra yew
o û tim semedê xizmetê sarayî eseranê
xo viraşto. La wexto ke fransî 1808î de
Madrîd îşxal kenê, Goya kiştê şarê Îs‐
panyolî de vindeno û serra 1814î de zî
bi tabloyê xo yê bi nameye “Tabloyê
1808î yê 3ê Gulane ya zî (Tabloyê 1808î
yê 3ê Gulane yê Mardrîdî)” ke heta
ewro ameyo, destekê xo şarê Îspanyolî
rê ramojneno. Semedo ke vera tedayan
vejêno û semedê hîn tabloyanê xo
Mehkemeya Engîzîsyonî de yeno mu‐
hakemekerdiş û seba nê zî mecbûr ma‐
neno ke xo binimno û cayê xo bivurno.

Tesîrê Goya serê resamanê bînan de zî
virazîyeno. Sey; Manet, Picasso û Fran‐
cîs Bacon.
Ez vana qey keso ke tabloyê “Guer‐
nica” nêzano çin o. Picasso ke tewr zaf
bi nê tabloyê xo yeno şinasnayîş, îmha‐
kerdişê qesabaya Guernica resim
kerdo. Goreyê zanayîşan dimayê bom‐
bardumanê Almanyayî serra 1937î de
qesaba de 1654 kesî dinyaya xo bedil‐
nayê û xeylê sivîlî zî birîndar bîyê. Pi‐
casso seba nê serebûtî wina vano,
“Ganî hunermend vera şerî û qetlîya‐
man de bêhîsgêr nêmano” Piccaso zî bi
nê hîsgêrî dest bi viraştişê tabloyî
keno. Her obje, her reng, her xêze xo
de dejê Guernica awan keno û roja
ma ya ewro de mîyanê resimanê tewr
polîtîkan de cayê xo gêno. Gama ke
no resim salona ramojnayîşî de cayê
xo gêno, generalêko Alman şino verê
Picasso û vano: “To no resim viraşt?”
Picasso zî vano: “Ney! Mi nêviraşt, to
viraşt!” Bi nê vatişê xo Picasso beno
cewabê pêro şarê ke qetlîyaman ra
derbaz bîyê. Ganî merdim hêzê hunerî
qij nêvîno. Vera zulmî de sey hacetêk
serewedaritişî bixebitno û xo nêkero
hacetê zulm û zordarîyanê serdestan.

Daristanê Kurdîstanî yenê vêşnayene
Vakurê Kurdîstanî de 4 aşmî yo
her roje daristanî vêşenê. Şe‐
watê Xozatî bi xo netîceya ope‐
rasyonê leşkerî de dewanê
Danzî, Kurukaymak û Koçerî dest
pêkerd. Walîtîye îdîa kena ke
erdî ra şewat nêno hewnaker‐
dene. Roniştoxanê Xozatî rê zî
herême qedexe yo. Besta de zî
şewato ke leşkeranê tirkan vet
dewam keno û destûr nêdîyeno
ke bêro hewnakerdene.
Dewa Mêhrîna ya herêma
Besta ya Şirnexî de netîceya
bombardumanê hewayî de adir
kewt daristanan. Semedo ke na
herême 'qedexekerde' ya, des‐

tûr nêdîyeno ke kes şewat
hewna bikero.
Polîtîkayê vêşnayîşê darista‐
nan wextê Serewedaritişê Şêx
Seîdî yê 1925î de dest pêkerd,
wextê Terteleyê Dêrsimî û
Rewşa Îstîsnayîye de zî şewatê
sîstematîkî dewam kerdî. Goreyê
qeydêkî mabênê serranê 1990‐
2008î de 300 daristanî, 9 hezar û
100 hektar daristanî vêşayî. Qe‐
dîyayîşê prosesê çareserîye ra
dima Cûdî de şewat dest pêkerd
û xeylê waran de dewam kerd.
Nê şewatî Mudirîya Daristanan
de yan zî medyaya tirkan de nê‐
weşanîyayî. AMED

Vilikanê huşkan ra
tabloyan virazeno
Bahoz Damlayici Unîversîteya Dîcleyî de
Beşa Mamosteyîye wendo û par mezun
bîyo. Her çiqas ke wendişê xo temam bi‐
kero û mezun bibo zî hema nêameyo ta‐
yînkerdiş. Damlayici qezaya Sûrî ya tarîxî
ya Amedî de dikanêk bi nameye Şewl û
Xaraw akerdo û ewja de vilikan huşk
keno. Damlayici vilikanê ke huşk keno ra
tabloyanê dekoratîfan virazeno û resneno
verê deste şarî. Tena Bahoz nê embaza ci
Ayşe Sunaye zî dikan de xebetîyena. No
dikan nika bîyo cayê debara wirdî kesan.
Damlayici da zanayene ke bado ke
mezun bîyo gureyêk nêvînayo û coka ra
xo rê gureyêk alternatîf weçînayo. Damla‐
yici wina vat: “Nizdîyê 3 serrî yo ke ez vili‐
kan huşk kena û înan ra tabloyan
virazena. Mi sere de keye de dest bi viraş‐
tişê tabloyan kerd û dima ra zî mi qerar da
ke dikanêk akera. No gure zaf weşê mi
şono.”
Damlayici dîyar kerd ke hunero ke o
keno ci rê sey terapî yeno û wina qe‐
dêna: “Wexto ke ez xebetîyena pêroyê
hîsê xirab mi sero yenê eştene. Sere de
ez şona teber ra vilikan arê dana. Dima
ra ez înan bena keye û kena mabenê ri‐
pelanê kitaban û huşk kena. Gureyêk
zehmetin o û sebir wazeno. Ganî vilikî ri‐
tubet nêancî û cayêk zuha de bêrî nimi‐
tene. Zuhakerdişî ra dima ma vilikan
tabloyan de bi ca kenê. Tîya de her çî xo‐
zayî yo. Ma seba zuhakerdişê vilikan der‐
manêk nêxebetnenê. Ma dermanê
pirodusnayîşî zî nêxebetnenê. Ma do ro‐
janê verênan de salona ramojnayîşî de
tabloyanê xo pêşkeşê şarî bikerê, la tarîx
bewlî nîyo. AMED

Bulgarîstan sînorê xo
ser de leşkeran ca keno
Dima ke Talîbanî Afganîs‐
tan kontrol kerd koçê afga‐
nan dest pêkerd.
Bulgarîstan semedo ke
pêlê koçberanê afganan
bigêro mabênê sînoranê
xo yê bi Tirkîya û Yunanîs‐
tanî de 400 heta 700 leş‐
kerî ca keno. Wezîrê
Pawitişî yê Bulgarîstanî Gu‐
eorgui Panayotovî vat:
''Tedaya sînorê Bulgarîs‐
tanî zêdîyena. Leşker, polîs
û cendirmeyî wezîfeyê xo
kenê.''
Bulgarîstano ke dînorê
derbazbîyayîşê Ewropa de

yo, mabênê serranê 2013‐
2018î de bendêkê bi 259
kîlometreyan viraştbi.
Bulgarîstano ke welato
tewr xizan ê Yewîya Ew‐
ropa yo, heta nika qet yew
koçber qebul nêkerd.
SOFYA

Parlementer Alîcan Onlu: Wayîrê cografyaya Dêrsimî vejîyê
Operasyonê leşkerî de dewanê Danzî, Ku‐
rukaymak û Koçerî yê qezaya Xozatî yê
Dêrsimî de şewat qewimîya. Şewat vilayê
dewa Uzunçeşme ra zî bi. Şewat de bi
desan hektar warê daristanî vêşa. Şarê he‐
rême wazeno şewat hewna bikero la leş‐
kerî nêverdenê. Walîtîya Dêrsimî pê
eşkerayîyêke îdîa kerd ke semedo ke ê nê‐
eşkenê xo biresnê warê şewatî, nêeşkenê
şewatî hewna bikerê.

Parlementerê Partîya Demokratîke ya
Şaran (HDP) yê Dêrsimî Alîcan Onluyî der‐
heqê şewatê Xozatî de eşkerayîyêke da.
Onluyî eşkerayîye de pare kerd ke se‐
medo ke ci rê mudaxeke nêame kerdene
şewatê Xozatî vilayê Pulurî bîyo û herêma
dewa Halîtpinar, Tokmak Baba û Dereyê
Emîrxanî de şewatêko bîn ame vetene.
Onluyî derheqê şewatan de dîyar kerd
ke şewatê Dêrsimî sey şewatanê şarista‐

nanê Tirkîya nêbi rojdem û vat: ''Key ba‐
bete cografyaya Kurdîstanî bena ra‐
yaumûmîye bena bêveng. Şarê
Dêrsimî têna meverde. Dêrsim de
dewlete bi xo daristanan vêşnena
û nêverdena şewatî rê mudaxele
bêro kerdene. Rojawanê Tirkîya
de şewatê daristanan yenê qeyd‐
kerdene la şewatê Dêrsimî nênê
qeydkerdene.”

Onluyî dewamê
qiseykerdişê xo de
vat ke ma hol za‐
nanê mesul‐
darê şewatanê
Kurdîstanî îqtî‐
dar û hemkarê
ci yê û ganî nê
mesuldarî bêrê
muhakemekerdene.

Onluyî tewr peynî wina vat: “Ma sere
de Platformê Wa Munzur Azad Bihêriko
venga rayaumûmîya Dêrsimî, dezgehanê
sivîlan, sendîkayan û dezgehanê bawerî‐
yan danê ke vera nê şewatî têbigêrê û da‐
ristananê Dêrsimî bipawê. Ma pîya vera
nê polîtîkayanê qirkerdişê xoza vejîyê. Ma
vera ê kesanê ke hêrişê xoza, bawerî, kul‐
tur û ziwanê ma kenê têkişt û mil bi mil
vinderê.” ANQARA
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Şûjin
Dildarê Amedê
Xwe hişk bigirin
ez ê xwe vekişkişînim!

Tiştanok (mamik)

Perwerde û karekter
sîka xwe ya perwerdekirî dike, pisîk
tevî tepsiyê tê derbasî eywanê dibe
û servîsê dike. Di navberê de padîşah
ji wezîr re dibêje: “Ey wezîr ma per‐
werde girîng e yan jî karekter? Dema
ku pisîk nêzî wezîr dibe, wezîr ji bê‐
rîka xwe mişkekî berdide erdê. Dema
pisîk mişk dibîne tepsî di destê xwe
de davêje û bi pey mişk dikeve. Wiha
ew perwerdeya pisîkê ya şeş mehan
bi avê de diçe. Wê gavê bêhna wezîr
ﬁreh dibe û ji padîşahê xwe re di‐
bêje: “Karekter girîng e padîşahê
min.” Wezîr wiha axaftina xwe ber‐
dewam dike û dibêje: “Ey padîşahê
min, gelek mirov jî hene perwerde jî
dîtine lê dema ku kar û menfîeta
wan ji tiştekî hebe, perwerdeya ku
dîtine li aliyekî dihêlin û çawa ku ev
pisîk bi pey mişk ket ew jî wiha bi pey
menfîeta xwe dikeve.

Çavkanî: Mamikên
Botanê
Berhevkar: Rênas
Xendekî û Dildar Botî

Me dîsa ji we re çend tiştanok ango
mamikên xweş amade kirine. Her
wiha em dixwazin hûn ji kerema xwe
tiştên li ba xwe binivîsin û ji me re
rêkin E‐maila rojnameyê da ku em
wan jî biweşînin.

Bersivên me ev in:

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ
1. Kul. 3. Awayê berdana mirîşkan.
5. Komeke zimanên kevin ku erebî jî di nav de ye.
6. Weha, wisa, wilo. 7. Hiş. 9. Naveke din ê Colemêrgê.
12. Paytexta Îtalyayê. 14. Kesê hewcedarî avê. 15. Şêweyeke rêveberiya welatan
17. Cînavkek di rewşa tewandî de.18. Bersiva neyênî
22. Kesên masiyan digirin û diﬁroşin.

JI JOR BER BI JÊR
1. Razan.
2. Nimûne.
3. Çi kes.
4. Hevser.
5. Zarokên bê dê û bav.
7. Xizmên ji yek dê û yek bavî.
10. Alaveke kevin ya şer.
11. Mêvanê rê.
13. Sembola berxwedana Kobanê.
14. Navçeyeke Bitlîsê.
16. Xwarina bê rûn, an jî şewitî.
19. Helbestvaneke kurd ê bakurê Kurdis‐
tanê Arjen ….
20. Saet.
21. Kurtahiya Neteweyên Yekbûyî
23. Cînavkeke şanîdanê ya nêzîk.

Bersiva hefteya borî

XAÇEPIRS

1‐Tiştek min heye
Dido bira ne
Tucaran hev nabî‐
nin
Gelo ew çi ye?
2‐Tiştek min heye
Mamê mino
Diçî naçî dirêj e
Kî dizane ew çi
ye?

1‐Çav 2‐Rê

Rojekê padîşah ji wezîrê xwe dipirse û
dibêje: Gelo perwerde girînge yan jî
karekter? Wezîr dibêje karekter ji per‐
werdeyê girîngtir e. Bi fermana padî‐
şah li her deverê ev bang hate kirin:
“Hey gelê me yê hêja, perwerdekarê
heywanan ê herî jêhatî dê bibe xwe‐
diyê xelateke mezin, padîşahê me dê
100 tûrik zêr bide wî.” Piştî gelek ser‐
lêdanan perwerdekarê herî jîr û jêhatî
tînin hizûra padîşah. Padîşah ji Per‐
werdekar re dibêje çiqas dem ji bo te
lazime ku tu pisîkekê hînî rahiştina
tepsiyê bikî. Perwerdekar dibêje di
nava 6 mehan de.
Piştî şeş mehan perwerdekar
tînin hizûra Padîşah. Di wê navberê
de wezîr û hemû endamên qesra Pa‐
dîşah li eywanê civiyane. Wezîr jî
meseleyê dizane û xwe ji bersivê re
amade dike. Perwerdekar bang li pi‐

Mêrê bi sed
mêrî
Dibêjin carekê bazirganeke gelekî zengîn
hebû. Rojekê hevalekî wî ev şîret lê kir û
jê re got: “Heyra tu pereyên xwe didî 10
mirovan ji bo parastina kerwanê te bikin
û dîsa jî ez dibihîzim û rêbir dikevin pêşiya
karwanê te û dest datînin ser malê te.
Ya baş tu bi vê şîreta min bikî. Ez zila‐
mekî nas dikim ku mêrê bi sed mêrî ye.
Li şûna wan parêzvanên kerwan tevan
wî tenê bike parêzvanê kerwanê xwe
wê kesek newêribe bi alî kerwanê te ve
were.” Bazirgan jî tima dibe û bi ya he‐
valê xwe dike. Bazirgan di dilê xwe de
dibêje li şûna ez pera didim deh kesan
ez ê bidim yek kesî. Bazirgan gazî mêrê
bi sed mêrî dike û wî dike parêzvanê
kerwanê xwe.
Karwanê xwe bar dikin û tên, di rê de
çend rêbir dikevin pêşiya wan û dest datî‐
nin ser çend barê karwan. Paşê jî serkêşê
rêbiran tê ji bazirgan re dibêje divê tu
hespa xwe jî bidî min.
Bazirgan çavê xwe li mêrê bi sed
mêrî digerîne, dibîne ku di binê darekê
de pal daye û ne xema wî ye çi bi serê
karwan tê.
Bazirgan aciz dibe û jî serkêşê rêbi‐
ran re dibêje yek ji we here tilîkekê ba‐
vêje wî kesê paldayî û ez ê hespa xwe
jî bidim we.
Rêbirek diçe tiliyê davêje qûna
mêrê bi sed mêrî. Dema wiha dike
mêrê bi sed mêrî radibe ser xwe û di‐
keve nava rêbiran wan perîşan dike yê
ku seqet li erdê dimîne û yê ku direve,
wan ji hevdu tar û mar dike.
Paşê jî ji bazirgan re dibêje te dît ez
çawa mêrê bi sed mêrî me, te dît min
çawa parastina karwanê te kir. Bazirgan
dibêje weleh heyra tu ne parêzvanê kar‐
wanê min î tu parêzvanê kuna xweyî, biçe
tu ji min re ne lazimî.
Îca ez serê we neêşînim niha jî
gelek mêrên bi sed mêrî zirt û fortên
xwe yên vala û bêbingeh dikin û wek
meseleya vî mêrê bi sed mêrî dikin.
Lewre jî haya we ji we hebe û guh
nedin gotinên vala û bê bingeh.
Mesele ne bi gotinê ye mesele bi kir‐
yar û kirinê ye. gelek kes bi gotinê şêrê
zozana ne lê di pratîkê de ziravê kîvroş‐
kekê jî li ba wan peyda nabe.
Wekî mînak ew zirtoyê ku beriya da‐
girkirina Efrînê qerewata xwe li ba dikir û
digot: “Heke me ji Rojava re federalîzim
neanî min bi vê (qerewatê) ve daleqînin.”
Zirto her tişt dikir ji bo Efrîn ji destê şerva‐
nên kurd derkeve û hemû dîplomasiya
xwe ji bo reşkirina hêzên kurd bikar dianî.
Piştî dagirkirina Efrînê wek mirovê di
civatê de tirekê bike êdî his û deng nema
Jê hat. Niha jî dîsa hin ferman jê re
hatine ku peywîra xwe berdewam
bike. Îca jî bang li xelkê Efrînê dike ku
vegerin Efrînê.
Ew xelkê ku mal û milkê wan hate ta‐
lankirin û dizîn, darên wan hatin birîn,
zeytûnên wan hatin dizîn û çete di malên
wan de hatin bicihkirin.
Dê çawa vegerin Efrînê zirto efendî.
Madem tu ew mêrê bi sed mêrî yî tu û
alîgirên xwe vegerin, mane qaşo beriya
dagirkirinê soz dabûn we ku rêveberiya
bajêr bidin we. Qaşo we yê rêveberiya
bajarê Efrînê kiribûya û xweşî û demok‐
rasî û azadî li xelkê wê belav kiriba.
Lê li şûna we çete ji hemû aliyê Sûri‐
yeyê berhevkirin û anîn Efrînê.
Êdî mêrê bi sed mêrî nizanim tu bi çi
rûyî û bi çi mafî û bi hişmendiyê bang li
xelkê Efrînê dikî?
Îca çi bêjim xwedê kesekî şaş neke û
heke şaş kir fehş neke û heke fehş jî kir bi
cehnima wî kirî, ma ez çi bikim.

xwebûn
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Mêrdîna biçûk: Qadîfeqale
Omer Keskîn
Îzmîr Qadifeqale (Pagos) bi navê din Mêr‐
dîna Biçûk. Bi gotina Baskin Oran jî Mar‐
dinkale. Dîroka wê dûv û dirêj e. Dûv
digihîje Îskenderê Mezin. Îskender di se‐
fera bakûr de tê Smîrnayê (Îzmîra Kevn).
Dibêjin rojek Îskender li qotê Pagosê der‐
dikeve seydê û li vir ji ser xwe diçe û ra‐
dizê. Xewnekê dibîne. Di xewnê de jê re tê
gotin bajar ji cihê wî rake û bîne qûntara
qotê Pagosê. Çêkirina Bircên Qadifeqaleyê
digihîje piştî mirina Îskender. Di sedsala
13’emîn de, di nav bircên Pagosê de sa‐
rinca avê, dêr û manastir jî tê avakirin. Di
sedsala 15’emîn de, di dema padîşahê os‐
maniyan Mehmedê Yekemîn de birc têne
xirakirin. Di dema Mehmedê Duyemîn de
jî birc têne selihandin û dêrê jî diguherînin
û dikin mizgeft. Dîrok dûv dirêj e. Lê dîrok
ji bo kurdan xwe her tim dubare dike. Ji
ber ku serdestên ku ew ji cih û warên wan
qewirandine îro jî eynî qederê ji wan re di‐
nivîsin. Fêm nakin, her çiqas wan kurd ji
welatên wan dûrxistin jî kurd dîsa xwe di‐
parêzin. Fêm nakin ku çawa xwe diparê‐
zin. Roja ku fêm dikin, dest bi planên xwe
yên parçekirin û dûrxistina kurdan dikin.
Kurd diçin ku wir dikin welatê xwe
Nifûsa qeleyê (kurdên li wir dijîn di‐
bêjin ‘qelê’) bi piranî mêrdînî ne. Di
salên 80 û 90’î de hin ji zilma devletê hin
jî ji bo aboriyê neçar mane û hatine Îz‐
mîrê. Hemûyan li der û dora hev du xanî
ava kirine. Ji hev dûr neketine. Piraniya
nifûsa Qadifeqaleyê koçber û bi piranî
kurdê mêrdînî ne. Piraniya wan karê
mîdye, boyoz û kiloran dikin. Mirov di‐
kare bibêje wek mîdye, kilor û boyozên
Îzmîrê ji destên mêrdîniyan derdikevin.

Kurd her tim pala xwe dane çiyayan. Ji
çiyaya hatin metrepolan. Li metrepolan
jî xwe bê çiya nehiştin. Qadifeqale li se‐
ranserê Îzmîrê hatiye avakirin. Li ser bir‐
cên wê Îzmîr di bin nigê meriv de
dimîne. Ji bilî manzereya xwe ya xweş
rewş li vê derê her tim di rengekekî polî‐
tîk de ye. Qadîfeqale her tim bi nasna‐
meyê polîtîkî hat nasîn. Ev nasîna dozê
duh (21’ê adara 1992’an) ji agirê Rehşan
Demîrel a li ser Qelê pêxist dest pê kir û
heta îro (18. Hezîran 2021) gihişt Deniz
Poyrazê. Her du jî mêrdînî bûn. Her du jî
li Qadîfeqale yê mezin bûn. Desthilatdar
vê rewşê baş dizanin û ji ber vê yekê dix‐
wazin niştecihên Qadîfeqaleyê belav
bikin. Ji ber vê zanebûnê dewletê yekser
bi vê sedemê di bin navê zerzele û he‐
zîna axê de dest bi rûxandina malan kir.
Dîrok ji bo kurdan dîsa xwe dubare dike.
Kurdan her dever kirine rengekî ji welatê
xwe. Li ser menzereya behrê û di nav
bircan de hin jin nanê tenûrê, hin jî
tevn/kilîm, tej û tejberan çê dikin. Ji bo
debara mala xwe nan li tenûrê dixin û ki‐
lîmên li gor qeyd û bendên berê çê dikin,
diﬁroşin geştiyaran.
‘Nanê qemirandî xweştir e ji
hêkên qelandî’
Yek ji van dayik Nesîba Yilmaz e. Bi
temenê xwe 60 salî ye. Dayika Nesîba ev
pazdeh sal in di nav bircên Qadîfeqaleyê
de nan li tenûrê dixe û diﬁroşe.
Dema me silav da Dayika Nesîba û
xwest wê nas bikin, hema dest bi çîroka
xwe kir û wiha got: ‘’Şeş zaroyên min
hene. Di destpêkê de min nan ji bo malê li
tenûrê dixist. Bavê wan (Ji bo hevjînê xwe
wilo dibêje) nexweş ket. 17 sal in hîper
tansiyon pê re heye. Nikare kar bike. Piştî

nexweşiya wî min ji xelkê re bi heq nan çê
kir. Min ewil ji xelkê re tenûrek nan dipêt
nanek didan min. Paşê aqilekî ji min re
got, ‘Tu çilo teştek hevîr bi nanekî lêdixî?’.
Min go ka çilo bikim? Nanekî şewitî, şikestî
jî li ku bûya ew didan min.’’
Parçeyek nanê qemirandî dirêjê min
kir. Carekê min dît nanê cîraneke min
hinek zêde qemiriye. Min got: “Nanê te
zêde qemiriye xaltîkê”, keniya û got:
“Nanê qemirandî xweştir e ji hêkên qe‐
landî.” Vê carê em bi hevra keniyan.
Nesîba Yilmaz anî ziman ku 27 sal in
hatiye Îzmîrê û qala jiyana xwe kir: “Îsal
15 sal in em bi nanê tenûrê debara xwe
dikin. Li hundirê qeleyê nan li tenûrê
dixim û diﬁroşim. Dema şewba koronayê

hefteyê du caran em dihatin tenûrê. Kesî
dengê xwe nedikir. Lê ji ber kes tune bû
nanê me nedihat ﬁrotin.”
Nesîba Yilmaz li gorî temenê xwe yê
mezin bi zor û zehmetî vî karî dike. Li ser
pirsa ‘Hûn dipên ku şaredarî ji were te‐
nûrekê çêke? axivî û wiha got: “Na, bila
tenûrên me xira nekin bes e.”
Her tenûr du metro dûrî hev in. Ne‐
sîba Yilmaz û Herbiya Aktaş cîranên hev
in. Ez li Herbiye zivirîm û min silav dayê.
Ew jî bi emrê xwe çil û pênc salî ye. Dayika
neh zarokan e. Min pirsî: “Çend sal in tu
hatiyî vir?” Wê jî bersiv da û got: “Ez 9 sal
in li vir im.” Qala rewşa koronayê jî kir û
wiha got: “Me di pêvajoya qedexeyan de
çêdikir lê hindik. Kêm dihatin ﬁrotin. Ji ber

qedexeyan kes nedihat. Em jî weke her
kesî şerpeze bûne. Ji ber koronayê dest bi
xerakirina malan nedikirin. Lê îro min dît
çend xaniyan xera dikin. Şaredariya bajarê
mezin a Îzmîrê soz dabû me. Gotibû te‐
nûrê me û cihê me nû bikin. Lê henekê
xwe bi me kirin. Tu tişt nekirin. Her tenû‐
rek bi 700 tl ye. Sendina wan pir zor e. Go‐
tinên xwe pêk neanîn. Em çêkirina wan
naxwazin. Bila xera nekin bes e.”
Xerakirin di dîroka kurdan de her tim
xwe bi awayekî cuda nîşan daye. Her tim
ji warên xwe hatine dûrxistin. Xaniyê
wan bi serê wan de hatiye xerakirin.
Niha dîsa xaniyê wan xera dikin. Lê ew
diçin ku xwe li wir bi cih dikin û çanda
xwe zindî dikin.

Kurd bi cil û bergên xwe jî cuda ne
Zîzê
Weke tê zanîn her miletek bi ziman,
çand, dîn û dîroka xwe ve ji miletên din
cuda dibe...
Ecibandin, pejirandin, hebandin û
aﬁrandinên miletan ji hev cihê ne.
Ev cihêbûn, helbet pirrengî û pir‐
dengiyê derdixe holê.
Di nav vê harmoniyê de piştî ziman,
tişta ku di nava neteweyan de herî zêde
balê dikişîne ser xwe û berbiçav e yan jî
em bibêjin bêhtir xwedî tesîr e, çand e.
Wekî xwarin û vexwarin rabûn û rûniştinê
orf edetên her miletî li gor taybetmendi‐
yên xwe derdikevin holê.
Her civak bi tesîra erdnigarî, aborî, dîn,
dîrok û hwd. formekê digirin û di wî qalibî
de, vediguhezin digihin nifşê nû yên li pey
xwe. Bi çandê ve girêdayî cil û berg jî di vê
pevajoyê de cihekî pir giring digirin.
Axir, kurdên xweşmirov, xwedî çan‐
deke bibingeh, giranbuha û berﬁreh in,
wekî gelek nirxên xwe yên din di warê cil û
bergan de jî bi nav û deng in.
Bi vê navûdengiyê, gelo dema em bi‐
bêjin; cil û bergên kurdî dimeneke çawa
tê ber çavê we? Sembola kurdewariyê bi
çi rengî ye?
Dîmen, bi kiras û xeftanên reng bi
reng, (mîna keskesorê her rengê xwezayê
dihebînin) kemberên badayî, şal û şapik,
egalê deq deqî, li stû an li serî pêçayî ne?
(Egal/çefî weke semboleke serekene
jixwe)
Belê, dîmen pir rengîn û pir zengîn e,
hele wexta (bi piranî ) li hêla Botanê di şa‐
hiyan de jin kiras û xeftanan, mêr şal û şa‐
pikan bi ser bejn û bala xwe de berdidin,

mirov ji temaşeya vê şox û şengiyê têr
nabe, cil û berg wê ahenga govendê ya
bêhempa temam dikin.
De ka em hinekî vê bedewiyê berbiçav
bikin. Belê mijar gelekî berﬁreh e. Ji ber ku
gelek teybetmendiyên lixwekirina kurdan
hene. Lê hema bi kurtasî em binêrin gelo
em qedrê vê bedewî û kevneşopiyê diza‐
nin! Kevneşopiya hezaran salan ve heta
roja me ya îro hatiye. Heta roja me ya îro
hatibe û hin jî ji aliyê gelek kesan ve were
bikaranîn (kêm be jî ) dibe sedema kêfx‐
weşiyê.
Her çiqas dem dibihure, dinya digu‐
here, mirov li pey tiştê nû dikeve jî, tu carî
dev ji tehma berê, xweşiya berê bernade.
Bi awayekî xwe digihîne kok û binyata xwe
ya ku jê şax da be. Her zindî bi rehê xwe
ve jîndar e, dema reh ji koka xwe biqete
wê hişk û pûç bibe. Xwebûna her kesî gi‐
redayî eslê wî ye bêyî hay jê hebe yan
nebe. Cil û bergên me jî perçeyekî nasna‐
meyê ye. Mîrateyên bav û kalên me ne,
hêj ji dema mîtanîyan, ji ya zerdeştiyan ve
hetanî îro hatine, divê em her biparêzin,
hez bikin.
Çi hebe hêza xwe ji hezkirinê digire
Di jiyana rojane de her çiqas ji xeynî
kal û pîran (bo Bakur dibêjim) neyên bi‐
karanîn jî di dawet û şahiyan de, di cejn
û pîrozbahiyan de ciwan jî bi seba lix‐
wekirinê, vê kevneşopiyê didomînin.
Keç û xort, jin û mêr, kal û pîr, zarok jî
di rojên taybet de li xwe dikin.
Şervan weke cilê leşkeriyê şal û şa‐
pikan (di navbera jin û mêran de ferqî
nîne) her wekî hozan û hunermend, li
ser dikê di bernameyên pêşberî gel de,

li xwe dikin. Bûk û zava jî bêhtir di şeva
hineyê de li xwe dikin.
Şêweya cil û bergên kurdî li gorî he‐
rêman cihêreng in, di motîf û girêdanê
de, di qumaş û aksesuarên bikaranînê
de, her herêmek şêweyekî xwe heye.
Ev jî nîşaneya dewlemendiyeke mezin
e. Mînak li hêla Mêrdînê jinên navsalî
her tim pêşmal bi kar dianîn. Pêşmal ne
bi tenê lazimiyek bû! Bi wê dawên xwe
jî dinixumînin. Her wekî girêdana des‐
malên hevrîşim li ser laçikê spî li eniyê
ev jî şêweyek wir ya berbiçav e.
Lê dîsa dema mirov binêre di esasê
xwe de, form û stîleke hevpar heye. Li
her çar parçeyan cilê neteweyî xwe bi
heyîna xwe ya taybet diyar dikin. Kofî û
egal, çefî û desmalê reng bi reng, şar,
kitanê spî, kemberê bi rengê zîv û zêr,
carina bi rêşîk, şûtikê li piştê pêçayî,
hûçk/lewendîyên bi zendê ve dirêj (le‐
wendî hem jin hem mêr bi kar tînin;
mêr bi zendê xwe ve dialînin). Her
herêm li gor taybetmendiyê xwe bi şê‐
weya xwe, bi awayên cûr bi cûr xemla
xwe girêdidin.
Ev xeml û rewş, giredana kurdewarî
çawa nebe îlham ji dengbêj û hozanan
re, ji helbest û helbestvanan re. Di folk‐
lor û wêjeyê de, kiras û xeftanê jinê, ﬁs‐
tanê wê yê gulgulî kembera li navê
badayî, şal û şapik, cemedanî, gulîyê
egalê, kofî û desmalê sor û şîn hwd.
dibin deng û awaz dibin gotin û stran.
Dibêjin;
"Xeftan pembûyê dêrikê
Min derzek daye ber zendikê
Xeftan tê li bejna keçikê
Malê min xeftano"

Yan jî:
"Serî şara musilî
Bejnê xeftanê gulî
Ser bejnê de edilî
Werin dilanê esmer "
Wekî:
"Kofî girêda li eniyê
Desmala sor li pêşiyê"
Û:
“Bûkê bejn û bala xwe bid ber
xemla mîtanî
Bêhna miska û gulavê ji koﬁya kesrewanî”
Helbet li ser kincê mêra jî gelek li
hev anîn hene, vegotinê bi pênaseyên
mêrxasî ve girê didin.
Mîna:
"Şal û şapik li bejnê hiştin
Rext û tiﬁng ber û piştin
Li govenda ﬁreh û mezin
Zend û benda vemaliştin"
An jî:
"Li bejna bavê Mihemed salih
Şahê dengbêjan mêze dikim
Li şal û şapika ez ê bala xwe bidim
Têlîkê tûtikê silîvanî reng e"
Bi rastî jî lêkolîneke berﬁreh a
herêm bi herêm û bi baldarî, bi hosteyî
li ser vê mijarê divê. Ji ber ku gelek
detay û mane hene di fesal û dirûtinê
de di reng û stîlê de.
Nivîskar û dîzaynger Salihê Heydo li
gorî gotina wî ku ji sala 1972’yan ve bi
dildarî li ser karê cil û bergên kurdewarî
dixebite, xwedî arşivek berﬁreh yên
wêneyan e jî dibêje: “Jinên kurd ji berê
de ji teyran, ji çûkan, kevokan hez ki‐
rine, ji ber wê fesala cilê xwe şibandine
baskê teyran, serê qûmrîya, rengê hec‐

hecîka…
Ev gotin tenê hêjayî vekolîneke bi
baldar e.
Ji xeynî vê bêguman hûn jî li ser
medyaya dijîtalê rastî pîrozbahiya roja
cil û bergên kurdî hatine. Ev rûdan, ji
sala 2013’an ve roja 10’ê adarê li parle‐
mentoya başûrê Kurdistanê weke roja
cil û bergan hatiye qebûlkirin. Di wê
rojê de, bi vê boneyê pêşangeha cil û
bergan tê lidarxistin.
Li her qadê balê bikişînin ser cilê
neteweyî û derbixin pêş. Her wiha,
wekî min got, li ser medyaya diîtal keç
û xort bi wêneyên xwe yên bi cil û ber‐
gên neteweyî reng bi reng, cûr bi cûr,
bi coş beşdarî vê rêbazê dibin. Wekî din
li Hewlêrê di mûzexaneyekê de jî cilê
neteweya kurd tên parastin û pêşen‐
giyê ji gel re dikin.
Xwedîderketina li xwe, nirxê xwe,
cihê şanaziyê ye. Heta niha tiştê di
warê qimetdayinê de me got helbet
kêm be jî, hêjayî dilxweşî û bi
hêvîbûnê ye.
Ji ber ku di vê serdemê de balkişan‐
din û bandorkirina kevneşopiyan zeh‐
metiyeke mezin e. Kurd, li gorî min, ji
miletê din bêhtir li dû şopa kevneşo‐
piyê xwe ne, bi kêmasî civatek, qismek
ku ji vê ya tehm û çêjê digirin hene. Bi
rastî jî kurd xwedî çandeke bi esl û fesl
in, xwedî teybetmendiyê xas û bi
esas in.
Temenî û hêviya me ew e. Her bi çi
awayî be ev bedewî li ser rûyê erdê bi‐
mîne, kesek jê bêpar nemîne, vebigu‐
hêze nifşê nû, deng û rengê kurdewarî
her li dinê be...
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Keştiya Alalû
Agît Yazar

Pêşiyên me digotin: “Dinya li ser pişta ga
ye. Ga jî li ser pişta masî ye. Ev gayekî he‐
zarserî ye. Di navbera her du seriyên wî
de, bi meşa lingan qonaxa 500 salan e.
Mozek heye. Her carekê ew moz dikeve
bêvila seriyekî gê. Ga, wî serîyê xwe di‐
hejîne. Heke ew serî li kîjan texma rûyê
rûkala dinyayê be, li wir erdhej çêdibe.”
Belê, kal û pîrên me wanî digotin. Hin
kesên xeşîm jî kenê xwe dikirin û tinazên
xwe bi kal û pîrên xwe dikirin. Digotin:
“Ma çêdibe ku dinya li ser pişta gê be, ga
jî li ser pişta masî be?”
Xwînerên ezîz, de werin em bi hev re
yek bi yek li ser vê gotina pêşiyên xwe ra‐
westin: Binêrin. Navê keyayê yekem yê
pêşîyên me yên Kûr‐tî/Gûrtî/Gûdî, Kam‐
masî ango Ga‐Masî ye. Gamasî, tê wa‐
teya ‘gayê mezin.’
Ethem Xemgîn di pirtûka xwe ya bi
navê Dîroka Kurdîstanê de dibêje:
“Cara ewil Gamasî, çar hezar û 600 sal
berê, yekitiya hozên kurdan yên çiya‐
yên Zagrosê çêdike û dewleta Kurti‐
yan/Gûrtiyan ava dike...”
Ji ber hêmaya ‘ga’ min ev benda jor
anî ziman. Ga, di nava hemû pêşiyên
me yên cîhana dêrîn de, nîşana bihiş‐
met ya Yezdanê ezmanî ye. Li gorî ba‐
weriya wan, wan Yezdanê ezmanî di
kirasê ga de sêwirandine. Lema jî wan
roliyef û peykerên Xwedayê xwe sêwi‐
randine û li ser taqên lat û zinaran qe‐
wartine, her wiha daçikandine. Ev ji
bona wan, rêbaza herî piratîk û karîger
bû, ji bo bikaribin Yezdanê xwe bi gelê
xwe yê nexwende bidin naskirin.
Piştre wan Yezdanên xwe di kirasê
mirovekî de sêwirandin û peykerê
wî/wê çêkirin. Lê peykerekî/peykereke
çawa? Peykerê Xwedawend û Yezda‐
nên xwe, bi sêwirandineke bihişmet çê‐
dikirin. Nîşaneya Yezdanan, kum û
kolozekî biquloçê ga bû ye.
Her wiha serê ga yê bi quloç, di alaya
pêşîyên me hûriyan de jî cih girtiye. Ser‐
yezdanê pêşîyên me yên Hûrî, Yezdan
Teşûb bûye. Yezdan Teşûb Yezdanê
ezman, ba, baran û birûskan bûye. Her
wiha seryezdan Teşûb, kurê Yezdan
Kumar e. Hevjînê xwedawenda rojê ya
Arînayê, ango Hêpat e û bavê Yezdanê
çiyayan Sarûma ye. Dibe ku peyva
‘sîr/sîrik û sîrdim’ navê xwe ji vî navê Yez‐
danê çiyê, Sarûma wergirtibe.
Balkêş e ku di fîlmê fantastîk yê bi
navê Mîrê Hingulîskan (The Lord of
Rings) de, karakterekî bi navê Sarûman
heye. Sarûman, sêrbaz e û endamê ‘qon‐
seya rûspî yê birayên hingulîskê’ ye.
Teşûb, ango Tûj‐Ba, tê wateya
‘bayê‐tûj’. Piştî hilweşandina Hîtîtê û
avabûna hikumdariya Xaltî/Ûrartûyan,
ev seryezdan, bi navê Teîşeba di nava
Ûrartûyan de jî tê hebandin. Her wiha
navê paytexta xwe datînin Tûjpa/Tûj‐
ba; ango bayê‐tûj.
Yezdan Teşûb, bi gelemperî di des‐
tekî wî de bivir/tevir, di destê din de jî
gurzeke birûskê ya sêtilî heye. Her wiha
kum û kolozekî biqiloç ê ga, li serê wî
ye û bi vî awayî li ser taq û nîşên zinar û
latan hilkolandine.
Ev nîşaneya ga û yezdan Teşûb, bêyî
tiştek jê kêm bibe, wanî ji pêşiyên me
yên hûriyan, derbasî nava baweriya pêşi‐
yên me yên hattî jî dibe. Piştî hattiyan,
pêşiyên me yên hîtîtî jî Yezdan Teşûb û

remza ga ya xwedayî, bêyî xumamê bîne
ser, wanî wekî xwe hebandine.
Ji welatê hîtîtan re digotin, welatê
hezar‐yezdanan jî. Lê ser‐yezdanê wan ê
ezmanan, yezdanê ba, baran û birûskan,
yezdan Teşûb bûye.
Remza yezdan ya di kirasê ga de, we‐
latê hezar‐yezdanan û gayê hezarserî,
gotina pêşîyên me ya ‘dinya li ser pişta
gayê hezar‐serî ye’ diselimîne.
Hîtîtîyan, ji ga re digotin ‘gout’ Ango
ga. Ji ber ku pêşiyên me, Yezdanê xwe
di kirasê ga de sêwirandine, ev peyva
‘gout/ga’ di nava demajoyê de, wekî
peyva ‘god’ derbasî zimanê îngilîzî
bûye. Bilêvkirina peyva god, gat e û ew
ji xwedê re dibêjin got/gat.
Min di xeleka yekemîn de qala tir‐
bên bîrdariyê yên bajarê Arînayê kiribû.
Ew tirbên bîrdariyê, yên keya, keybanû
û alimên hattiyan e. Di wan tirban de,
nîşaneya rojê ya ku li ser du qiloçên ga
daye sêwirandin, hatibû dîtin. Ev sêwi‐
randina hanê, di heman demê de, alaya
hattiyan bûye. Dîroka wê, xwe dispêre
çar hezar û 200 sal beriya niha.
De lê binêrin xwînerên ezîz. Remza
ga û rojê, hem ji bo pêşiyên me yên
hûrî û hem jî yên hattî‐hîtîtî û yên din jî
hem remza Yezdan e, hem jî alaya wan
e. Her wekî tê zanîn remza baweriya
Mîtra jî, ga û roj e. Gava pêşiyên me
yên Hîtîtî û Mîtanî di navbera xwe de
peymana aştiyê girê didin, her du alî jî
bi navê Mîtra sond dixwin. Ev kevala
hanê ya peymana her du pêşiyên kur‐
dan, li bajarê dêrîn yê Herranê hatiye
dîtin.
Di ahîta kevn de jî navê hîtîtan der‐
bas dibe û qala Hz. Îbrahîm dike ku wî
xwestiye şikefteke aydê kesekî hîtîtî jê
bikire û ji jina xwe Sarê re bike tirba bîr‐
dariyê. Lê ev esilzadeyê hîtîtî, şikefta
aydê xwe bê pere dide Hz. Îbrahîm.
Heke em dîroka Hz. Îbrahîm a du hezar
sal B.Z bînin bîra xwe. Nexwe ev îdîaya
tirkan ya ‘nayê zanîn ka hîtîtî ji ku derê
hatine’ pûç dike. Arkeolog û dîroknasên
tirkan, rûyê xwe yê reş, teniya binê be‐
roşê pê didin û hîn reştir dikin. Ji ber
van derewên wan yên bi boçik, ew ê
rojekê ezman di ser serê wan de hil‐

weşe û were xwarê.
Min li jorê teswîra seryezdan Teşûb
anîbû ziman, bê çawa di destekî wî de
îlim gurzeke tîrêjkên birûskan hebûye û
wekî melêveke sêtilî dixuye. Ev hêmaya
tîrêjkên birûskê ya nola melêveke sêtilî,
di mîtolojîya Grekan ya dêrîn de, dibe
melêva sêtilî ya remza Poseîdon ê yez‐
danê behrê.
Dîsa li gorî hîtîtîlogê tirk yê navdar
Ekrem Akûrgal dibêje: “Di zimanê hîtîtî
de peyveke bi navê ‘sîû’ heye. Ev peyv
tê wateya Yezdan. Ev peyva ‘sîû’ der‐
basî Gireka dêrîn/antîk dibe û wekî ser‐
yezdan Zeûs derdikeve li ser dika
mîtolojiya Girekan.”
Bandora baweriya pêşîyên me yên
mîtanî û hîtîtî li ser Hz. Mûsa jî dike.
Wekî tê zanîn Hz. Asiye, Hz. Mûsa ji
çemê Nîlê xelas dike û paşê dayiktiyê jê
re dike. Li gorî lêkolînerê kurd, Îbrahîm
Sediyanî, di kitêba xwe ya bi navê Pê‐
xemberên Jin de dibêje: “Hz. Asiye ya
em pê dizanin, ew Kîlûxepa keçe ke‐
yayê Mîtanîya bi xwe ye.”
Wekî tê zanîn, Misiriyan ji Kîloxepa
re gotine Nefertîtî jî. Hz. Mûsa, di qes‐
rên Misiriyan yên bihişmet de, li ber
destê Kîlûxepa mezin bûye. Hingê, di
navbera Misir û Mîtaniyê de, dan û
stendineke mezin hebû. Baweriya mîta‐

niyan û ya hîtîtiyan yek bû. Hz. Mûsa jî
ji baweriya van şaristaniyên pêşiyên
kurdan sûd wergirtiye.
Me li jorê anî ziman. Ji Kûrtî/Gûrti
yan bigire heta hûrî, hattî, mîtanî û hîtî‐
tan bê çawa seryezdanê wan, remza
Yezdan û alaya wan, hevpar bûye.
Hema hema, di peyker û roliyefên her
keyayê hîtîtiyan de, gopalek tê dîtin. Hî‐
tîtiyan ji vî gopalê nîşana keyatiyê re di‐
gotin ‘kalmûşû’ Serê vî gopalî, kokel e
û di kirasê marekî de ye. Peyva kal‐
mûşû, dişibe peyva ‘kal‐meşî’ (Ez dix‐
wazim we xwînerên ezîz jî, li ber vê
yekê bixînim û we jî jê re serwext bikim
ku di elfabeya nivîsên mîxî de, tîpên
dengdêr tune bûye. Lewma jî arkeolo‐
gên biyanî, yên tirk jî di nav de, çi bi za‐
nebûn çi jî bi nezanî, der barê zimanê
pêşîyên kurdan de, xeletiyên gelekî
mezin kirine. Lewma jî, hem li vê din‐
yayê û hem li wê dinyaya din jî ew ê tu
car destê me ji pêxîla wan venebe)
Wekî tê zanîn, darê Hz. Mûsa yê
navdar jî, gava avêtiye naverastê bûye
kerrafîşekî mara û marên rimildarên
misiriyan dabelihandiye, ango xwariye
û nistî betal kiriye. Hêmaya mar, li ber
devê deriyê Laleşa nûranî ya kurdên
êzidî jî tê dîtin û tekez girêdaneke wan
bi hev re heye.
Peykerekî Xwedawenda rojê ya Arî‐
nayê, navê xwe yê din Hêpat e, hatiye
dîtin. Peykerokekî ji zêrê som e. Hale/xêlî
ango çembera rojê, nola sêleke zer, li
pişt serê wê ye. li ser kursiya bi piling rû‐
niştiye û zarokek di nava destê
wê de ye. Meriv dibêje
qey Xwedawend
Hêpat, wî zarokî
dihomîne. Sêwi‐
randina vî pey‐
kerokê hanê,
sedî sed di‐
şibe sêwiran‐
dina dayika
Meryem û Hz.
Îsa. Divê neyê
jibîrkirin ku ev
peyker, hezar û
400 salî ji Hz. Îsa bi
tementir e.

Min di destpêkê de hêmaya ga û qi‐
loçê ga destnîşan kiribû, bê çawa û bi çi
awayî bûye nîşana bawerî û alên kur‐
dên cîhana dêrîn, her wiha ji kurdan jî
derbasî nava gelên derdora wan bûye.
Herî dawî ez di der heqê Îskenderê bi‐
qiloç de jî du gotinan li hev banedim,
ew ê qet neserife!
Tê gotin, rojekê berberê Îskender
gava porê wî dibire, dinêre haylooo du
qiloçên Iskender hene! Tifalo, ji tirsa re
newêre vê razê ji kesekî re jî bibêje.
Berberê min û we roj bi roj diwerime.
Heta rojekê Îskender jê re dibêje:
“Here serê xwe têxîne nava ava kaniyê
û bibêje ‘Îskender bi du qiloçaaan e!’
Hingê ew ê werma zikê te dakeve”
Çîrçîrok dirêjtir e, lê min kurt birî. Di
vê menqîbeyê de jî bi me aşkera dibe
ku Îskender ji kum û kolozê yezdan
Teşûb feyz wergirtiye û kumzirxekî bi
quloç daye serê xwe. Ev çîroka hanê di
nava xelkê me de, bi şêweyê vegotinên
nenasbar yên bihêbet, heta roja me ya
îro jî hatiye.
Wekî serencam, em diya galegalê ji
hevdu re bibêjin?
Ji Girêmiraza bigire heta zîgûrat/zî‐
yaret ên sûmeran, perestegeha Ûrkêşa
paytexta hûriyan ya Yezdan Kumar, Pe‐
restegehên Mîtra, Perestegeha Arîna
ya li Hatûşayê, Dergehê Yezdan
Xaldî/Kaldî ya li Tûşpa/Tûjbayê, her
wiha agirgedehên Ekbatana Medan, ilm
û feyle‐zofî(sofîtî)ya Hz. Zerdeşt û ya
Hz. Manî, Laleşa Nûranî û Cema Ehlê‐
heq/Elewî‐Lûvî/Yaresan/Kakayî.
Bîr û bawerîyên pêşîyên
me, bûye bingeha bîr û
baweriya
mirovahiyê.
Spas ji xwe‐
dayê erd û ezma‐
nan re, spas ji
xwedayê roj û
şevan re, spas ji
xwedayê gerdûna
bêser û ber re ku
em ewladê vê ci‐
vaka hurr(hûrrî),
mîrî(mîrane) û bijarte
ne… (dê bidome)

