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Li cîhanê her jîndarek ji bo he‐
bûna xwe bidomîne xefikan li 
hemberî jîndarên din datîne. 
Ev liv û tevgera zindiyan bi şê‐
wazên cuda‐cuda pêş dikeve, 
lê feraset ew e ku hebûna xwe 
misoger bike; yanî ev rewşeke 
sirûştî ye. Lê di cîhana mirovan 
de, di cîhana komelgehî de 
xefik bi neyînî li hemberî hemû 
jîndaran tê bikaranîn. Binge‐
heke wê ya subjektîv heye, 
xefik bi plan û bername pêş di‐

keve. 
Wek tê zanîn di pêvajoya ci‐
vakbûyînê de, komên mirovan 
destpêkê fêrê jiyana niştecih 
dibin, niştecih fêrî çandiniyê 
dibin. Jin bi çandiniyê jiyanê bi 
rê ve dibe, mêr berê xwe dide 
nêçîrvaniyê. Nêçîrvanî fêl û fêl‐
baziyê dixwaze, yanî xapandin 
tê de heye, xapandin jî bi da‐
nîna xefikan çêdibe. Dema mêr 
li dijî lawiran‐heywanan xefi‐
kan datîne... Aram Elegez / R.8

Feylesof û nivîskarê frensî Georges 
Bataille gava ku ked û hunerê dide ber 
hev û vedikole, dibêje ku her du jî 
çalakiyên bingehîn ên pêvajoya ku 
mirov dikin mirov in. Ew dibêje ku 
huner û ked ji aliyê motîvasyona 
xwepêkanînê ve dijberî hev in. Li gor 
Bataille, “ked” çalakiyek e ku bi planki‐
rina sûdewerî û vatiniyê ji bo pêkanîna 
pêdiviyekê li gor armancekê li ser 
bingeha hiş û... Îlham Bakir / R.11

Kî bi ser ket?  

Dema ku Rîm hatibû ser hişê xwe çavên xwe li rojê vekiribû; 
lê çi bibîne? Li dora wê hemû çeteyên DAIŞ’ê kom bibûn; 
hinekan awirên xwe yên tund/jehrî kutabûn ser û hinekan jî 
dev û didanên xwe li ser Rîmê qîç kiribûn. Hinek jinên din jî di 
destê wan de bûn. Dengê nalîn... Leyla Lorîn / R.2 

Êdî ji bo min, destpêka jiyaneke nû bû
 Sermaya tûj û dijwar ya Amedê cih ji mij û moranê re hiştibû. 
Nemaze serê sibehê. Piştî nîvro hin bi hin dinya xweştir û hewa 
zelaltir dibû. Mij hinekî sivik bibû. Wek ku me li hev kiribû, bi‐
hara 2013’an, bi du dostên xwe yên licêyî ve me da rê û em 
çûn Licê. Cara yekem bû ku diçûm Licê... Seyidxan Anter / R.5 

Bizmarê zingarî û gûzên Qendîlê 

Hîn tarîxî estê ke hezar serrî ser de derbaz bibê zî nînê xo‐
vîrrakerdiş. Nê tarîxan ra yew zî 10ê Teşrîna Verêne ya 
2015î yo. Ma tay qala no tarîxo gonîne bikerê ke aye roje 
se bibî. 10ê Teşrîna Verêne de bi qerardayîşê xeylê sendî‐
qayan raşteyê Garê Anqarayî de Mitîngê Aştîye amebî or‐
ganîzekerdiş. Her cayê welatî ra bi hezaran însanî vere xo 
dabî Anqara û saete 10.00 de Garê Anqarayî de kom bîbî. 
Tutî, ciwanî, kal û pîrî pêro pîya bî yew vengî, vengdayîşê 

aştîye kerdêne û no raşte de vengê aştîye zimayêne. Her 
kes bi hêvî bî ke do aştî bîyarê nê welatî û do êdî tu kes 
semedê fikrê xo, nîjadê xo nêro kiştiş. Labelê gonîwerî aye 
roje ne çekuya aştîye û ne zî însanê ke aştî waştêne rê te‐
hemul nêkerdê û coka planê xo yê wehşetinan amade 
kerdî. Aştîheskerdoxê ke amadekarîya qirkerdişî ra bêhayî 
bî, verê ke qetlîyam pê bêro bi vengêko berz deyîra 
"Destê înan de pankartî, nê tutî şinê... Gulçîn Adar / R.9 

No bazar bazarê gonîne yo

…Arnûwandayê 1’em  (B.Z. 1440 – 1420) derdikeve ser 
text. Keya Arnûwanda, kurê Keya Tûthaliya û Keybanû 
Nîkalmat e. Navê jina wî, Asmûnîkal e.  Keya 
Arnûwanda, navê xwe ji navê... Agît Yazar/ R.12

Kurdên dêrîn; hîtîtî 7

Têkiliya ked û 
hunerê

Komplo bi vîna azad têk diçe
Komploya 9’ê  

Cotmehê ne ji rêzê bû
Li Kurdistanê gelek rojevên ku 
mirov bikaribe binirxîne hene. 
Êrîşên dewleta tirk ên li ser 
herêma başûrê Kurdistanê, li 
dijî gerîla bikaranîna çekên 
kîmyewî, ji aliyê PDK’yê ve şe‐
hîdxistina gerîlayên HPG’yê, 
hilbijartinên Iraqê û kampa‐
nyaya azadiya Rêberê PKK’yê 
Ocalan... Felemez Ulug / R.6

Parêzeran tecrîd 
birin DMME'yê

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê, li 
ser biryara Dadgeha Destûra 
Bingehîn (AYM) a "Nayê qe‐
bûlkirin" a têkildarî astengki‐
rina hevdîtinên malbatan ên li 
Girtîgeha Îmraliyê, serî li DM‐
ME’yê da. Parêzer Raziye Oz‐
turk, astengkirina serlêdanên 
Îmraliyê, tecrîd û serlêdanên 
parêzeran nirxand... R.3

Şengalî dê serî 
netewînin

PDK armanc dike ku li gor pey‐
mana 9’ê Cotmehê Şaxa 17 li 
Şengalê veke û careke din xwe li 
ser Şengalê bi darê zorê bikin 
desthilatdar. Beriya 9’ê Cot‐
mehê hewl dide bi hêza leşkerî 
têkevin Şengalê. Lê gel li dijî 
hewldana PDK’yê li qadan li ber 
xwe dide. Gelê kurd ji ber nêzî‐
katiya PDK’yê li kolanan in... R.6

Bi hezaran kurd û dostên kurdan li gelek navendan bi minasebeta 9’ê cotmehê 23’yemîn salvegera komploya navdewletî daketin qadan û çalakî li dar xistin. Jin û ciwanan 
9’ê  Cotmehê şermezar kirin û azadiya Ocalan xwestin. Bi hezaran jin li bajarên Berlîn, Dusseldorf, Darmstadt, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Frieburg, Paris, Marsilya, 
Rennes, Strasbourg, Zurih, Bruksel, Stockholm, Kopenhag, Helsînkî, Londra, Bordeaux, Toulouse kom bûn û çalakî li dar xistin û komplo şermezar kirin. Parlamenterê 
HDP’yê yê Rihayê Omer Ocalan têkildarî kopmploya navdewletî, tecrîdkirina Rêberê PKK’yê Abdullah Ocalan û çareseriya pirsgirêka kurd ji rojnameya me re axivî. Omer 
Ocalan destnîşan kir ku hêzên navdewletî xwestin ku di şexsê Ocalan de kurdên azad tune bikin, lê Ocalan hemû planên wan vala derxist û wiha got: “Civakê xwe bi rêx-
istin kiriye. Pergalek hatiye avakirin. Kurd bûne hêzeke demokratîk. Hêzên kurdan li Ewropa û Amerîkayê dîplomasiyê pêş dixin... R.3 - Hevpeyvîn / Zeynel Bulut / R.4
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Dema ku Rîm hatibû ser hişê xwe çavên 
xwe li rojê vekiribû; lê çi bibîne? Li dora 
wê hemû çeteyên DAIŞ’ê kom bibûn; hi‐
nekan awirên xwe yên tund/jehrî kutabûn 
ser û hinekan jî dev û didanên xwe li ser 
Rîmê qîç kirîbûn. Hinek jinên din jî di destê 
wan de bûn. Dengê nalîn, qêrîn û giriyên 
wan jinan diçû ber eşrê ezman û olan 
dida!... Lê heyam/heyama hovîtî, mêrên 
wehş û kujer bû. Tu evd û beşeran dengê 
wan jinan nedibihîstin. Jinan di nava lo‐
randinên rondikên çavên xwe de ji hev re 
digotin ‘ma li vê dinyaya kambax/wêran 
kes maye ku dengê me bibihîse?!  Di wê 
kêliyê de Xwedê jî çav û guhê xwe ji wan 
jinan re girtibû… 

Çavên wan zer û ruhê wan sor bû. 
Hinek bi biyanî, hinek ji wan jî bi erebî û 
tirkî dipeyîvîn. Lê hemû dijminên jinan û 
mirovahiyê bûn. Ji derveyî kuştin, şerjêki‐
rin, wêran, talan, destavêtin û dagirkeriyê 
tiştek din di hişê wan de derbas nedibû. 
Meriv kuştin, cehalet û hovberî bibû karê 
wan ên esasî. Dil, aqil û wijdana wan bi 
xwînê hatibû kedîkirin. Çi dihat ber wan 
tune dikirin. Rîm, bi destê çeteyên DAIŞ’ê 
bi qanûna şerîeta Tewrat, Încîl û Quranê 
ku ji bo sûcên zînayê, di dînê yekxwedayî 
de hatibû sazûmankirin, hatibû cezakirin. 
Çîroka Marîa Magdalena û gelek çîrokên 
jinên ku di dîrokê de bi destê qanûnên zi‐
lamê serwer‐kujer û desthilatdar hatibûn 
recimkirin, ji bo Rîm jî ev çerx hatibû du‐
bare kirin… 

Lê Rîm tu sûcê zînayê nekiribû? Û bi 
40‐50 keviran hatibû recimkirin… ji bo 
xwe ji keviran biparêzê jî ling û çongên 
xwe ber bi zikê xwe ve kişandibû; lê kevir 
ser kevir li ser û guhê wê ketibûn, dilopên 

xwînê ji devê wê diniqutîn û dest, mil û 
pişta wê ji lêdana keviran reş û şîn bibûn. 
Hinek cihê canê wê jî bibûn birîn û ji birî‐
nên wê dilopên xwînê di nav cilên wê yên 
çirayî de diniqutî erdê sar! Lê wê xwe tu 
car bêhêvî nekiribû. Li ser sînga mirinê li 
ber xwe dabû. Bi nalîna êşa canê xwe xwe 
bi xwe re dipeyîvî, ji xwe re gotibû ‘ez ê 
careke din bijîm û ez ê tola xwe û van 
jinan ji we hemûyan bistînim…’ Ji dinya‐
yeke tarî, meşiya û gihiştibû mala xwe, 
gêrik ber bi çiyayan ve hildikişiyan jor ba‐
niyan, kûsî jî çol derbas kiribû, Rîm jî gihiş‐
tîbû azadiya xwe!  

Rîmê destê min ber bi destê xwe ve 
bir, bi dileke tijî biêş û kêfxweşî heta jê hat 
guvaşt û ez hembêz kirim û çîroka xwe 
wiha domand: “Di nava wan hemû jinan 
de ji bo ku ez bi wan re nezewicim û 
nebim kole, min ev rê ji xwe re qebûl ki‐

ribû. Li gorî qanûnên çeteyên DAIŞ’ê sê 
rêbazên cezayê ji bo jinan hebûn. Recim, 
qamçî û gezkirin (didanên xwe têxistin si‐
tûyên mirovan û ew dixeniqandin). Li gorî 
wan tecawiz û firotina jinan ne ceza bû. 
Her kêlî bi dehan çete bi hev re dikaribûn 
tecawizî jinekê bikirana. Ez bi qanûna îs‐
lamiyetê ya bi navê şerîeta zînayê bi 
navê recim, bi 40  heta 50 keviran hati‐
bûm ‘recim’kirin. Lê min zîna nekiribû; lê 
qaşo bi navê ku ez dijî qanûnên îslamê 
derketime û bi wan re nezewicîme, ez 
hatibûm ‘recim’kirin. Piştî ku ez bi kevi‐
ran hatim recimkirin, ez nîvmirî ketibûm 
erdê û bê hiş ketibûm… 

Di wan kêliyên mirinê de careke din 
hebûna deriyê jiyanê ji min re malawanî 
kiribû, şervanên YPG û YPJ’yê êrîşî wan 
komên çeteyan kirin, gundê Til Cîcan ê gi‐
rêdayî Şehbayê rizgar kiribûn. Şervanan 

tevî malbata min û gelek malbat û jin ji 
destê çeteyên DAIŞ’ê rizgar kiribûn. Îca li 
wî cihê ku ez hatibûm ser hişê xwe, destê 
şervaneke YPJ’yê di destê min de bû, av 
ber bi devê min ve dirêj kiribû. Asoyê hê‐
viyê careke din li rûyê min keniyabû û çav 
û rûyê wê şervana azadiyê ji min re bûbû 
îlhama jiyanê. Hêvî û hezkirin, bawerî, 
jiyan di çavên şervana azadiyê de careke 
din herikîbû bi ber min ve hatibû û ez ji nû 
ve ji dayik bûbûm… Êdî ji bo min destpêka 
jiyaneke nû bû, kelecan ji asoyên nû re 
bask, perê min çêbûbûn. Ez wê rojê çendî 
bextewer bûbûm. Ger ku hîn ev dinya 
xirab nebûye li dora xwe dizivire, bi saya 
van mirovên baş ê leheng e. Û mirovahî bi 
saya kesên camêr heye…  

Êdî jiyana min a nû ber bi mane û wa‐
tebûnê ve dest pê kiribû. Bi saya fikir û fel‐
sefeya Rêberê Gelan Abdulah Ocalan min 

xwe nas kir, îca êdî kesî nedikarî pêşiya 
min bigirta. Li ser xwe û rastiya jinan û ko‐
letiyê zanebûna min çêdibû. Piştî hinek 
waneyên perwerdeyê tev li hêza cewherî 
ya jinan bûm. Nêzî sê salan ez di hêza 
cewherî de xebitîm. Niha jî weke hevse‐
roka Mezela Helîsayê di komînê de li gel 
hevalên xwe yên mêr kar dikim. Vîna jinan 
di karên komînan de gelek li pêş in. Ras‐
tiya hevjiyana azad, ji bo me hevsengiyeke 
di navbera jin û mêran de baş ava dike. 
Herî zêde jin karên komînan bi rê ve dibin. 
Hîn ev zanebûn di nava civaka ereban a 
Mezela Helîsan de, ji bo jinan pêş neke‐
tiye. Çimkî jin di civaka ereban de, tê per‐
çiqandin û maf û keda wê nayê dîtin. Tenê 
karê wê zarokanîn e û xizmeta malê ye… 
Lê min ev rastiya ku ji bo min, ji bo jin û ci‐
vaka jin, hatiye rûpoşkirin, di fikirên Rê‐
berê Gelê Kurd û Rêberê mirovahiyê de 
nas kir. Êdî min ji xwe re careke din qebûl 
nekir, ez ê weke berê bijîm. Ji bo ez jinên 
ereb fêrî tama azadiyê bikim, pirtûkên 
rêzdar Ocalan dixwînim û bi jinan jî didim 
xwendin. Her jina ku ez li deriyê mala wê 
didim, dixwazim li ser vê ramanê wan 
zane û perwerde bikim. Kurd û ereb bi 
hev re dijîn û tu pirsgirêkên me yên bi hev 
re nînin. Yên ku van pirsgirêkan ji gelan re 
ava dikin, hêza serdestiya mêran e. Per‐
gala serdestiya zilam ji dîrokê heta niha ji 
bo civakan, her tim bûye gengeşe û ser ci‐
vakê zilm, serdestî kiriye. Vê pergala xwîn‐
mij û zilimkar, tama jiyanê di civakên 
Rojhilata Navîn de nehiştiye. Rastiya ku di 
şexsê jinan de hatiye berevajîkirin, bi vê 
têkoşîna bêhempa re careke din li ser vê 
axa pîroz, bi fikir, felsefe û ramanên rêz‐
dar Abdulah Ocalan, dê di şexsê civaka 
jinên azad de xwe ava bike û azad bijî.”    

(dawî) 

Êdî ji bo min, destpêka jiyaneke nû bû
Leyla Lorîn

Têgeha jineolojiyê cara yekem di sala 
2008’an de di cîlda sêyem a Manîfestoya 
Şaristaniya Demokratîk a Rêberê PKK’ê 
Abdullah Ocalan ya Sosyolojiya Azadiyê de 
hat ziman. Abdullah Ocalan jinan wekî 
‘mêtingeha herî kevn’ pênase kir û diyar 
kir ku divê bi qasî ronîkirina dîroka kole‐
tiya jinan a ji civaka xwezayî heta îro, divê 
dîroka azadiyê jî bê nivîsîn. Di çarçoveya 
pirtûka Sosyolojiya Azadiyê de, pênaseya 
hêzên şaristaniya demokratîk dike, di aliyî 
sosyolojîk de kapasîteyên avakirina perga‐
leke demokratîk a li dijî bingeha hege‐
monyaya şaristaniya navendî digire dest.  

Ev kapasîte ancax bi birêxistinbûnê dê 
biguhere jiyaneke alternatîf û herî zêde di 
rastiya jinan û têkoşîna azadiya jinan de 
ev heye. Di îfadeya ‘Serdema şaristaniya 
demokratîk serdema şaristaniya jinan e’ 
de jî tê dîtin ku di paradîgmaya modernî‐
teya demokratîk de azadiya jinan esas tê 
girtin. Lê di vir de noqteya esas ev e ku 
divê wek kirdeya têkoşîna azadiyê jin di 
her qadê de bi rola pêşengiyê rabe. Ji bo 
hêzên alternatîf yên li dijî sîstemê, divê 
hîmên çand, zanist, polîtîk, teorîk baş bên 
hûnandin.  

 
Aliyê fêmkirin û watedarkirinê 
Ji roja têgeha jineolojî ketiye rojeva 

me heta niha di aliyê fêmkirin û watedar‐
kirinê de lêgerînên cuda hebûn. Bi qasî 
fêmkirinê di aliyê avakirina bîrdozî û sa‐
zûmaniyên wê de jî berpirsiyariyek divê. 
Ev zanista jinan divê çawa bûya? Wek 
hebûn pênasekirina jinan çi bû? Me za‐
nist çawa pênase dikir? Pênaseyên/Vena‐
sînên der barê jinan de çiqas rast bûn? 

Xesarên li ser nasnameya jinan çibû? 
Derxistina potansiyela azadiya jinan dê 
çawa derketa holê? Li gorî çi wê ji nû ve 
têgehên jin û zanistê bihatana pênaseki‐
rin? Wê têkiliya zanistê çawa bi jin, civak 
û jiyanê re bihata avakirin? Têkiliya jinan 
bi jinan re, bi mêr, bi xweza û civakê re 
dê çawa bihata destgirtin?  

Ji bo bersiva van pirsan û ji nû ve bigi‐
hînin îfadeyeke zanistî, ji bo me hemûyan 
nû bû. Abdullah Ocalan dibêje ‘Bi jinan re 
jiyaneke xweş û baş bisernexistin, bi têk‐
çûna ber bi civakeke nesosyalîst ve heman 
tişt e.’ Ev hewcedariya bi gotinekê hatiye 
vegotin, bi nîqaşên kolektîf ê jinan dikare 
diyar bibe. Divê ji ku bihata destpêkirin, 
çawa bihata destpêkirin? 

 
Ji bo jinan zanistek pêwîst bû 
Hemû mijar û pirs hatin nîqaşkirin û di 

serkeftina têkoşîna azadiya jinan de, hat 
tespîtkirin ku teqez rola zanistê heye û 
hîmên vê zanistê hene. Me jinan hewceyî 
bi zanistê didît. Tekane heqîqeta di pênga‐
vên me diavêtin de ev jiyan bi xwe bû. Tê‐
geha jineolojiyê yekem car ji aliyê 
Abdullah Ocalan ve hat bikaranîn û bi vê 
re di gelek qadên jiyan û civakê de agahi‐
yên jinan veşarî bûn. Van agahiyan têkiliya 
zanistê bi jiyanê re îfade dikir û jineolojî 
çavkaniyeke dewlemend bû.   

Di sedsalên 19 û 20’î de jinên ku hew‐
cedarî bi zanista jinan didîtin jî hebûn. 
Mînak Vîrgînîa Woolf digot ‘Zanist ne bê 
zayend e, ew mêr, bav e’. Sîmon de Beau‐
voîr jî got hemû standartên norman jiyana 
mêr nîşan didin.  Genevieve Lloyd  di pir‐
tûka xwe ya ‘Erkek Akil’ de  jin û mêr gir‐

tibû dest, ji Platon heta Sartre, neqebûlki‐
rina jinan anîne ziman. Îrmtraud Morgner, 
gotibû heta niha fîlozofan heta niha 
mêran cîhan şîrove kiriye lê ji bo guherînê 
divê jin şîrove bikin. Luce Îrîgaray ku bavik‐
salariyê rexne kir, Carolyn Merchant got di 
bin navê pîrebokê de qetilkirina jinan tê 
rewakirin. Evelyn Fox Keller di pirtûka xwe 
ya Zanist û Zayenda Civakî de mijar girt 
dest û dîsa Sandra Hardîng, Vandana 
Shiva, Chandra Talpade Mohanty jî di van 
mijaran de şîrove kirine.  

 
Diyarkirina rêya jineolojiyê 
Dîsa jineolojî, hemû têkoşînên azadiya 

jinan a li cîhanê, bi taybet jî têkoşîna aza‐
diya jinan a Kurdistanê di esasa partî û 
konfederasyonê de hat mezinkirin û ev bû 
sedema hîmê herî xurt a îradeya kolektîf. 
Çarçoveya teoriya qutbûnê, guhertina 
mêran, projeya veguhestinê, komîteyên 
azadî û wekheviyê, îdeolojiya rizgariya 
jinan, peymana civakî, bîrdoziyên jiyana 
azad ava kir. Ji guherîna kes, heta guhe‐
rîna civakî bi rêbazên wek tekmîl, civîn, 
platform, mekanîzmayên rexne û xwerex‐
nekirinê, têkiliya xwe ya jiyanî saz kir. 

Jineolojî ku ji çavkaniyên dînamîk 
xwedî dibû, nîqaşên ku ji aliyê kê ve dê bê 
pêşxistin jî rêya jineolojiyê diyar kir. Di 
modernîteya kapîtalîst de, nêrîna li hem‐
berî zanistê, li ser zanyaran tê avakirin. Za‐
nista aydê jin û civakê jî ji ber berovajî 
avakirina zanyaran bû, pirsên weke ‘niha ji 
bo kesên bi jineolojiyê re mijûl dibin dê çi 
bê gotin, em ê çi nav lê bikin’ bûn mijara 
henekan. Divê jineolog negihiştibana. Di 
encamê de divê her jin bi zanîna xwe re 

bihata gel hev û têkiliya xwe ya bi zanistê 
re ava bikira. Ji ber vê hem rêgez û hem jî 
hedef derdiket holê.  Xebat û nîqaşên li 
cihên cuda hatin pêşxistin û meşandin, îro 
zemîna noqteya em lê ne ava kir. 

 
Nîqaşên li ser jineolojiyê 
Di vê mijarê de nîqaşên ewil di têko‐

şîna azadiya jinan de pêş ketin û bi îra‐
deyeke kolektîf yekîneyek hat avakirin. 
Vê yekîneyê ewil analîz û nirxandinên 
Abdullah Ocalan kom kir û ev di bin navê 
Tezên Azadiyê de wek du bergan we‐
şand. Ji 2012’an şûnde li cihên cuda 
komxebat, konferansên bi tevlibûna 

jinan pêk hatin. Di heman demê de li 
Mexmûrê di mufredata dersê de cih dan 
jineolojiyê û li lîseyan wek ders hat 
dayîn. Dîsa di qada têkoşîna demokratîk 
de di akademiyên cuda de der barê ji‐
neolojiyê de perwerde hatin dayîn. Li ba‐
şûrê Kurdistanê konferansa jineolojiyê 
pêk hat. Li bakurê Kurdistanê li Amedê 
atolye hatin avakirin. Di heman demê de 
li girtîgehan jineolojî hat nîqaşkirin. Ev 
nîqaş di 2015’an de bi navê ‘Nîqaşên Ji‐
neolojiyê’ hat weşandin. Hemû jinên ku 
di lêgerîna azadiyê de bûn, dest bi fêm‐
kirin, avakirin û vegotina jineolojiyê kirin. 
Çavkanî: Jinnews  

Zanîna demê bi jineolojiyê hûnandin
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Tecrîda girankirî ya li ser Rêberê PKK’yê 
Abdulah Ocalan, Omer Hayrî Konar, 
Veysî Aktaş û Hamîlî Yildirim ên li Girtî‐
geha Ewlehiya Bilind a Tîpa F a Îmraliyê 
tên girtin, berdewam dike. Parêzerên 
Buroya Hiqûqê ya Sedsalê û malbat her 
hefte hem serî li Miduriyeta Girtîgeha 
Îmraliyê hem jî Serdozgeriya Komarê ya 
Bûrsayê didin. Lê ne bi erênî ne jî neyînî 
bersiv nayê dayîn.  

Parêzerên Ocalan piştî 8 salan di 2‐
22’ê gulan, 12‐18’ê hezîran û 7’ tebaxa 
2019’an de karibûn hevdîtinê bi muwe‐
kîlên xwe re bikin. Ocalan, cara ewil di 
27’ê nîsana 2020’î de bi telefonê bi bi‐
rayê xwe Mehmet Ocalan re axivîbû. 
Axaftina bi telefonê ya duyemîn û ya 
dawî ku Ocalan, di 25’ê adarê de bi bi‐
rayê xwe Mehmet Ocalan re kiribû, di 
nêvî de hatibû birîn.  

 Hamîlî Yildirim, Veysî Aktaş û Omer 
Hayrî Konar di adara 2015’an de birin 
Girtîgeha Îmraliyê, lê nikarin ji mafên 
xwe sûdê bigirin. Li gel 350 caran dax‐
waza hevdîtinê ya malbatan û 750 
caran a parêzeran, Yildirim 2 car, Konar 
û Aktaş jî 3 caran karî bi malbatên xwe 
re hevdîtinê bikin.   

 
AYM binpêkirinê nabîne  
Serlêdanên parêzeran ên li dijî vê 

rewşê encamê nadin. Parêzeran ji bo ce‐
zayên disîplînê yên li dijî heq û hiqûqê 
bên rakirin û mînaka dosyaya biryarên lij‐
neya dîsîplînê ya derbarên muwekîlên 
wan de bidin wan, di nava meha Kanûna 
2020’î de serî li Dadgeha Înfazê ya Bûr‐
sayê û Dadgeha Cezayê Giran dan. Serlê‐
danên ji bo Aktaş, Yildirim û Konar hatin 
kirin, hatin redkirin. Parêzeran, li ser vê 
yekê bi hinceta biryar li dijî hiqûqê ye ji 
bo muwekîlên xwe Konar, Aktaş û Yildi‐
rim serî li Dadgeha Destûra Bingehîn 
(AYM) da. AYM’yê, serlêdana der barê 
her sê kesan de weke “nayê qebûlkirin” 
dît. AYM’yê îdia kir ku tu binpêkirinên 
mafan nînin, û redkirina serlêdanên hev‐
dîtinê “li gor hiqûqê” dît.  

Der barê serlêdana ji bo Ocalan ha‐
tiye kirin de hêj tu biryar nehatine dayîn. 

Parêzeran ji bo her sê muwekîlên xwe 
yên din ên serlêdanên wan hatin redki‐
rin, serî li Dadgeha Mafên Mirovan a Ew‐
ropayê (DMME) dan. Di serlêdanên 
22‐24’ê Îlonê de hatine kirin, hat destnî‐
şankirin ku mafê hevdîtina malbatan bi 
destûra bingehîn, peymanên navnete‐
weyî û mafên mirovan hatiye parastin. 
Yek ji parêzera Buroya Hiqûqê ya Asrinê 
Raziye Ozturk, astengkirina serlêdanên 
Îmraliyê, tecrîd û serlêdanên din ji Ajansa 
Mezopotamya (MA) re nirxand. Ozturk, 
bi lêv kir ku Girtîgeha Îmraliyê ji bo kirde‐
yên siyasî û polîtîk hatiye çêkirin û "bi 
taybetî" ji bo muwekîlê wan Ocalan ê ku 
di encama komploya navneteweyî de 
anîne Tirkiyeyê hatiye çêkirin. 

 
Ocalan paşde gav navêje 
Ozturk bal kişand ku girava ku girtî‐

geh lê ye di heman demê de 2’yemîn 
Qada Qedexe ya Leşkerî ye û wiha got: 
“Anîna cihekî wisa ya Birêz Ocalan bi 
rastî jî nîşaneya berdewamiya kom‐
ployê bû. Li vir bi qasî 10 salan di huc‐
reya yekkesî de hat girtin. Xwestin ku 
vîna Ocalan bişkînin. Di kesayeta wî de 
xwestin vîna gelê kurd bişkînin. Ev tec‐
rîd li ser gel jî tê meşandin. Lê Birêz 

Ocalan li dijî vê rewşa sîstematîk gavek 
paşde neavêt û bi paradîgmaya ku hê‐
viyê dide gelê kurd bersiv da.” 

Ozturk, diyar kir ku Ocalan, Konar, 
Yildirim û Aktaş dibin şert û mercên 
tecrîda giran de tên girtin û wiha got: 
“Di encama çalakiyên greva birçîbûnê 
yên girtiyan de, hin hevdîtin li Îmraliyê 
hatin kirin. Jixwe berî hewldana dar‐
beya 15’ê Tîrmeha 2016’an, serlêdanên 
ji bo hevdîtinê dihatin red kirin. Hertim 
hinceta ‘kêştî xirabe ye’ û ‘rewşa he‐
wayê ne baş e’ nîşan didan. Piştre ‘Ce‐
zayê disîplînê’ kirin hincet. Niha jî êdî 
bersivê jî nadin me parêzeran. Ji çileya 
2021’ê heta niha hevdîtin bi malbatê re 
nayê kirin û bi tu awayî bersivê nadin 
serlêdanên parêzeran.”  

 
Dadgehên herêmî serlêdan red kirin   
Ozturk, bi bîr xist ku dadgehên he‐

rêmî hemû serlêdanên wan red kirin û 
wiha berdewam kir: “Me serî li AYM’yê 
da. Ev demeke dirêj e em nikarin bi 
muwekîlên xwe re hevdîtinê bikin. Ra‐
yedarên darazê mecbûr in ku vê yekê 
pêk bînin. AYM’yê der barê serlêdana 
me ya kanûna 2020’î de, di nîsanê de 
biryar da. Bi awayekî lez biryar da. Ev jî 

nîşan dide ku AYM çiqasî bêbandor e.” 
 
 Biryar dewama tecrîdê ye  
Ozturk, destnîşan kir ku AYM’yê jî 

mîna Dadgeriya Înfazê tevgeriya û wiha 
lê zêde kir: “Ji ber ku rêyên hiqûqa navx‐
weyî qediyan, me di 22’yê îlonê de ji bo 
Yildirim û Aktaş, di 24’ê Îlonê de jî, ji bo 
Konar serî li DMME’yê da. Me di serlê‐
dana xwe ya ji bo DMME’yê de mafên 
muwekîlên xwe bi bîr xistin. Ji ber zextên 
polîtîk û siyasî AYM ne serbixwe ye û di 
vê çarçoveyê de tevnagere. Divê DMME 
bi lez serlêdanan bixe rojeva xwe û birya‐
reke erênî bide. Tirkiye ji vê yekê cesa‐
retê digire.”  

 
Bandora tecrîdê   
Ozturk, da zanîn ku yek ji pirsgirêkên 

herî biêş ên welat tecrîda li Îmraliyê ye û 
wiha bi dawî kir: “Ev bi pirsgirêka kurd ve 
girêdayî ye. Gotina Erdogan a ‘Pirsgirêka 
kurd tune ye’ û biryara AYM’yê ya ‘Bin‐
pêkirin tune ye’ bi tecrîdê ve girêdayî ye.  
Qanûnên li Tirkiyeyê, bi ceribandina li ser 
Îmraliyê dikevin meriyetê. Dûre van 
hemû qanûnan li tevahiya welêt belav 
dikin. Ev dûre dibe amûra zilmê ya li dijî 
gelên tirk û kurd.” 

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê, li ser biryara Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) a "Nayê qebûlkirin" 
a têkildarî astengkirina hevdîtinên malbatan ên li Girtîgeha Îmraliyê, serî li DMME’yê da

Parêzeran tecrîd birin DMME'yê

Li gorî daneyên Komeleya Roj‐
namegeran a Dîcle û Firatê (DFG), li 
Tirkiyeyê 63 rojnameger girtî ne. Di 
meha îlonê de 50 rojnameger hatin 
darizandin. Li 6 rojnamegeran 27 sal û 
3 meh ceza birîn. Dîsa malperên 
ajansan hatin astengkirin. Di nava 9 
malperên înternetê de ajansa JinNews 
ku tenê nûçeyên jinan dişopîne, 5 
caran hat astengkirin.  Di 15 çalakî û 
bûyeran de rojnamegerên nûçe 
dişopandin hatin astengkirin. Der barê 
6 rojnamegeran de lêpirsîn hatin dest‐
pêkirin. Der barê 7 rojnamegeran de 
doz hat vekirin. 

Rojnamevan Ayşe Kara di 
çarçoveya lêpirsîna Kongreya Civaka 
Demokratîk (KCD) de tê darizandin. Bi 
îdiaya ku Kara “endama rêxistinê ye” 
doz lê hatiye vekirin û li 5’emîn 
Dadgeha Cezayê Giran a Amedê tê 
darizandin. Dozgerê Komarê ku li 
dosyeya Kara dinêre, mutalaya xwe 
amade kir û pêşkêşî dadgehê kir. 
Dozger xwest Kara heta 15 salan bê 
cezakirin. Dozger endamtiya Ayşe Kara 
ya Cemiyeta Rojnamevanan a Azad 
(OGC) jî wek sûc dît.  Danişîna doza der 
barê Kara de hatiye vekirin dê di 9’ê 
mijdarê de li 5’emîn Dadgeha Cezayê 
Giran a Amedê bê dîtin.  

Danişîna doza rojnameger Nûrcan 
Yalçin a di çarçoveya lêpirsîna Kome‐
leya Jinan a Rosa de, bi îdiaya “en‐
damtiya rêxistinê” û “propagandaya 
rêxistinê kirin” lê hatibû vekirin, li 
9’emîn Dadgeha Cezayê Giran a 
Amedê hat dîtin. Dozger, mutalaya 
xwe ya der barê Yalçin de pêşkêşî 
dadgehê kir. Dozger bi îdiaya “en‐
damtiya rêxistinê” û “propagandaya 
rêxistinê kirin” ji 8 sal û 6 meh, heya 20 
salan cezayê girtîgehê ji rojnameger 
Nûrcan Yalçin re xwest. Dadgehê 
daxwaza demê ya parêzer qebûl kir û 
danişîn taloqî 22’yê Mijdarê kir. AMED

Rojnamegeran 
ceza dikin 

Meclisa Medyaya Dîjîtal a Kurdistanê 
kampanyaya ji bo azadiya fîzîkî ya Rê‐
berê PKK’yê Abdullah Ocalan li ser 
hemû platformên medyaya dîjîtal dest 
pê kir. Meclisê wiha got: “Wek Meclisa 
Medyaya Dîjîtal a Kurdistanê, di salve‐
gera derxistina birêz Abdullah Ocalan 
a ji Sûriyê de, kampanyaya hashtagê 
ya ku em ê di hemû platformên med‐
yaya dijîtal de bidin destpêkirin, dê 8’ê 
cotmehê (îro) li gorî saeta Amedê di 
20.00’an de dest pê bike. Em ê bi di‐
ruşma ‘Azadî wê bi ser bikeve’ kam‐
panyaya xwe bi rê ve bibin. Ji çar 
aliyên cîhanê bangên piştgiriyê hatin 
weşandin. Diruşma ‘Azadî wê bi ser bi‐
keve’ li 30 welatan deng veda. 791 si‐
yasetmedar, parlamenter, nivîskar, 
dîroknas, rojnamevan, sendîkavan, 
hîndekar û akademîsyen ji bo azadiya 
birêz Abdullah Ocalan piştgirî dan 
kampanyaya me ya hashtagê. Em 
bang li hemû gelê xwe û dostên xwe 
dikin ku bi awayekî aktîf beşdarî kam‐
panyaya azadiya birêz Abdullah Oca‐
lan bibin.” AMED

Ji bo azadiya 
Ocalan kampanya 

Asayîşa Sefîn a yekem a Hewlêrê, di 
7’ê cotmehê de bi hinceta îxbar heye, 
bi ser malbata Gungor û Gulcan Alp de 
girtin û Endamên Nûnertiya HDP’yê 
Nahîde Ermîş, Hîkmet Xetîb û Rûken 
Mercan binçav kirin. Li gorî Nûnera 
HDP’yê tevî fermiyeta wan heye û se‐
yareya wan ji aliyê asayîşê vê tê naski‐
rin jî asayîş bi israr ew binçav kirine. 
Nûnerên HDP’yê piştî demekê serbest 
hatin berdan. Nûnera HDP’yê Nahîde 
Ermîş da zanîn ku asayîşê diyar kiriye 
ku wan li ser îxbarekê bi ser malê de 
girtine û kesên ku îxbar kirine aşkera 
nekirine. Nahîde diyar kir ew saetek li 
asayîşa Gulan hatine hiştin û piştî wê 
derbasî Asayîşa giştî kirine û di dema 
binçavkirinê de dest danîne ser telefo‐
nên hevalên wan ên Nûnertiya HDP’yê. 
Nahîde Ermîş anî ziman ku tevî hemû 
hewldanan ancax di saet 14.30’an de 
serbest hatine berdan û wiha got: “Me 
li Asayîşa Giştî li dijî asayîşa Gulan gilî 
kir. Ji ber ku em bê sedem hatin bin‐
çavkirin." Yên ku hatin binçavkirin ser‐
best hatin berdan. HEWLÊR 

Asayîşa PDK’yê 
HDP’yî binçav kirin

Bi hezaran kurd û dostên kurdan li 
gelek navendan bi minasebeta 9’ê 
cotmehê 23’emîn salvegera kom‐
ploya navdewletî daketin qadan û ça‐
lakî li dar xistin. Jin û ciwanan 9’ê  
Cotmehê şermezar kirin û azadiya 
Ocalan xwestin.   

Ciwanên kurd li Yewnanistanê li dijî 
Komploya Navneteweyî ya 9’ê Cot‐
mehê ya li dijî Rêberê PKK’yê Abdullah 
Ocalan, bi pêşengtiya Tevgera Ciwa‐

nên Şoreşger (TCŞ) û Navenda Çanda 
Kurd meşa ku wê 3 rojan bidome dan 
destpêkirin. Bi dehan ciwan pankarta 
“Bimire 9’ê Cotmehê”, “Ji Ocalan re 
Azadî” vekirin û diruşma “Ji tecrîd, faşî‐
zim û dagirkeriyê re na”, “Dem dema 
azadiyê ye” berz kirin. Ciwan li kampa 
li bajarê Lavrîo ya ku koçberên kurd lê 
dijîn kom bûn û meşiyan. Di meşê de 
ciwanên enternasyonalîst ên koma Ri‐
seup Rojava jî hebûn. Ciwanan posterê 
Ocalan, alayên PKK’yê û KCK’yê vekirin 
û meşiyan û belavok belav kirin. 

Li Wargeha Mexmûrê jî Komîteya 

Tendûristiyê li avahiya Saziya Malba‐
tên Şehîdan daxuyanî da û tecrîdkirina 
Ocalan û êrîşên Tirkiyeyê yên bi çekên 
kîmyewî û qedexekirî şermezar kir. En‐
dama Reveberiya Komîteya Tenduristî 
Xanim Babat daxuyanî da. Daxuyanî bi 
diruşmên “Bijî Serok Apo,” “Bê Serok 
Jiyan Nabe” bi dawî bû. 

 
Gelê Ewropa li qadan in 
Tevgera Jinên Kurd li Ewropayê 

(TJK‐E) jî bi heman armancê li El‐
manya, Hollanda, Belçîka, Fransa, 
Swîsre, Fînlandiya, Îngilistan, Danî‐
marka û Swêdê çalakî li dar xistin. TJK‐
E'yê bi diruşma "Azadiya Rêber Apo 
azadiya me ye" di 9‐10'ê Cotmehê de 
bi tevlêbûna rêxistinên jinan çalakî li 
dar xistin. Bi hezaran jin li bajarên Ber‐
lîn, Dusseldorf, Darmstadt, Hannover, 
Hamburg, Stuttgart, Frieburg, Paris, 
Marsilya, Rennes, Strasbourg, Zurih, 
Bruksel, Stockholm, Kopenhag, Hel‐
sînkî, Londra, Bordeaux, Toulouse kom 
bûn û çalakî li dar xistin û komplo şer‐
mezar kirin.  

Gel li dijî komployê daket kolanan 

Navenda Nûçeyan 

Navenda Nûçeyan 
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Parlamenterê HDP’yê yê Rihayê Omer 
Ocalan têkildarî kopmloya navdewletî, 
tecrîdkirina Rêberê PKK’yê Abdullah 
Ocalan û çareseriya pirsgirêka kurd ji 
bernameya Podcestê ya rojnameya me 
re axivî. Omer Ocalan destnîşan kir ku 
hêzên navdewletî xwestin ku di şexsê 
Ocalan de kurdên azad tune bikin, lê 
Ocalan hemû planên wan vala derxist û 
wiha got: “Rastiya civaka 50 milyon 
kurd li ber çavan e. Civakê xwe bi rêx-
istin kiriye. Pergalek hatiye avakirin. 
Kurd bûne hêzeke demokratîk. Hêzên 
kurdan li Ewropa û Amerîkayê dîplo-
masiyê pêş dixin. Siyaseta cîhanê dikin, 
modelekê ava dikin. Kes nikare vê yekê 
tune bihesibîne. Bila nêzîkatiyeke erzan 
û sivik dernekeve holê.” 
 

Komplogeran bi vê komploya 
navdewletî çi armanc dikir? Birêz 
Ocalan planên wan çawa vala derxist? 

Em 9’ê Cotmehê şermezar dikin. 
9’ê Cotmehê di serî de êrîşa li dîjî kur‐
dên azad bû. Dixwestin kurdên azad 
tasfiye bikin. Lê birêz Ocalan ev 23 sal 
in vê komployê vala derdixe. Dema 
birêz Ocalan ji Sûriyeyê derket, balafira 
wî cihê ku lê dakeve nedît.  Hin we‐
latên demokrat hebûn lê hêzên 
navdewletî ew dewlet hişyar kiribûn. 
Nehiştin li tu welatan bi cih bibe. Hêzên 
navdewletî bi komployeke mezin li 
Kenyayê teslîmî Tirkiyeyê kirin. Di vir 
de rola Tirkiyeyê tenê notirvanî bû. Lê 
ev 23 sal in birêz Ocalan bi siyaseta 
xwe, bi nêrîn û paradîgmaya xwe kom‐
plo vala derxist.  

 
Li dijî vê komployê gelê kurd 

berxwedaneke bêhempa nîşan da. Li 
çar parçeyên Kurdistanê û diyaspo‐
rayê xwedî li birêz Ocalan derket. 
Gelo hêzên navdewletî ev 
berxwedana gelê kurd texmîn 
nedikirin ku ev komplo pêş xistin? 

Helbet hêzên nevdewletî 
berxwedan û têkoşîna kurdan dizanin. 
Hêzên emperyal dixwestin kurdan ji 
hev parçe bikin. Lê ji nav kurdan û 
dostên wan, ji 9’ê Cotmehê bigire heta 
15’ê Sibatê û piştî wê bi dehan kesan 
agir berdane bedana xwe. Xwe şewi‐
tandin. Di dîroka cîhanê de tiştekî wiha 
nehatiye dîtin. Ji bo rêberê xwe 
berdêlên mezin dan. Mirovan hebûna 
xwe di hebûna birêz Ocalan de didîtin. 
Hebûna birêz Ocalan jî wekî hebûna 
xwe didîtin. Ji bo wê gelê kurd bi roj û 
mehan rabûn ser piyan û bertekên 
gelek mezin nîşan da. Lewra kurdên 
azad rastiya xwe di birêz Ocalan û 
paradîgmaya wî de didîtin. Lê hêzên 
navdewletî hertim li gorî berjew‐
endiyên xwe tevdigerin. Ev berjewendî 
carna dibe berjewendiyeke aborî, 

carna jî dibe bîrdozî. Lewma jî ji bo per‐
gala xwe paradîgmaya birêz Ocalan 
xeter didîtin ji bo wê xwestin pêşiyê bi‐
girin. Lewre birêz Ocalan li Rojhilata 
Navîn siyaseta gelan dike. Li Rojhilata 
Navîn pir reng heye, pir nasname heye 
û pir bawerî heye.  

Ji ber vê dema paradîgmaya birêz 
Ocalan li vir pêş bikeve; dê her kes 
hevûdu qebûl bike û bi awayekî azad û 
aştiyane bi hev re bijîn. Ev jî li dijî 
polîtîkayên hêzên hegemon bû. Ar‐
manc kirin ku birêz Ocalan kontrol 
bikin û teslîmî Tirkiyeyê kirin. Lê em 
dikarin bibêjin negihiştin armanca xwe. 
Li Rojava û Bakurê Sûriyeyê binêrin 
paradîgmaya Modernîteya Demokratîk 
ji bo gelan bûye hêviyek. Hêzên 
navdewletî ev texmîn nedikirin. Dig‐
otin, dê gel çend rojan rabin ser piyan 
û piştre ji bîr bikin. Lê birêz Ocalan li 
Îmraliyê hêj xurtir bû. Paradîgmaya 
xwe sîstematîze kir. Fikra xwe kûr kir û 
gelek pirtûk û berhem nivîsandin. Li ser 
pirtûkên birêz Ocalan li hin zanîngehan 
perwerde tê dîtin.  

 
Tişta ku dihat armanckirin di 

şexsê birêz Ocalan de teslimiyet û 
tunekirina gelê kurd bû, tu vê rewşê 
çawa şîrove dikî? 

Hertim dixwaze teslîm bigire. 
Dixwaze we ji cewhera we dûr bixe. 
Dixwaze îradeya we bişkîne. Şerekî 
psîkolojîk dimeşîne. Dixwaze we ji nas‐
name, îrade û hebûna we dûr bixe têxe 
bin kontrola xwe. Lê li vê derê îradeyek 
gelekî mezin derket holê. Ev erdnî‐
gariyeke pîroz e, Mezopotamya, Kur‐
distan, Rojhilata Navîn. Kurdan li vê 
derê bingeha şaristaniyê ava kirine. Ji 
bo vê yekê jî birêz Ocalan ev bingeha 
şaristaniyê derxist holê û sîstematîze 
kir. Ev pergal di nava kurdan de hat 
ceribandin û hate ecibandin. Felsefe û 
ramanên birêz Ocalan hatin qebûlkirin. 
Rast e, niha hinekî êrîş û şer heye. Lê 
dîsa jî miletê me bi israr li birêz Ocalan 
û pergala wî xwedî derdikeve. Çima em 
van tiştan dibêjin. Teslîmgirtina îradeya 
mirovan gelekî zehmet e. Lewra baw‐
eriyeke xurt ava bûye. Îradeya birêz 
Ocalan gelê kurd xurt dike, gelê kurd û 
dostên wan jî îradeya birêz Ocalan xurt 
dike. Manewiyateke xurt ava bûye, têk‐
iliyeke sîmbiyotîk e. Ji ber wê jî dema 
behsa siyaseta kurdan tê kirin bêyî 
birêz Ocalan nîqaş çênabin. Di mese‐
leya kurd û çaresekirina pirsgirêka kurd 
de birêz Ocalan di cihekî navendî de ye.  

 
Ev 22 sal in birêz Ocalan dîlgirtî 

ye. Dewlet bi tecrîdkirina Ocalan 
hiqûqa xwe jî binpê dike. Ji bo şikan‐
dina tecrîdê têkoşînek jî heye. 
Dewlet çima di tecrîdê de israr dike û 
hiqûqa xwe binpê dike?  

Birêz Ocalan modelek afirandiye. 
Plansaziya wî heye û bi her kesî re 

parve dike. Dema pêvajoya çareseriyê  
wî ev projeya xwe ji dewletê re jî got. 
Dewlet an jî hêza hegemonîk paradîg‐
maya birêz Ocalan qebûl nake. Îradeyê, 
rastiyê yan jî kurdbûnê qebûl nakin. Di 
bingeha rêgezên wan de yekperestî 
heye. Her tiştî li gorî xwe dîzayn dikin. 
Bîrdoziya xwe li ser tasfiyekirin û 
tepisandinê ava dikin. Ji ber vê jî 
tecrîda li ser birêz Ocalan kûrtir dibe. Li 
dijî tecrîdê têkoşîneke bêhempa tê 
meşandin. Berdêlên mezin tên dayîn. 
Rast e, ji aliye fîzîkî ve li ser birêz 
Ocalan tecrîdek heye. Malbat û parêzer 
nikarin biçin Îmraliyê. Nikarin tele‐
fonekê bikin û nameyekê bişînin. Ev li 
gorî zagonên Tirkiyeyê jî dijqanûnî ye. 
Lazim e li gorî qanûnên xwe tevbigerin. 
Lê ji bo birêz Ocalan ev qanûn tune ne. 
Ji bo birêz Ocalan li giravê pergalek 
hatiye avakirin, li wir gelek êşên 
psîkolojîk tên meşandin. Dijminan‐
tiyeke mezin li ser birêz Ocalan tê 
meşandin. Birêz Ocalan di warê 
demokrasiyê de hêzek da avakirin, 
kurd û dostên wan gihandin hev. Ev 
hêz jî dê di jiyanê de bi ser bikeve.  

 
Bi bidawîkirina tecrîdê û azadiya 

Ocalan re dê li Kurdistan û Tirkiyeyê 
rewşek çawa ava bibe? 

Raman û nerînên birêz Ocalan azad 
in. Lê hewcedarî pê heye ku birêz 
Ocalan bi şeklekî fîzîkî azad bibe. Dema 
birêz Ocalan azad be wê bêtir xizmeta 
siyasetê bike û paradîgmaya xwe pêş 
bixe. Wê li Tirkiyeyê jî demokrasî pêş 
bikeve. Niha li ser paradîgmaya birêz 
Ocalan em dipeyivin. Lê dema Birêz 

Ocalan li derve be û temasê bi civakê 
re çêbike, dê Rojilata Navîn ji nû ve 
were dîzaynkirin. Dê demokrasiyeke pir 
xurt were avakirin, jiyaneke 
demokratîk dê pêş bikeve. Dê her kes 
xwe di wê jiyanê de bibîne. Li Rojhilata 
Navîn bingeha şaristaniyê pêş ketiye. 
Lê niha jiyaneke aram nemaye. Dema 
ku birêz Ocalan li derve be, avakirina 
pergala demokratîk dê bêhtir pêş 
bikeve. Her kes wê xweser be. Civak 
wê xweser be. Dê kes nikaribe serdes‐
tiya xwe li ser kesên din ferz bike. 
Îradeya ku birêz Ocalan pêş dixe, azadî 
ye. Niha li Tirkiyeyê siyaset li ser nijad‐
perestiyê ye. Civakê parçe dike û şerê 
hev dikin. Çi karê dewletê bi zimanê 
min heye? Dixwazim bi zimanê xwe 
bijîm. Çima perwerdeya tirkî li min dide 
ferzkirin. Baweriya min çi be dixwazim 
bi wê bijîm. Çima dixwaze îradeya min 
teslîm bigire? Felsefe û paradîgmaya 
birêz Ocalan li hemberî teslîmiyetê ye. 
Rastiya me heye em dixwazin bi rastiya 
xwe bijîn. Ya yekemîn divê ev tecrîd 
were şikandin, a duyemîn jî azadiya 
birêz Ocalan e. Divê ev were nîqaşkirin. 
Lazim e civakên Rojhilata Navîn hevûdu 
qebûl bikin û birêz Ocalan jî siyaseta 
jiyan û jiyankirinê dide pêşiya me, 
siyaseta civakek azad dide pêşiya me. 
Dema birêz Ocalan li derve be dê mod‐
eleke baş li Rojhilata Navîn pêş bikeve 
û dê ev ji bo cîhanê jî bibe mînak.  

 
Dewlet û desthilatî li vî welatî 

çima aramî, azadî û aştiyê naxwaze 
û di şer de israr dike? 

Niha her kes dixwaze tehakum û 
serdestiyê bike. Ji bo pergala xwe 
berdewam bikin. Ji bo berjew‐
endiyên xwe, hebûna xwe li ser 
tunebûna neteweyên din dibînin. 
Modela birêz Ocalan li vê derê 
dikeve dewrê. Têkoşîna 
demokrasiye, hevûduqebûlkirin û 
hevûduhembêzkirinê dimeşîne. Ji bo 
mirovahiyê pergaleke alternatîf 
datîne holê. Lazim e ev pergal bi 
temamî were guhertin, jiyaneke ko‐
munal û demokratîk bê avakirin.  

Di pêvajoya navbera 2012 û 
2015’an de ji bo çareseriyê hin hêvî 
dan civakê. Lê dewlet û desthilatiyê ev 
hêviya civakê şikand û pêvajo bi dawî 
kir. Niha jî ji aliyê muxalefetê hin 
nîqaşên çareseriya pirsgirêka kurd 
heye. Hûn vê yekê çawa şîrove dikin?  

Li Tirkiyeyê heta pirsgirêka kurd bi 
rê û rêbazên demokratîk çareser nebe, 
dê hertim mijara siyasetê pirsgirêka 
kurd be. Pirsgirêka kurd li ser her tiştî 
bandor dike. Li ser aboriyê, li ser 
civakê, li ser jiyanê bandorê dike. Kes 
nikara bibêje min eleqedar nake. 
Rewşa Tirkiyeyê li ber çavan e. 
Serokkomarê tirk Erdogan biçe ku derê 
di hevdîtinên ku bike de mijara kurd 
heye.  Li derve jî li hundir jî mesele kurd 
in. Êdî bûye amûrê siyasetê. Lewma jî 
em dibêjin pêdivî bi çareseriyê heye. 
Tiştê ku muxalefet dibêje em watedar 
dibînin. Di aliyê muxatabiyê de hinek 
dixwazin erzan nêzîk bibin. Muxatab 
diyar e û zelal e. Tiştekî em bibêjin tune 
ye. Kurdan biryara xwe daye û mux‐
atab li ber çavan e. Eger niyet dikin ku 
pirsgirêka kurd çareser bikin, di serî de 
divê rast û samîmî nêzîk bibin. Mesele 
çareserkirin be divê tu hemû rê û 
rêbazan bi kar bînî. Êdî civak westiyaye. 
Pêwîstî bi çareseriyê heye. Pêvajoya 
2013 û 2015’an li holê ye. Wê demê 
aramiyek pêş ket civakê bêhn stend. Lê 
vê hêza hegemonîk a li Tirkiyeyê mu‐
daxaleyî pêşeroja kurdan û tirkan kir. 
Xwestin kurdan bitepisînin. Lê Tirkiye jî 
fetisî. Eger muxalet ji vê rewşê dersê 
derbixe, nexşeya xwe xal bi xal diyar 
bike dê rêyeke çareseriyê vebe. Dibêjin 
bihêzkirina pergala parlementoyê lê 
heke ev parlamento wekî ya berê be, 
tu wateya xwe tune ye. Rastiya 50 mi‐
lyon civaka kurd li ber çavan e. Civak bi 
rêxistin bûye, pergalek hatiye avakirin. 
Kurd bûne hêzeke demokratîk. Hêzên 
kurdan li Ewropa û Amerîkayê dîplo‐
masiyê pêş dixin. Li qada navneteweyî 
siyasetê dikin, modelekê datînin holê. 
Kes vê yekê nikare tune bihesibîne. 
Bila nêzîkatiyeke erzan û sivik 
dernekeve holê. 

Omer Ocalan kî ye?
Omer Ocalan di sala 1987’an li gundê Amara yê navçeya Xalfetî ya Rihayê 

hatiye dinyayê. Navê dayika wî Fehîme û navê bavê wî Mehmet Ocalan e. Li 
Enqereyê Beşa Rojnamegeriyê ya Fakulteya Ragihandinê ya Zanîngeha En‐

qereyê xelas kir. Di navbera salên 2014‐2016’an de Hevserokê Partiya 
Herêmên Demokratîk (DBP) yê Mêrdînê bû.  Zewicî ye û bavê 2 zarokan e. 

Niha parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) yê Rihayê ye. 

FELSEFE Û PARADÎGMAYA OCALAN LI HEMBERÎ TESLÎMIYETÊ YE

Îradeya ku bi pêş dixe azadî ye
Zeynel Bulut

11-17 Cotmeh 2021

Hevpeyvîn
xwebûn

4

Birêz Ocalan modelek afirandiye. Plansaziya wî heye û bi her kesî re parve dike. Dema 
pêvajoya çareseriyê wî ev projeya xwe ji dewletê re jî got. Dewlet an jî hêza hegemonîk 

paradîgmaya birêz Ocalan qebûl nake. Îradeyê, rastiyê yan jî kurdbûnê qebûl nakin

rupel 4++.qxp_Layout 1  8.10.2021  17:55  Page 1



11-17 Cotmeh 2021

Wêje û Ziman
xwebûn

5

Wisa hatiye qebûlkirin ku “candarê biaqil 
tenê mirov e”.  

Mirovê biaqil ê ku bi hezaran sal hest 
û hizrên xwe, helwest û bertekên xwe, tê‐
kilî û danûstandinên xwe bi saya liv û tev‐
gerên bedena xwe derbiriye. Bi 
vegotineke din; mirovê ku demeke dûvdi‐
rêj, ji bo ku fikr û boçûnên xwe, mexsed û 
armanca xwe bide fêmkirin, demeke dûv‐
dirêj azayên bedena xwe bi kar aniye, hin 
bi hin hînê axaftinê jî bûye. Piştî ku axaftin 
hîn bûye, ziman pê re gihaye. Zimanê 
xwe, tenê ne wekî alaveke ragihandinê, 
her wiha wekî berdevkê mêjiyê xwe yê ku 
liv û bizavên wê/wî yên bedenê bi rê ve 
dibe jî xebitandiye. 

Vegotina devkî, hem bi têkiliyên rojane 
re pêştir çûye û hem jî gotinên ku di bîra 
mirov de hewiyane ji nifşekî derbasî nifşê 
din bûne. Bi vî awayî pêwendiya navbera 
mirovan a devkî derketiye holê. Vegotina 
devkî ya serdemên berê, heta dahûnan‐
dina nivîsê dom kiriye. Vegotin û derbirîn, 
piştî nivîsê hê mayîndetir bûye. Êdî li gel 
axaftin û guhdarîkirinê, nivîsandin û xwen‐

dinê dest pê kiriye. Xwendin û nivîsandin ji 
do heta îro wekî du navgînên têkiliyê û 
amûrên ragihandinê hatine bikaranîn.   

Çawa ku pêdiviya vegotinê bi guhdarî‐
kirinê heye; bi heman awayî pêdiviya nivî‐
sandinê jî bi xwendinê heye. Ango çawa 
ku her axêverek, herî kêm muhtacî guhdê‐
rekê/î ye, her nûserek jî herî  kêm muhtacî 
xwînerekê/î ye. Xwendin û nivîsandin wekî 
du pêdiviyên jêneger û bingehîn xwe li ser 
hemû nifşên serdema îro ya ku wekî “ser‐
dema zanîn û teknolojiyê” tê binavkirin, 
dide ferzkirin. Ne mimkûn e ku tu nijad û 
netewe ji vê pêdiviyê bêpar bimînin.  

Xwendin pêdiviyeke gerdûnî ye. Girîn‐
giya xwendinê îro bi her awayî xwe di 
hemû qadên jiyanê de dide der. Ew ên ku 
ji xwendinê mehrûm dimînin, ji vegotin û 
derbirina derd û xemên xwe, kêf û şahi‐
yên xwe û pêwendiyên xwe yên rojane û 
mirovane jî mehrûm dimînin. Li gel têkili‐
yên rojane yên di navbera mirovan de û 
pêwendiyên navneteweyî yên di navbera 
civak û gelan de pêk tên hemû bi saya 
xwendinê pêş ve diçin. Xwendin, dibe ku 
hemû pirsgirêkên mirovahiyê çareser 
neke; lê belê pirsgirêk û gelemşeyên  wê 

yên heyî bêyî xwendin û nivîsandinê qet 
nayên çareserkirin.  

Bêguman îro ro xwendin bûye pêdivi‐
yeke bingehîn. Belê xwendin jî her gav ne 
nîşana qencî û dilpakiyê ye. Lewre ew ên 
ku xirabiyê dikin û vê dinyayê tarûmar 
dikin jî bi saya xwendinê gihîştine mex‐
seda xwe.. Wekî her karî, xwendin jî ka‐
rekî dualî ye; ango kiruyeke nêtar e. Her 
çendî ku girîngiya wê neyê nîqaşkirin jî 
aliyê wê yê baş û aliyê wê yê xirab heye. 
Aliyê wê yê baş ew e ku mirov zanebû‐
neke erênî bi dest dixe û wê ji bo qenciyê 
bi kar tîne. Aliyê wê yê xirab ew e ku 
mirov zanebûneke neyinî bi dest dixe û 
wê ji bo xirabiyê bi kar tîne. Mirov di bika‐
ranîna wê de azad e; bixwaze dikare wê 
di riya başiyê de û bixwaze dikare wê di 
riya xirabiyê de bi kar bîne.  

Dibe ku kesên dixwinîn ji kesên ku 
naxwînin zanatir bin. Lê belê kesên zana jî 
her gav ne kesên baştir in. Zanabûn û 
başbûn ne heman tişt e. Car heye kesên 
zana ji yên nezan xirabtir; car heye jî yên 
nezan ji yên zana xirabtir dibin. Lewre ew 
kesên ku li ser rûyê vê dinyayê kevir li ser 
kevir nahêlin hemû zana ne. Ew kesên ku 

şer derdixin û alavê şer ên kujende hildi‐
berînin û wan ji bo komkujiya mirovan bi 
kar tînin jî zana ne. Ew ên ku mirovan 
berdidin hev û wan bi hevûdu didin kuş‐
tin jî hemû zana ne.  Îcar ew ên ku li hem‐
berî vê xirabiyê derdikevin û ji bo aştî, 
azadî û aramiya mirovahiyê li ber xwe 
didin jî bi saya xwendinê digihîjin mexsed 
û miradê xwe. Xwendin ji bo her du aliyan 
jî alava zanîn û zanebûnê û navgîna ragi‐
handin û pêşketinê ye.  

Gava ku em dêhna xwe didinê, em di‐
bînin ku pêşketin, serketin û geşedanên 
ser rûyê erdê bi saya xwendina ku hemû 
deriyên zanebûnê li ber mirov vedike pêk 
hatine. Dibe ku pêşketin, geşedan û serke‐
tinên vê dinyayê ne ji bo qenciya mirova‐
hiyê bin; belê dîsa jî ew bi saya xwendin û 
zanabûnê hatine bidestxistin. Di vê hêlê 
de gelek mînakên zindî yên berbiçav ku 
rewşa welat û civakên cîhanê û asta civa‐
kên wan li ber çavan radixin hene.  

Li gor lêkolîn û daneyên zanistî, mê‐
jera xwendina pirtûkan a hemwelatiyên 
çend welatên cîhanê wisa ye:  

Li Japonyayê, kesek di salekê de 25 
pirtûkan dixwîne.   

Li Îngilistanê, kesek di salekê de 14 
pirtûkan dixwîne. 

Li Fransayê, kesek di salekê de 13 
pirtûkan dixwîne 

Li Almanyayê, kesek di salekê de 12 
pirtûkan dixwîne. 

Li Tirkiyeyê, kesek ji deh salan pirtû‐
kekê dixwîne.  

Li tevahiya welatên ku gelê wê mis‐
liman in kesek ji 25 salan tenê pirtû‐
kekê dixwîne.  

Li gor van daneyan, mirov dibêje qey 
Qurana Pîroz a ku tê wateya ‘pirtûka ku tê 
xwendin’ û bi raweya fermanê ya ku di‐
bêje: “Bi navê Xwedayê xwe yê afirîner 
bixwîne!” ne ji bawermendên dînê îslamê 
ku her ji 25 salan tenê pirtûkekê dixwînin 
re; berevajiyê wê, ji japonên ku salê 25 
pirtûkan dixwînin re daketiye. Mirov di‐
bêje qey dengê pêxemberê umeta îslamê 
neçûye mislimanên Rojhilata Navîn. Mirov 
dibêje qey ji dêlva mislimanên Rojhilata 
Navîn, budîstên Japonyayê yên ku 3 hezar 
kîlometre dûrî xaka ku pêxember bi xwe lê 
jiyaye ew deng bihîstine ku di salekê de 25 
pirtûkan dixwînin. 

Îcar ne hewce ye ku em dirêj bikin. 
Dinya bûye wekî gundekî mezin; kêm zêde 
her kes bi rewşa hevûdu dizane. Kî girîn‐
giyê dide xwendinê û kî nadê; kî zana ye kî 
li paş maye li ber çavan e.  

Wekî ku me li jor jî anîbû ziman; xwen‐
din nayê wateya başbûnê. Belê îro ro 
hemû deriyên zanebûnê bi kilîda xwen‐
dinê vedibin. Ew ên ku dixwînin dê ji yên 
ku naxwînin zanatir û yên ku naxwînin dê 
ji yên ku dixwînin nezantir bin. 

Pêşiyên me jî beleheq negotine: 
“Nezan ji zaliman xerabtir in!” 

Girîngiya xwendinê 

Sermaya tûj û dijwar ya Amedê cih ji mij û 
moranê re hiştibû. Nemaze serê sibehê. 
Piştî nîvro hin bi hin dinya xweştir û hewa 
zelaltir dibû. Mij hinekî sivik bibû.  

Wek ku me li hev kiribû, bihara 
2013’an, bi du dostên xwe yên licêyî ve 
me da rê û em çûn Licê. Cara yekem bû 
ku diçûm Licê. Lê belê min licêyî baş 
nas dikirin.  

Hîn di dema zarokatiya me de, qaçax‐
çiyên licêyî ji Licê dihatin di ser gundê me 
re derbasî Binxetê dibûn û piştre ji Bin‐
xetê dihatin dîsa di gundê me re diçûn 
Licê. Hespên wan rehwan bûn, têrên bar 
û balî li ser pişta hespan bû û siwar li ser 
wan bûn, tifingên wan li ser çogên wan 
bûn. Carnan li gundê me dibûn mêvan û 
stran digotin. Piştre di dema dibistanê de 
ez rastî licêyiyan hatim.  

Dema ez hatim Swêdê min ji nêz ve 
gelek dost û hevalên licêyî nas kirin û me 
li gel hev kar kir. Min di van bûyerên 
salên dawî de licêyiyan şopand û li ser 
Licê gelek nivîs û pirtûk xwendin. 

 Belê, em ji Amedê ketin ser riya Licê. 
Di ser çemê Dîcleyê (Tigrîs) re heta dûriya 
Farqînê rasterast çûn û piştre em ji riya 
Farqînê qetiyan û me berê otomobîla xwe 
da bakur. Li herêma gundê Mermelerê 
em gihîştin “koloniyên” licêyiyan. Ango 
zeviyên licêyiyan ku heta deşta Amedê 
hene. Çend kîlometre bi şûn ve depoya 
mezin a petrolê ku bi pompeyê dikişînin 
warê tirkan balkêş û bi heybet bû. 

 Karaz ku berê gundê Licê bû aniha 
bûye bajarok, pişta xwe dabû çiyayî û 
berê xwe bi deşta Amedê vekiribû. Ji Ka‐
razê şûn ve me deşt derbas kir û em gi‐
hîştin çiyayî. Di nav du zencîrên çiyayan 
de naverasteke zirav û dirêj derket pêş 
me: Deşta Fîsê. Li her du aliyên rê xanî lê 
kirine. Û Fîsa kevn li milê rastê, ji rê dûr 
li hevrazekê dixuya. Piştî şewat û xeraki‐
rinê niha carek din çend mal li heman 
cihî hatine avakirin. 

 Em hatin dawiya deşta Fîsê, ciheke 
bidar û ber û çend kavilên xaniyan li kê‐
leka rê hebûn. Em rawestiyan û çûn nav 
wan kavilan. Yek ji wan ya dîrokî bû ku di 
sala 1978’an de PKK’yê kongreya xwe ya 
yekem li wir li dar xistibû. Me çend dîme‐
nên wî xirbeyî girtin. Ew di nabêna çend 

darên tûyê de bûye pîrozgeheke kurdan. 
Li hember çiya û Zarga Fîsê û li qûn‐

tara çiyayî alaya PKK’yê  li ser zinêr neqş‐
kirî ye,  rêwiyên ku diçin û tên,  ji dûr ve 
wê dibînin. Li vir, mirov,  bi jixwebawerî, 
guman û meraqa licêyiyan re rû bi rû dibe.  

Wa diyar e ku li ser riya Licê hertim 
kontrola leşkerî heye. Her çar aliyên Licê 
bi leşkeran dorpêçkirî ye. Gava mirov digi‐
hîje bajêr dezgeha leşkerî heye. Dema 
mirov ji bajêr derdikeve li ser riya Pasûr û 
Mûşê qerargeha leşkerî heye. Dibistana 
”Yatili Okulu” qereqola leşkeran e. Û nex‐
weşxane jî kirine qişleya leşkerî.  

Artêşa tirk radar û qerargeha xwe li 
hemberî Licê, Hênê û Pasûrê, ango Toro‐
sên başûr û raserî deşta Amedê, li pozê Çi‐
yayê Engul û Hezanê bi cih kiriye. 

Di nav gomên deşta Licê re em gihîştin 
navenda Licê. Em bi otomobîla xwe li nav 
taxên Licê  geriyan. Rewş felaket e. Pêwîst 
nake ku licêyiyek ji mirov re behsa vê zilm 
û zordestiya salan bike, bereqeyên (pre‐
fabrîkên) Licê ji mirov re bi dokument 
behsa zilm û çavsoriya salan vedibêjin.  

Licêyî dibêjin: “Gelek caran erd û asî‐
man li me hatiye xezebê”. Beriya erdheja 
sala 1975’an Licê mîna gerdenekê li qûn‐
tara ciyayê Şîro bû. Aniha bajar li nave‐

rastê daketiye jêra çiyayî. 
Di dîroka Komara Tirkiyeyê e Licê bi 

gundên xwe ve sê caran ji aliyê dewletê 
ve hatiye şewitandin û wêrankirin.Şewata 
yekem di sala 1927’an de piştî şkestina 
serhildana Şêx Seîd bûye. Şewata duyem 
di sala 1928’an de ku licêyî dibêjin “sala 
şewatê” dîsa dewletê şewitandiye. Şe‐
wata sêyem û ya herî dawî jî di sala 
1993’an de dest pê kiriye û heta sala 
1995’an dom kiriye” (Amed Tîgrîs, Licê, 
Weşanê APECê, Stockholm 2008) 

Şopa şewatê, derbên fîşekan yên li 
dîwarên malan, bereqeyan û kîna li 
hemberî desthilatdariyê, li kolanên Licê 
aşkera ne. Licê xopan e, Licê wêran e. 
Licê birîndar e. Licê li ser piyan e. Der‐
bên ço yên licêyiyan giran e. 

Piştre jî pirtûkeke din gihîşt ber destên 
me xwendevanan. Şopên şewata Licê yên 
1993‐1995’an. Ji bo ku bar giran nebe, 
Rojin Zarg, bi navê ŞOPÊN  ŞEWATA LICÊ 
1993’an, pirtûkeke dokumenter amade ki‐
riye. Rojîn Zarg wiha dinivîse: 

 “Min hewl da ku di bîst saliya şewi‐
tandina Licê de navend û gundên Licê 
yên ku di navbera salên 1993‐ 1995’an 
de hatine şewitandin û valakirin, bûye‐
rên wan yek bi yek ji devê kesên yekem 

guhdarî bikim û binivîsînim…”  
 Ev dokumenter xweşiyê di qirika 

mirov de dihêle. Rojîn Zarg rê li ber gelek 
kesan vekiriye ku serpêhatiyên xwe, gund 
û bajarên xwe bi xwendevanan re parve 
bike. Rê bidin min ji vê pirtûka Şopên Şe‐
wata Licê 1993, nivîsa bi navê “Bizmarê 
Zingarî”, hinekî kintir bigîhînim we: 

“Çend sal beriya niha bû. Em ê ji Hew‐
lêrê biçûna Mexmûrê. Di nav pîkabê 
(erebê) de ciyê rûniştinê nemabû. Ez û he‐
valekî Ii paşiya pîkabê rûniştin. Keçika ciyê 
wê li pêş bû çewalek gûzên Qendîlê danî 
cem me û çû li ciyê xwe yê li pêş rûnişt. 
Hevalê ku li kêleka min rûnişt xortekî kej û 
bêdeng bû. Her çiqasî hevalan pesnê 
gûzên Qendîlê dabûn jî lê derfet çênebû 
ku ez heta wê demê gûzên Qendîlê tahm 
bikim. Min ji hevalê kêleka xwe pirsî: 

‐Navê te bi xêr? 
‐Navê min Azad e. 
‐Azad tu ji ku yî? 
‐Ez ji Licê me. 
‐Hooo! Em hemşeriyê hevûdu ne. 
‐Ma tu jî ji Licê yî? 
‐Belê ez ji gundê Fîsê me. 
‐Ez jî ji navenda Licê me. 
Her çiqasî ez bi Azad re dipeyivim jî 

bala min li ser çewalê gûzan bû. Min 

destê xwe kir nav çewalên gûzan, çend 
gûz derxistin û kir nekir di nava kefa 
destên min de nehatin şikandin. Min ji 
Azad pîrsî: 

‐Tiştek wekî kêrê tune ku em gûzan 
pê bişkînin? 

Azad destê xwe kir bêrîka xwe kê‐
reke biçûk û sertûj derxist. Min ji dest 
wî girt û bi serê tûj pê gûz parçe kir û 
kakilê wê derxist… Piştre Azad jî dest bi 
şikandina gûzan kir. Di vê rêwîtiya dom 
û dirêj de min dîsa ji Azad pirsî: 

‐Hevalê Azad ev çend sal in ku tu ji 
Licê derketiyî?  

‐Ez piştî şewatê derketim û 13 sal in 
(2006 bû niha dike 21 sal) ku ez ji Licê 
derketime. 

‐Xebera dê û bavê te heye ku tu li 
van deran î û dijî? 

‐Na wele, min heta niha ji wan re 
ne nameyek şandiye û ne jî telefonek 
kiriye. 

‐Malneketo! Ma tu nizanî ev qas sal 
in ku dilê dê û bavê te li ser av û agir in. 
Çavên wan li riya dûr e… Çi mafê te 
heye ku tu malbata xwe wisa xemgîn 
bikî?... Ma te bêrîya dê, bav, xwişk û bi‐
rayên xwe nekiriye gelo? 

Li ser van gotinên min, Azad destê 
xwe kir bêrîka şapikê xwe kaxizek (sel‐
pak) wekî cixareyekê pêçandî derxist û 
vekir. Di nav wê de bizmarekî zingarî 
derket û di nav kefa destê xwe de nî‐
şanî min da û got: 

‐Di sala 1993’an de dema li na‐
venda Licê leşkeran agir berdan xaniyê 
me û şewitandin, ji derî vî bizmarê zin‐
garî tu tiştekî me nema. Min ev biz‐
marê zingarî girt kir bêrîka xwe û berê 
xwe da çiyayên wekî navê xwe. 

Azad carek din bizmarê xwe yê zin‐
garî pêça û kir bêrîka xwe ya hundir. Ez 
ketim nav xewn û xeyalan, îlham û hel‐
westeke nedîtî bi min re peyda bû ku 
dema ez vegerim ez ê lêkolînekê li ser 
şewata Licê ya 1993’an bikim. Mixabin 
min niha derfet dît ku bîranina bizmarê 
zîngarî bi cih bînim. Bizmarê Zingarî di 
21 saliya şewata Licê de bû sedema 
awêneya (eynika) dîroka Licê.” 

Bi rastî pirtûka “Şewata Licê 1993” 
hêjayî xwendinê ye.

Bizmarê zingarî û gûzên Qendîlê

Adar Jiyan

Seyidxan Anter 
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PDK’yê bi hêzên çekdarî di 2’yê cot‐
mehê de xwest derbasî Şengalê bibe û 
hêza xwe ya leşkerî lê bi cih bike. Lê 
gelê Şengalê ji bo xwedî li çand, dîn û 
rûmeta xwe derkeve daketin kolanan. 
Gelê Şengalê ji ber nêzîkatiya PDK’yê ya 
3’yê tebaxa 2014’an, nehişt ev hêz der‐
basî axa wan bibe. Dayik, ciwan û teva‐
hiya gel, Şengal li dijî dagirkeriya PDK’yê 
parast û ew neçar kirin ku paş ve gav 
biavêjin. Lê roja din PDK’yê careke din 
xwest vê provokasyonê bibe serî. Şû‐
beya 17’an navenda îşkence û qetilki‐
rina keç û xortên êzidiyan e. Lê civaka 
êzidî bi îrade û nêrînên azad tevdigere 
û ne mimkûn e careke din koletiyê 
qebûl bike. Civaka êzidî bi biryar û hel‐
west e ku her êrîşeke li ser Şengalê pêk 
bê dê xwe biparêzin û wekî her gelekî 
azad mafê xwe yê parastina rewa pêş 
bixin. Meclisa Rêveberiya Xweser a 
Şengalê gelek caran bang li civaka êzidî, 
Kurdistanê û tevahiya cîhanê kir ku 
xwedî li Şengalê derkevin.  

Tevgera Civaka Demokratîk (TEV‐
DEM) a Qamişloyê bi armanca êrîşên li 

dijî Şengalê şermezar bike daxuyanî da. 
Endamê TEV‐DEM’ê Ayd Îbrahîm di da‐
xuyaniyê de wiha got: “Tevgera kurd di 
vê qonaxê de hewl dide yekitiya kurdan 
pêk bîne da ku armanc û hêviyên gelê 
kurd li her çar parçeyên Kurdistanê pêk 
bîne. Li dijî DAIŞ’ê û ji bo rizgarkirina 
Şengalê bedelên mezin da. Lê PDK’yê bi 
desteka dewleta tirk hewl dide êrîşê 
Şengalê bike. Kiryarên PDK’yê di vê 
demê de li dijî doza kurdan e. Li Şen‐
galê aramî heye û hêzeke wê bi navê 
Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) 
heye. YBŞ gel ji komkujiyan diparêze. 
Şengaliyan bi xwe rêveberiya xwe ya 
xweseriya demokratîk ava kir.”  

 
Li dijî êrîşan meşiyan 
Yekitiya Êzîdiyên Efrînê jî li baja‐

rokê Til Rifet a kantona Şehbayê, bi 
xwepêşandanekê nerazîbûn nîşanî 
hewldanên hêzên PDK'ê dan. Xwepê‐
şandan ji navenda navçeya Til Rifetê 
destpê kir û li kolanan berdewam kir. 
Xwepêşandêran alên Yekitiya Êzidiyan 
hildan û dirûşmên şermezarkirina 
sûcên PDK’yê berz kirin. Li ser navê 
Yekitiya Êzdiyên Efrînê Silêman Cefer 
bang li PDK’yê kir ku dev ji destwer‐
dana karûbarên Şengalê berde. Cafer 
anî ziman ku her kesî dît hêzên PDK’yê 
çawa li dijî çeteyên DAIŞ’ê reviyan û 
xwest PDK’yê dev ji hewldana ketina 
Şengalê berde." 

Hevserokê Meclisa bajarokê Til Ri‐
fetê Mihemed Henan jî bal kişand ser 
komploya li dijî Rêberê PKK’yê Abdul‐
lah Ocalan û wiha got: "Her tiştê li dijî 
gelê kurd bi hev ve girêdayî ye. Ar‐
manca komploya li dijî Abdullah 
Ocalan, heman armancên dij‐

min ên hewldana kontrolkirina Şen‐
galê ye.”  

 
Li Cizîrê daxuyanî dan  
Meclisa Malbatên Şehîdan a He‐

rêma Cizîrê êrîşên PDK’yê ya li ser gerîla 
û hewldana ketina Şengalê şermezar 
kirin. Girseya ku li pêşiya deriyê sînor ê 
Sêmalkayê kom bûn, pankartên ‘Bijî 
berxwedana gerîla’, ‘Ajantî û xiyanet 
frotina axa welêt e’ û ‘ji xiyanet û ajan‐
tiyê re êdî bes e’ û wêneyên kesên di 
têkoşîna azadiyê de jiyana xwe ji dest 
dabûn, rakirin. Hevserokê Meclisa Mal‐
batên Şehîdan a herêma Cizîrê Mah‐
sûm Hesen daxuyanî xwend.  

 Hesen anî ziman ku PDK di xiyanetê 
de israr dike û wiha got: “PDK xizmetê ji 
dijmin re dike. Ev yek li dijî berjewendi‐
yên gelê kurd e.” 

 
Mexmûriyan jî êrîş şermezar kir   
Meclisa Îştar ya Wargeha Penabe‐

ran a Şehîd Rustem Cûdî (Mexmûr) jî 
êrîşên PDK’yê yên li ser şervanên aza‐
diyê û Şengalê bi daxuyaniyekê şerme‐
zar kir. Girseya ku li pêş Meclisa Îştar ya 
wargehê kom bûn daxuyanî dan. Hev‐
seroka Şaredariya Wargehê Rojîn 
Benek daxuyanî da û wiha got: “Dew‐
leta tirk li herêmê çekên kîmyewî bi kar 
tîne. Civaka navneteweyî li dijî vî sûcê 
şer ê dewleta tirk bêdeng e. PDK di dî‐
rokê de hertim rola xwe ya xiyanetê le‐
yîstiye û dixwaze destkeftiyên gelê kurd 
tune bike. Em van kiryarên PDK’yê 
qebûl nakin. Em bang li hezên navnete‐
weyî dikin, li hemberî êrîşan, bi erka 
xwe rabin. Divê gelê kurd li her çar par‐
çeyên Kurdistanê dijî van êrîşan dak‐
evin qadan. Em hemû cûreyen êrîşên 
ku li ser Herêmên Parastina Medya û 
Şengalê şermezar dikin."

Konseya Mafên Mirovan a Neteweyên 
Yekbûyî bi raporekê ragihand ku dew‐
leta tirk 'leşkerên zarok' şandiye Lîb‐
yayê. 

Komîsyona Hevdana Daneyan a 
Lîbyayê ya Konseya Mafên Mirovan 
rapora xwe ya li ser binpêkirina mafên 
mirovan a ji sala 2016'an û vir ve aş‐
kera kir. 

Li gorî rapora hatiye parvekirin di 
şerê navxweyî yê Lîbyayê de Tirkiyeyê 
zarok şandine leşkeriyê. 

Di raporê de wiha hate gotin: “Li 
gorî delîlên ku dawiya sala 2019'an 
hatin bidestxistin, Tirkiyeyê li Sûriyeyê 
çek dan destê zarokên di navbera 15‐
18 salî de. Ji bo Hikûmeta Mutabaqata 
Neteweyî di berdêla pereyan de li dijî 

Artêşa Neteweyî ya Lîbyayê weke 
amûreke şer bi kar anî.” 

Di raporê de hate ragihandin ku 
Tirkiyeyê peymanên navneteweyî 
binpê kirine û hate gotin ku “Hem Lîb‐
yayê hem jî Tirkiyeyê berpirsiyariyên 
xwe yên protokola Peymana Mafên 
Zarokan a 'di şer de bikarneanîna za‐
rokan' binpê kirine.” 

Her wiha di raporê de hat ragihan‐
din di êrîşên ku sîvîl hatin kuştin de 
balafirên bê mirov ên Tirkiyeyê hatine 
bikaranîn. 

Di raporê de hat destnîşankirin ku 
li gorî dane û delîlên hatine bidestxis‐
tin, Tirkiyeyê çete ji Sûriyeyê derbasî 
Lîbyayê kiriye û daye şerkirin.  
NEW YORK

Şengalî dê serî netewînin

NY: Tirkiyeyê zarok  
şandine leşkeriyê

Serokê DYA’yê Joe Biden rewşa demkî 
ya neteweyî ya ji bo Sûriyeyê saleke 
din dirêj kir. Biden di nameya agah‐
darkirinê ya ji bo kongreyê de der 
barê Tirkiyeyê de diyar kir ku tevgerên 
wan li Sûriyeyê zirarê didin tekoşîna li 
dijî DAIŞ’ê.   

Biden di nameya xwe de destnîşan 
kir ku liv û tevgerên Tirkiyeyê yên bi 
taybetî li Rojhilat û Bakurê Sûriyeyê zi‐
rarê didin têkbirina DAIŞ’ê.  Biden da 

zanîn ku ew kiryarên Tirkiyeyê jî bo 
rewşa sivîlan metirsiyan çêdikin û he‐
bûna wan jî ji bo aramî, ewlekarî û aş‐
tiya herêmê gefên cidî ne.  

Her wiha got ku ji ber wan gefan 
wî biryar daye ku rewşa demildest ya 
ji bo Sûriyeyê bidome. Qesra Spî da 
zanîn ku rewşa demildest ya ji bo Sûri‐
yeyê dê salekê din bidome û ew biryar 
dê bi awayekî fermî were weşandin. 
WASHINGTON

‘Tirkiye zirarê dide  
têkoşîna li dijî DAIŞ'ê’

PDK armanc dike ku li gor 
peymana 9’ê Cotmehê Leqa 
17 li Şengalê veke û careke 
din xwe li ser Şengalê bi darê 
zorê bikin desthilatdar. Beriya 
9’ê Cotmehê hewl dide bi 
hêza leşkerî têkeve Şengalê  

Li Kurdistanê gelek rojevên ku mirov 
bikaribe binirxîne hene. Êrîşên dew‐
leta tirk ên li ser herêma başûrê Kur‐
distanê, li dijî gerîla bikaranîna çekên 
kîmyewî, ji aliyê PDK’ê ve şehîdxis‐
tina gerîlayên HPG’ê, hilbijartinên 
Iraqê û kampanyaya azadiya Rêberê 
PKK’ê Abdullah Ocalan çend rojevên 
sereke yên derdikevin pêş in.  

Ji ber ev mijar yekser bi civaka 
kurd û siyaseta herêmê ve girêdayî 
ne pêwîstî bi nirxandin û analîzeke 
berfireh a van mijaran heye. Di vê ni‐
vîsa xwe de em ê hewil bidin salve‐
gera komploya navneteweyî ya li dijî 
Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan pêş 
ketiye binirxînin.  

Dîroka mirovahiyê ji gelek komplo 
û bêbextiyên mezin re şahîdî kiriye. 
Lê komploya 9’ê Cotmeha 1998’an 
ya li dijî Ocalan pêk hatiye ji komplo‐
yên heya niha pêk hatine pir cudatir 
bû. Di vê komploya ku di rûpêlên dî‐

rokê de wek rûreşiya mirovahiyê tê 
pênasekirin de, cara ewil gelek hêzên 
navneteweyî yên ku qet nayên cem 
hev û heya niha qet bi awayekî hev‐
beş kar nekirine cih girtin. Ji Amerî‐
kayê heya Rûsyayê, ji Israîlê heya 
Ewrûpayê, ji welatên Kafkasyayê 
heya Efrîqayê di vê komploya dîrokî 
de her yek ji wan xwedî rolekî bûn. 
Hêzên Komploger bi awayekî berfi‐
reh û hûrgilî erk û mîsyonê welatên 
ku di nav komployê de cih girtin diyar 
kiribûn.  

Ji ber vê yekê komploya 9’ê Cot‐
mehê ji gelek aliyan ve pir girîng e. 
Ev komplo di kesayeta Abdullah Oca‐
lan de li dijî civak û neteweya kurd 
hatiye pêşxistin. Hêzên komploger bi 
vê komployê hewil dan ku îradeya 
gelê kurd ya bi peymanên navnete‐
weyî hatiye înkarkirin, berdewam 
tune bikin. Lewma ev komploya dî‐
rokî li dijî neteweyekê hatiye planki‐

rin û pêşxistin.  
Komploya navneteweyî di 15'ê Si‐

bata 1999'an de, li Kenyayê bi ra‐
destkirina Abdullah Ocalan derbasî 
qonaxeke nû bû. Hêzên komploger bi 
dîlgirtina Ocalan armanc dikirin ku 
daxwaza azadiyê ya gelê kurd bi vê 
komployê têk bibin.  

Ji sala 1999’an û vir ve ango ev 22 
sal in Ocalan li girava Îmraliyê li dijî 
pergala înkar û îmhayê bi sekna xwe 
ya destanwarî li ber xwe dide.  Hêzên 
navneteweyî ji bo dengê Ocalan ne‐
gihêje cîhanê heya dawî çavê xwe ji 
pergala îşkenceyê ya li Îmraliyê re 
girtine. Lewma mirov dikare bibêje 
pergala li Îmraliyê ji aliyê hêzên ku 
komplo pêk anîne ve tê birêvebirin. 
Dewleta tirk jî bûye nobedarê vê per‐
gala ku bi her awayî li dijî zagonên 
navneteweyî ye.   

Piştî komploya navneteweyî bi 9 
mehan Ocalan di hevdîtina ku bi pa‐

rêzerên xwe re kiribû de behsa kom‐
ployê û plankirina wê dike û dibêje: 
"Operasyon ji destpêke ve li Was‐
hîngton û Tel Avîvê ji aliyê naven‐
deke taybet ve hat birêvebirin. “ 

Di heman hevdîtinê de Reber 
Ocalan bal kişandibû ser rola NA‐
TO’yê jî û wiha gotibû. “Piştî ji Sûri‐
yeyê derketim, înîsiyatîf ket destê 
NATO’yê û ya rast, çûna min a Yew‐
nanistanê jî di bin kontrola hêzên 
NATO’yê de pêk hat." 

Serokwezîrê berê yê Tirk Bulent 
Ecevît, di 2005'an de rola Amerîkayê 
ya di komployê de îtîraf kir û got: 
“Bêyî Amerîkayê girtina Ocalan ne 
mimkûn bû. Amerîkayê Ocalan ra‐
destî me kir, lê sedema wê çi ye, ez 
nizanim.” 

Di nav salên borî de berdevkekî 
Wezereta Karên Derve ya Israîlê û ra‐
yedarên Yewnenistanê jî rola xwe ya 
di komployê de îtîraf kirin. Hêzên 

komploger bi vê bêbextiya navnete‐
weyî re careke din aşkere kirin ku ji 
derveyî nêrîn û erêkirina wan bi tu 
awayî destûr nadin ku li herêma Roj‐
hilata Navîn tevgerên bi îradeya 
gelan pêş bikevin. Ji ber ku tevgera 
Azadiya Kurdistanê di pêşengiya Rê‐
berê PKK’ê Abdullah Ocalan de her 
ku diçû pêş diket û berfirehtir dibû; ji 
bo pêşî lê bigirin Ocalan kirin hedef.  

Abdullah Ocalan bi pêşdîtin û 
sekna xwe, bi tedbîrên berfireh, pê‐
şiya tasfiyeyê girt, komplo jî pûç kir. 
Tevgera Azadiyê jî tevî hemû êrîşên li 
dijî wê pêş dikevin di riya xwe ya ber 
bi azadiyê ve dimeşe û jer wiha hîn 
xurttir û bi hêztir bû.  

Bi têkoşîna di Rêbertiya Ocalan 
de li Rojhilata Navîn şoreşa gelan pêk 
tê. Bi serkeftina vê şoreşê re kom‐
ploya 9’ê Cotmehê wê bi temamî têk 
biçe. Tekçûna komployê tê wateya 
serketine îradeya gelên azad. 

Xweşkanî

Felemez Ulug Komploya 9’ê Cotmehê ne komployeke jirêzê bû

Navenda Nûçeyan 

rupel 6+++.qxp_Layout 1  8.10.2021  19:13  Page 1



11-17 Cotmeh 2021

Rojev
xwebûn

7

Tirkiye ji 23’yê nîsanê ve bi alîkariya 
PDK û hêzên navneteweyî êrîşên xwe 
yên li ser herêma Metîna, Zap û 
Avaşînê didomîne. Di cihê ku 
arteşa tirk nikare pêş bi‐
keve de yan dar û darista‐
nan dişewitîne yan jî 
çekên kîmyewî bi kar 
tîne. Dewleta tirk di şe‐
wata daristan û bikara‐
nîna çekên kîmyewî de 
her diçe israr dike. Li 
hemberî van kiryarên dijmi‐
rovî yên Tirkiyeyê heta niha jî 
tu deng ji hêzên navneteweyî  
derneketiye.  

Herî dawiyê Koma Civakên Kurdis‐
tanê (KCK) di 20`ê îlonê de da zanîn ku 
dewleta tirk beriya 5 mehan çekên kîm‐
yewî û gazên jehriyê bi kar anîye Iê li 
hemberî vê yekê ne YE`yê ne jî DYA`yê 
dengê xwe dernexistine. KCK'yê banga 
hesabdayîna dewleta tirk kir. 

Nivîskar, çalakvan û seroka Rêxis‐
tina Parastina Navneteweyî Wîdad Eq‐
rawî der barê bêdengiya hêzên 
navneteweyî de axivî û diyar kir ku bê‐
dengiya civaka nevneteweyî hêzê dide 
Tirkiyeyê ku mîna rejîma Sedam Hu‐
seyn çekên kîmyewî li dijî kurdan bi 
kar tîne. 

Dema Sedam Huseyn jî eynî bû 
Wîdad Eqrawî di axaftina xwe de 

destnîşan kir ku bikaranîna çekên kîm‐
yewî qedexekirî ye, ne li gorî qanûnên 
navneteweyî ye û wiha got: “Ji ber bê‐

dengiya civaka navneteweyî bika‐
ranîna çekên kîmyewî li dijî 

kurdan dubare dibe. Dema 
ku rejîma Sedam Huseyn 
li dijî kurdan çekên kîm‐
yewî bi kar anî, civaka 
navneteweyî bêdeng ma 
û bi tu awayî der barê vî 

sûcî de helwest nîşan 
neda. Vê yekê jî hêz da re‐

jîma Iraqê ku komkujiyan li 
dijî zarok, jin û temenmezinan 

pêk bîne. Di sala 1990`î de ev yek 
cuda bû, rejîma Iraqê êrîşî Kuwêtê kir û 
bi vê yekê gef li berjewendiyên hin 
dewletên herêmî xwar. Civaka navne‐
teweyî û dewletên desthilatdar yekser 
ketin nav liv û tevgerê. Ev yek jî diyar 
dike ku bikaranîna çekên kîmyewî 
dema gefan li berjewendiyên wan 
nexwe, ji bo wan ne pirsgirêk e.”  

 
Qedexekirina çekên kîmyewî 
Seroka Rêxistina Parastina Navne‐

teweyî Eqrawî axaftina xwe wiha do‐
mand: "Qedexekirina bikaranîna çekên 
kîmyewî ji bo parastina ewlehî û aştiya 
cîhanî pir girîng e. Dema rejîma Beşar 
Esad çekên qedexekirî li dijî gelê Sûri‐

yeyê bi kar anî, aliyên siyasî û rêxisti‐
nên hiqûqî bi awayekî cidî û lezgîn 
ketin nava tevgerê, ji ber ku berjewen‐
diyên wan di Sûriyeyê de hebûn." 

 
Tu helwest nayê nîşandan 
Wîdad Eqrawî têkildarî peymana 

Rêxistina Qedexekirina Çekên Kîmyewî 
(OPCW) ev tişt anî ziman: “Fransa zêde 
girîngî dide vê mijarê û di meha çileya 
2018'an de ji bo têkoşîna li dijî çekên 

kîmyewî û hêzên ku çekên kîmyewî bi 
kar anîne de înîsiyatîfeke navneteweyî 
ragihand. Zêdetirî 40 welatên cîhanê 
eleqeyeke mezin nîşanî vê înîsiyatîfê 
dan. Lê em dibînin dewleta tirk a ku 
endamê NATO'yê ye, li ber çavê cîhanê 
çekên qedexekirî li dijî sivîlên Serêka‐
niyê bi kar anîn.  Çima li hemberî Tirki‐
yeya ku çekên kîmyewî li çiyayên 
Kurdistanê li dijî kurdan bi kar tîne, tu 
helwest nayê nîşandan." 

Peymana OPCW’yê 
Hewceyî gotinê ye ku rêxistina qe‐

dexekirina çekên kîmyewî bikaranîna 
van çekan qedexe dike. Ji ber vê yekê jî 
bi rêveberiya Rêxistina Qedexekirina 
Çekên Kîmyewî (OPCW) re peymanek 
îmze kir. Peyman di sala 1997’an de ket 
meriyetê. Li gor peymanê berhem, 
depo û bikaranîna çekên kîmyewî  qe‐
dexe ne. Dewleta tirk jî di nav de, 193 
dewletan ev peyman îmze kirin.

Seroka Rêxistina Parastina Navneteweyî Wîdad Eqrewî der barê bikaranîna çekên kîmyewî ku li  Metîna 
û Avaşînê tên bikaranîn de axivî û got ku hêzên navneteweyî ji bo berjewendiyên xwe  bêdeng in 

Cîhan li hemberî çekên kîmyewî bêdeng e
Navenda Nûçeyan 

Serokê Daîreya Leşkerî‐Siyasî ya Se‐
reke ya Wezareta Parastina Rûsyayê 
Andrei Kartapolov, ragihand ku di 
van demên dawî de îhtîmala ku Sû‐
riye bikeve nav Rêxistina Peymana 
Ewlehiya Kolektîf (RPEK) heye. Pey‐
mana RPEK’yê ne dogma ye; eger 
pêngavek wisa hebe dê ji bo hemî 
aliyên peymanê û ji bo Sûriyeyê bi 
kêr be. Wê hingê mirov dikare bêje 
çima na? 

Bi tevahî, ev rast e, lê pirs di der 
heqê asta rastiya pêşerojeke wiha 
de derdikeve holê. Wekî ku hûn di‐
zanin, her madalyayek du rûyên wê 
hene û bersiva pirsa "çima"yê dide. 
Çima hewcedariya Rûsyayê bi vê 
heye û yên din yanî hevkarên 
RPEK’yê dê vê ramanê çawa bibînin? 

Di nihêrîna pêşîn de înîsiyatîfa 
General Kartapolov ecêb xuya dike. 
Bi dehsalan, RPEK ji bo xatirê pro‐
jeyê bi xwe projeyek bû. Bi fermî he‐
valbendiyeke leşkerî ya Ermenistan, 
Belarûs, Qazakistan, Qirxizistan û 
Tacikistanê bi Rûsyayê re heye; 
lewra civînên zîrveyê û tatbîqatên 
demkî yên yekîneyên artêşê di çar‐
çoveya wê de têne lidarxistin. Lê di 
rastiyê de, kêm kes bi amadebûna 
hevalbendan ji bo şandinê bawer 
dikin ‐li gor wan leşkerên wan "ber‐
jewendiyên wan" naparêzin... Xuya‐
bûna li vê hewza bêdeng a Sûriyeyê 
ji her kesî re bêkêmasî xuya dike. 

Lê wêneyek wiha tenê di nihê‐
rîna pêşîn de xuya dike. Rewşeke 
wisa ji Rûsyayê re nahêle, ji ber ku 
wêneya wê "bloka leşkerî ya ku 
tune" zirarê dide. Wekî din, mirov 

nikare guheztina tûj a di rewşa Afga‐
nistanê de ku gefan dixwe û dixwaze 
asta berfirehbûna radîkalîzma îsla‐
mîst li Asyaya Navîn zêde bike, kêm 
bike. Bêguman pêdivî ye ku mirov 
bizanibe bi kê re û bi kîjan awayî  
herêmê biparêze. Ji bo vê yekê jî 
mekanîzmayek guncav heye lê niha 
ew aşkera ye ku xirab dixebite. 

Dibe ku ecêb xuya bike, lê he‐
bûna Sûriyeyê di RPEK’yê de dikare 
şert û mercên pêwîst ji bo nûjenki‐
rina radîkal a hevalbendiya leşkerî‐
siyasî ava bike. 

Ya yekem, berovajî terora navne‐
teweyî ya razber, radîkalîzma îsla‐
mîst ji bo elîtên serdest ên welatên 
Asyaya Navîn pir konkret e û ji têgi‐
hiştinê wêdetir e. Bi taybetî bi ve‐
gera desthilatdariya Talîbanê li ser 
Afganistanê ev ne pêkan e. Tevî ku 
hema hema ev heft sal bûn li ser 
perspektîfeke wisa nîqaşan berde‐
wam dikir jî artêşên Asyaya Navîn ne 
amade bûn ku xetereyeke wisa bi‐
bandor paşve bixin. 

Pêwîst e ku ew, ji pisporên fer‐
mandariya taybet heya fermanda‐
rên payebilind bêne perwerdekirin. 
Lê kirina vê yekê tenê li ser binge‐
hên perwerdeya aştiyane bêbandor 
e. Ketina Sûriyeyê ya nav RPEK’ê di‐
kare potansiyela derfetan ji bo orga‐
nîzekirina perwerdeya şer "di şert û 
mercên nêz de" ava bike. Wek 
mînak baş tê zanîn ku ji sala 2015’an 
vir ve Rûsya çawa alîkariya hêzên hi‐
kûmî yên SARê dike. 

Digel vê yekê, ya girîng, heval‐
bend dê bikaribin di rastiyê de li 
hemberî heman dijminî "fêr bibin", 
ku ew neçar in di pêşerojeke nêzîk 
de li malê rû bi rû bimînin. Û heger 
bikaribin mijara qebûlkirina Sûriyê ji 
bo RPEK’ê "dînamît" bikin, hingê ew 
neçar in ku di her rewşê de xwe li 

hemberî îslamîstên çekdar li ser axa 
xwe biparêzin. Ev teşwîqeke pir xurt 
e. Qet nebe ji hevalbendên  Asyaya 
Navîn xurtir in. Ji ber ku Minsk, di 
vesazkirina heyî ya bûyeran de, xwe 
weke ku wî eleqedar nake tevdigere 
û wek tê texmîn kirin wê wisa jî bi‐
dome. 

Ya duyem, yek ji pirsgirêkên se‐
reke yên lawazbûna RPEK’yê xwes‐
teka domdar a "hevalbendan" a 
"pir‐vektor" e ku bi hêzên rojavayî 
re, bi taybet bi Dewletên Yekbûyî re, 
ev xwestek peyda dibe. Qebûlbûna 
Sûriyeyê di nav vê rêxistinê de destê 
Rûsyayê misoger dike. 

Dê rewşek derkeve holê ku ras‐
terast di rêziknameya rêxistinê de 
hatiye destnîşankirin – êrîşeke dijmi‐
nên derveyî li ser yek ji hevalbendan 
pêk bê. Li Sûriyeyê, ew di forma xwe 
ya herî paqij de tê bicihkirin ‐yekîne‐
yên leşkerî yên amerîkî bi awayekî 
neqanûnî li ser axa Sûriyeyê ne û di 
rastiyê de her çend nerasterast be jî 
bi artêşa hikûmeta Sûriyeyê re şer 
dikin. 

Ji ber vê yekê, endamên RPEK’yê 
neçar in hilbijartinekê bikin ka dê "bi 
kê re bibin heval". Elîtên serdest ên 
Asyaya Navîn jî fam dikin ku Dewle‐
tên Yekbûyî wê alîkariya wan neke û 
bi serê xwe bi hêsanî nikarin li ber 
xwe bidin. 

Bi gotineke din, ramana ku ji 
hêla serokê Beşa Leşkerî‐Siyasî ya 
Sereke ya Wezareta Parastinê ya 
Rûsyayê ve hatiye gotin balkêş e û ji 
bo hevalbendên têne vexwendin ku 
helwesta xwe bifikirin ceribandineke 
hêja ye. Dê tiştek jê derkeve an na ‐ 
pirs hîn vekirî ye. Lê diyar e ku Mos‐
kova ji bloka leşkerî ya ku ji ber he‐
valbendên xwe her dem têk diçe 
westiyaye û ew dest bi nûjenkirina 
wê dike. 

Tevlibûna Sûriyeyê ya RPEK’yê 
Kurdistan  
Lezgiyeva

Li gorî nûçeyeke ajansa Reuters’ê Tirkiye 
xwe ji bo kirîna 40 balafirên nû yên F‐16 
yên Lockheed Martin amade dike. Li gorî 
nûçeyê di çarçoveya nûkirina hêzên xwe 
yên ezmanî de Tirkiye dixwaze ku wan 
balafiran ji Amerîkayê bikire. Wekî tê 
zanîn Tirkiyeyê dixwest ku 100 balafirên 
F‐35 ji Amerîkayê bikire û ji bo wê jî pey‐
manek çêkiribûn. Lê piştî ku Tirkiye fûze‐
yên S‐400 ji Rûsyayê kirîn ew yek bû 
sedema krîzekê di navbera Tirkiye û 
Amerîkayê de.  

Di encama vê krîzê de Amerîkayê di 
sala 2019’an de Tirkiye ji bernameya hev‐
kariya çêkirina balafirên F‐35 derxistibû.   

Her wiha ji ber ku rayedarên DYA’yê 
di serdana dawî ya serokkomarê Tirkiyeyê 
Tayip Erdogan ya Washingtonê de pêş‐
wazî nekiribûn û Joe Biden pê re hevdîtin 
nekiribû, Tirkiyeyê dîsa berê xwe dabû 
Rûsyayê û xwestibû bi riya bazirganiyeke 
nû Rûsyayê qayil bike.  

Hikûmeta tirk di hemû bazarên xwe 
yên li ser Sûriyeyê de mafê kurdan dike 

bazara mijarê. Ji bo ku kurd li rojavayê 
Kurdistanê nebin xwedî statu çi ji destê 
wê tê dike.  

Di serdana Rûsyayê de jî dîsa Erdo‐
gan bazirganî derxistibû pêş û behsa ki‐
rîna hinek fûzeyên din ên S‐400 kiribû. 
Ewî xwestibû ku hin bazarên din li ser 
Rojava û kurdan bike lê ji ber nakokiyên 
li Idlibê ew bazar jî zêde neçû serî.  

Piştî ku Rûsyayê jî destvala vegeriya 
dîsa berê xwe da DYA’yê û vê carê pe‐
yamên dilxweşkirina DYA’yê derketin 
pêş. Lewre jî ev mesela kirîna 40 balafi‐
rên F‐16 jî yek ji peyam û hewildaneke 
xweşkirina têkiliyên bi DYA’yê û rêvebe‐
riya Joe Biden re ye.  

Bê guman heta civîna G20 ku tê 
payîn Erdogan û Biden li wir bi hev re 
hevdîtinekê bikin, dê hîna gelek peyam 
û bazarên din werin amadekirin da ku 
DYA’yê razî bikin.  

Her wiha nayê jibîrkirin ku razîkirina 
Amerîkayê dê li ser hesabê bazarên bi 
Rûsyayê re be. Lewre wekî dibêjin di mi‐
jara Sûriyeyê de ew her dem di navbera 
Xelîl û Celîl de çûne û hatine. Lê ev yek dê 
heta ku berdewam bike ne xuya ye.  

Tirkiye di navbera Xelîl 
û Celîl de maye
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Li cîhanê her jîndarek ji bo hebûna xwe bi‐
domîne xefikan li hemberî jîndarên din da‐
tîne. Ev liv û tevgera zindiyan bi şêwazên 
cuda‐cuda pêş dikeve, lê feraset ew e ku 
hebûna xwe misoger bike; yanî ev rew‐
şeke sirûştî ye. Lê di cîhana mirovan de, di 
cîhana komelgehî de xefik bi neyînî li hem‐
berî hemû jîndaran tê bikaranîn. Binge‐
heke wê ya subjektîv heye, xefik bi plan û 
bername pêş dikeve. 

Wek tê zanîn di pêvajoya civakbûyînê 
de, komên mirovan destpêkê fêrê jiyana 
niştecih dibin, niştecih fêrî çandiniyê 
dibin. Jin bi çandiniyê jiyanê bi rê ve dibe, 
mêr berê xwe dide nêçîrvaniyê. Nêçîrvanî 
fêl û fêlbaziyê dixwaze, yanî xapandin tê 
de heye, xapandin jî bi danîna xefikan çê‐
dibe. Dema mêr li dijî lawiran‐heywanan 
xefikan datîne, ji bo heywanan bixapîne vê 
yekê dike. Ev karê mêran  xwedî dîrokeke 
hezar salan e, bi azmûna hezaran salan 
mêr dibin pisporê xapandinê, pisporê fêl‐
baziyê û di mêran de aqilê analîzê, aqilê 
taktîkê pêş dikeve. 

Aqilê mêrsalarî li ser kemînê û xefikê 
xwe saz dike. Ev hişmendî ji her tiştî 
guman dike, guman wî dibe negatîvîzmê, 
negatîvîzm bêbaweriyê diafirîne. Aqilê 
Mêr, êdî ji hêza jina wî afirandiye jî guman 
dike, aqilê nêçîrvanî, azmûna fêlbaziyê, hi‐
kumdariya li xwezayê kom kiriye, vedigu‐
herîne ser jinan. Êdî dest bi 
sazûmankariya pergala xwe dike, ciwanên 
li dora xwe kom dike, zarokên dayikê li dijî 
dayikê dixe nav tevgerê û di encamê de 
hêza zorê diafirîne. Hêza zordestî wek gi‐
loka berfê her ku hol dibe mezin dibe, her 
ku mezin dibe, bêhtir zordest dibe, ji bo 
zordestiyê mayînde bike qesiran ava dike, 
di qesran de saziyên fêlbazî û kedîkirinê 
ava dike. Destpêkê jin xistin wan saziyên 
kedîkirinê û gotin: “Cihê bedewiyê”. Aqilê 
Mêr azmûna kedîkirina lawiran vê carê li 
ser jinan diceriband. 

Aqilê xefikê ji mirovê azad ditirse, mi‐
rovê azad hebe xewa wî nayê, ne rehet e, ji 
ber vê mirovê azad bi navê “dijmin” pê‐
nase dike û êrîş dibe ser. Di dîroka me kur‐
dan de aqilê xefikê cara ewil di çîroka 
Gilgamêş de derbas dibe. Gilgamêş ji mêr‐
xasê çiyayî yê bi navê Enkîdû pir ditirse, bi 
mêranî nikare wî bin bixe, lê bi aqilê xefikê 
jina ku di saziya kedîkirinê de amade kiribû 
dişîne Çiyayên Azad, cem Enkîdû û dixa‐
pîne, di nava civaka azad de tîne dixe leş‐
kerê xwe. Enkîdû, dikeve bin kontrola aqilê 
xefikê û ji bo wê êrîşî gelê xwe dike. Ji ber 
vê Enkîdû di dîroka Kurdistanê de wek xiya‐
netkarê destpêkê tê binavkirin. 

Aqilê xefikê di saziya desthilatdariyê de 
dibe feraseta bingehîn, desthilatdarê ku ji 
bo civakê her dem di bin destê xwe de bi‐
hêle, bimije, di her kêliya jiyanê de xefikan 
bi cih kiriye. Mêrê kiriye dijminê jinê, mal bi 
mal cînar kiriye dijminê hev, eşîr li dijî eşîr, 
dîn li dijî dîn, gel li dijî gel, welat li dijî welat, 
di encamê de rewşa ku afirandiye her kesî 
kiriye dijminê yê din. Îro jî aqilê xefikê ro‐
jane komkujiyan pêk tîne, li cîhanê cihekî 
bêşer nîne, aqilê xefikê xweza‐sirûşt jehrî 
kiriye, xweza êdî li dijî hemû zindiyan ketiye 
nava xweparastinê. 

Aqilê xefikê ji aqilê azad, mirovê azad, 
civaka azad, jina azad ditirse. Di mîtolojiya 
Sumerî de aqilê xefikê yê mêrsalarî ‐ dest‐
hilatdarî biryara xwe ya yekemîn a parçe‐
kirina bedena jinê dide, biryar ji aliyê kurê 
jinekê ve pêk tê. Dayika bi navê Tiyamat 
tê parçekirin. 

Aqilê xefikê; pêxember Îbrahîm dia‐
vêjê nava êgir, pêxember Ûsiv diavêjê 
hundur bîra tarî, pêxember Eyûp di zin‐
dana tarî de dirizîne, pêxember Mûsa ci‐
vaka wî ji bo ji koletiyê rizgar bibin sih sal li 
Çiyayê Sîna dixe nav tekoşînê... Dehaqê 
xwînxwar li ser serê zerdûştî û kurdan dike 
tofan û Zerdeşt û Kawa dike dixe nav 
hewla azadîxwaziyê, pêxember Îsa dibe 
çarmixê û dikuje, çermê Maniyê Kurd sa‐
xesax hildike û bi zincîr ve girêdayî li ber 
tavê dihelîne, li Kerbelayê 72 kesên mal‐
bata pêxemberê xwe qetil dike, Ebû Mus‐
lîmê Fermandar di Qesra Ebbasiyan de 
tevî du sed hevalên wî parçe‐parçe dike û 
diavêje ava Dîcleyê, ji ber gotina “ez heqî‐
qet im, mirov heqîqet e” ya Helacê Man‐
sur çermê wî digurînin, heman tişt tîne 
serê Nesimiyê Kurd ku wî wekheviya jin û 
mêran dixwest û li Ewropayê Galîleo û 
Brûno ji ber ku gotin dinya li dora rojê di‐
zivire zindî hatin şewitandin.  

Kole, karker û jinan li hemberî aqilê 
xefikê berxwedaneke bêhempa nîşan dan. 
Nave vê berxwedanê bû 1 Gulanê, 8 
Adarê, 25 Mijdarê. Agirê Newroza ku 
bûbû koz sala 1982’yan li Zindana Amede 
bi sê niftikan geş bû û bû roja azadiya 
gelan, wî agirî di 15 Tebaxa 1984’an de 
xwe gîhand Çiyayê Gabarê, li wir dora xwe 
geş kir û li tevahiya Hîlala Zêrîn ronahî da. 
Navê wî bû şoreşa vejînê.   

Çerxa dîrokê wek du pêlên lêhiyê her 
herikîn; aliyekî coka civaka azadîxwaz, ali‐
yekî jî aqilê xefikê‐desthîlatdariyê. Coka ci‐
vaka azad pêlên xwe dijwar kir. Dîjle û 
Firatê bê rawestan hewl dida xwe bigihîne 
behrên bêdawî, lê aqile xefikê her gav 
bendav datînî pêş wan da ku herikandina 
coka azadiyê rawestîne. 

Navê xefika ku hatibû danîn `Xefika 

Kurd` bû, sed sal in ew xefik wek sêla sor a 
ku her dem agir di binê wî de dadayî bû. 
Navê din; Kerguşk bireve, tajî bigire. Yek 
qurban e, yê din celad e û sed sal e ev 
rewşa kambax didome, carinan dikeve, cari‐
nan radibe, ne azad dibe, ne jî diqede. Yên 
xwe wek nêçîrvanên azad dihesibînin, li 
hespên aqilê xefikê siwar bûne û li ser fera‐
seta “Bikuje, parçe bike – hikum bike! Çi dikî 
bike, bila ne bijî, ne jî bimire” tevdigerin. 

Xefikê wek pîrhevokê tora bêbextiyê 
hûnand, di hedefa wê de ev car kurd, Kur‐
distan û kurdên Amedê, kurdên ku pênc 
hezar sal in teşiya azadiyê dirisin û tu carî 
serî netewandine, felsefeya `BERXWEDAN 
JIYAN E` ji xwe ra kirine destûr. 

Aqilê xefikê; sosyolojî û paşeroja rêbe‐
rên kurd li bêjingê da, lêkolîn kir û gihîşt 
encameke wisa: “Eger rêberê wan bikeve 
xefikê û ji civakê were qutkirin, kurd dê 
têk biçin.” Xefika Deryaya Spî, sermaya Sî‐
bîrya – rûyê bedbextên ku nirxên xwe yên 
sed salî bi erzanî firotibûn, deriyên seqem 
li pêş rûyê Rêber girtin. Zarokên Zewsê 
bêar bi rûyê hezar rengî, bi navê dosta‐
niyê Rêber birin Afrîkayê. Welatekî li qe‐
raxê Deryaya Spî ku ji nebiyê pêxember 
Îbrahîm, Îshaq çêbûne, lê bi çanda Fî‐
rewnê dawî yê Misirê mezin bûne, cihê 
Rêber ji aqilê xefikê re diyar kirin. Balkêş 
e, yên ku derdestiya aqilê xefikê dikirin 
hemû jî Enkîdûyê demê bûn. 

Rêber dîl hat girtin. Aqilê xefikê bi 
kêfxweşî, got: “Temenê wan 6 meh e, piş‐
tra ew ê belav bin, yan jî dê bi xwe xwe 
tune bikin”. Lê ji roja destpêkê li çar aliyê 
cîhanê mirov bûn giloka agir û li kolan û 
bajaran belav bûn, hevalên Rêber kom 
bûn, biryara bêhtir berxwedan, bêhtir tê‐
koşînê dan, pênc hezar fedayî ketin rê û bi 
dehhezaran ciwanan berê xwe dan çiya‐
yên azad. Enkîdûyê amerîkî, nebiyê 
Dawûd, Madlên Olbrayt li xwe mikur hat û 
got: “Me ewqas berxwedan û bertek hêvî 
nedikir, me bizanibûya wisa be, me yê 
xefik daneniya.” 

Di encamê de 44 caran şeş meh der‐
bas bûn, dema Rêber dîl hat girtin Rêberê 
gelê kurd bû, lê niha Rêberê Rojhilata 
Navîn û hemû bindestên cîhanê ye. Û ya 
herî girîng jî Rêberê jinan e. Dema Rêber 
dîl ket destê dijmin rêxistina wî tenê yek 
bû, niha bi dehan rêxistinên wî hene. Rê‐
xistina wî tenê li çiya û bi veşartî li bajarên 
Kurdistanê hebû, niha li çar parçeyên Kur‐
distanê, li çar aliyê cîhanê heye. Berê tenê 
di nav kurdan de bû niha di nava hemû 
bindestan de li ser navê wî, an jî bîrdoziya 
wî, rêxistin hene.  

Xwediyên xefikê, tarûmar bûn, hin ji 
wan birin sêdarê, hin ji wan hatin kuştin, 
hin ji wan jî bêdeng çûn sergoya dîrokê. 

Li ser komploya navneteweyî ya li dijî 
Rêber Ocalan 22 sal derbas bûn, kesên ku 
wê demê hedef kiribûn Rêber bê bandor 
bikin li ku ne? Rêber hê jî li ser kar e, 
Rêber hê jî pêşeng e. Baş e, Kî bi ser ket? 

Kî bi ser ket?
Gelo ma empatî dikare xeternak 
be? Pir rast e. Ew encama zanyar 
Paul Bloom e, profesorê psîkolo‐
jiyê li Zanîngeha Yaleyê ye. Û nivîs‐
karê berhema bi navê “Li Dijî 
Empatiyê: Nimûneya Dilovaniya 
Rationaliyê” ye. 

 Di serî de, empatî bi rastî çi ye? 
Dema ku Paul Bloom qala empa‐
tiyê dike, mebesta wî "Ez hest 
dikim ku kesa/ê din çi hîs dike", 
ango, empatiya hestyariyê ye. 

Terapîstek an psîkoterapîstek 
dema ku mijara empatiyê dibe da‐
başa axaftinê vê formê bi kar tîne. 
Pêwîst e ku hevkar bêhtir têgihîştin 
û empatiyê nîşanî hev bidin. Tev‐
gerîna lênihêrînê divê bibe sedema 
têkiliyeke evîndarî û girêdanên di 
navbera hevkaran de xurt bike. Ev 
jî rast e. Ew ji aliyekî ve dikarin bi 
hev re bizeliqin û bibin çavkaniya 
şahiya hevbeş. Lê heke, yek ji hev‐
karan di krîzeke giyanî ya kûr de 
be, dikare bandoreke neyînî ya pir 
zêde lê bike. 

Bloom aliyê tarî yê empatiyê 
nîşan dide. Dîtina tunelê dê nehêle 
ku hûn rastiya tevlihev bibînin. Ew 
ji bo pêşxistina stratejiyên çarese‐
riyê yên demdirêj e û dema ku arî‐
kariya kesên din tê ji xwe re 
guncan nabîne. 

Ew îdîa dike ku dema em di 
tengasiya kesên din de dimînin, dij‐
war e ku em derdorê bişopînin. Em 
hestên neyînî yên streskar ên wekî 
bêhêvîtî, êş, an xemgînî ew qas hil‐
dibijêrin ku lehiya hestan tehdît 
dike, bi vî awayî jî ji şiyana me ya 
çalakiyê re dê bibe asteng. 

Hestmendiya hestyarî dibe se‐
dema stresa empatîkî. Ew çiqas bi 
hêz be, bi hestiyarî û mercên yek 
ve girêdayî ye. Mînak, heke rewşa 
streskar di têkiliyên nêzîk de bi en‐
damên malbatê yên depresîf ve 
berdewam be, ev dikare di rewşên 
ekstrem de bibe sedema westan‐
dina hestyarî û şewitandinê. 

Stresa empatîkî di heman 
demê de dibe sedema kêmbûna 
dilxwaziya alîkariyê û tewra êriş‐
kariyê jî. 

Azmûnek ji hêla Tania Singer 
ya Enstîtuya Max Plank ve ji bo Za‐
nistên Hişmendî û Mejî yên Miro‐
van hatibû kirin destnîşan kir ku 
empatiya hestyarî çawa moodê di‐
tepisîne. 

Komek mirovên ceribandinê 
çend hefte bi hestyariya hestyar 
hesas bûn. Koma danberhevê hat 
emilandin ku bi awayekî dostane 
empatiya kognîtîf bike. 

Dû re, bertekên du koman li ser 
fîlmên ku mirovên hewcedar dest‐
nîşan dikin hatin dîtin. Bi rastî, mija‐
rên ku bi hestyarî têne hesibandin 
bêhtir êşê didin kişandin ku dibe 
sedema rewşeke neyînî. Koma ber‐
hevdanê karibû bi rengekî çareser‐
kirî‐rêber çêtir bifikire. 

Xetereyeke din heye ku Bloom 
bawer dike ji "refleksa empatiyê" 
tê: Bi vî rengî kom û endamtiya 
komê dixebitin. Lê belê, ev cih e ku 
piyê hespê lê ye. Bingeha empatiya 
hestyarî, ji ber ku ew li ser pêlên 
hestyarî û ne li ser damezirandina 
ramaneke pêşnûmayî ye, bi rastî ev 
e: Neveşartî. Mirovek ku pir empa‐

tîkî ye û aliyê kognîtîfê paşguh dike 
bi hêsanî dikare bi vî celebê empa‐
tiyê were manipulekirin. Kesên gi‐
rîng, nêrînên komê, an jî medya 
dibe ku wêne, pêşkêşiyên sansas‐
yonel û (pseudo‐) bangewaziyên 
exlaqî bi kar bînin da ku agahdariya 
hestyarî ya yekalî ragihînin ku miro‐
vên empatîk pê teslîm dibin. Ev 
mekanîzma ji bo ku serwerên xwe 
ewle bikin ne tenê ji hêla dewletên 
otorîter ve tê bi kar anîn, lê komên 
populîst jî hewl didin ku sempatîza‐
nan bi dest bixin, nemaze bi klav‐
yeya hestyariyê. 

Ew bi piranî li ser veqetandina 
kesên din, yên ku cuda difikirin, 
hûrgelan e. Empatî ji bo piraniyê 
hêzdarî ye, ne ji bo êşê ye. Ji ber vê 
yekê, perspektîfeke din dibêje ku 
pirsgirêk ne ya "empatiyê" ye, di 
der barê dînamîkên pergala otorî‐
ter de ye. 

 
Formeke din a empatiyê 
Agahiyeke baş ev e ku rengekî 

din ê empatiyê heye. Ev reng em‐
patî kêmstres e û bi ser de hê teş‐
wîq dike û xêrxwaziyê gengaz dike. 
Jê re “empatiya kognîtîf” (cognitive 
empathy) tê gotin. 

Empatiya kognitîv awayekî ci‐
hêreng e û ew ‘xwe bike şûna 
kesa/ê din’ destnîşan dike. Ew ji 
hestyarî bêhtir vegotina mebest, 
hest û motîvasyonên kesên din e. 
Ev celeb têgihiştin di heman demê 
de jî aliyê neurofîzyolojîkî ve jî cuda 
dibe: Dema ku empatiya kognîtîf di 
kortika pêş ‐pêşîn de dimîne empa‐
tiya hestyarî bi amygdala ve girê‐
dayî dibe. Berevajî empatiyê, bi 
kesê din re nasnameyek kesane 
tune; di şûna wê de, kesê dilnizm 
bi hestyarî helwesteke pejirandina 
hevalbendiyê dipejirîne. 

  
Dema ku hestyar hest dike 
Hêza herî mezin a empatiya 

hestyariyê naskirina bi kesa/ê din 
re ye û empatiya hestyarî nêzikbû‐
nek pirtir bi hevalbendan re çê‐
dike. Têkiliyê xurt dike, hormona 
têkiliyê oxytocinê serbest berdide. 
Têgihîştina hest û hewcedariyên 
mirov, ji nêrîna wî ve, ji bo doman‐
dina têkiliyeke baş girîng e. Ev nêzî‐
katiyeke hestyarî diafirîne û 
diparêze. Tenê bi vî rengî em dika‐
rin tiştê ku ji yê din re girîng e fam 
bikin û li gorî wê tevbigerin. Kesên 
ku demeke dirêj di bin tecrîda ci‐
vakî de dimînin, hesta nirxandina 
rast ên kesên din û şîrovekirina 
tevger û hewcedariyên wan rast 
winda dikin. Carinan têkiliya erênî 
ya civakî bes e û carinan jî piştgi‐
riya psîkoterapiyê dibe alîkar ku di 
demeke kurt de vegotina empatîkî 
ji nû ve bi dest bixe. 

  
Doz her tişt e 
Em çi jê hîn dibin? 
Her du awayên empatiyê dika‐

rin bi rengekî aktîf bêne perwerde‐
kirin. Li gorî Both her du jî girîng in. 
Lê pêdivî ye ku em biryar bidin; ka 
li gorî dozê kîjan erzantir e. Çawa 
ku hevjînên xerîb dikarin bi per‐
werdeya terapiya hevzayendan di 
têkiliyê de bêtir empatî û reso‐
nansê fêr bibin, mimkun e ku 
kesên hestmend pir hestiyar fêr 
bibin. Bi vî awayî dê bikaribin dilo‐
vaniya xwe di berjewendiya paqi‐
jiya giyanî ya çêtir, tevgerek 
mezintir û çareseriyên bêhtir bifikir 
de bi cih bikin.

Empatiya bixeter
Aram Elegez

Dr. Abdullilah 
Polat

rupel 8++.qxp_Layout 1  8.10.2021  17:43  Page 1



11-17 Teşrîna Verêne 2021

Kirmanckî
xwebûn

9

Partîya Demokratîke ya Şaran (HDP) di 
rojî verê weçînitişê 7ê Hezîrane ya 
2015î Meydanê Îstasyonî de mîtîngê 
‘Merdimîya Girde’ organîze kerd. 
Mîtîng de hêrişo bombayin ame ker‐
dene û 5 kesan cuya xo vîndî kerde û bi 
seyan kesî zî birîndar bîyî.  

25ê temmuza 2015î de endamê 
Federasyonê Komeleyanê Ciwanan ê 
Sosyalîstan (SGDF) ra xeylê kesî tede 
300 ciwanî Stenbolî ra û cayanê bînan 
ra kewtî rayîr. Dima ke Qeymeqamî 
reyde pêvînayîş ame kerdene ciwanan 
waşt ke verê berê Merkezê Kulturî yê 
Amara de eşkerayîye bidê çapemenîye. 
Wexto ke Merkezê Kulturî yê Amara de 
seba hetkarîya Kobanê eşkerayî 
ameyêne dayene DAIŞî hêrişê înan kerd 
û netîceya hêrişê bomba de 33 kesan 
dinyaya xo bedilnaye. 

10ê Teşrîna Verêne zî sey nê rojan 
roja sîyaye ê qetlîyamêko gonîne ya. Nê 
roje û tarîxê gonînî werikna 
nêameyêne cuyayene û neslo ke bêro 
pê nê qetlîyaman nê rojan yad nêk‐
erdêne.  

Anqara de 10ê Teşrîna Verêne ya 
2015î de Mîtîngê Aştîye ame organîzek‐
erdene û hende coş û atmosferêko 
kelecanin estbî ke xeylê bajaran ra 
merdimî verê xo dabî Anqara û kesê ke 
nêameybî Anqara zî televîzyonan ra û 

bi rayîrê tewrbîyayoxan ra mîtîng taqîp 
kerdêne. Yanî coşêko sey Newroze şarî 
mîyan de estbî û raşteyê Garê Anqara 
bi merdiman dekerde bî. Coş û kele‐
canê ewja o ke verê qetlîyamî estbî bi 
çekuyan nîno tarîfkerdene. Deyîr, 
pankart û siloganê aştîye cayê mîtîngî 
de zimayêne, seke aştî pê ameyo 
kêfweşî hakim bî. Dima ra vengêk ame 

û her çî xeripna, qetlîyam pê ame. Êdî 
aye roje bî roja sîyaye ya gonîne.  

Ê ke qetlîyamî ra weş xelîsîyayî zî 
dekewtî gonîya embazanê xo û mîyanê 
gonî de vînî bîyî. Bi seyan merdiman cuya 
xo vînî kerd, bi seyan merdiman zî birîn‐
dar bîyî. Bedenê xeylê kesan aye roje 
nîmcet mend û parçeyê bedenêk xo 
raşteyê Garê Anqara de verda. Xeylê kesî 

zî bedeno ke tira rih verîyayo ê way, bira, 
cinî, mêrde, laj, kêna, embaz, hemra û 
medimanê xo de parçe parçe bîyî. Ê ke 
aye roje cuyayî nêeşkenê tarîfê aye roje 
bikerê. Dejê heme kesan yew bibî. aye 
roje nîna vîrîkerdene. 103 kesî hêrişê 
DAIŞî de merdî. 103 qurbanê Qirkerdişê 
Garî reyna yenê yadkerdene la hema zî 
kerdox nêameyî cezakerdene.  

Dinya de hema hema mîlçikek daxî 
wexto ke pereno hayîya dewletan pira 
esta û îstîxbarat hende aver şîyo ke 
pêro kesî bi asanî eşkenê bêrî taqîpker‐
dene. Xora îstîxbaratê qetlîyamî zî badê 
serebûtî ame zanayene ke ameyo 
girewtene la mudaxale nêameyo ker‐
dene. Ê ke îstîxbaratê qetlîyamî girewtî 
destûrê mergî dayî. Mergê aştîwaş‐
toxan înan nêdejneno çimkî.  

Aye serre xeylê planê lêşinî serê 
merdiman de virazîyayî. Aştîwaştoxî bîyî 
hedefe îqtîdarî. Çimkî îqtîdar êdî tena 
serê xo nêeşkayêne bibo îqtîdar coka ra 
hêrişan pê ard ke ters û xofê xo bikero 
zerrîya merdiman. DAIŞ û weykerdoxê ci 
û weykerdoxê pêroyê rêxistinanê lêşinan 
ê dinya vera muxalîfan de her tewir plan 
û qetlîyamanê hovan pê anî ke xo bidî 
cuyayîş, emre xo derg bikerî.  

Eslê xo de kerdoxê qetlîyamê 
winasîyan rêxistinê leşin tena nê weyker‐
doxê bı xo yî zî. Înan rê ceza çin o. Çimkî 
ê amurê domnayîşê îqtîdaran ê. Îqtîdar 
ceza nêdano înan, çimanê xo her tewir 
sucê merdimîye rê padano. Tena Garê 
Anqara de nê xeylê cayanê cîya cîyayan 
de zî qetlîyam, qirkerdiş û suîkastî vi‐
razîyayî. Îqtîdarî binkewtişan rê tehem‐
mul nêkenê û seba serkewtişê xo 
muracatê her tewir lêşinîyan kenê. Nê 
qetlîyamî zî nê sebeban vera virazîyayî.  

Wa bimiro serdestî, bindestî. Wa 
bicuwîyo azadî. 

Hîn tarîxî estê ke hezar serrî ser de 
derbaz bibê zî nînê xovîrrakerdiş. Nê 
tarîxan ra yew zî 10ê Teşrîna Verêne 
ya 2015î yo. Ma tay qala no tarîxo go‐
nîne bikerê ke aye roje se bibî. 10ê 
Teşrîna Verêne de bi qerardayîşê 
xeylê sendîqayan raşteyê Garê Anqa‐
rayî de Mitîngê Aştîye amebî organî‐
zekerdiş. Her cayê welatî ra bi 
hezaran însanî vere xo dabî Anqara û 
saete 10.00 de Garê Anqarayî de kom 
bîbî. Tutî, ciwanî, kal û pîrî pêro pîya 
bî yew vengî, vengdayîşê aştîye ker‐
dêne û no raşte de vengê aştîye zima‐
yêne. Her kes bi hêvî bî ke do aştî 
bîyarê nê welatî û do êdî tu kes se‐
medê fikrê xo, nîjadê xo nêro kiştiş. 
Labelê gonîwerî aye roje ne çekuya 
aştîye û ne zî însanê ke aştî waştêne 
rê tehemul nêkerdê û coka planê xo 
yê wehşetinan amade kerdî. 

Aştîheskerdoxê ke amadekarîya 
qirkerdişî ra bêhayî bî, verê ke qetlî‐
yam pê bêro bi vengêko berz deyîra 
"Destê înan de pankartî, nê tutî şinê. 
Wurzê payan wurzê, nê tutî şinê. No 
bazar, bazarê gonîne yo!.." qîrayî. 
Wexto ke bi coş û kêfweşî na deyîre 
vatêne bi teqayîşêko pîl deyîre reyde 
asmên de vila bîyî, bîyî mîlçika aştîye 
û perayî serê birînan de. No bazar ba‐
zarê gonîne bî, bazarê verg û çeqalan 
ke çiqas gonî bişiminê zî nêbîne mird 
bî. Wehşîyê ke peynîya xezebê înan 
nêameyîne bazarê aştîye açarnayê 
bazarê gonîye. 

Bazarê gonî de tutî, ciwanî û pîrî 
tede xeylê kesî bîyî qurbanîyê aştîye. 
Tewr tay 103 kesî dinyaya xo bedil‐
nayî. 103 ganî, 103 aştîwaştoxî, 103 
qehremanî!.. Eynî wextî de nêzdîyê 
500 tenî zî birîndar bibî. Birîndarê ke 

hema zî birîna înan derman nêbibî, 
bîyî şahidê wehşetêk pîl. Hem hetê vî‐
nîkerdişê embazanê xo, hemrayanê 
xo de û hem zî hetê psîkolojî de xeylê 
tesîr bîyî. Wina birînêka ke heta bi he‐
taye aye birîne baş nêbena û gonî rij‐
nena. Birîna înan birînêka akerde ya. 
Çike edaletêk ke tay bo zî zerrîya mer‐
dimî rehet bikero çinî yo. Ne kesî 
yenê cezakerdiş û ne zî heyfê înan 
yeno girewtiş. Xora xeylê serebûtan 
de failî yenê nimitiş û seke nînê zana‐
yîş yenê ramojnayîş. No qirkerdiş zaf 
zelal bi ke hetê kamî û çi kesan ra 
amebî plankerdiş. Her çiqas DAIŞ no 
serebûtî bigîro serê xo zî ma zanê ke 
DAIŞ bi destê kamî pîl beno û senî 
weye beno, kamî ra hêz gêno. Îqtîdar 
bi polîtîkayê xo zaf zelal ramojneno 
paştdayîş dano kamî.  

Înan 5ê Hezîrane de Mitîngê 
HDPyî de zî rîyê xo ramojnayî. Gama 
ke teqayîş virazîya vera ke hetkarî bi‐
kero, hêrişê birîndaran û kesê ke mi‐
tîng de bî kerd û eynî çî Garê Anqarayî 
de zî virazîya. Merdim tîya de zano ke 
no bi zanayîş û bi destek ameyo ker‐
diş. Tewr zaf kerdoxî nêdîyayîşê ce‐
zaye ra hêz gênê û coka ra nê 
serebûtî dewam kenî. La çîyêk kenê 
xo vîrî ke se beno wa bibo şar fek tê‐
koşînê xo ra, waştişê aştîye ra vera 
nêdano. Kesê ke mitîng de kom bîbî zî 
zanayêne bedelê her çî esto û no we‐
latî de tewr zaf bedelê aştîye giran o. 
Eke ti aştî biwaza ti zîndan zî, merg zî, 
birîndarî zî dana verê çimanê xo. 40 
serrî ra zêde yo ke bedelê aştîye yeno 
dayîş. No şar semedê cuyêka têduşte 
heta nika rastê her tewir qirkerdişî 
ameye. Ne bombavaranê înan, ne te‐
qemenîyê kîmyewî yê înan, ne îşken‐

ceyê înan û ne zî guleyê înan serê aş‐
tîheskerdoxan de kêmî nêbîyo. Beno 
ke gonîwerî însanetî ra fehm nêkerê û 
her tewir qirkerdişan pê bîyarê û vajê 
qey do bi şîdetê xo însanan bêveng 
bikerê la zaf şaş fikirîyenê. Çimkî çiqas 
şêro xoverdayîş bihêz û zêde beno.  

Ez wazena cangorîyê Garê Anqa‐
rayî yew bi yew bîyarê xo vîrî. Ê tena 
hûmarêke nîyê ganî bi nameyê xo, bi 
hîkayeyê xo bêrê vîrardiş.  Yê ke dima 
ra şehîd bîyê zî ana xo vîr û vana ke tu 
wext alaya înan nêkewena war û her 
wext do rêça înan de têkoşîn dewam 
bikero. Do asmên de kevokê aştîye 
tim û tim bifirê û do azad biperê.  

Nameye şehîdê aştîye ke raşteyê 
Garê Anqarayî de bi planêko gonîne 
ameyî qetilkerdiş; Abdulkadîr Uyan, 
Metîn Kurklu, Gokhan Akman, Orhan 
Işiktaş, Gulhan Karli Elmascan, Yilmaz 
Elmascan, Nevzat Sayan, Bîlgen Par‐
lak, Haci Kivrak, Ridvan Akgul, Haci 
Mehmet Şah Esin, Gokmen Dalmaç, 
Elîf Kanlioglu, Hakan Dursun Akalin, 
Ercan Adsiz, Ayşe Denîz, Berna Koç, 
Fatma Esen, Gulbahar Aydenîz, Eren 
Akin, Canberk Bakiş, Tayfun Benol, 
Nîzamettin Bagci, Kasim Otur, Başak 
Sîdar Çevîk, Nîlgun Çevîk, Resul 
Yanar, Mehmet Alî Kiliç, Tekîn Arslan, 
Sezen Vûrmaz, Dîlaver Karharman,  
Onur Tan, Ûmût Tan, Sarigul Tuylu, 
Dîlan Sarikaya, Alî Kîtapçi, Îsmaîl Kizil‐
çay, Muhammet Demîr, Korkmaz 
Tedîk, Veysel Atilgan, Îbrahim Atilgan, 
Emîne Ercan, Kubra Meltem Molla‐
oglu, Meryem Bulut, Seyhan Yaylagul, 
Ebru Mavî, Alî Denîz Uzatmaz, Zîya 
Saygin, Vahdettîn Ozgan, Cemal 
Avşar, Ahmet Katurlu, Selîm Ors, 
Azîze Onat, Dîcle Delî, Guney Dogan, 

Bînalî Korkmaz, Mehmet Zakîr Kara‐
bulut, Leyla Çîçek, Metîn Peşman, 
Mesut Mak, Adîl Gur, Gokhan Gok‐
bonu, Şebnem Yurtman, Osman 
Turan Bozaci, Îdîl Guneyî, Abdullah 
Erol, Mehmet Hayta, Ozver Gokhan 
Arpaçay, Şîrîn Kiliçalp, Uygar Coşgun, 
Ahmed Alkhadî, Nurullah Erdogan, 
Gozde Arslan, Aycan Kaya, Yunus De‐
lîce, Sevgî Oztekîn, Mehmet Tevfîk 

Dalgiç, Sevîm Şînîk, Emîn Aydemîr, 
Fatma Karabulut, Ramazan Tunç, Erol 
Ekîcî, Feyyat Denîz, Necla Duran, 
Osman Ervasa, Ramazan Çalişkan, 
Vedat Erkan, Abdulbarî Şencî, Nîyazî 
Buyuksutçu, Gazî Guray, Sabrî Elmas, 
Erhan Avci, Umît Seylan, Serdar Ben, 
Nevzat Ozbîlgî, Hasan Baykara, Fatma 
Batur, Bedrîye Batur, Ata Onder Ata‐
bay, Mustafa Budak, Aga Bayar. 

Firçeya Şikite

Gulçîn Adar
No bazar bazarê gonîne yo

Valêre

Wa her roje pê qetlîyaman nêra vîrardene
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XAÇEPIRS

JI JOR BER BI JÊR  
 
1. Kuştin, tunekirin  
2. Kozik  
3. Cejn 
4. Dîn 
5. Meheke salê, destpêka biharê  
7. Welatekî Rojhilata Navîn ku 11 sal e şer lê heye 
8. Dara tiriyan 
10. Rengek 
11. Balindeyeke ji mirîşkan mezintir   
13. Bawerî   
14. Welatekî Yekitiya Ewropayê  
16. Serkêşê serhildana Dêrsimê Seyid… 
19. Ji nişkan ve   
20. Xemleke çavên jinan  
21. Agir 
23. Dayik 

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ  
 
1. Bejn, qilafet 3. Roja em tê de 5. Serbest, ne kole 6. Hal, timtêl  
7. Binê lingê sewalan 9. Pîvan  
12. Kesên bi wesayitan ji bajarekî diçin bajarekî din  
14. Kar, xebat 15. Kesên ji Akreyê 17. Sembola welatan 
18. Bersiva neyênî 22. Hunermendekî kurd …..Mûsikî 
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Qerf û Henek
xwebûn

Êdî min fam kir neheqî li kurdan tê kirin! Ser sera hatî ser çava hatî...

Bijî biratiya kurdan...
Oxweeş... Tehma çamûra pêlavê 
kurdan bîle çi xweş e...

Tiştanok (mamik)

Bersivên me ev in:

1‐ Heyv‐hîv 2‐ Kezî

Bersiva hefteya borî

Fermana axayan 
Dema ku Mistefa kemal komar îlan kir, pê 
re fermana axayan jî rakir. Agahî li her çar 
aliyên welatê Kurdistanê jî belav bû. Xe‐
bera fermanê hat gihîşt qezaya me yanî 
navçeya me Kercewsê jî. Gelê me yê Ker‐
cewsê hemûyan malên xwe li dû xwe hiştin  
û hema dev ji navçeyê berdan û ji bo berx‐
wedanê ber bi çiyê ve meşiyan.  Di rê de 
rastî şivanekî kercewsî hatin şivan jî kulavê 
wî li ser milên wî li ber serê pez e. 

Şivan ji wan pirsî : “Xêr e çi bûye,  çi qe‐
wimiyê, ev çi kelecana we ye. Hûn  ê  tev bi 
ku ve herin.” 

Xelkê ji ber gotina dê ferman li ser serê 
wan çêbibe navçeya xwe berdabûn, gotin 
ku: “Ma tu nizanî ataturk fermana me axa‐
yan rakiriye.” 

Şivan hema ji nişkê ve kulavê ser milên 
xwe davêjê û dibêje: “Çima hûn ji min re jî  
nabêjin malneket. Dev ji keriyê pez ber‐
dide û ew jî ber bi çiyê ve baz dide.” 

Berhevkar: Nasir Aslan

Yekî feqîr û belengaz hingî durûtiya mirovan 
dîtibû hem ji xwe û hem ji jiyanê sar bûbû. 
Xaniyekî wî yê xerabe hebûye û ji jiyanê qut 
bûye. Karê wî vexwarin bû. Rojekê ji rojan 
cardin araqa xwe kiriye û hatiye malê, qe‐
deha xwe daye ber xwe, penêrê xwe jî hûr 
kiriye, devê şûşa xwe vekiriye, qapaxa xwe 
daniye ber xwe û dest pê kiriye. 

 Demek derbas bûye mişkek ji ber derî 
derketiye û ber bi wî ve hatiye, li ber qa‐
paxê sekiniye û qapaxê alastiye. Mêrik  ji 
xwe re matmayî maye û gotiye: 

" Cîgera min! Ez jî derbaskirime. Derdê wî 
ji derdê min bêhtir e tew bê av vedixwe." 

Mişk hêdî hêdî teisiye û deng bi mişk 
ketiye: 

"Eyyyyyyyyyyît bila pisîka vê malê ji min 
re îro derkeve vê meydanê." 

"Jiyan ji rovî û mişkan re maye." 
Mehmet Devîren 

Me dîsa ji we re çend tişta‐
nok 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 rojna‐
meyê da ku em wan jî biwe‐
şînin.  
 
1‐Tiştek min heye  
Elba mast 
Li guhera rast 
Gelo ew çi ye? 
 
 

2‐Tiştek min heye  
Mamê mino  
Du rêz giya 
Li pişt çiya 
Kî dizane ew çi ye? 
 
Çavkanî: Mamikên Botanê  
Berhevkar: Rênas Xendekî û 
Dildar Botî

Mişk û pisîk 
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Çand û Huner
xwebûn

Feylesof û nivîskarê frensî Georges Ba‐
taille gava ku ked û hunerê dide ber 
hev û vedikole, dibêje ku her du jî çala‐
kiyên bingehîn ên pêvajoya ku mirov 
dikin mirov in. Ew dibêje ku huner û 
ked ji aliyê motîvasyona xwepêkanînê 
ve dijberî hev in. Li gor Bataille, “ked” 
çalakiyek e ku bi plankirina sûdewerî û 
vatiniyê ji bo pêkanîna pêdiviyekê li 
gor armancekê li ser bingeha hiş û za‐
nînê pêk tê. Lê “huner” dijberî vê yekê 
afrîneriyeke bêarmanc e, ne sûdewer 
e, bi nezanî û bi hêza xeyalê pêk tê. Li 
gorî Marks “di dawiya her pêvajoya 
kedê de armanceke ku kedkar di serî 
de dabû pêşiya xwe derdikeve holê.” 
Bataille dibêje ku huner ne li gor sêwi‐
randinekê, li gor daxwaz û hezekê tê 
afirandin; ew têkildarî bicihanîna pêdi‐
viyekê nîne. Têkiliya wê bi daxwaza le‐
yîstinê re heye. 

Di mijara pêşketina modernîzmê a 
ku wek pergaleke ramanî xwe bi rêxis‐
tin bike de rolekî girîng ê feylesofê 
alman Immanuel Kant heye. Kant gava 
ku wê nîqaşa der barê estetîk û bede‐
wiyê de bi pêş dixe, dibêje “armanca 
bedewiyê bêarmancbûn e”. Feylesofê 
alman Schiller ê ku di heman demê de 
helbestvan û nivîskar e jî dibêje huner 

ne çalakiyeke sazkirina pergaleke civakî 
û afirandina civakîbûnê ye. Ew çalaki‐
yeke pêvajoya hebûna takekesî ye. Es‐
tetîk armanca subjeyekê bi xwe ye. Ew 
wiha dibêje; “huner ne alaveke arman‐
cên fîzîkî û exlaqî ye. Ji ber vê yekê jî ji 
zanist û exlaqê bi tevahî serbixwe ye. 
Bedew, serbixwe ye û ku ger bedewî 
xuyanga azadiyê be, wê gavê tiştê ku 
bedewiyê diafirîne heza lîstina lîstikan 
e. Lewra gava ku em bi lîstikan dileyî‐

zin, em dikarin azad bibin. Wê gavê em 
ji bin pêkutiya pêdiviyên fîzîkî û peywi‐
rên exlaqî rizgar dibin.” 

Hunermend û feylesofên romantîk 
ên wek Kant û Schiller hunerê ji etîk û 
zanistê ku beşên din ên zanînê ne, 
cuda dikin. Ew bi vê nêzikatiya xwe 
mizgîniya ramana hunera nûjen û este‐
tîka nûjen didin. Ew mucîdên hunera 
nûjen in. Wek ku tê dîtin, gava ku mo‐
dernîzm xwe bi saz dike û dike xwedî‐

pergal, helwest û pênaseya xwe ya tê‐
kildarî hunerê ya ku dike argûmaneke 
rewşenbîrî ya bingeha xwesazkirinê, di‐
hone. Hunerê wek çalakiyeke bi zane‐
bûn a civakîbûn û hêmaneke bingehîn 
a avakirina jiyana kolektîf na; wek hê‐
maneke takekesî, ji derveyî zanînê û 
fantastîk pênase dike. Ji ber vê yekê jî 
exlaq û zanista ku hêmanên bingehîn 
ên avakirina pergala civakî ne ji hev 
cuda dike. Gava ku huner wek şabûn û 

lîstikekê bê pênasekirin, huner wek ka‐
rekî kesên ku dema wan a vala heye 
ango yên ku ne mecbûr in bi keda xwe 
debara xwe bikin, ango wek karê bur‐
juwaziyê disêwirînin. 

Gava ku huner wek çalakiyeke ji 
derveyî civakîbûnê, wek qadeke aza‐
diya takekesî, ji armancê qut, ji exlaqê 
bêpar bê pênasekirin, bêguman huner 
dibe êrîşa herî modernîst ya herî mezin 
a li dijî jiyana kolektîf ku awayê wê yê 
civakbûnê ava dike û disêwirîne. Di mi‐
rovbûna mirov de huner hêmaneke bi 
qasî kedê diyarker e. Li gel vê yekê, 
çawa dibe ku dikare ji exlaqê qut bibe, 
ji bingehên xwe yên civakî qut bibe û 
bibe çalakiyeke takekesî ya bêarmanc. 
Hunera bê armanc tesewireke moder‐
nîst e. Ev tesewir navgîna xweparas‐
tinê û avakirinê ya herî bibandor a ku 
mirov ji bo civakîbûna xwe ava bikin û 
civakîbûna xwe biparêzin e. Ev argu‐
manên ku hunerê ji van taybetiyên wê 
cuda dinirxînin dixwazin hunerê li gor 
pêdiviyên pergala burjuwaziyê ji nû ve 
pênase bikin. Têkiliya navbera huner û 
kedê dijberî angaştên Bataille û feyle‐
zofên modernîst ên wekî din têkiliyeke 
rasterast û ji hev xwedîbûnê ye. Hu‐
nera ku ji bo avakirina pergala civakî û 
pêvajoya mirovbûnê ew qas girîng e, bi 
qasî ku rengekî estetîk daye têkiliyên 
navbera mirovan çawaniya pêvajoya 
kedê û berhemdariya wê zêde kiriye û 
di tevahiya dîroka mirovahiyê de bûye 
xwediyê roleke sereke. 

Siyasetmedar Mihemed Emîn Pêncwênî bi navê ‘Çûn bûm be pird’ (Ez 
çawan bûm pir) pirtûkek derxist. Di pirtûka ku bi zaravayê soranî hatiye 
nivîsîn de Pêncwênî behsa gelek bîranînên xwe dike. 

Pirtûka ku nû derket û ji 485 rûpelan pêk tê gelek bîranînên wî pêşkêş 
dike. Di pirtûkê de bîranên Pêncwênî yên ji sala 1960'î heta niha hene.  

Di nav van bîranînan de dema wî ya pêşmergetiyê, hevdîtina li gel si‐
yasetmedaran, hevdîtinên li gel Rêberê PKK’yê Abdullah Ocalan jî cih di‐
gire. Ocalan ji bo Pêncwênî gotibû "Pira di navbera Başûr û Bakur de". 
Pêncwênî ji vê gotinê navê pirtûka xwe kiriye ‘Ez çawa bûm pir’. 

Pirtûka Pêncwênî hat çapkirin û li tevahiya Herêma Federe ya Kurdis‐
tanê hat belavkirin. Di rojên pêş de ji bo danasîna pirtûkê dê merasîmek 
bê lidarxistin. SILÊMANÎ 

Romana ‘Dema Dirîreşkan’ (Bogurtlen 
Zamani) a nivîskar Murat Turk ê ku 26 
sal in di girtîgehê de ye, bû mijara fîl‐
mekî. Mijarên pirtûkê bingeha xwe ji 
bûyerên rastî digirin.  

Fîlmê ‘Dema Dirîreşkan’ balê diki‐
şîne ser têkoşîna şervanekî kurd ê ku 
piştî birîndar dikeve, ji bo bijî li ber 
xwe dide û hewl dide xwe bigihîne he‐
valên xwe. Ew 45 rojan bi tena serê 
xwe li ber xwe dide ta ku xwe digihîne 
hevalên xwe. 

Derhêneriya fîlmê Haşîm Aydemîr 
kiriye. Aydemîr berê jî derhêneriya 
fîlmê ‘14 Tîrmeh’ ê kiribû. Senaryoya 
filmê jî Erol Balci nivîsandiye. 

Her wiha fîlm li başûrê Kurdistanê li 
bajarê Silêmaniyê hatiye kişandin. 

Çêkêrên fîlmê li Fransayê ‘Med 
Fîlm’, li Başûr ‘DemkatFîlm’ û li rojavayê 
Kurdistanê jî “Komîna Fîlm a Rojava” ye.  

Fîlmê “Dema Dirîreşkan” di de‐
meke nêz de dê derkeve pêşberî  
bîneran. SILÊMANÎ 

Civaknas û nivîskarê felsefeyê Alî Gur‐
dilî bi navê ‘Ferhenga Felsefeyê/Dic‐
tionary of Phîlosophy/Felsefe Sozlugu’ 
pirtûkek derxist. Pirtûk ji Weşanxa‐
neya Na’yê hat çapkirin. 

Di ferhenga ku bi kurdî hatiye çap‐
kirin de ji hezaran zêdetir têgihên fel‐
sefeyê, feylesof û tezên feylesofan 
hatine danasîn. Di dawiya danasîna 
têgihan de têgihên bi zimanê ingilîzî, 

fransî û tirkî hatine nivîsîn. Ferheng ji 
529 rûpelan pêk tê. Bi qasî hezar û 
100 têgihên felsefî û zanistî hatine  
danasîn.  

Ji bo karê xwendakaran hêsantir 
bibe di dawiya ferhengê de, ferhengok 
û rêzik (index) jî lê hatiye zêdekirin. 

Li gor agahiya ku weşanxaneyê 
parve kir; Alî Gurdilî nêzî 20 salan li ser 
pirtûka xwe ya bi navê ‘Ferhenga Fel‐

sefeyê’ sekiniye û hê şandiye çapê.  
Weşanxaneya Na’yê berê jî ragi‐

handina weşandina rêzepirtûkên êzdi‐
yatî û avestalojiyê kiribû.Heya niha ji 
wan rêzepirtûkan çend pirtûk çapki‐
rine û niha jî bi beşa felsefeyê cureyên 
berheman zêdetir dike.  

Weşanxaneyê der barê xebatên 
xwe yên felsefeyê yên bi kurdî de vê 
tiştê dibêje: “Wekî Weşanxaneya 
Na’yê em jê bawer in ku felsefe jî yek 
ji wan nirx û çalakiyên mirovî yê dema 
me ye û ne kêmtirî zanist, wêje û hu‐
nerê ye. Loma jî me biryar daye ku em 
piştgirîya kar û xebatên felsefeya kurdî 
bikin. Xebatên koma felsefevanên kur‐
dîziman, bi diruşma ‘felsefe, bi kurdî 
xweş e’ di bîr û raya kurdî de tê zanîn 
û hêjayî gotinê ye ku gelek kesên di 
komê de cih girtine, xizmeteke baş ji 
bo çand û zimanê kurdî kirine. Mijar û 
xebatên der barê felsefeyê de, hêja ne 
ku mirov piştgiriya wan bike, bixwîne 
û bide xwendin.” 

NA’yê aşkera kir ku ew amadeka‐
riya çapkirina seta felsefeye jî dikin. Ji 
bo vê  dixwazin di demekê nêz de setê 
çap bikin û bi vî awayî bikaribin xiz‐
meta çand û zimanê kurdî bikin. ÎZMÎR 

Têkiliya di navbera ked û hunerê de

‘Ferhenga Felsefeyê’ li kurdî zêde bû Fîlmê ‘Dema Dirîreşkan’ 

Pirtûka 
bîranînên 
Pêncwênî 

Îlham Bakir 
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Ji bo abonetiyê

…Arnûwandayê 1’em  (B.Z. 1440 – 
1420) derdikeve ser text. Keya Arnû‐
wanda, kurê Keya Tûthaliya û Keybanû Nî‐
kalmat e. Navê jina wî, Asmûnîkal e.  

Keya Arnûwanda, navê xwe ji navê çi‐
yayekî pîroz yê Kurdîstanê wergirtiye.  

Li paytext Hatûşayê mohrek aydê 
Keya Arnûwanda û Keybanû Asmûnîkal 
hatiye dîtin. Li ser mohrê, hem nivîsên 
mîxî hem jî bi nivîsên hîyeroglîfî hatiye ni‐
vîsîn. Wergera li ser morê wiha ye:  

“Mohra Tabarna Arnûwanda yê 
kurê keyayê gewre, Tûthaliya. Mohra 
Tavanana Asmûnîkal, Keybanûya 
Mezin, keça Keybanû Nîkalmatî ya 
Gewre û keça Tûthaliya.”   

Hattûşîliyê 2’yem  (B.Z. 1420 – 1400) 
derdikeve ser text. Lê agahiyên heyî yên 
di der barê Keya Hattûşîliyê 2’yem de ge‐
lekî şêlû ye; tam nayê zanîn. Lewra di vê 
serdemê de navê mîrzayekî bi navê Tût‐
haliya jî derbas dibe. Lema jî baş nayê 
zanîn û meriv jê re serwext nabe. Ev tev‐
lihevî dibe sedem ku lêkolîner di nava rê‐
zenavê keyayan de, navê Tûthaliya, wekî 
Tûthaliya yê 2’yem dest pê dikin. Ger 
bala we jî kişandibe, di nava navên keya‐
yan de, navê “Tûthaliya yê 1’em” nayê 
dîtin. Ev çewtî di hemû dokumentên dî‐
rokî de wanî hatiye bikaranîn. Bi kurt û 
kurmancî Tûthaliyayê 1’em li holê tune 
ye, lê Tûthaliya yê 2’yem heye. 

Tûthaliya yê 3’yem (B.Z. 1400 – 1381) 
derdikeve ser text. Keya Tûthaliya yê 
3’yem di demajoya 19 salan de, êrîşê Kaş‐
kayiyan berteref dike û xwe li ber xweş 
dike ku welatê Hîtîtistanê di nava ewle‐
hiyê de dewrî 'tûhkantî' ango dûhatî yê 
xwe bike. Min di xeleka 5’an de anîbû 
ziman ku bi kurdiya hingê, ji dûhatî re di‐
gotin tûhkantî. Lê ev pêk nayê. Çima pêk 
nayê, sedemên xwe çi ne? Bersiv di nava 
benda jêr ya Şûppîlûlîûma de ye.   

 
Împarator: Şûppîlûlîûma 
Şûppîlûlîûmayê 1’em (B.Z. 1380 – 

1346) derdikeve ser text. Wateya navê 
Şûppîlûlîûma, xwerû bi kurdî ye. 
Şûppî/Sipî/Pak, lûlî/lûlik/kanî, ûma/ya me; 
kanîya‐me‐ya‐pak; Şûppîlûlîûma/Kanîya‐
meyapak. Şûppîlûlîûma sê caran zewicî 
ye. Du heb jinên Şûppîlûlîûma, dotmîrên 
hûrrî ne. Navê yekê Hentî ye, navê ya din 
jî Dûdû‐Xepa ye. Xepa, navê Serxweda‐
wendê hûrrî‐hîtîtiyan e. Xepa/Hepa ango 

Hewa; ango dayika me ya Hewa. Dûdû‐
Xepa, tê wateya kesa li dû Xepa. Ango em 
li gorî baweriya mislimanan formule bikin, 
tê wateya 'qûla xepa' Çawa navê 'Evdilah' 
tê wateya 'qûlê xwedê' Dûdû‐Xepa jî tê 
wateya 'qûla Xepa/Hepa/Hewa' yê.   

Jina Şûppîlûlîûma ya sêyem, babîlî 
ye. Lê navê wê nayê zanîn. Tenê navê 
wê wekî Tavanana ango Keybanû, der‐
bas dibe.   

Mîrza Şûppîlûlîûma berî bibe keya, 
ew fermandarekî pir zîrek bû. Tev li 
gelek şerên giran bûbû û di hemû şeran 
de bi ser dikeve. Mîrza Şûppîlûlîûma, 
hem serfermandarê bavê xwe bûye, 
hem jî şêwirmendê wî bûye. 

Keya Tûthaliyayê 3’yem kal e, lê hîn jî 
li ser text e û nexweş e jî. Di vê hênê de, 
mîtannî ji hêla başûrrojihlat de diajon li 
ser hîtîtiyan. Ji hêla rojava de jî dewletên 
Arzewayê êrîşî ser wan dikin. Lê êrîşên 
herî xedar ji hêla Deryaya Reş de pêk tên. 
Qaşkayî, bi xezebeke mezin radidin li ser 
Hattûşayê û paytexta ku şan û şerefa hîtî‐
tiyan bû, didin li ber pêta êr. Artêşa hîtîti‐
yan, pê re nagihêje ku êrîşên li her çar 
hêlan paş de dehf bidin. Axa di destê wan 
de, tevdekî wenda dikin. Ji bêgavî li we‐
latê xwe yê berê, li Samûhayê vedigerin. 
Samûha, bajarekî kevn yê wê serdemê ye. 
Li nêzî bajarê Melîd/Meltê ya vê gavê ye. 
Herêma Meletiyê, ji ewila ewil de naven‐
deke ji wan navendên girîng yên hûrriyan 
e. Piştî Paytexta hûrriyan Ûrkêşê, Girê 
Şêran yê li nêzî Meletiyê, weke paytex‐
teke duyem ya hûrriyan tê dîtin (Ev rewş 
bi me dide piştrastkirin ku Hattî‐Hîtît û 
Hûrrî, ji heman miletî ne. Hûn ê bibêjin 
çima? Gava karesatek tê serê miletekî, 
ew milet yekser xwe li xwediyê xwe digi‐
rin û xwe diavêjin tor û bextê xizmên 
xwe. Mînaka kîmyabarana Seddam û 
gelên me yên başûrê Kurdistanê, hîn jî li 
ber çavan zipî zindî ye)   

Tê gotin ku Fîrewnê Misirê di name‐
yeke ji mutefîkekî xwe re şandiye de go‐
tiye: "Li ber guhê min ket ku hîtîtî têk 
çûne; kevir li ser kevir nema ye."  

Tenê vê hevoka Fîrewnê Misirê, 
rewşa Hîtîtê li ber çavan radixist.Tam di 
vê hênê de, mîrza Şûppîlûlîûma yê zîrek 
dîsa derdikeve li ser dika dîrokê. Di dest‐
pêkê de Qaşkayiyan dide li ber xwe û 
wan dibin di Deryaya Reş de wer dikin. 
Paşê jî li van dewletên din vedigere. Tu 
dewlet xwe li ber xezeba bahoza mîrza 
Şûppîlûlîûma ranagirin. Sînorê hêla roja‐
vayê Hîtîtistanê dibe digihîne heta we‐
latê Dardaniyan û Tirowayê..  

Keya Tûthaliya yê 3’yem li ber xirrîna 
mirinê, bi awayekî qet jê nayê hêvîkirin, 

textê xwe yê keyatiyê ji kurekî xwe yê 
din re dihêle. Mîrza Şûppîlûlîûma, vê bir‐
yara bavê xwe bi xwe nade xwarin. 
Mîrza Şûppîlûlîûma birayê xwe dikuje. 
Hasilîkelam zagona pêşiyan ya bi fer‐
mana Telîpînû hatibû ragihandin, tê bin‐
pêkirin û bi vî awayî Keya Şûppîlûlîûma 
derdikeve ser text. 

Fermandar Şûppîlûlîûma, êdî dibe ke‐
yayekî kone û ew çend jî zîrek. Di vê hênê 
de bextê wî lê dixê; tifaqa di navbera Mî‐
tannî û Misirê de jî hildiweşe. Li Misirê, 
dawî li baweriya yekxwedayî tê. Ew bawe‐
rîya dotmîra Mîtannî, keybanû Tadû‐
xepa(Nefertîtî) li Misirê belav kiribû. 
Dotmîra Mîtannî Tadûxepa, di vê hênê de 
bi awayekî gumanbar dimire (hinek dibê‐
jin li gel hevjînê xwe Amonhotep, navê 
xwe yê din Akhenaton, bi bêbextî tên kuş‐
tin). Piştre kurê hewîya Keybanû Tadû‐
xepa yê bi navêTûtankamon û qîza wê 
Ankhesenamon bi hev re dizewicin. Lê 
Tûtankamon hîn zarok e û ew jî bi awa‐
yekî gumanbar dimire. 

Ji binemala Fîrewnan wezîrekî bi navê 
Ay heye. Tê texmînkirin wezîr Ay, li gel 
fermandar Xurremhop û bi desteka keşî‐
şên perestegehên Amon, derbeyeke leş‐
kerî li dar dixîne. Lewra ev derdor, 
bawermendên tundirew yên kevneperes‐
tên baweriya Misira berê bûn. Ew tev li 

hemberî baweriya yekxwedayî ya ku dot‐
mîra Mîtannî Tadûxepa xwestibû li teva‐
hiya Misirê belav bike. Ev daxwaza Qîza 
Kurd a Mîtannî, pêk nehatibû. Heta dibe 
sersebebê kuştina wê, mêrê wê û teva‐
hiya zarokên wê. 

Bi hilweşandina desthilatdariya Fî‐
rewn Amonhotepê 4’em û zeya wan dot‐
mîr Tadûxepa re, Împeratorîya Mîtannî jî 
diheje. Di vê hênê de, keyayê Mîtannî, 
Tûşarzad(hin lêkolîner jêre dibêjin, Tû‐
şartta) jî bi awayekî bêbext tê kuştin.  

Asûrên heta hingê ku bi zorê ji hêla 
mîtanniyan ve hatibûn mutihkirin û mî‐
tanniyan hevsarê wan xistibû destê xwe, 
roja wan jî hiltê. Jixwe asûrên xwînrij; asû‐
rên neyarê mîtanniyan yên sondxwarî, li 
benda rojeke wanî bûn; wan ji mêj ve 
qîlên xwe ji zarokên mîtanniyan re li çerxê 
dixistin û tûj dikirin.  

Bi gumaneke mezin, tiliya Asûran di 
vê bêbextiya kuştina Keya Tûşarzad/Tû‐
şartta de hebûye. Ev asûrên mijara gotinê 
ew asûr in ku bi riya bazirganan, wan 
tevna sîxûriyê baş bi kar anîne. Beriya vê 
aloziya di navbera mîtanniyan de bi qasî sî 
sal berê, dîsa asûran teşkên xwe li hevxis‐
tibûn; baca xwe nedabûn mîtanniyên ser‐
werê wan; bi vî awayî xwestibûn hefsarê 
xwe ji destê mîtanniyan derxînin. Hingê 
Keyayê Mîtannî, Tûşarzad bi xezebeke 
mezin diajo li ser bajarê Asûran. Lê rîsipî û 
porspiyên asûran, li derveyî bajêr tên pê‐
şiya artêşa mîtanniyan û xwe diavêjin ber 
lingên wan, da ku wan efû bikin. Wekî her 
car dîsa Mîtannî (kurd) şaşiyek mezin 
dikin ku bi ûjdan tevdigerin; bi şerdê ca‐
reke din li hemberî wan bêrêziya bacne‐
danê nekin, wan dibexşînin (Kurdên dilsaf 
yên bexşende, ev xisletê xwe yê dilpak(?) 
ji pêşiyên xwe wergirtine û qenciyên wan 
îlim bûye xerabî, li zar zêçên wan vegeri‐
yane. Çi xebînet! Dilpakî, li bazara guran, 
berxikeke sêwî ya wendayî ye.) 

Keya Şûppîlûlîûma, ji van geşedanên li 
welatê cîranên xwe re, serwext bûye. Bi 
lez û bez tevdigere; tavilê tifaqê bi welatê 
Hûrrî‐Mîtannî û Amûrrû re datîne. Keça 
xwe li mîrzayê Mîtanî yê bi navê Kurdî‐
waza(hin lêkolîner jêre dibêjin, Şattîwaza 
an jî Matîwaza) kurê keya Tûşarzad/Tû‐
şartta mahr dike û wî derdixîne ser textê 
keyatiya mîtanniyan.   

Bêyî şer, bêyî pevçûn û sergêjî; ango 

bi lihevkirinê, sînorên di navbera xwe de 
radikin (bêguman ev tifaqa wan ne bi def 
û dîlan bûye; carcaran serê ço jî nîşanî he‐
vûdu dane) Bi vî awayî welatê Hîtîtistanê 
dibe Împeratoriyeke dêwasa. Bi dehan 
mîregên bajardewlet digel welatê Hûrrî‐
Mîtannî û Lowîstanê, di bin sîwana Împe‐
ratoriya Hîtîtistanê de dicivin ser hev. 
Hîtîtistan jî êdî derbasî serdemeke geş ya 
bihişmet dibe. 

    Gotineke pêşiyan heye, dibêje: 
“Gava Xweda bide yekî, nabêje tu kurrê 
kê yî(bila dilê xwînerên jin nemîne: na‐
bêje tu keça kê yî jî).”  

Dem, payîza paşîn e. Keya Şûppîlû‐
lîûma, xirecira di nava mîtanniyan de, 
hîna nû tepeser kiriye. Di vê navberê de, 
Keya Şûppîlûlîûma Qarqamîş xistiye dor‐
pêçê, da ku vî bajarê stratejîk têxe bin 
fermandariya xwe. Tam di vê hênê de, 
qasidek ji hêla Misirê de tê. Navê qêsid 
Hanî ye. Qasid ji Keya Şûppîlûlîûma re te‐
mene dibe û nameyekê pêşkêşî wî dike. 
Name, ji hêla Keybanû Ankhesenamon a 
Misirê ve hatiye şandin. Tê de dinivîse:  

"Mêrê min mir. Ez kordûnde(ocaxkor) 
me; kurê min tune ye. Tê gotin, yên te jî 
colek lawên te hene. Ger tu kurekî xwe ji 
min re bişînî, ew ê bibe mêrê min. Ez ba‐
weriya xwe bi xizmetkarekî xwe naynim, 
pêre re bizewicim û bikim mêrê xwe. Ez 
pir ditirsim."  

Keyayê gewre, li hemberî vê daxwaza 
keybanûya Misira bihişmet, matmayî di‐
mîne. Çawa çêdibe ku bê şer û pevçûn, 
Misira pozbilind, li ser sêniya zêrîn ji Keya 
Şûppîlûlîûma re tê pêşkêşkirin? Li hem‐
berî vê teklîfa ku di tu dewr û zemanan 
de, ne kesekî dîtiye ne jî bihîstiye, edetî 
devê Keya Şûppîlûlîûma dikeve tev. Ke‐
yayê min û we, lêdixe vedigere paytext 
Hattûşayê. Tavilê Civata Giregir û Rîsipi‐
yên Meclisa Pankûyê dicivîne. Şêwr‐mi‐
şêwra xwe dikin yek. Biryar didin, 
şêwirmendê bi navê Hattûşazîtî dişîne Mi‐
sira xopan. Da ku hal û hewalê rastîn yên 
Misirê fam bike. 

Qasid Hattûşazîtî, temî û şîretên Keya 
Şûppîlûlîûma û Rîsipiyên Cimeta Pankûyê 
dike guhar, bi guhê xwe ve dike û lê dixê 
berê xwe dide Keybanû Ankhesenemoma 
Misirî û xwarziya kurdên cîhana dêrîn yên 
Mîtannî… 

 (dê bidome) 
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