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Konferansa jinan pîroz be

Şewat, şewitîn û şewitandin

Koyanê Kurdistanî de pawitiş

3’yemîn konferansa jinan a cîhanê ku li Tûnisê pêk
hat, ji gelek dîmenên belkêş ên jinên ji çar aliyê cîhanê hatibûn re şahidî kir. Pêkanîna vê konferansê,
pêdiviya têkoşîneke hevpar a pêşwazîkirina bendewariya hemû jinan derxiste hole… Adar Gulan / R.2

Dilşewat, dilê min dişewite, şewitî… çiye şewat,
şewitîn an şewitandin..!Îro dilê min pir dişewite
û hestin bêyî min dibarin ser dil, mîna baranê.
Dema ku mirov ji yarê vediqete, an jî
“xiyanet” dilê mirov, na wele kezeba mirov
dişewite... Feratê Dengizî / R.5

Di cewhera xozaye de xopawitiş çalakîya
estbîyayîşî yo û heme ganîyî wayîrê nê mekanîzmayî yê. Ganîyî ke mekanîzmayê înan ê pawitişî
çîn o, nêşîkenê estbîyayîşê xo bidomnê, coka mîyanê gerdûn û xoza de heme ganîyî… Helîn Uzel / R.9
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Meşa Cûdî û
mafê welat

Meşa Cûdî nîşan da ku gelê kurd di
ferqa polîtîkayên dagirkeran de ye.
Nîşan da ku dê van polîtîkayan vala
derbixe. Çi bibe bila bibe dê ji ber
hîle, lîstik, dek û dolabên dagirkeran
ji xwezaya xwe sar nebe. Dê xwedî li
çiya, dol, newal û çemên welatê
xwe xwedî derkeve. Dê sewalên
erdnîgariya xwe biparêze. Dê hertim ji bo wan bedel û ked bide. Bi
vê meşê erdnîgariya Kurdistanê şad
û bextewar bû. Her çiqas demên
dijwar derbas bike jî xwezaya Kurdistanê dît ku gelê wê tu carî dest jê
bernade. Ji bo wê dol, newal, çiya,
deşt, çem, daristan, çûk, mar û sewalên Kurdistanê jî tu carî ji gelê
kurd naxeyîde… H. Halît Alaçati / R.7

Şerîata Îranê
jinan dikuje
Rejîma Îranê di çarçoveya polîtîkayên xwe yên qirkirinê de li dijî
têkoşîna azadiya jinan her tim tundiya taybet û sîstematîk bi kar tîne.
Rejîma Îranê ji kolanan bigire heta
nav malan bi zext û tundiyê dixwaze
li ser jinan serweriya xwe îlan bike.
Li aliyekî bi van tundiyan jinan tune
dihesibînin li aliyên din jî mêrên ku
tacîz û tecawizî jinan dikin diparêzin. Di vî aliyê de nêzikatiya rejîma
Îranê wek ya Tirkiyeyê ye. Di 13’ê
îlonê de li paytexta Îran Tehranê
karmendên dewletê yê bi navê ‘geşt
û erşad’ ku li kolanan cil û bergên
jinan kontrol dikin, ciwana kurd Jîna
Emînî (Mehsa Emînî) ya 22 salî bi
sedema xwepêçandana wê (hicab)
neguncav e binçav kirin. Piştî birin
qereqolê bi hinceta ku krîza dil derbaskiriye rakirin nexweşxaneyê û li
wir jiyana xwe ji dest da... R.2

DR. ÎSMET KONAK

Şero hîbrît: Rûsya û
welatê rojawanî R.8
FELEMEZ ULUG

MÎT’a tirk li Iraqê tevna
xwe fireh dike R.6
DEYNDAR MENDO

Çilvir
Silêman R.10

Xwestin biçin Îmraliyê

Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan ji sala 1999’an ve li Girava Îmraliyê di tecrîdeke giran de tê ragirtin. Herî dawî
Ocalan di 25’ê adara 2021’ê de bi telefonê li malbata
xwe geriya û di demeke kurt de telefona wî hat birîn. Ji
vê rojê ve agahî ji Ocalan nayê girtin. Li dijî rewşa giran
a li Îmraliyê di 14’ê îlonê de ji 22 welatan 350 parêzeran
li paytexta Belçîka Brukselê li Navenda Çapemeniyê ya
Ewropayê civîneke çapameniyê li dar xistin.

Parêzeran bal kişand ser tecrîda li dijî Ocalan û gotin ku
li Îmraliyê hiqûqa cihêkariyê pêk tê. Parêzeran
destnîşan kir ku bi astengkirina hevdîtina parêzeran a bi
Ocalan re û qedexekirina têkilîdanîna Ocalan a bi derve
re mafê mirovan ên navneteweyî tê binpêkirin. Parêzeran ji Wezareta Edaletê ya tirk daxwaza hevdîtina bi
Ocalan re kir. Li hêla din Buroya Hiqûqê ya Asrinê jî ji
ber vê piştevaniya parêzeran spasiya wan kir… R.7

Hewl didin kurdî bihelînin
Serdema nû ya perwerdehiyê ya sala 2022-2023’yan li bakur, başûr û rojavayê Kurdistanê dest pê
kir. Lê dewleta tirk îsal jî hewl da çerxa bişaftina zarokên kurd berfireh bigerîne û kurdî bihelîne

Emserr prosesê serra newe ya perwerdeyî destpêkerd. Komeleya
Cigêrayîşê Ziwan û Kulturî yê Mezopotamya (MED-DER) 7ê êlule de
yanî roja çarşeme raporê Merkezê
Cigêrayîşanê Warê Sosyopolîtîkan
(MCWS) ê derheqê eleqeyê vera
kursanê ziwanê dayîke yê kurdkî bi
kombîyayîşêk çapemenîye banê komele de eşkera kerdbî. Derheqê babete de Hemserekê MED-DERî Rifat
Ronîyî qisey kerd û îfade kerd ke ziwanê kurdkî ganî bibo ziwanê perwerdeyî. Ronî vat ke waştişê ma
oyo ke se serrê ke bê komarî derbaz bîyî, şar û pêro neteweyanê ke
Tirkîya de bê heq û azadîye ciwîyenê, no seserre seba
demokratîkbîyayîşê welat biba seserra heq û azadîya kultur û ziwanê
neteweyanê bînan... R.9

Li bakurê Kurdistanê serdema nû
ya perwerdehiyê dest pê kir. Lê
zarokên kurd ne bi zimanê xwe bi
zimanê tirkî li dibistanan dest bi
xwendinê kirin û careke din di
çerxa bişaftinê re tên derbaskirin.
jDewleta tirk dixwaze çerxa
bişaftinê ya li dijî zarokên kurd
berfireh bike. Di vê çarçoveyê de
li deverên dagirkirî yên rojavayê
Kurdistanê zimanê kurdî qedexe
kiriye û zimanê tirkî û erebî li ser
wan ferz dike. Her wiha derket
holê ku dewleta tirk hewl dide
herêma Bradostê ya başûrê Kurdistanê jî tirkî li zarokên kurd bide
ferzkirin. Ev feraseta faşîzane li
Bakur hat şermezarkirin û daxwaza perwerdeya kurdî hate kirin.
Li Rojava jî serdema perwerdeya
kurdî dest pê kir... R.3

Festîvalên
hunerê
Xweştirîn bûyera ku tim balê dikişîne
ser xwe ew e ku mirov berdewam ji
bo jiyanê di halê lêgerîneke bêdawî
de ne. Di nava kurdên diyasoprayê
de ji qadên siyasî û civakî bigire heta
qadên çandî û aborî lêgerîn bêrawestan berdewam bûne û berdewam in. Di jiyana kurdan a hemû
aliyan de ji sedan salan û şûnde
lêgerînên wiha zêdetir û sedem jî
nebûna dewleteke serbixwe bûye.
Fîlozofên weke Hezretê Ehmedê
Xanî, Melayê Cizîrî, Şêx Ehmed Barzanî, Mûsa Anter, Îbrahîm Ehmed,
Ebdulah Peşêw, Cegerxwîn û ji teva
bêtir û berfirehtir serok Ocalan bi
rêya berhem û gotarên xwe êş û
elemên bindestiyê raxistine ber
çavan... Kakşar Oremar / R.11

Asta
sînemaya
kurd

Operasyona ewlehiya Rojava
Berpirsê Navenda Ragihandina YPG’ê Siyamend Elî der barê “Operasyona
Mirovî û Ewlehiyê” ya li Kampa Holê tê meşandin de axivî û nirxandinên
girîng kirin. Siyamend Elî, di destpêka axaftina xwe de diyar kir ku DAIŞ’ê
êrîşên Tirkiyeyê yên li dijî herêmê ji xwe re weke destkeftî dibîne û
şaneyên wê yên veşarî xwestine ji êrîşên Tirkiyeyê sûd werbigirin û wiha
got: “Li ser vî esasî ketin tevgerê. Di belgeyên ku me piştî şerê li Girtîgeha
Hesekê bi dest xistin de hîn kir ku Kampa Holê jî di hedefa DAIŞ’ê de ye. Bi
vê operasyonê tê xwestin ku sînorek ji kiryarên DAIŞ’ê re bê danîn.”... R.7

Derhênerên kurd di filmên xwe de êdî
tenê pesnê kurdan nadin lê ew pêvajo
derbas kirine û êdî ji gelek aliyan ve
pirsgirêkên civaka xwe dinirxînin. Derhênerên kurd di filmên xwe de êdî
pirsgirêkên civakî, polîtîk, çand û
rewşa civakî dinirxînin û filmên xwe li
ser van mijaran çêdikin. Ev jî
pêşketinek mezin e ji bo civak, huner,
wêje û sînemaya me. Îro di filmên
kurd de ev hindik be jî heye. Ev
pêşketin hêviyek mezin dide me. Lê hê
jî pirsgirêkên mezin hene; di warê
nîşandana filman, bazar û prodeksonê
de. Ji ber wê jî gelek ciwan derfetê nabînin ku çîrokên xwe derbasî ser perdeya spî bikin… Hevpeyvîna Alî Guler / R.4
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3’yemîn konferansa jinan pîroz be

Adar
Gulan
3’yemîn konferansa jinan a Cihanê ku li Tûnisê pêk hat, ji gelek dîmenên belkêş ên
jinên ji çar aliyê cîhanê hatibûn re şahidî
kir. Pêkanîna vê konferansê, pêdiviya
têkoşîneke hevpar a pêşwazîkirina bendewariya hemû jinan derxiste hole.
Delegasyona jinên kurd ên ku ji kurdistanê beşdarî konferansê bûn, bi
pêşkeşkirina nîqaşên zanista jinê-jineolojiyê ku bi rêya xebatên atolya hat
pêşkeşkirin de, mohra xwe li rêveçûna
komxebatê dan. Zanista “jineolojiyê” ku di
dîroka têkoşîna azadiya jinan de têgînek
nû ye, bala beşdarên konferansê kêşand…
Jinên ji 5 parzemînên cîhanê li Tûnisê
di 3’yemîn konferansa Jinan a cihanê de li
hev civiyan; refên xwe yên hevgirtina
têkoşîna yekbûyî bi tevna ahengiya ruhê
jinê xemilî. Jinan bi yek dengî destnîşan
kirin ku ew ê, li hember emperyalîzma
kedxwar a global bi hevkariya têkoşîna
yekbûyî nirxên ku bi destên jinan avabûne,
bi hevre hembêz bikin…
Jinên ku ji gelek welatên cîhanê herikîn Tûnisê, di bin sîwanekê de hatin gel
hev, 3’yemîn konferansa jinan a cîhanê bi

şîara “şoreşa jinan erk e” li darxistin. Jinên
ji gelek welatên cîhanê çûne Tûnisê, derbarê pirsgirêkên şoreşa jinan de şeş rojan
bi fikrên hev şêwirîn; ji hev ezmûn, zanebûna hêza têkoşînê wergirtin. Jinan barê
hev yê têkoşînê, li gel hev parvekirin.
Bi rêya nîqaşên konferansê jinan
piştgiriya xwe ji bo her jineke ku rastî tundîûtujiya pergala bavik-serdestiyê dimîne
û dibe maxdurê vê pergala mêrane, li dijî
vê hişmendiyê bîryara xwe ya geşkirina
têkoşîne xistin helwesta jinan a giştî cîhan
ê. Hemû jinên ku ji çar hêlên dinyayê

beşdarî konferansê bûn bi kelecanî, rûkeniyeke zor û zehmetiyên dîroka jinan li gel
hev vegotin. Ji dîmenên konferansê dihatin jî rûkenî û bextewariya delegeyên civînê diyar bû ku dema jin bibe yek, dikare
bi rola guhertin û veguhertina civakê rabe.
Jinên li Tûnisê di 3’yemîn konferansa
jinan a cîhanê de li hev civiyan, daxwazên xwe yên doza azadiyê ragihandin
hemû jinên cîhan ê. Bi boneya nîqaşên
vê civînê re jinan derfetên hev nasîne bi
destxistin, hêza hevûdin hembêz kirin.
Di nîqaşên jinan ên hatin pêşxistin de

Navenda Nûçeyan

25 jinan dewreya
dirûnê bi dawî kir

Li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê ku her roj di
bin êrîşên dewleta tirk de ne de jin xebatên xwe yên çandî, jiyanî û aborî bi her
awayî didomînin. Li ser tevlîkirina jinan a
nav jiyanê Komîteya Ciwanan a Meclisa
Navçeya Şedadê ji bo 25 jinan dewreyeke
perwerdeyê ya dirûnê dabû destpêkirin.
Dewreya perwerdeyê ya 30 rojan berdewam kir bi dayîna karnameyan bi dawî
bû. Jinên ku tev li dewreya perwerdeyê
bûn di kargehê de fêrî dirûtina cil û bergan bûn.
Der barê dewreyên perwerdeyê û armancên wan de endamê Komîteya Ciwanan ev tişt anî ziman: “Armanca dewreyê,
ew bû ku jin xwe bispêrin hêza xwe û
werin perwerdekirin. Her wiha me xwest
ku bikaribin di fabrîkeyên tekstîlê yên Rêveberiya Xweser de bixebitin. Derfetên
kar wê destpêkê ji bo wan jinan bin ku
perwerde bûne û karnameya pisporiyê ji
Navenda Perwerde û Amadekirinê ya ciwanan wergirtine.”
Komîteya Ciwanan a Meclisa navçeya
Şedadê, dixwaze hejmarek dewreyên
pîşeyî yên din jî di bin çavdêriya pisporan
de veke. HESEKÊ

Jinên kurd weke pêşengên vê serdemê hem li Kurdistanê û hem jî li
hemû cîhanê hem pêşengiya çareseriya pirsgirêkên giran ên mirovahiyê
dikin, hem jî ji bo hebûna xwe ya ku
hatiye înkarkirin û tunekirin xwe birêxistin dikin. Têkoşîn û berxwedana
jinan li çar parçeyên Kurdistanê berdewam dike. Ji ber vê yekê ye ku
jinên kurd li her çar parçeyan Kurdistanê ku ji aliyê dewletên cuda ve hatine dagirkirin, dibin hedef.
Rejîma Îranê di çarçoveya polîtîkayên xwe yên qirkirinê de li dijî
têkoşîna azadiya jinan her tim tundiya taybet û sîstematîk bi kar tîne.
Rejîma Îranê ji kolanan bigire heta
nav malan bi zext û tundiyê dixwaze li
ser jinan serweriya xwe îlan bike. Li
aliyekî bi van tundiyan jinan tune
dihesibînin li aliyên din jî mêrên ku
tacîz û tecawizî jinan dikin diparêzin.
Di vî aliyê de nêzikatiya rejîma Îranê
wek ya Tirkiyeyê ye.
Di bin navê alîkariyê de tecawiz
Wek tê zanîn di 3’yê îlona
2022’yan de li bajarê Merîvanê yê
rojhilata Kurdistanê mêrê bi navê
Goran Qadrî li ser navê alîkariyê çû
ber deriyê Şilêr Resûlî ya ku du zarokên wê hene. Peywirdarê îstîxbarata Îranê Goran Qadrî yê çekdar
xwest tecawizî Şilêr Resûlî bike. Resûlî
jî ji bo ku xwe biparêze, xwe ji avahiyê
de avêt û bi giranî birîndar bû. Resûlî
ji hêla kesên derdorê ve bi lezgînî rakirin nexweşxaneyê. Resûlî piştî tedawiya 5 rojan di 8’ê îlonê de li
nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da.
Piştî ku Resûlî jiyana xwe ji dest
da di serî de bajarê Merîvanê li hemû
bajarên rojhilatê Kurdistanê jin daketin qadan û li pêşiya avahiyên dadgehan kom bûn. Jinan diyar kirin ku
bêdengiya li hemberî kuştina jinan
were şikandin û cezayekî giran li
Goran Qadrî were birîn da ku pêşî li
van kuştinan bên girtin.

Talîbanê telefon li
jinan qedexe kir

jinan diyar kirin ku ew ne bi hevre, lê bi
emperyalîzmê re di nav nakokiyê de ne
û ji ber vê yekê divê jin piştgiriyê bidin
hev û refên xwe bixin yek.
Her wiha konferans derfetekê dide me
ku em bi rêxistinên jinan ên cîhanê re tevbigerin û pirsgirêkên xwe yên hevpar binasin û pêşkêş bikin.
Nûnerên jinên kurd ên ku ji bakur û
rojvayê Kurdistanê beşdarî konferansê bûn
bi nîqaş û sekna xwe mohra xwe li rêveçûna civînê dan. Beşdarvanan balkişandin
ser pergala jinên kurd û wiha qala destkeftiyên şoreşa rojava kirin: “Em şoreşeke
demokratîk dixwazin û pêwîste jinên cihanê, jinên bakur û rojhilatê Sûriyê ji xwe
re mînak bigirin, ji bo ku rastiya xwe nas
bikin û mafên xwe bi dest bixin pêdivî bi
têkoşîneke hevgirtî ya jinên dinyayê heye.”
Bi qasî ku me şopand beşdarên konferansê di rûniştinê de bi atolyeyên cuda
li ser pirsgirêkên cihêreng ên jinên pênc
parzemînan nîqaş pêşxistin. Şer û pevçûnên siyasî jî trajediyên jinan li hemû cîhanê girantirk kirine. Civînên
nevneteweyî yên bi vî rengî dikarin jinan

bînin cem hev. Ji lewma çareserî bi aqlê
kolektîf ê jinan peyda dibe.
Yek ji koordînetora Bakur û Rojhilatê
Sûriyeyê Selwa Qîqa ya beşdarî konferansê
bû nirxandinên balkeş kirin û wiha peyvî: “
Kesên demokrasiyê diparêzin bi salan e di
girtîgihan de ne, mîna Rêberê Gelan Abdullah Ocalan ku banga pêkanîna sîstema
demokratîk li hemû gelan dike ev 24 sal in
di bin tecrîdê de tê girtin ku pêwendiya wî
ji dinyayê hatiye birîn.”
Ji bo çareserkirin û têkoşîna li dijî pirsgirêkên jinan ên kûrewî divê stratejiyeke
jinan a navneteweyî bê danîn. Pêdivî bi
hevgirtina femînîst a komên jinan heye. Ev
jî dikare bi nîqaşên hişmendiya zanista
jinê-jineolojiyê bi pêşve here.
Beşdarên konferansê, bi yekdengî diyarkirin ku pirsgirêkên jinan ên li hemû
deverên dinyayê yek in û bala xwe dane
ser pêdiviya hevgirtinê ya ji bo dîtina çareseriyên hevpar. Jinan bi vê helwesta xwe
nirxandinên çêker ên kûr pêşxistin û sînorên di navbeyna wan de hatine lêkirin
bi nîqaşên cihêreng ên germ parzemîn
derbas kirin…

Şerîata Îranê jinan dikuje
ser bûyerê polisên ewlehiyê wê dibin
qereqola li kolana Wuzera ya
Tehranê. Piştî du seatan agahî ji birayê wê re tê dayîn ku Jîna Emînî bi
ambulansê ji qereqolê derdixin û
dibin nexweşxaneyê.
Krîza dil a ji nişkê ve!
Fermandariya Navendî ya Tehranê
li ser bûyerê daxuyaniyek da û wiha
hat gotin: “Jîna Emînî ji nişkê ve krîza
dil derbas kir û me ew bi lez bir
nexwaşxaneyê.”
Daxuyaniya ku ji rayedarên dewletê hatiye dijaqilan e. Jixwe daxuyanî
ji aliyê birayê Jîna Emînî Kiyareş Emînî
ku dema bûyer qewimî bû û ligel wê
bû ve hat derewand.

Di avahiya dewletê de kuştin
Hê mijara Resûlî di rojevê de bû
vê carê jî hat hînbûn ku di 13’ê îlonê
roja sêşemê de li paytexta Îran
Tehranê karmendên dewletê yê bi
navê ‘geşt û erşad’ ku li kolanan cil û
bergên jinan kontrol dikin, ciwana

Ji destpêka ku Talîban dest daniye ser rêveberiya Afganistanê heta niha her roj bi
rêbazeke cuda êrîşî jiyana jinan dike.
Ferzkirinên Talîbanê ya li ser jinan di
hemû qadên jiyanê de didomin. Her roj

kurd Jîna Emînî (Mehsa Emînî) ya 22
salî bi sedema xwepêçandana wê
(hicab) neguncav e binçav kirin.
Karmendên dewletê bi birayê wê
yê ku di dema bûyerê de bi hev re
bûne re dibêjin; ‘Em ê wê ji bo saetekê bibin, şîret û fêrkariyê lê bikin’. Li

ferzkirinek nû li ser sepanên xwe yên li
dijî jinan zêde dikin.
Herî dawî hat ragihandin ku Talîbanê
ferman daye saziyên medyayê û gotiye
ku bersiva telefonên jinan nedin. Her

Rakirin nexweşxaneyê
Li ser mijarê Kiyareş Emînî bi van
gotinan zelal behsa rewşa li ber deriyê avahiya polisan kir: “Ez li pişt deriyê avahiya polisên ewlehiyê
rûniştibûm. Ji nişkê ve qêrîn û hawar
li wir bilind bûn. Me hemûyan li deriyê avahiyê xist. Em çûn jorê lê derî
venekirin. Piştî pênc deqeyan ambulansek ji avahiyê derket. Kî ji avahiyê
derdiket digotin ku kesek kuştine.
Min wêneyê Jîna nîşanî wan da. Yek ji
wan got ku kesa ku bi ambulansê birine Jîna bi xwe ye."
Hate ragihandin ku Jîna Emînî di
16’ê îlonê de li nexweşxaneya lê dihate dermankirin jiyana xwe ji dest
da. Piştî vê bûyerê li gelek bajaran jin
daketin kolanan. Jinan diyar kirin ku li
Îranê di bin navê şerîatê de êrîşî jiyana jinan dikin û ji ber vê yekê jinek
jiyana xwe ji dest da.
Bi van herdu bûyerên ku pêk
hatin de derket holê ku hişmendiya
mêrperest ango dewletê çawa hem
kujer e hem jî parazvaniya kujeran
dike.

wiha berpirsên Amr Be Marûf ragihand
ku Talîbanê xwestiye ku bernameyên
şahiyên ku dihatin nîşandan jî ji weşanê
bên rakirin û di dewsa van de bernameyên olî bên weşandin. KABÎL
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Li Bakur dîsa çerxa bişaftinê bi ger ket
Li bakurê Kurdistanê serdema nû ya perwerdehiyê dest pê kir û ji ber ferzkirina zimanê tirkî
ji bo zarokên kurd li dibistanên fermî yên dewletê careke din çerxa bişaftinê bi ger ket
Navenda Nûçeyan
Serdema nû ya perwerdehiyê li Tirkiyeyê
dest pê kir. Li bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê 19 milyon xwendekar, roja salvegera Darbeya Leşkerî ya 12’ê Îlonê ku
pê zimanê kurdî hatibû qedexekirin, dest
bi serdema nû ya perwerdehiyê kirin. Tevî
ku di ser darbeya leşkerî ya 12’ê Îlonê re
40 sal derbas bûne jî zarokên kurdan hê jî
nikarin li bakurê Kurdistanê bi zimanê xwe
perwerde bibin. Ji ber vê zilma dewletê
zarokên kurdan careke din bi zimanê tirkî
dest bi xwendinê kirin.
Zimanê kurdî weke dersa bijarte li dibistanên navîn li Tirkiyeyê tenê heftê ji bo
2 saetan heye. Ji bo ku zarokên kurdan vê
dersê nehilbijêrên dewlet gelek astengî û
zehmetî derdixe pêşiya wan. Ji bo dersên
bijarte yên kurdî Wezareta Perwerdeyê ya
Tirkiyeyê îsal tenê 3 mamosteyên kurdî
tayîn kir. Bi armanca şermezarkirina van
astengiyên dewleta tirk ên li ser kurdî û
daxwaza perwerdeya bi kurdî di nav hefteyê de ji aliyê partiyên siyasî yên kurdan
û sazî û dezgehên zimanê kurdî ve gelek
çalakî hatin lidarxistin.
Daxwaza ji bo kurdî
Navendên Giştî yên DBP û HDP’ê bi
daxuyaniyên nivîskî daxwaza perwerdeya
bi zimanê kurdî kirin. Berdevka Komîsyona
Polîtîkayên Perwerdeyê ya HDP’ê Gulistan
Kiliç Koçyigît, got ku mafê perwerdeya zimanê zikmakî mafekî bingehîn e û nikare
bi dersên bijarte bê derbaskirin. Li tevahiya bajarên bakurê Kurdistanê bi tevlibûna bi dehan partî û rêxistinên kurdan

Nîjadperestên tirk
êrîşî kurdan kirin
Di rojên dawîn de li Tirkiyeyê careke din
nîqaşên kurd û Kurdistanê hatin kirin. Rayedarên desthilata AKP-MHP’ê bi zimanekî
tund li dijî van nîqaşan derketin û kurdan
hedef nîşan dan. Di encama vê
hedefnîşandina desthilatê de li bajarên Tirkiyeyê li dijî kurdan êrîşên nîjadperest hatin
kirin. Nîjadperestên tirk, di êrîşan de li karker
û malbatan dan û ew birîndar kirin û kuştin.
Êrîşa destpêkê li navçeya Încîrlîovayê
ya Aydinê pêk hat. Malbata Turkan a kurd
ku ji Îdirê çû Aydinê, li gundê Arpadere yê
navçeya Încîrlîovayê ji xwe re malekê kirî.
Dema ku malbat çû mala xwe ya ku kirîbû
gundiyan êrîşî malbatê kir û li wan da.
Gundiyan ji malbatê got ku ji ber kurdbûna
wan ew wan naxwazin.
Êrîşa duyemîn
Êrîşa duyemîn a nîjadperest li Qestemoniyê li dijî karkerên înşaatê yên ji Êlihê pêk
hat. Li navçeya Cîde ya Qestemoniyê, karkerên kurd ên bi navê Abdûrrahman Bîrgun
(47) Hamît Oran (33) dema ku li jêrzemîna
malekê kincên xwe diguherandin xwediyê
malê êrîşî wan kir. Karker Bîrgun li
nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da.
Êrîşa sêyemîn
Êrîşa herî dawî jî li navçeya Sîlîfke ya
Mersînê li dijî karkerên kurd ên ji Amedê
pêk hat. Kesê bi navê Bûrhan Avci traqtorê li
wesayîta karkeran da û reviya. Dema ku
karker ketin pey û xwestin wî bigirin Avci
karkerên kurd weke “terorîst” nîşan da.
Li ser vê kesên li taxê êrîşî karkeran kirin
û li wan dan. Karkerê bi navê Îdrîs Îder, got
ku niştecihên taxê ji wan re gotine ji ser av û
axa wan herin û ew wan naxwazin. HDP’ê
êrîşên nîjadperest ên li dijî kurdan bi daxuyaniyên cuda şermezar kir. AMED

Her pêkhate
bi zimanê xwe
perwerde dibe

daxuyanî hatin dayîn û polîtîkayên dewletê yên li dijî zimanê kurdî hatin
şermezarkirin.
Di daxuyaniyên ku hatin dayîn de hat
xwestin ku zimanê kurdî li hemû saziyên
dewletê weke zimanê fermî bê qebûlkirin û ji dibistanên seretayî heta zanîngehan perwerdeya bi zimanê kurdî bê
dayîn. Partiyên muxalefeta Tirkiyeyê ku
di demên dawîn de ji ber polîtîkayên
wan ên zimanê kurdî AKP-MHP’ê rexne
dikirin ji bo perwerdeya zimanê kurdî tu
daxuyanî nedan û piştgiriya daxwazên
kurdan ên ji bo kurdî nekirin.

Zimanê kurdî qedexekirî ye
Berovajiyê vê rewşa li bakurê Kurdistanê, li Başûr û rojavayê Kurdistanê
zarokên kurdan bi zimanê xwe perwerde dibin û li gel zimanê xwe fêrî
erebî jî dibin. Lê Tirkiye vê destkeftiya
kurdan a li herdu parçeyên Kurdistanê
li dijî xwe weke gef dibîne û hewl dide
têk bibe. Di vê çarçoveyê de Tirkiye li
bajarên rojavayê Kurdistanê yên dagir
kiriye perwerdeya kurdî rakiriye û zimanê kurdî qedexe kiriye. Li şûna zimanê kurdî û zimanê tirkî û erebî li
zarokên kurdan ferz dike.

Daxwaza bişaftinê
Her wiha di nav heftê de derket holê
ku Tirkiye, hewl dide li başûrê Kurdistanê
jî zimanê tirkî li zarokên kurdan ferz bike.
Di nav heftê de RojNewsê der barê mijarê
de nûçeyek balkêş derbas kir û ragihand
ku leşkerên tirk hewl didin li herêma Bradost a Hewlerê zimanê tirkî serwer bikin.
Ji bo vê armancê leşkerên tirk serdana dibistanên li herêmê kirine û pêwistî û tişt ji
xwendevanan re birine. Heta leşkeran li
gundê Bermîze yê herêma Biradost a navçeya Soran ji xwendekaran xwestine ku
waneyên tirkî bixwînin.

Doza Anter li ber demboriyê hat dîtin
Navenda Nûçeyan
Rojnameger û zanayê kurd Mûsa
Anter, di 20’ê îlona 1992’yan de li
semta Seyrantepe ya Amedê, bi
êrîşeke çekdarî ya ji aliyê kontrayên
dewleta tirk ve hat kuştin. Di ser
kuştina Anter re 2 roj şûn de 30 sal
derbas dibe. Lê tevî ku di ser kuştina
wî re 30 sal derbas dibe jî doza ku
der barê kuştina Anter de hatiye vekirin hê jî bi dawî nebûye. Ji ber vê
rewşa bi kêfî ya daraza tirk kujerên
Anter jî hê nehatine cezakirin.
Doza Anter bi Doza Sereke ya JÎTEM’ê û Doza Ayten Ozturk ku ji aliyê
Mahmût Yildirim ê bi navê kod “Yildirim” ve hatiye kuştin re hatiye yekkirin. Pênç roj beriya ku bikeve ber
demboriyê di 15’ê îlonê de danişîna
biryarê ya dozê li 6’emîn Dadgeha Cezaya Giran a Enqerê hat dîtin. Kurê

Anter Dîcle Anter, parlamenterên HDP
û CHP’ê, Hevserokê KESK’ê Mehmet
Bozgeyîk, Hevserokê ÎHD’ê Ozturk
Turkdogan û nûnerên gelek rêxistinên
sivîl tev li danişînê bûn.
Sûcê li dijî mirovahiyê
Dîcler Anter û Ozturk Turkdogan, di danişînê de axivîn û gotin ku
kuştina Anter sûcê mirovahiyê ye.
Her wiha Anter û Ozturk daxwaz
kirin ku kuştina Anter ji aliyê dadgehê ve jî wiha bêqebûlkirin û nekeve ber demboriyê.
Heke ji bo kuştina Anter pênasekirina “Sûcê li dijî mirovahiyê” neyê
kirin û darizandin neyê kirin wê di
20’ê îlonê de Doza Antger bikeve ber
demboriyê û bi temamî bê girtin.
Tevî vê rewşê jî heyeta dadgehê
biryar da ku danişîn taloqî rojek piştî
20’ê îlonê bê kirin û daxwazên

Anter û Ozturk ên ji bo qebûlkirina
sûcê mirovahiyê jî di vê danişînê de
bên nirxandin. Piştî danişînê li Şaxa
ÎHD’ê ya Enqerê civîneke çapameniyê hat lidarxistin. Dîcle Anter, Hevserokê KESK’ê Mehmet Bozgeyîk,
Hevserokê ÎHD’ê Ozturk Turkdogan
û Rojnameger Huseyîn Aykol tev li
civînê bûn û axivîn.
‘Ji bo me bi dawî nabe’
Hevalê Mûsa Anter ê rojnameger
Huseyîn Aykol, di civînê de axivî û got
ku doz bikeve ber demboriyê jî û nekeve ber jî wê heta dawiyê dozê
bişopînin û ji bo wan bi dawî nebe.
Dîcle Anter, piştî vê daxuyaniyê
serdana Navenda Giştî ya CHP’ê kir û
bi Serokê Giştî yê CHP’ê Kemal Kiliçdaroglû re hevdîtin pêk anî. Anter piştî
serdena xwe ragihand ku dosyaya
bavê xwe radestî Kiliçdaroglû kiriye.

Li Rojava û Bakûr û Rojhilatê Sûriyeyê amadekariyên serdema nû
ya perwerdehiyê temam bûn û
xwendekarên pêkhateyên herêmê di 18’ê îlona de dest bi serdema xwe ya nû ya perwerdehiyê
kirin. Hevseroka Desteya Perwerde û Fêrkirinê ya Bakur û
Rojhilatê Suriyeyê Semîra Hec
Elî, der barê serdema nû ya perwerdeyê de ji rojnameya me re
axivî û agahî parve kirin.
Semîra Hec Elî, diyar kir ku beriya
vekirina dibistanan destpêkê
hemû mamoste li ser pergala nirxandinê perwerde kirine û wiha got:
“Li gorî pêwistiyan 2 milyon û 400
pirtûk hatin çapkirin û li tevahiya
dibistanên herêmê hatin belavkirin. 380 dibistan ji aliyê saziyên
navneteweyî û deste û komîteyên perwerdeyê yên Rêveberiya Xweser ve hatin
sererastkirin. Ji ber êrîşên Tirkiyeyê gelek dibistanên li ser
sînor hilweşiyane û sererastkirina
dibistanan hê jî berdewam dike.”
Wê dersên olê jî bên dayîn
Der barê Mufredata perwerdeyê ya
Rêveberiya Xweser de jî Elî,
destnîşan kir ku ji berê ve mufredata perwerdeyê ya Rêveberiya
Xweser li herêmên Cizîr û Kobanê
hene û ev agahî dan: “Wê îsal li
Tebqayê jî li dibistanên seretayî û
dibistanên navîn mufredatên Rêveberiya Xweser bikevin meriyetê.
Wê li herêmên Reqa û Dêrazorê jî
mufredata Rêveberiya Xweser ên
zanistî bikevin meriyetê.”
Elî, da zanîn ku heta niha li herêmê
dersên olê nehatine dayîn lê wê
îsal li tevahiya herêmê dersên
olên îslam, mesihî, êzidatî bên
dayîn û wiha pêde çû: “Wê her
pêkhate bikaribe ola xwe bixwîne.
Wê îsal li tevahiya herêmê kincên
xwendekaran yek bin; li gorî dibistanan wê modelên kincan biguherin. Mînak wê kincên dibistanên
seretayî, dibistanên navîn û lîseyan ji hev cuda bin.”
Her pêkhate bi zimanê xwe...
Di dawiya axaftina xwe de Elî, der
barê hejmara xwendekar, dibistan,
mamosteyan û zimanê perwerdeyê de jî agahî dan û ev tişt
gotin: “Li tevahiya herêmê 860
hezar û 729 xwendekar, 4 hezar û
798 dibistan û 42 hezar û 172
hezar mamoste hene. Perwerde
bi sê zimanan e. Pêkhateyên kurd
bi zimanê xwe ereb bi zimanê
xwe û suryanî jî bi zimanê xwe
perwerde dibin. Her wiha çerkez,
ermen û tirkmen jî heke bixwazin
û mamosteyên wan hebin ew jî
dikarin bi zimanê xwe perwerde
bigirin. Ji bo kurdan ji pola çaran
şûnde heta zanîngehê dersa fêrkirina zimanê erebî tê dayîn. Ji
bo ereban jî ji pola çaran heta
pola 12’an dersa fêrkirina kurdî
tê dayîn.” AMED
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Sînemaya kurd gihaye astekê
Alî Guler

dide me.
Lê hê jî pirsgirêkên mezin hene;
di warê nîşandana filman, bazar û
prodeksonê de. Ji ber wê jî gelek
ciwan derfetê nabînin ku çîrokên
xwe derbasî ser perdeya spî bikin.

Festîvala Filmên Kurd a Londonê
(LKFF) kevintirîn mîhrîcana filmên
kurd a li ser rûyê cîhanê ye. Ev 13 sal
in bi sedan film li vir hatine
nîşandan. Dîrektorê festîvalê Ferhan
Stêrk, dibêje armanca wan ew e ku
sînemaya kurd di cîhanê de bigihînin
asteke bilind.
Festîval ev 21 sal in bênavber tê
lidarxistin. Festîvala 13’emîn îsal jî 23
û 30’ê îlonê de li Londonê tê lidarxistin. Bernameya festîvala îsal jî gelek
tijî û dewlemend e. Bi giştî dê 31 film
di nava hefteyekê de werin nîşandan.
Dê ji Başûr, Rojava, Rojhilat û bakurê
Kurdistanê gelek derhêner di festîvalê de werin gel hevdu û filmên xwe
nîşan bidin û li ser sînemaya kurd
nîqaş bikin.
Dîrektorê festîvalê Ferhan Stêrk
der heqê dîroka festîvalê, armanca
wan û rewşa sînemaya kurd de
pirsên rojnameya Xwebûnê bersivand.
Festîvala Filmên Kurd a Londonê
kengî û çawa dest pê kir?
Di vê pêvajoyê de em gelek
tiştan jî fêrbûn. Platformên dijîtal û
onlîne çawa tên bikaranîn, çawa tên
nîşandan. Me gelek tercube girt.
Festîval di mijdara 2001’ê de hat
damezerandin û destpêkirin. Festîval
ji aliyê komek hevalên hezkiriyên
sînemayê û dilxwazên çanda kurd ve
hat destpêkirin.
Bingeha fikrê festîvalê ji serkeftina filmê Bahman Ghobadî ya ‘Kusî jî
Dikarin Bifirin’ tê.
Ev film, wê salê di Festîvala
Filmên Navneteweyî ya Cannesê de
tê nîşandan û xelat werdigire.
Ev serkeftin bala gelek sînemevanên cîhanê dikîşîne ser sînemaya
kurd. Ev nêzîkatî di nava kurdan de jî
heyecanekê çêdike. Wê demê hevalên Londonê jî di bin vê bandorê
de dimînin û dest bi xebatê dikin.
Ev rêwîtî çawa berdewam dike?
Van hevalan destpêkê xwestiye
filmê Bahman Ghobadî li vir nîşan
bidin, piştre çend filmên din jî lê
zêde dikin. Ev jî têr nake, Mijdara
heman salê jî festîval tê li darxistin.
Ev 13 sal in festîval tê lidarxistin.
Heta niha bi sedan film hatin
nîşandan û ji bo sînemaya kurd bû
navnîşanek ber biçav. Ev bi serê xwe
ne tenê fesîtvalek e. Ji bo kurdên diyasporayê bû pirek di navebara
welat û vir de.
Berhemên edebî û çandî bi
teybetî jî sînema her dem bûye bendek girîng di navbera dîrokê û îro de.
Ji bo kurdan ev girîngtir e.
Armanca festîvalê çi ye….
Gelek armancên festîvalê hene.

Ji bo pêşketina sînemaya kurd
festîvalên filmên kurdî yên cîhanê
xwedî roleke çawa ne?
Piştî sala 20001’î Festîvala Film
Kurd a Londonê (LKFF) hat destpêkirin li Ewropayê û deverên din jî ji vir
feyz hat girtin û festîvalên bi vî rengî
hatin destpêkirin. Piranî li diyasporayê hatin destpêkirin û li gor şertên
wê rojê bû. Heman rewş îro jî berdewam e. Ji ber ku îro ji hêla Tirkiye,
Îranê ve li cihên kurd lê dijîn sînemaya kurd qedeqe ye. Film nayên
nîşandan. Îro li başûrê Kurdistan û
Rojava rewş hatiye guhertin. Ji bo wê
festîvalên li diyasporayê hatine destpêkirin di vir de rolek mezin dilîze.
Derfeteke ji bo sînemaya kurd û
derhênerên kurd. Her wiha ew platformeke girîng e.
Ev hem ji bo derhênerên kurd
hem ji bo pirsgirêka kurd girîng e.
Gelek gelên cîhanê jî bi van rêyan
filmên kurdan dibînin û derheqê kurdan de ji dibin xwedî agahî.
Sînemaya kurd bi vî rêngî di qada
navneteweyî de belav dibe û dibe
parçeyek sînemaya cîhanê.

Ev festîval hem ji bo derhênerên kurd hem ji bo pirsgirêka
kurd girîng e. Gelek gelên cîhanê jî bi van rêyan filmên
kurdan dibînin û derheqê kurdan de dibin xwedî agahî
Lê armanca bingehîn danasandina
sînemaya kurd e. Em dixwazin filmên
kurd ên tên çêkirin di cîhana sînemayê de were xuyakirin. Sînemaya
me jî di cîhanê de were qebûlkirin.
Gel temaşe dike, nîqaş dike û derheqê kurdan de dibe xwedî agahî.
Sînemaya rêyek bi bandor e. Ji bo wê
jî nîşandana filman ji bo me girîng e.
Sînemaya kurd bi Yilmaz Guney
hat danasandin. Yilmaz Guney tenê
sînemaya kurd li cîhanê neda danasandin, heman demê ji bo ciwanên
kurd jî bû mînak û ekolek. Di nav
salan de gelek ciwanan li pey vê rêçê
meşiyan û ketin vê rê . Ev 20 sal in jî
li hemû cîhanê bûye xwedî nasname. Gelek pêş ket û di nava bazara cîhana sînemayê de ji xwe re
cihek çêkir.
Krîterê qebûlkirina filman çi ye?
Ji bo me 2 mijarên sereke hene.
Yekemîn; filmên em nîşan dinin divê
kurdistanî bin, yan jî derheqê çand,
civak û sosyolajiya kurdan de be.
Krîterên bingehîn ev in.
Ya duyemîn ne mecburiye ku

derhêner kurd be lê divê çîrok kurdî
be. Bi kurtasî ya çîrok, yan jî derhêner ji sedî sed divê kurdistanî be.
Dîsa her sal mijar û dirûşmeya
festîvalê cuda ye. Li gorî demê em
diyar dikin. Mijarên weke; têkoşîna
kurdan, berxwedana jinên kurd. Yan
jî çand û xweza mijarên bi vî rengî digirin dest. Belê li gorî dirûşmeyan jî
em heman salê filman hildibijêrin.
Îsal çend film tên nîşandan?
Di festîvala 2022’yan de jî bi giştî
em 31 film bên nîşandan. Di nav
wan de 15 kurtefilm, 16 jî filmên
dirêj hene. Belgefilm jî di nav de ne.
Filmê di bernameya îsal de cih digirin bi giştî di salên 2021 û 2022’yan
de hatine kişandin. Ji ber wê hejmar
hinek kêm e. Lê salên berê zêdetir
film dihatin nîşandan. Mînak sala
2013’an di festîvala 8’emîn de 120
film hatibûn nîşandan.
Tê zanîn ji ber nexwaşiya Covîd
19 ev 2 sal in weke gelek sektorên
din sînema jî di nava tengasiyê de
ye. Ji ber vê yekê film kêm hatin
kişandin.

Ferhan Stêrk kî ye?
Ferhan Stêrk, di sala 1982’yan de li Nisêbîna Mêrdînê hatiye dinyayê.
Stêrk ji sala 2007’an û vir ve jî li Londonê dijî. Bi sînemayê re eleqeder
dibe û ji sala 2011’an û vir ve jî bênavber di nava kar û xebatên Festîvala
Filmên Kurd a Londonê (LKFF) de ye. Stêrk ji sala 1911’an ve ango ev 11
sal in ku wekî dîrektorê festîvalê xebatên xwe yên sînameyê berdewam
dike. Ferhan Stêrk zewicî ye û zarokek wî heye.

Hûn rewşa sînemaya kurd çawa
dibînin?
Heke mirov ji salên 2000’î heta
roja me ya îro lê binêre herî kêm her
sal belgefilm, kurtefilm jî di nav de
zêdetirî 100 film tên çêkirin. Kurd êdî
çîrokên xwe bi xwe çêdikin û tînin
ser perdeya spî. Zimanek sînemaya
kurd êdî hatiye çêkirin. Ev her çiqas
qels be jî mirov dikare behsa serkeftinên sînemaya kurd bike. Erê; bazarek bi rêk û pêk heye lê li gorî rewşa
kurdan sînemaya wan gihaye asteyekê. Ev jî li gorî min serkeftinek
mezin e.
Ev jî bêguman giradayî têkoşîn û
berxwedanê ye. Ev têkoşîn bala cîhanê jî dikişîne ser xwe. Gelek derhênerên ewropî jî diçin Kurdistanê û
dixwazin derheqê kurdan de film
bikişînin. Ev jî tê wateya ku êdî di cîhanê de kurd xwedî rolek mezin in. Ji
bo azadiyê têkoşînê didin meşandin
û di nava berxwedenekê de ne. Ji
aliyê din de jî asta sînemaya kurd
nîşanî me dide.
Derhênerên kurd di filmên xwe
de êdî tenê pesnê kurdan nadin lê
ew pêvajo derbas kirine û êdî ji gelek
aliyan ve pirsgirêkên civaka xwe dinirxînin. Derhênerên kurd di filmên
xwe de êdî pirsgirêkên civakî, polîtîk,
çand û rewşa civakî dinirxînin û
filmên xwe li ser van mijaran çêdikin.
Ev jî pêşketinek mezin e ji bo
civak, huner, wêje û sînemaya me.
Îro di filmên kurd de ev hindik be jî
heye. Ev pêşketin hêviyek mezin

Piştî çend salan şûn de cara
yekemîn festîvalek fizîkî çêdibe?
Rast e ji ber nexwaşiya covîd 19
me çend salan festîvala fîzîkî çênekir.
Wek her kesî em jî di bandora
nexwaşiyê de man. Lê me piştî
nexwaşiyê demek şûnve festîval li
ser platforma dijîtal pêk anî. Festîvala 12’emîn jî me bi tevî wan şertan
bi awayek dijîtal pêk anî. Navê wê jî
Festîvala Filmên Kurd a Gobal bû.
Me ev bi festîvalên kurd ên din re
hevpar organîze kir.
Bi kurtasî derheqê cîhana dijîtal
de em bûn xwedî agahî. Festîval
nehat rawestandin. Li ser platformên
dijîtal hat nîşandan. 100 filmên herî
baş ên kurd bi 10 festîvalên kurd ên
din re me nîşan da. Ev tiştek nû bû ji
bo kurdan. Di vê demê de erêniyên
wiha jî derketin holê.
Em wek fizîkî îsal festîvalê li dardixin. Piştî 4 salan şûnve em derbasî
salonên sînemayan û ekranên mezin
dibin. Heyecanek heye. Eleqeyek
mezin çêbûye. Temaşenên Londonê
li hêviya me ne. Em jî li benda vê
yekê ne.
Festîvala me ya îsal bi filmê derhêner Mano Xelîl a “Cîran” dest pê
dike. Dîsa filmên Şefket Emîn Korkî
“Ezmûn” yê Mehmet Elî Konar “Govenda Elî û Zîn” û Bextiyar Fetah
“Sifir 9” heye.
Ji Rojava gelek belgefilm hene.
Belgefilma Hêza jî di nava bernameyê de tê nîşandan.
Di nava van hemû filman de
noqteyeke hevpar heye. Salên berê li
ser kurdan bi teybetî jî li ser êzidiyan
komkujî û talan hebû. Lê îro ew zarokên komkujiyan mezin in û li dijî vê
zîhniyetê têkoşînê didin meşandin.
Ev jî hêviyekê belav dike. Ji bo wê jî
dirûşmeya festivala îsal Hêvî ye.
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Şewat
Dilşewat, dilê min dişewite, şewitî…
çiye şewat, şewitîn an şewitandin..!
Îro dilê min pir dişewite û hestin
bêyî min dibarin ser dil, mîna baranê…
Dema ku mirov ji yarê vediqete, an
jî “xiyanet” dilê mirov, na wele kezeba
mirov dişewite.
Ma jixwe evîn bixwe dilşewitandin,
na wele malşewitandin e. Lê ev şewat
xweş e, mirov dikemilîne ku ji dil û li ser
heqîqetê û dualîbe mirov dibe mirov,
dibe însan. Ma hewceye ez qala şewata
dil, yanî qala evînê, qala bengîniyê
bikim, ma ne dilê me tevan bi wê şewatê perpitiye û qet aram nabe. Herê
dilo, malxerabo, malwêrano, bêhiş û
bêaqilo… Na wele ji evînê har û rûgeşo.
De bila bijî dilê tije evîn! Her bijî dilê
geş, dilgeş…
Yanî dixwazim bibêjim şewat têgiheke piralî ye, wek her têgihan, lê dualiya wê derdikeve pêş.
Ka em dîrokî, zîndewarî, mîtolojîtî
bifikirin; şewat baş e. Her tiştê ku dişewite, dibe arî, pak û paqij dibe, ji qirêjiya xwe xelas dibe. Lewra ax paqijiyê
dixwaze û her tiştî baş diafirîne. Ew arî
îca tovê hebûnê diafirîne, lewra arî û ax
heman tişt û bira ne û bi ar re jî, ev
“ar”ê ku carinan dibe xisleteke xweş;
ar, fedîkirin û biwijdan û namus, wek
hozan dibêje, “çiyayê bilind warê me ye
/ ar û namus barê me ye…” jixwe bêarî
xerabûna vê xisleta mirovîn î qedirbilind
e.. Her tiştê arî pak û paqij e, baş e,
qenc e, rind e. Ma ne ji bo vê ye ku
beşek mirov cendekê miriyê xwe jî dişewitînin ku pak bibe, ruh ji qirêjiya xelas
bibe. Tew tê bîra min cil, firaq bêje
hema her tişt bi ariyê dihatin şûştin, digotin her tişt bi ariyê paqij dibe, wisa
digotin bav û kal dê û pîrên me. Ne
neheq bûn jî. Hê modernî nehatibû,
dermanê firaqşûştin û cilşûştinê ên zanistî-modernî derneketibûn. Ne ku li
hember zanistê me, qala heqîqetê, qala
rastiyê dikim. Hilbet ku zanistî ne di
destên serdest û xwînmijan de be, hêja
û divêtiyeke jiyanî ye. Neyêser…Hiş ku
digot arî paqij e û bi ariye şûştin her
tiştî paqij dike, payebilind bû, ev mesele
çû heta qewmê arî, lê şorkirina wê bû
bela ew tiştekî dinê. Jixwe çi tiştê ku şor
dibe, xera dibe. Niha çi tiştê qilêrî, ne
baş, ji keviran bigire heta tişt, mişt û
alavan ku tê şewitandin pak dibe, tew

Ahmed
Kanî
Di romana kurdî (kurmancî) da, van
salên dawîn hin nimûneyên romana derûnî tên dîtin. Bi hindikî meriv kare bibêje ku romannûsên me di nava
hewldanek wisa da têne dîtin. Wek mînaka di nava romannûsên mêr da ez li
Omer Dilsoz û yên jin da jî li Gulgeş
Deryaspî rast hatime.
Ez ê di vê nivîsa xwe da li ser romana Gulgeş Deryaspî ya bi navê “EZ
NE EZ IM” rawestim. Me çend sal berê
li ser romana wê ya bi navê “Xezal” jî nivîsî bû.
Roman bi metoda sînematografî (cinematographi) hatiye nivîsîn. Roman, bi
jîyana karakterê romanê Rêwîngî, bi
sahneya wê ya dawîn li Navenda Danûsendinê, bi serûbinkirina wî ya kelûpelan dest pê dike. Roman, bi rêya
flashbackan ber bi zaroktîya wî ya ku
tije êş û elem, trawma ye ve diherike.
Di vê sahneya pêşîn da vegêr (narrator) ku kesê sêyem e, herikîna di mejiyê
karakter da wiha dide der: “Gotinên ku di
hişê wî de derbas dibûn bi ser lêva wî ya
tenik ve derdiket der û ger ku baş bihata
guhdarîkirin, dihat bihîstin gotinên wî. (…
) ‘Qey kul û derdê nêzikan diqede ku hişê
meriv bimîne di serê meriv de. (…) tu jî
êdî bi kêr nayê. Çîrokên te jî bi kêr nayên.

niha civakên pêşketî ji vê şewatê gaza
xwezayî, ceryan(elatrîk), avgermî û lazimiyên civakê yên bingehîn bi dest dixin
ku nayê înkarê û ne dûrî aqilan e. Baş e.
Yanî şewatek heye ku qenciyê, başiyê,
rohnayiyê dide dest. Tişta ku tê şewitandin ango çalakiya şewatê mirovan
ber bi aramiyê dibe. Pir dirêj bû, de hûn
ê bibêjin bitemire û razê, ev ji ku ve niqutî mejî yan jî dilê te, de bila bi ya we
be û îşev bes…
De va bû sibe, şewata hiş û dilê min
naqede.
Îca şewat an şewitandina zirara ya
ku zirarê dide mirov, civak û xwezayê
heye ku hişê mirov serobin dike. Însan
ango mirovê biaqil ku serdest be, her
tiştên bindest dişewitîne, dibê bila tiştek jê nemîne û ku serî li ber min raneke, ma ev wijdan e gelo, ma ev karê
mirovan e, ez dimînim şaşwaz; dîrok,
welat, ax, war, beden, dil…Bibêje her
tiştî. Şewata ango şewitandina dîrok,
berhem, war, hebûn, ziman û pirtûkên
bindestan… Şewitandina pirtûkxaneyan
mîna yên Hurrî, Sasanî, Kardoxî, Eylamî
Îskenderiye, Bexdayê weke van gelek…
tew cendekê mirovan kirin arî ku qaşo
bila îşaret jî ji wan nemîne. Lê rastî, he-

qîqet ekse û tu şewat ango şewitandin
nikare rastiyê ji holê rake, şewitîn nabe
bend û asteng, tu tarîtî nikare bibe astenga rohnayiyê.
Ji ber vê şewitandina mirovan mîna
bûyera Sêwasê, ya Sînemaya Amûdê
yan jî ya pirtûk û dîroka bindestan belkî
hişmendiyê kûr û zane dike; gel, milet,
civak rastî mîna gelê kurd ji xweliyên
xwe diwelidin, ji xweliya xwe dizên, ji
ariya xwe diafirin, candar dibin, dibin
xofa serdestan û mijokdaran a xwînmijan. Minak îro jî gelek in û ya herî zindî
şewitandina daristanan e ku xwezayê jî
xera dike, diherimîne, lê hişmendiya
azadiyê xurt dike. Car de şewatê ji neyîniyê berê xwe da erêniyê. Herê lo
şewat baş e.
Bila ez bişewitim ku azadî geş bibe,
mîna agirê Newrozê yê ku gelek beden
şewitandin û bûn rohnayiya azadiyê…
Lê wele şewata her dar, ber û kulîlkekê
ku di daristanan de yan jî canlidarên
mîna balinde û ajalan jî dişewitin, dilê
mirov dişewitînin, dil namîne. Şewata
kewa gozel, kevok xezalek narîn ya gakoviyekî ma çawa dil nasoje. Dilê ku nasoje, bêîman e. Îmana mirovahiyê pê re
tune. Carinan ev şewat dibe mirin

Zaroktî û derûnî

Senaryoyên te yên klasik jî êdî em kerixandin. (…) êdî dawîya te jî hat, tu jî êdî
nikarî biafirînî, mijarên romanan jî
neman ku romannûs binivîsin, helbestên
ku ji vegotina evînê dest pê kir, bi destanan, rubaiyan, dîwan û nivîsa rasterast
hate vegotin jî qedîya’.” Meriv dibine ku li
virê nivîskar bi vegêrana herikîna mejî li
hember vegêrana kesê sêyem ku hinek
akademisyen wek vegêrana xwedayî ku
bi her tiştên bûye, dibe û dê bibe dizane
derdikeve. Ji ber vê rewşê hinek jê ra dibêjin kuştina nivîskar an kuştina xwedê.
Lê di rastiyê da vegêrana romanên derûnî wek monolog bi kêrhatîtir e.
Ev roman bi awayê herikîna mejî, bi
monologên Rêwîngî yên li gel nivîskêr
hêla romanê ya postmodern derdixe
holê.
Zaroktîya Rêwîngî bi zilma apê wî,
Xencerî ku bi teşwîqa hevjîna xwe Nesîhetê hêrîşê wî û dîya wî Perîşanê dike;
derbas dibe. Meriv fam dike ku nivîskara romanê li ser derûnîya zaroktîyê
lêkolînek xurt kiriye û berhema xwe li
ser vê zanînê avakiriye. Dema min romanê xwend gelek kesên ku di zaroktîya xwe da trawmayek wek ya Rêwîngî
jîyane hatin ber çavên min.
Ez dixwazim li virê bi anektodek mîzahî nivîsa Lokman Polat ya bi sernavê
“Romanên Derûnî/Psîkolojîk”

(https://portal.netewe.com/romanenderuni-psikolojik/) ku li ser romana xwe
ya bi navê “Robîn” (Weşanên Veng, Diyarbekir) nivîsîye, bi bîr bînim. Anektoda min wiha bû: Xalekî min î pir şerûd
hebû. Her roj di nava şerûpevçûnan da
bû, ji ber van rewşan gelek caran ew û
kurên xwe diketin hebsan. Rojek kurên
wî ji hebsê derketibûn em jî çûbûn serdana wan. Kêfa wî li cih bû, ketibû navê
û hema digot: di vê deverê da axa û
begek ku min pozê wî nefirkandibe
heye? Ez di ber xwe da bişirîm. Li min
nêrî û got, tu bi çi dikenî law, ma qey ne
wisa ye? Min got, na xalo, haşa! wele
wisa ye, lê divê meriv pesnê xwe nede,
çunku pêşîyan gotîye, “pesindayî li cihê
xwe mayî”. Wî jî got, ez çi bikim lawo,
ma hûn pesnê min nadin, ez jî ji mecbûrî pesnê xwe didim. Gelo Lokman
Polat jî ji mecbûrê li ser vê romana xwe
nivîsîye?
Tevna çîrokê wek me li jorê nivîsî,
gelek serkeftî ye. Karakterê sereke Rêwîng e. Nivîskara romanê navê karakteran bi zanîn hilbijartîye.
Em di romanê da dibînin ku Rêwîng
derdikeve rêwîtîyek pir zehmet û ew
rêwîtî xwedî gelek hêmanên folklorîk
yên wek derîyên ku derbasbûna wan
gelek zehmet e û hwd. Karektera
duyem Perîşana dîya Rêwîng e.

bixwe, binêrin bê ev ji dilê Berken Berehê êvîndar çawa bilêv dibe;
“Ger hûn bixwazin
Binasin mirinê
Li baskên kulingên koçber binihêrin
Bêhna şewatê tê ji wan”
Tew mirovê xwedî wijdan ku li qoziya, qorziya kolanekê stûxwarekî/ê dibîne, ma dilê ku neşewite neke kizîn,
dilê mirovan e! Lê êtîmî, bêkesî, stûxwarî bi hişmendiyê dibe hêz û serî radike û serîhildana wisa qet têk naçe ji
Hallaçê Mansûr, Babek, heta Şêx Bedrettîn, ji Dêrsim Cûdî û Botan heta şewata dilê dayikan, şewata dilê Mazlûm
ku dibe sê niftik û ev hêza azadiyê diafirîne, xurt dike. Zimanê hovîtî û şewatê,
şewitînê tuneye. Bi her zimanî hovîtî li
dar dikeve, mejî û dil warê hovîtî û şewatê ye, lê ez dibêm warê şewatê bêtir
dil û hilbet wijdan e.
Jiyan valahî ye. Mirov bi çand,
ziman, xwestek û hebûna xwe vê valahiyê dadigire, bi wate dike, watedarkirin di destên mirov de ye. Şert , merc,
erdnîgarî, rewş, serdestî, bindestî, bawerî… Û her wekî din, dibe xwepêkanîna mirovî û wisa bi dilê xwe, bi dil û
mejiyê xwe jiyanê dixemilîne, dadigire û

Ew jî wek navê xwe perîşan e. Li ber
çavên wê li kurê wê zilum tê kirin, lê ew
nikare dengê xwe derbixe. Karekterê
sêyem apê Rêwîng e. Ew jî bi navê Xencerî tê binavkirin. Her çiqas xencer
amûra şerkirinê be jî li virê dibe
amûra birîndarîya
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bi wate dike. Hovîtî, şewat, wijdan û
hebûn wisa bi cil û berg dibe, lê mirov
bi qasî wijdanê xwe li vê valahiyê, liv ê
gerdûnê, li vê xwezayê cî digire, ka ku
alîkarê çi be; serdestî, bindestî yan jî
azadî!
Vaye îro di sêqoziyekê/sêqorziyekê
de me;
Berê min li rojê; li milê rastê li ser
rêya Dengiza-Ewîna, qaşo şantiyeya
qonqasorê; sermayedarî, sermayedariya hov, mêtingerî li ser kar e; bênavber dikole xaka welêt, dişikîne,
diherifîne, kedê vediguherine kedxwariyê, dengê compresorê ne teht û lat û
keviran, dilê min dişikîne, dişewitîne,
dihêre. Xwîn diherike ji vî destarê hov,
dûxan difûre ji mejiyê şewitî…
Li milê çepê, ber bi Stewrê ve, Malbata Kirîmo ji koçberiyê mala mele ji
xwe re kirine star, xwe avêtine bextê camiyê. Mirov li ser xaka xwe koçber û
bêstar, malwêranî… Mêtingerî tiştekî
wisa ye, bi xetekê bira-xwişk dibin biyanî, her yek li welatekî, şewta dil dibe
kilam, “em ne serxetî û binxetî ne...” dil
aliqiye li diriyekî ser mayînê, her dişewite û dûxana wê şewatê li qaşo du welatan belav dibe û li asîmanê welatekî
dibe sûretê Arîna Kobanî.
Ku li pişt xwe dizîvirim; rêya Mêrdîn
û Ferha, Xaltîka Ferhaya hişwenda; ma
şewata vê kezebê, ev êş mirov dîn neke
ew ê çi bike, aliyekî dil pakrewanê berxwedêr ku navê xwe jî negot û hoviyê
ew ji asîman diyarê xakê kirin, aliyekî dil
paşverûtiya civakê kêç kir pêgirtiya edoqewman bû şewat li Girê Şêran, tew xizanî, bêxwedîtî li ser vê xaka bihuştîn,
de dilo rake vî barî. Mam gêjika ser
rêyan. Ne hiş maye, ne aqil. Ev e şewata
mirovîn!
Va ev e jiyan. Bi tenê me. Tenê mam
li bextê asîman; şewta dil bi axînî dûxanê berjor li ba dike ax, evîn û hêvî!
Herê yarê, dilbiharê, war kulîlkê ma
ku her tu dişewitî , hal bi min re dimîne! Ew zinarên ser bilind, ew çiyayên
rûspî ku bedena wan, dar, ber û şalûr û
bilbilên wan dişewitin ma nagirîn û hêstirên wan nabin ava Zê, Tîjle û Ferat ên
bipêlên azadiyê. Wele ne dil bi min re
ma, ne kezeb… Herê Welato..!
Bila peyv ji devê Jana Seyda bibin
pizot û bibarin;
“Mistek baran
ji zivistana çavên xwe
bide min
da îşev tîbûna umrê xwe
bi meya evîna te bişkînim
Dayê
bêhna şewatê
ji lorînên te
dihatin
û Amûdê
weke pêteke agir
di payîzeke bêbext de
diçirisî”
Bi hêviya jiyanek bêşewat û bêdilşewatîn…

derûnî. Hevjîna Xencerî jî bi navê Nesîhet hatiye bi navkirin. Li virê mebest ji
“nesîhetê”, handana xerabîyê ye ku
meriv kare bibêje hunera tezatê yanî
berevajîkirinê bi kar anîye. Dema em
karakterê Hogirî tînin ber çavan dibînin ku ew wek sîya Rêwîngî ketîye nava romanê.
Li ser vê mijarê jî di romanê
da behsa dualîzmê tê kirin. Yanî
tu kes bi tenê baş an xerab
nîne. Dîsa di vê mijarê da karaktera Kejê temsîla evînê dike. Di
romanê da bal tê kişandin ku
bê evîn jîyan nabe. Rêwîng jî
Kejî di xeyalên xwe da dikuje,
mebest jê ew e, dema derûnîya
zarokek bê evîn bimîne xera
dibe. Di vê mijarê da Çarînek
helbestvan Rojan Barnas heye
gelek watedar e:
“HÊÇANDIN
Li kersaxa evîna te
Dil masîyek perpitandî
Bê derya evînê kê dît
Jîndarîyê kê hêçandî”
Wek encam em karin bibêjin
ku derûnîya zarokan di şeş salên
pêşîn da dikemile. Eger di van
şeş salan da zarokek di nava bêevînîyê da bimîne, dê tûşî trawmayek pir xedar bibe. Romana
“EZ NE EZ IM”, vê dîyardeyê bi
hunera edebî gelek serkeftî li
ber çavan radixe.
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Operasyona sînorkirina kiryarên DAIŞ’ê

Berpirsê Navenda Ragihandina YPG’ê Siyamend Elî, diyar kir ku operasyona li Kampa Holê ne tenê ji bo ewlekirina kampê
ji bo ewlehiya tevahiya herêmê ye û ev tişt got: “Bi vê operasyonê tê xwestin ku sînorek ji kiryarên DAIŞ’ê re bê danîn.”
Kadrî Esen
Tirkiye, statuya ku li Rojava û Bakur û
Rojhilatê Sûryeyê kurdan bi gelên herêmê re bi dest xistiye qebûl nake û di
nav hewldanên hilweşandina vê statuyê
de ye. Di vê çarçoveyê de Tirkiye heta
niha bi piştgiriya hêzên navneteweyî 3
operasyonên leşkerî pêk anîne û
beşeke herêmê dagir kiriye. Her wiha bi
armanca dagirkirina deverên nû hewldanên wê yên têkbirina aramiya herêmê jî didomin.
Di destpêka salê de li Girtîgeha Sînaayê ya li bajarê Hesekê bi endamên
DAIŞ’ê tevliheviyeke mezin derxist û
xwest bi vê tevliheviyê aramiya herêmê
têk bibe. Lê negihîşt mexseda xwe;
Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) vê
tevliheviyê têk birin. Piştre jî di meha
adarê de li Kampa Holê ya malbatên
DAIŞ’î lê ne jî pêngava yekemîn a “Operasyona Mirovî û Ewlehiyê” li dar
xistibû.
Piştî vê di meha gulanê de Serokkomarê AKP’î Tayyîp Erdogan careke din gef li
Rojava û Bakur û
Rojhilatê Sûriyeyê
xwar û got ku wê
dest bi dagirkirina
deverên nû yên
herêmê bikin.

Bi van gefên Erdogan re şaneyên
DAIŞ’ê yên veşarî liv û tevgera xwe ya li
herêmê zêde kirin û li Kampa Holê ya
ku malbatên wan lê ne dest bi kuştina
mirovan kirin. Li dijî vê Hêzên Ewlehiya
Hundirîn bi piştgiriya HSD’ê di 25’ê tebaxê de pêngava duyemîn a “Operasyona Mirovî û Ewlehiyê” da
destpêkirin.
Destkeftiyên ji bo DAIŞ’ê
Pêngava duyemîn a operasyonê hê jî didome. Berpirsê Navenda Ragihandina
YPG’ê Siyamend Elî, der
barê operasyonê de ji
rojnameya me re axivî û
nirxandinên girîng kirin.
Siyamend Elî, di
destpêka axaftina xwe

Xweşkanî
Felemez
Ulug
Musteşarê MÎT’a dewleta tirk a dagirker Hakan Fîdan di 10’ê îlonê de serdana Bexdayê kir. Hakan Fîdan bi
Serokkomarê Iraqê Berhem Salih, Serokwezîr Mustafa Kazimî, Serokê Parlamentoyê Mihemed Helbûsî û Wezîrê
Karê Derve Fûad Hisên re rûnişt.
Şandeya MÎT’a tirk di çarçoveya hevdîtinên xwe de bi Serokê Hevpeymaniya
Serweriya Sunnî Xamîs Ferhan Xencer û
rayedarên PDK’ê re jî civiya. Di vê serdanê
de herî zêde hevdîtina li gel Xamîs Xencer
derket pêş. El-Xencer li herêmê bi nîzîkatiya xwe ya bi dewleta tirk re tê naskirin.
Têkiliyên dewleta tirk ên bi Xamîs
Xencer re ne tekîliyên ji rêzê ne. Piştî
hilbijartinên pêşwext ên Iraqê Xamîs
Ferhan Xencer bi şerê rejîma faşîst Erdogan re li Enqerê hevdîtinek pêk anî.
Piştî vê hevdîtinê Xamîs Xencer di 25’ê
çileya 2022’yan de bi hevkariya hin parlementerê Sunnî Hevpeymaniya Serweriyê ava kir. Hevpeymana Serweriyê û
Hevpeymaniya Teqedum a bi serokatiya
Mihemed Helbûsî tifaq ava kir. Piştî avakirina vê tifaqê Mihemed Helbûsî û
Xamîs Xencer çûn Tirkiyê. Li vir bi şefê
rejîma Faşîst Erdogan û musteşarê
MÎT’a tirk Hakan Fîdan re rûniştin.
Di kulîsên parlamentoya Iraqê de tê

de diyar kir ku DAIŞ’ê êrîşên Tirkiyeyê
yên li dijî herêmê ji xwe re weke destkeftî dibîne û şaneyên wê yên veşarî
xwestine ji êrîşên Tirkiyeyê sûd werbigirin û wiha got: “Li ser vî esasî ketin tevgerê. Di belgeyên ku me piştî şerê li
Girtîgeha Hesekê bi dest xistin de hîn
kir ku Kampa Holê jî di hedefa DAIŞ’ê de
ye. Di vê çarçoveyê de Pêngava Duyemîn a Operasyona “Mirovî û Ewlehiyê”
hat destpêkirin. Bi vê operasyonê tê
xwestin ku sînorek ji kiryarên DAIŞ’ê re
bê danîn.”
Elî, destnîşan kir ku destpêkê plansaziya êrîşê kirine û heta niha li gorî
plansaziya ku kirine heta radeyekê armancên xwe pêk anîne û ev tişt got: “Bi
taybetî şaneyên veşartî û serçeteyên ku
van şaneyan bi rêxistin dikin ji hev belav
kir û gelek çek û cebilxane desteser kir.

Ev hemû roj bi roj vê pêngavê dewlemend dikin û dihêlin ku em bi pêş bikevin. Cihên ku ji bo perwerdeyê hatibûn
amadekirin û bi dehan konên bêxwedî
hatin rakirin. Bi çek û alavên ku me bi
dest xist hîn kir ku DAIŞ’ê xwe aniye ber
hêzeke ku biteqe.”
Operasyon ewlehiya herêmê ye
Di berdewamê de Elî bi lêv kir ku armanca operasyonê ne tenê girtina endamên DAIŞ’ê ye û wiha pêde çû: “Di
heman demê de armanc pêşîgirtina
planên wan bû. Di ser çeteyên ku me ew
girtin de xwe gihand şebekeyên derveyî
kampê. Li dijî van jî operasyon hatin lidarxistin û encamên erênî hatin bidestxistin. Hinek çete jî di van operasyonan de
hatin girtin. Di vî hêlê de operasyona ku li
kampê tê kirin ne tenê ji bo ewlekirina

kampê ji bo ewlehiya tevahiya herêmê
ye. Xebatên hevpar ên MÎT’a tirk û DAIŞ’ê
bi hev re hene. Ev jî nîşan didin ku dewleta tirk çiqas dixwaze di nav kampê de
tevliheviyê derbixe.”
Elî, di dawiya axaftina xwe de got ku
di operasyonê de mizigîniyeke wan ji bo
Şengalê jî hebûye, du jinên êzidî rizgar
kirine û wê hewldanên wan ên ji bo rizgarkirina jinên êzidî yên di nav malbatên DAIŞ’î de hatine veşartin bidomin
û ev nirxandin kir: “Bi pêngava xwe me
pêşî li teqîneke mezin a DAIŞ’ê girt. Lê
bêguman tenê operasyonên leşkerî û
emeliyatên emnî têr nakin ku pêşî li
DAIŞ’ê bê girtin. DAIŞ bi serê xwe mijareke gelek berfireh e. Divê civak û hikûmetên navneteweyî li dijî vê rabin, ev
ne tenê karê HSD, YPG, YPJ û Rêveberiya Xweser e.”

MÎT’a tirk li Iraqê tevna xwe fireh dike
gotin ku tifaqa di navbera her du aliyan
de li ser daxweza dewleta tirk pêk hatiye.
Sedem jî ew e ku dewleta tirk a faşîst dixwaze ji vê qirîza heyî sûd bigire û li herêmê bandora xwe zêde bike. Li gorî hin
îdîayan, yek ji armancên vê tifaqê jî li
Iraqê avakirina herêmeke sunnî ye. Dema
mirov têkîliyên dewleta tirk ên bi aliyên
Sunnî re dibîne mirov nikare vê îdayê
piştguh bike.
Bêguman ev aliyekî vê hevdîtinê ye.
Aliyê din ê vê hevdîtinê jî planên dewleta
tirk ên dagirkeriyê ne. Di çarçoveya
êrîşên li dijî gelê kurd û gerîlayên azadiyê
de dewleta tirk a dagirker ji 17’ê nîsanê
ve li herêmên Zap, Avaşîn û Metînayê di
nava êrîşên dagirkeriyê de ye. Tevî hevkariya PDK’ê ya îstixbarî û piştgiriya NATO
ya leşkerî jî heta niha artêşa dagirker
weke hatî plankirî li herêmê nikare bi pêş
ve biçe. Dewleta tirk a dagirker hewl dide
ji krîza siyasî ya li Iraqê sûd bigire û li herêmê planên xwe yên dagirkeriyê bibe
serî. Ji bo vê jî bi hemû hêza xwe ya
leşkerî, dîplomatîk û îstixbarî di nava
hewldanên qirêj de ye. Li Bexdayê yek ji
rojeva sereke ya şendeya MÎT’a dewleta
tirk a faşîst jî ev bû.
Beriya em siyaseta dewleta Ttrk a şer
binirxînin, divê bê zanîn ku şerê li herêmê
diqewime ne şerekî loqal e. Hêzên nav-

neteweyî ji bo Rojhilata Navîn di nava qirîzê de bigirin bi taybet dewleta tirk erk
dar kirine. Di çarçoveya vê erkê de dewle
tirk a dagirker li herêmê rêxistinên çete û
kesayetên fîgur ava kirine. Yek ji van fîguran jî Xamîs Xencer e. Dewleta tirk beriya
niha li ser nakokiyên Sunnî û Şîa xwe li ser
siyaseta Iraqê ferz dikir. Niha bi hevkariya
hin aliyên siyasî hewl dide hebûna xwe li
herêmê xurt bike. Ji bo xwe li herêmê bi
cîh bike jî şerê li dijî qadên gerîla wek hincet dide nîşandan û leşkerên xwe gav bi
gav li herêmê bi cîh dike.
Dewleta tirk beriya niha hewl dida bi
destê çeteyên DAIŞ’ê vê plana xwe bibe
serî lê piştî ev deşîfre bû û şûn ve serî li rê
û rêbazên cuda da. Li başûrê Kurdistanê
herêmên mîna Şengal, Mexmûr û Kerkûk
ên di hedefa çeteyên DAIŞ’ê de bûn, niha
heman herêm di hedefa dewleta tirk a
dagirker de ne. Di van êrîşan de rola PDK
û hikûmeta Kazimî pir girîng e. Dewleta
tirk ji bo li herêmê bigihêje armancên
xwe bi destê MÎT’ê lewaziyên van aliyan
baş bi kar tîne. Lewma kar û xebatên
MÎT’a tirk ên li herêmê dide meşandin
mirov nikare ji rêzê bigire dest. Bi destê
van aliyên ku êdî bûne parçeyekî planên
dagirkeriya dewleta tirk êdî nikarin bi îradeya xwe ya siyasî biryarekê bigirin.
Mînaka vê ya herî dawî li herêma Zaxo

qewimî. Fakulteya Zanistên Civakî ya Zaningeha Zaxo beriya dewmsala nû ya perwerdehiyê di 20’ê tebaxê de nexşeya
Kurdistanê li ser dîwarê Fakulteya Zanistên Civakî nexşeya Kurdistana mezin
çêkir. Rêvebiriya Zaningeha Zaxoyê bêyî
ku hincetekê nîşan bide di 11’ê îlonê de
nexşeya Kurdistanê ji ser dîwarê Fakulteya
Zanistên Civakî rakir.
Biryara rakirina nexşaya Kurdistanê
piştî serdana Wezîrê Karûbarên Pêkhateyan ê Hikûmeta Herêma Kurdistanê
Aydin Marûf hat wergirtin û pêkanîn.
Aydin Marûf bi xwe tirkmen e û bi nêzîkatiya xwe ya bi dewleta tirk tê naskirin. Ev
yek jî bandora Aydin Marûf ya di hikûmeta
herêma Kurdistanê de dide diyarkirin.
Wek li jor jî me got, dewleta tirk bi
rêya hin kesayetên xwefiroş hewl dide
mudaxaleyî siyaseta herêmê bike. Li
Bexdayê Xamîs Ferhan Xencer, li Kerkûkê Erşad Salihî û li Hewlerê jî Aydin
Marûf. Dibe ku ev kes wek nav derdikevin pêş, lê ew ji nav zêdetir wek rêxistinbûyîna MÎT’a tirk kar dikin. Li dora
van kesan gelek kesên ku nayên naskirin jî hatine bicîhkirin.
Di rêxistinkirina vê pargala sîxurî û
hevkariyê de rola hikûmeta Kazimî û
PDK’ê pir girîng e. Bi taybet piştî di rêvebiriya herêma Kurdistanê de guhertin çêbû

û şûn ve yanî di van çend salên dawî de li
herêmê xebatên MÎT’ê zêde bûn. Rêvebiriya ku êdî îradeya xwe bi tamamî teslîmî
vê pargala qirêj kiriye nikare li gorî berjewendiyên gelên herêmê siyasetê jî bike.
Lewma êdî hikûmet bê erk, saziyên hiqûqê bêbandor hatine hiştin.
Ji ber ku ev hemû ji aliyê MÎT’a tirk ve
tên plankirin û bi rêvebirin serdana Hakan
Fîdan a ji bo Bexdayê pir girîng e. Şandeya
MÎT’a tirk ji derveyî aliyên siyasî bi gelek
derdorên cuda re jî rûnişt. Lê çi balkêş e
ku ne aliyên siyasî û ne jî saziyên ku bi
wan re hevdîtin hatine kirin kesî behsa
şandeya dewleta tirk a dagirker nekir. Hin
aliyên ku kêmbe jî hêsta neteweyî û
niştimanî di dilê wan de heye bi dengekî
nizm be jî rexne li vê şandeyê kirin. Lê
diyar e ku ger krîza siyasî ya li Iraqê bi vî
halî dewam bike û PDK di vê hevkariyê de
israr bike wê MÎT’a tirk bi çend herêman
re sînordar nemîne û rêxistinbûyîna xwe
ya sîxuriyê berfirehtir bike.
Em ji bîr nekin ku DAIŞ jî rêxistinbûyînek dewleta tirk a dagirker bû. Lewma
hemû hewldanên dewleta tirk ew e ku li
herêmê tişta ku çeteyên DAIŞ’ê nivco
hiştiye temam bike. Ji bo vê armancê jî
şefê MÎT’a tirk Hakan Fîdan bi hurgilî di
nava xebatek qirêj de ye. Serdana Bexdayê jî gaveke ji vê xebatê ye.
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Daxwaza hevdîtina bi Ocalan re kirin
Ji 22 welatan 350 parêzer li dijî tecrîda li ser Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan derketin û xwestin
bi Ocalan re hevdîtinê bikin. Buroya Hiqûqê ya Asrinê jî bi daxuyaniyekê spasiya parêzeran kir
Navenda Nûçeyan
Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan, di 9’ê
cotmeha 1998’an de bi zextên Tirkiyeyê ji Sûriyeyê hat derxistin. Piştî
çend mehan di 15’ê sibata 1999’an
de bi komployeke navneteweyî ya bi
pêşengiya NATO’yê li Kenyayê hat girtin û radestî Tirkiyeyê hat kirin. Ocalan 23 sal in li Girtîgeha Tîpa F a
Ewlehiya Bilind a Îmraliyê girtî ye û di
tecrîdeke giran deye.
Parêzerên Ocalan ji sala 2011’an
ve tenê di sala 2019’an de bi saya çalakiya greva birçîbûnê ya Hevseroka
Kongreya Civaka Demokratîk (KCD)
Leyla Guven 5 caran pê re hevdîtin
kirine. Ji sala 2019’an ve parêzerên
Ocalan nikarin bi muwekîlê xwe re
hevdîtinê bikin. Dîsa malbata Ocalan
jî mîna parêzeran nikare biçe Îmraliyê û serdana Ocalan bike.

Asrinê jî di nav de rêxistinên hiqûqî
yên Tirkiyeyê û navneteweyî, daxwaza azadiya Ocalan dikin.
Di destpêka meha îlonê de
derketibû holê ku Tirkiyeyê bersiveke
neyînî daye van hewldanan. Tirkiyeyê serlêdana parêzerên Buroya
Hiqûqê ya Asrinê ku ji bo pêkanîna
biryara Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê ya binpekirinê cezayê muebetê ku li Ocalan hatibû birîn li
Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê kiribûn bersivandibû û li xwe
mikûr hatibû ku Ocalan ji “Mafê Hêviyê” bêpar hiştiye.
‘Mafê Hêviyê’ heye
Piştî vê biryara Tirkiyeyê, di 14’ê

îlonê de ji 22 welatan 350 parêzeran
li paytexta Belçîka Brukselê li Navenda Çapemeniyê ya Ewropayê civîneke çapameniyê li dar xistin.
Nûnerên gelek rêxistinên hiqûqî û
mafê mirovan û Parêzerê Ocalan
Mahmût Şakar jî tev li civînê bûn.
Parêzeran di civîna xwe de balê
kişandin ser tecrîda li dijî Ocalan û
gotin ku li Îmraliyê hiqûqa cihêkariyê
pêk tê.
Parêzeran, destnîşan kir ku bi astengkirina hevdîtina parêzeran a bi
Ocalan re û qedexekirina têkilî danîna Ocalan a bi derve re mafê mirovan ên navneteweyî tê binpêkirin.
Parêzeran, bertek nîşanî bersiva Tirkiyeyê ya ji bo “Mafê Hêviyê” ya Oca-

lan ku dabû Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê jî dan û diyar kirin ku
“Mafê Hêviyê” yê Ocalan heye.
Ji bo Ocalan hiqûqê nas nakin
Her wiha parêzeran serî li Wezareta Edaletê ya Tirkiyeyê dan û
xwestin ku ji bo şikandina tecrîda li
ser Ocalan û pêkanîna azadiya wî serdana Îmraliyê bikin û bi Ocalan re
hevdîtinê bikin. Parêzerê Ocalan
Şakar jî di civînê de mafê axaftinê
girt. Şakar, bal kişand ser astengiyên
ku ji wan re tên derxistin û got ku
dema li Tirkiyeyê mijar dibe Ocalan
hiqûq ji holê radibe û tu daxwaznameyên wan ên der barê Ocalan de
nayên qebûlkirin.

Lixwemikûrhatina Tirkiyeyê
Herî dawî Ocalan di 25’ê adara
2021’ê de bi telefonê li malbata xwe
geriya û di demeke kurt de telefona
wî hat birîn. Ji vê rojê ve agahî ji Ocalan nayê girtin û li dijî wî tecrîdeke
kûr tê meşandin. Li dijî vê tecrîdê di
serî de gelê kurd û Buroya Hiqûqê ya

Buroya Hiqûqê ya
Asrinê spasiya
parêzeran kir
H. Halît Alaçati
Gelê Kurdistanê di 17’ê mehê de ji bo
welat meşiya. Têgiha welat, niştiman û
wargehê yekem car li ser vê axê hate bikaranîn. Hestên hezkirina axê, xweza û zindewaran li vî welatî çêbûn. Berî jiyan li
Kurdistanê bi cî û war bibe, li tu deverên
din ên cîhanê hestên welat, hezkirina
axê, xweza û zindewaran tunebû. Mirovahî ji bo jiyana xwe bidomîne bênavber
koç dikir û cih diguherand. Têkiliya hilberînê di navbera mirov û xwezayê de
tunebû. Yekem car hilberîna nebat û sewalan li Kurdistanê dest pê kir. Mirov ked
di ber axê de da û axê jî keda mirov bi
xurekên cur bi cur lê vegerand. Têkiliyek
li ser hev xwedîkirinê yekem car dest pê
kir. Ji bo hev xwedîkirin û di ber hev de
ked dayînê berî her tiştî hezkirin divê. Ji
bo wê mirov li ser sînga Kurdistanê ji ax,
sewal û zindewaran hez kir.
Bi vê têkiliya li ser hezkirinê pêş ketî,
mirov êdî zû bi zû dest ji axê berneda. Bi
gîha, nebat, çûk, morî, pez û sewalên xwe
ve hate girêdan. Çawa ji mirovên derdora
xwe hez kirin, wisa ji xwezayê jî hez kir. Ev
hezkirin bû sedem ku têgeha niştiman û
welat derkeve holê. Ev têgeh ji gelê kurd
û ji erdnîgariya Kurdistanê li gel û civakên din belav bû. Wekî hemû destkeftiyên yekemîn ên mirovahiyê welat û
hezkirina welat jî ji vir derket holê û li
cîhanê belav bû. Çiqas mirovahî li ser
heman axê sekinî û debara xwe jê kir,
ked di ber de da, ew qas bandor li axê
kir. Bi heman awayî axê, welat û xweza
jî bandor li ser hişmendiya mirovan kir.
Têkiliya mirov û xwezayê herî zêde xwe
di hişmendiya mirovan de û hişmendiya
mirovan jî xwe di ziman de dide nîşan dan.
Navên dol, newal, çiya, deşt, çem, rûbar,
daristan; şêr, teyr, kew û tevahiya sewalên

Buroya Hiqûqê ya Asrinê, piştî vê serlêdana 350 parêzeran a ji bo hevdîtina
bi muwekîlê wan re li ser hesabê xwe
yê twîtterê daxuyaniyek da û spasiya
parêzeran kir. Buroyê, di daxuyaniya
xwe de destnîşan kir ku parêzeran bi

serlêdana xwe ya Wezareta Edaletê
piştevaniya wan kirine û diyar kirine
ku tecrîd û mudaxaleya mafê parastinê li dijî hiqûqê ye. Buroyê, ji ber
vê hewldana wan kêfxweşiya xwe anî
ziman û spasiya hemû parêzeran kir.

HDP li qadê xebatên
xwe dimeşîne
Navenda Nûçeyan
AKP-MHP ku roj bi roj dengên wan dihelin êrîşên
xwe yên li ser Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) didomînin û dixwazin pêşî li HDP’ê bigirin. Her wiha
bi AKP-MHP’ê re partiyên Tifaqa Millet CHP-ÎYÎ
Partî jî li ser HDP’ê nîqaşan dikin. Herdu partiyên
ku qaşo partiyên muxalefetê ne, mîna AKP-MHP’ê
HDP’ê dikin hedef. Dibêjin ku wê bi HDP’ê re rûnenên û ji bo girtina dengên derdorên nîjadprest li
gorî xwe rewatiya HDP’ê nîqaş dikin.
HDP ku bi awayekî tund li dijî van hewldanên
AKP-MHP û partiyên Tifaqa Millet CHP-ÎYÎ Partî yên
li dijî xwe derket, li bajarên bakurê Kurdistanê dest
bi xebatên xwe yên hilbijartinê kir. Heta dawiya
meha îlonê wê parlamenter, endamên Partiya Meclisê û endamên Lijneya Rêveberiya Navendî ya
HDP’ê li qadê bin û polîtîkaya ku di hilbijartinê de
bimeşînin bi hilbijêrên xwe re nîqaş bikin.
HDP dê li bakurê Kurdisanê û Tirkiyeyê ji şeş
aliyan ve dakeve qadê. Di vê çarçoveyê de Berdevka HDP’ê Ebrû Gunay û komeke parlamenterên
HDP’ê di navbera 12 û 14’ê îlonê de serdana bajarên Meletî, Xarpêt û Dersimê yên bakurê Kurdsitanê kirin. Gunay û heyeta pê re li ser sê bajaran bi
gel û rêxistinên sivîl re hatin gelhev.
Gunay, di serdanên xwe yên her sê navendan de
balê kişand ser pirsgirêkên ku li Tirkiyeyê hene û got
ku weke HDP ew ê dengê kuçeyan bilind bikin û bi gel
re çareseriyê pêş bixin. Her wiha Gunay, rola Rêberê
PKK’ê ya di çareseriya pirsgirêkên Tirkiyeyê de jî
destnîşan kir û ji bo zext û nîqaşên li ser partiya wan jî
got ku civak ne neçarî Tifaqa Cûmhûr û Tifaqa Milet e.
Serokwekîlê Koma HDP’ê Sarûhan Olûç jî bi
heyetek parlamenterên HDP’ê re di navbera 14 û
16’ê îlonê de serdana bajarên Bedlîs, Çewlik û Mûşê
yên bakurê Kurdistanê kir. Olûç jî di serdanên xwe de
balê kişand ser zext û nîqaşên der barê kurdan de û
got ku kesên ku kurdan tune dihesibînin wê kurd jî
wan tune bihesibîne. Vê heftê jî wê Serokwekîla
Koma HDP’ê Meral Daniş Beştaş û Alîkarê Serokên
Giştî yên HDP’ê Tûncer Bakirhan jî li bajarên cuda
yên bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê serdanan bikin.

Meşa Cûdî û mafê welat
welat li mirovan tên kirin. Navên mirovan
li kuçe, kolan, dol û newalan tên kirin.
Hoker û pênaseyên zimanekî çavkaniya
xwe ji hêmanên xweza digirin. Bi demê re
her civakek dibe welatê xwe û welat jî dibe
gel. Ji hev cudakirina wan ne mimkûn e. Bi
hev re hene yan jî bi hev re tune dibin. Ev
têkilî herî zêde jî li Kurdistanê, di navbera
gelê kurd û xwezaya Kurdistanê de heye.
Heta ji ber ku yekem car ev hest û têgeh li
vir derketiye holê ji hemû cihên cîhanê û ji
hemû gelên din gelek xurtir e.
Îro dagirkerên Kurdistanê dixwazin
gelê kurd di tevkujiyê re derbas bikin û ji
holê rakin. Ji bo wê bi sedan salan e, êrîş

dikin. Hemû rêbazên hovane û dij mirovahî bi kar tînin. Ligel hemû êrîşên bêexlaq
û wijdanî jî nikarin gelê kurd ji holê rakin. Ji
ber ku kokên gelê kurd ew qas di kurahiya
vê axê de çûye, nikarin jê bikin. Di her
carê de kokên di kûrahiyên axê de cardin
şitil didin. Ji bo wê ev demek dirêj e dagirker heman êrîşan li ser xwezaya Kurdistanê jî pêk tînin. Dixwazin têkiliya gelê
kurd bi Kurdistanê re danî qut bikin. Ji bo
vê hemû rêbazan bi kar tînin. Bi awayekî
bêexlaq û bêwijdan êrîş dikin.
Êrîşên bi sedan salan e li ser gelê kurd
tên meşandin, niha bi awayekî hevdem li
ser xwezaya Kurdistanê jî tê meşandin.
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Gelek caran ev komkujî wekî ji bo rantê
pêk hatiye, tê fikirîn. Rast e, aliyek rantê jî
heye. Dagirker dixwazin hemû nirxên
Kurdistanê daqurtînin. Lê ji vê girîngtir, armanca van êrîşan tevkujiya kurd û Kurdistanê ye. Birîna têkiliya di navbera gelê kurd
û Kurdistanê de ye. Dizanin ku heta têkiliya
welat, ax, xweza û civakê nebirin, nikarin
serbikevin. Bi vê talan û tevkujiya daristanan, dixwazin kokê kurdan ê di kûrahiyên
axê de biqelînin. Bi vê boneyê êrîşên li ser
xwezayê parçeyek êrîşên li ser gel û civakê
ne. Divê wisa bê dîtin û helwest jî li gorî vê
yekê bê nîşandan.
Têkiliya xweza û mirov, xwedîlêderketina xweza û mirov ji asta em difikirin gelek
kûr û girîngtir e. Dema ingilîzan erdnîgariya parzemîna Afrîkayê dagir kirin, berî
her tiştî hewl dan têkiliya mirovên
çermreş û xwezaya wan xirab bikin.
Leşkerên ingilîz pêşiyê çal kolan, sewal xistin kêmînan û piştre rûyên xwe bi rejû û
teniyê reş dikirin. Leşkeran dengên wekî
çermreşan derdixistin û îşkence li sewalan
dikirin. Piştre jî sewal ber didan. Bi vî awayî
dema sewalan çermreş didîtin an êrîşî
wan dikirin an jî ji wan direviyan. Çermreş
jî ji sewalan aciz dibin.
Armanca vê yekê ew bû ku xweza û
civak ji hev veqete. Ji hev hez nekin. Li
hemberî hev hêrs bibin û hev neparêzin.
Dema civak ji xwezaya xwe hêrs bibe, bêguman ji bo wê ax û xwezayê ked jî nade,
naparêze û ji bo wê bedel nade. Niha dagirker vê polîtîkaya ingilîzan li Kurdistanê
dimeşînin. Bi bendavan çeman diçikînin, bi
topbaranê sewalan koçber dikin, bi birîn û
şewitandinê daristanan diqelînin. Kurdist-

anê bêxweza û sewal dikin. Bi vî awayî civakê neçarî koçberiyê dikin. Di encamê de
erdnîgariya me jî bêmirov dikin.
Meşa Cûdî ji bo vê yekê gelek girîng
bû. Vê meşê nîşan da ku gelê kurd di ferqa
polîtîkayên dagirkeran de ye. Nîşan da ku
dê van polîtîkayan vala derbixe. Çi bibe
bila bibe dê ji ber hîle, lîstik, dek û dolabên
dagirkeran ji xwezaya xwe sar nebe. Dê
xwedî li çiya, dol, newal û çemên welatê
xwe xwedî derkeve. Dê sewalên erdnîgariya xwe biparêze. Dê hertim ji bo wan
bedel û ked bide. Bi vê meşê erdnîgariya
Kurdistanê şad û bextewar bû. Her çiqas
demên dijwar derbas bike jî xwezaya Kurdistanê dît ku gelê wê tu carî dest jê bernade. Ji bo wê dol, newal, çiya, deşt, çem,
daristan, çûk, mar û sewalên Kurdistanê jî
tu carî ji gelê kurd naxeyîde.
Gelê kurd û erdnîgariya Kurdistanê
dê heta hetayê hev biparêze û hembêz
bike. Dê ji hev hez bike û di ber hev de
kedê bide. Bi vê meşê hemû kevir, dar,
pel û sewalên Kurdistanê di 17’ê mehê
de ev yek hîs kir. Ev hîs ji hemû tiştî mezintir û girîngtir e. Dengê sloganên
meşvanan gihîştin rehên herî biçûk ên
darên Cûdî û tevahiya Kurdistanê. Ew
kokên ku coşa xwe ji salan û meşê girtin
dê hê zêdetir û xurtir derkevin. Dê bi kulîlkên xwe li rûyê welatparêzên Kurdistanê bikenin. Dê bi bêhna xwe ya xweşîk
hêza berxwedanê bidin hemû şerkerên
Kurdistanê. Meşa Cûdî cardin nîşanî dost
û dijminan da ku tu hêz nikare me ji
Kurdistanê û Kurdistanê jî ji me qut bike.
Lê ev meş û têkoşîn naqede. Bêguman hesaba vê talan û tevkujiyê jî dê
zêdetir bê pirsin. Berî her tiştî jî ev
hesap dê ji hevkaran û xayînan û piştre
jî ji dagirkeran bê pirsîn. Heta siya dagirkeran li ser axa welat hebe dê bi rê û
rêbazên cuda berdewam bike.
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xwebûn
Serbest

Dr. Îsmet
Konak
Dinya de nika di metodê şerî estê. Yewin
şero konvansîyonel o, diyin şero hîbrît o.
Ma raver tenê qala şerê konvansîyonelî
bikerê. Çekuya “konvansîyonel” yena zaf
manayan. Warê leşkerî de na çekuye sey
manaya “tradîsyonel” yena şuxilnayene.
Yanî şero tradîsyonel vanê. Nê şerî de
artêşê întîzaminî pêkewtiş kenê. Labelê
mîyanê çekanê ke bi destê dewletan yenê
şuxilnayene de çekê nukleerî çin ê.
Şero hîbrît, şerê konvansîyonelî ra
çend hokan ra cîya beno. Çekuya “hîbrît”
yena manayanê sey “têvereşte, têtewr”.
Şerê hîbrîtî de safî pêkewtişo çekdar çin
o. Mucadeleyo psîkolojîk, hêrişo sîber,
lejê enerjî, ambargo, hêzê caardişî,
kiştişê merdimanê dewlete zî estê. No
pênamekerdiş reya verêne hetê Frank
Hoﬀmanî ra serra 2007î de ame gurenayene. Hoﬀmanî no tabîr seba
îfadekerdişê teknîk û taktîkanê Hîzbullahî
gurenaybî. Ma zanê ke Hîzbullahî wextê
şerê 2006î de vera Îsraîlî nê teknîk û taktîkî şuxilnayî. Tabîrê Hoﬀmanî nika dinya
de warê zanistî de xeylê bale anjeno.
Şero hîbrît nê aşmanê peyênan de bitaybetî mabênê Rûsya û Ukrayna de qewimîyeno. Birastî şer tena mabênê înan de
nê, mabênê blokê rojawanî û Rûsya de zî
vakî beno. Hetêk ra artêşê întîzaminê wird
hetan pêkewenê, hetekê bînî ra metodê
bînî şuxilîyenê. Nê şerî esasî serra 2014î
de destpêkerdbî. Ê tarîx ra nat ma çimdarîya metodanê cîyayan kenê. Serekkomarê Ukrayna Vîktor Yanukovîç o wext bi
destê hêzanê ke welatanê rojawanî ra
çeke girewtbî ame wezîfe ra girewtene.
No hewldayîşê rojawanî çimê Rûsya de
derbeyêke bî. Çike Yanukovîçî bê weçînitişî
wezîfeyê ci caverda.
Ukrayna Seba Rûsya her tim kolonî ya.
Wazena ke no kolonî mekewo destê kolonyalkerdoxanê bînan. Nê semedî ra serê
herdê Ukrayna de şerê hêzanê serdestan
yeno ca. Hukmatê ke Ukrayna de şarî
îdare kenê qet xoser nêbîyî. Yan “facto-
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Şero hîbrît: Rûsya û welatê rojawanî

tumê” Rûsya yan zî Amerîka bîyî. Key ke
îdareyê Ukrayna binê destê Rûsya ra vejîya, nêrazîbîyayîşê rûsan zî zaf giran bî.
Vera şîyayîşê Yanukovîçî raver Kirim bi
destê Rûsya ame destsernayene. Bado
îşxalkerdişê Rûsya Donetsk û Luganskî ser
o dewam kerd.
Mabênê dewletanê îşxalkeran de
“quîd pro quo” qewimîya. Îşxalê Rûsya ra
tepîya na rey welatanê rojawanî vera
Rûsya tayê hêzê caardişî kerdî. Yanî metodê şerê hîbrîtî şuxilnayî. Çend şî, îdareyê
Ukrayna hîna zaf nêzdîyê rojawanî bî. Verî
olîgark Pyotr Paraşenko bi hetkarîya rojawanî ame îqtîdar. Dima komedyen Volodîmîr Zelenskîyî herinda ey girewt. Wirdî
serekkomaranê Ukrayna xizmetê olîgarkanê Ukrayna kerd. Ê olîgarkî bi welatanê
rojawanî wayîrê tayê têkilîyan bîyî. Roja-

wan bitaybetî vera tevgerê Stepan Bandera bêveng mend. Her ca de peyker û
bustê ci ameyî viraştene. Nameyê Lenînî
ûsn. kuçeyan û caddeyan ra ameyî wedaritene. Welatanê rojawanî paştî daye îdarekaranê Ukrayna. Çike ê hema vera mêrasê
Yewîya Sovyetan şer kenê. Yanî merdeyanê sosyalîstan ra zî tersenê. Paştîdayîşê
tevgerê Bandera oncîna metodêkê şerê hîbrîtî bî.
Rûsya serra 2014î ra heta 2022 amadekarîya îşxalê hîrayî kerdbî. 24ê sibata
2022î de kewte bajaranê Ukrayna yê sey
Çernîgov, Harkov, Marîupol, Herson, Zaporîjya, Melîtopolî. Putînî roja ke hêrişî dest
pê kerd vat ke ê do Ukrayna neonazîyan ra
pak bikerê. Seba îşxalê xo “sebebo lazim”
viraşt. Dima tayê cayê Harkovî, Marîupol,
Herson, tayê warê Zaporîjya, Melîtopol,

Berdyansk ameyî destsernayene. Gelo nê
bajarî destê Rûsya de bimanê, tîya de zaf
vurîyayîşo radîkal beno? Qet hêvîya mi çin
a. Pergalo olîgarşîk o ke Rûsya de hukm
keno nê bajaran zî gêno binê bandora xo.
Şarê rûsî bizano ke paştîdayîşê Putînî yeno
manaya paştîdayîşê olîgarkan.
Kolonyalkerdiş do vera şarî zafêr bibo. Putînperestîye do şarê rûsî rê xizanîye û xem
bîyara. Putînî bi nê şerî seba şarê rûsî dafike amade kerde. Şer çiqas ke dewam bikero, “patrîotîzm” do hende gandar bibo.
Patrîotîzm vera tîranan çimê şarî kor keno.
Welatê rojawanî vera hêrişanê Rûsya
reyna beşdarê metodanê şerê hîbrîtî bîyî.
Hem warê ekonomîkî hem zî warê enerjî
de tayê gamê girdî ameyî eştene. Nêzdîyê
800 şîrketî bazarê Rûsya ra vejîyayî. Mîyanê nê şîrketan de xeylê şîrketê

şinasnayeyî estê: Starbucks, McDonald’s,
Apple, Samsung, Mercedes, IKEA, Renault,
Volvo ûsn. Gelo herinda nê şîrketan de se
bî? Şima vanê qey beşê nî şîrketan seba
şarî şuxilîyenê. Qetî nê. Pergalê olîgarşîkî
de her tim “kar” dîyarker o. Ma eşkenê
tayê nimûneyan bidê. Mîsal şerî ra verî
Rûsya de 850 beşê McDonald’sî estbî. Olîgarko ke nêzdîyê Kremlînî yo Aleksandr
Govorî nê beşî pêro herînayî. Logoyê
marka avurna û nika sermayeyê xo zêdîneno. Yew nimûneyo bîn Starbucks o.
Rûsya da 130 beşê nê şîrketî estbî. Hunermendê rockmuzîkî Tîmatî û hemparê ci
Anton Pînskîyî beşê nê şîrketî herînayî.
Starbucks nika binê nameyê “Stars Coﬀee”
aktîvîteya xo ano ca. Tîmatî zî nêzdîyê Putînî yo. Verî ey seba Putînî deyîrêke
viraştbî. Nameyê deyîre “Putîn embazê
min o tewr baş o” bî.
Rojawanî warê ekonomîkî de zî vera
Rûsya tayê gamê tesîrdarî estî. Bitaybetî
gaz seba ekonomîya Rûsya muhîm o. Coka
xeta lule ya vakurî ya gazî ameye betalkerdene. Eke na xete akerde bibîyayêne, serdestîya Rûsya welatanê Ewropa ser o
zêdîyayêne. Dewleta Amerîka xurtbîyayîşê
Rûsya asteng kerd. Bado hêzanê caardişî
warê enerjî de bêmabên dewam kerd.
Welatanê Ewropa herînayîşê neftî zî sînordar kerd. Ê wazenê ke butçeya Rûsya
biriznê. Labelê heta nika ekonomîya
Rûsya zêde zîyan nêdî. Tena “resesyon”
esto. Bankaya Merkeze ya Rûsya heta
nika bi serkewtişî ekonomî “stabîlîze”
kerd. Aye destûr nêda ke enflasyon berz
bo. La eke şer derg beno, ekonomîya
Rûsya do xirab biba.
Ukrayna de şerê kolonyalkerdoxan
bişîdetî dewam keno. Nê rojan artêşa Ukrayna ti vanê hêrişê Rûsya kena û aye tayê
bajaran ra peyser erzena. Demê ameyoxî
de her îhtîmal esto. Netîce de ez wazena
vatişêkê Lenînî tîya de îqtîbas bikerî. Vano
ke “Pawitişê welatî birastî vera cergêka kapîtalîste pawitişê cergêka bîne yo.”

Azmûna derdorê ya bi navendê re didome -I
Nizamettin Ozturk

***

Di nava dîroka mirovahiyê de sazbûna
dewletan wiha asayî nebûn. Gelek dewlet û împaratorî di nav gola xwînê de
hîm avêtiye û li ser vê hîmê bilind bûne.
Hinek dewlet jî li gorî daxwaza gelan bi
mûzakerekirinê damezirîne. Tê zanîn ku
her dewlet bi pergalekê xwe bi rê ve
dibe. Lê kîjan feraset û hêz vê pergalê
bi destê xwe xistibe ew dibe desthilat.
Desthilatî ji bo emrê xwe dirêj bike;
pergala heyî li gorî hişmendî ya xwe
(qet nebe) kêm be jî sazûman dike. Ji
ber vê yekê hemwelatiyan bi her awayî
dişopîne û kontrol dike.
Bêguman, tevilê welatî nakevin vê
rêzê. Welatî dixwazin li gorî raman,
çand, zimanê dayika xwe û bi bawerî ya
xwe azad bijîn. Lê desthilatî li hemberî
wan kom û civakan qet erênî nêz nabe.
Ser wan helwestan di nav civakê de
nexweşî û nerazîbûn derdikeve. Wa ye,
piranî rêxistin ji ber wan sedeman tên
avakirin.
Desthilatî kîjan feraset û hêz dibe
bila bibe; xwe xwedî ‘navendê’ dihesibîne. Ji hêla din ji kesan heya civakên
berfireh, ji ber ku muxalefet in li ‘derdorê’ dimînin û wisa jî tên pênasekirin.
Ev cudatî, di navbera navend û derdora
dijayetiyê qet kêm nake. Dijminatiyê
gav bi gav zêde dike, piştre bi destê
hêzên çekdarî tên derbkirin. Ev jî ji bo
xurtkirina ‘desthilatiyê’ û parastina ‘pergalê’ ye.

Di demên dawiya Împaratoriya Osmanî de Siltanê 2’yemin Abdulhamîd bênavber 33 sal hikum kir. Li gorî
çavkaniyan; 33 sal di nava tengasiyê de
derbas bûn. Siltan ji bo desthilatiya xwe
dikeve nava hewldanan. Armanc ew e
ku xwe ji vê tengasiyê xelas bike. Çare çi
bû? Serê xwe bi vê pirsê diêşand. Çareya
herî maqul “ola îslamiyetê “ li hemû dinyayê pêş bixe û serwer bike. Armanca
wî ya sereke ev bû. Siltan, ola îslamê bi
tenê ji bo baweriyê bi kar neanî! Ji xwe re
kir ‘navnas’ û li ser navê xwe (Xelîfe)
xutbe dida xwendin. Ya herî balkêş ew bû
ku ol kiribû tevgera raman û birdoziyê.
Di wan deman de 1893’yan de rêxistina
bi navê “Cemiyeta Îttihat û Terakî” bi dizîka saz bû. Ev jî hemberî ‘îstîbdata’ Siltan
Abdulhemîd hatibû rêxistinkirin. Bi vê
rêxistinê re hîma ‘navendî’ hat avêtin!
Bêşik armanca wan jî hebû: Ya sereke Siltan ji ser textê peyakirin û berdevam kirina kargeriya meşrutiyetê bû. Ev rêxistin
di nav demekî kurt de mezin bû li her
derê welat belav bû. Dîsa li gorî çavkaniyan, di nav endamên cemoiyetê de, Mistafa Kemal û hevalên wî yên nêz jî cih
girtine. Ji hêla Siltanê 2’yemîn Abdulhemîd li ser cemiyetê lêpirsin hat destpêkirin. Di nav vê rewşa tevlîhevî de, dijî
“Cemiyeta Îttihat û Terakî” raperîna 31’é
Adarê da destpêkirin. Lê erzan xilas bûn.
Lewre ji herêma Rumeliyê, bi navê
‘Artêşa Rumerlî’ xwe ji ber raperînê xilas
dike.

Di vê navberê de Enver Paşa, Talat
Paşa û Cemal Paşa di bin bandora Almanan dimînin û dewleta Osmanî tevî
Şerê Cîhanê yê 1’emîn dikin. Ancax di
dawiya vî şerî de, dewleta Osmanî têk
diçe û dewleta Osmanî ji hêla wan
paşayan ve ji holê radibe.
Îcar, di 1919’ê, 15’ê Sibatê, ji ber
hinceta dagirkirina Stenbolê, li wir komeleyek koka xwe ji ola islamê digire bi navé
‘Cemiyeta Tealî-î Islamî’ tê birêxistinkirin.
Ev cemiyet ewilî ji bo karên ‘pîşetî’ û wekî
din xwe pênase dike, lê lingê kazê ne
wiha ye. Bi destên çend kesên ‘oldar’ ên
navdar di bin de vedigerînin komaleyek ji
bo raman, siyasî û civakî. Jixwe ev ko-

mele alîgirê xilafet û saltanatiyê bûye. Ya
din jî li hemberêî “Kuvay-î Milliye” ye siyaset dimeşînin. Li ser vê yekê komele di
1922’an de tê qedexekirin.
***

Piştî van bûyeran komara tirk ava bû.
Ev jî xwedî pergalekê ye ku koka xwe ji Îttihat û Terakiyê girtibû. Ji bo vê yekê di
navendê cihê xwe girt. Kazim Karabekir û
hevalên wî yên nêz li ser dika siyasetê
xuya dikin. 1924’an de bi hev re partiyek
bi navê ‘Firqeya Komarê ya Terakî Perwer’ saz dikin. Li gorî çavkaniyan çirok û
aqûbeta vê partiyê kurtayî: ev partî di
nav komarê de muxalefeta yekemîn e. Ev

jî dixwazin xwe bigihejînin navendê û li
wir cih bigirin. Beriya sazbûna vê, di nav
damezrîner R. Orbay komarê rexne dike,
dû sazbûnê demek şûnde, kesên muxalifên komar û pergalê tên derdora vê partiyê dicivin û li ser hestên ‘oldarî’
propagandayê dikin, ev tiştên tên qewimandin ‘dibe pêşketina olê’. Ev bûyer dicivin ser hev û 1925 meha sibatê
serhildana Şêx Seîd destpê dike. Desthilatî rexneyên tuj li wan dikin. Partiya ku
Kazim Karabekir, li gorî zagona “Takrîrî
Sukun” bi hinceta dozên li ser rêvebirinê
hatî vekirin û çalakiyên paşverûtî (îrtîcayê) 1925’an 3’yê hezîranê bi biryara
lijneya wezaretê hate qedexekirin.
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Tirkîya DAIŞî rê ‘kuryeyîye’ kena
Dewleta tirke seba ke DAIŞ serkewte bibo her paştîye daye. Ci rê çekî erşawitî. Cergê
cîhadîstî nêweşxaneyan de tedawî kerdî. Yew zî sînorê xo ra xeylê merdimî resnayî ci
Merkezê Xeberan
Tirkîyaya ke bi DAIŞî wayîrê têkiliyanê
xorîyan a ci rê merdiman peyda kena.
Tayê endamê rêxistine ke bi destê hukmatê tirkî tewrê DAIŞî bîyî zaf çî eşkera
kenê. Eyşe Selîma turkîstanije serra
2014î de bi 3 domananê xo remaye Tirkîya. Tîya de nêzdîyê 2 serrî mende û
serra 2016î de pê domanan şîye Reqa.
Dima tewrê DAIŞî bîye. Uca de bi endamêkê kokimî yê rêxistine zewicîyaye.
Eyşe Selîme derheqê prosesê
tewrbîyayîşê xo wina qisey kena: “Tirkîya de xeylê turkîstanijî ciwîyenê. Seba
ke înan bişirawê Sûrîya Tirkîya de tayê
cemaetî û dezgehî estê. Idlîb de zî cemaetê winayênî estê. Seba ke ez şêrî Sûrîya turkîstanijêkî ez gêra. Ez nêzana ey
çara hûmara telefonê mi girewtbî. Mi rê
vatêne Sûrîya de banê bêpereyî estê. Ey
vatêne ‘şorê dewleta Îslamî’. Xora zaf
kesî seba şehîtbîyayîşî ameyêne Sûrîya.”
‘Xeymanê ma veşnenê’
Eyşe Selîme nika kampa Holî de
manena. Selîme derheqê şertanê
kampe de wina qisey kena: “Cuya
kampe xeylê çetin a. Mi xo vîr ra kerd ke
lepikanê xo bîyara. Destê mi akerde yê.
Nika cinîyî pêro qayîtê destanê mi kenê.
Tîya de cinîyî vera ma teda kenê. Eke ma
hetê înan de nêbê yan sey înan nêciwîyê o wext xeymanê ma veşnenê. Ma
pêro mecburî yê ke çarşefa sîyaye pêgêrê û goreyê şerîatî têbigêrê.”

‘Sînor de raştê leşkerî nêameyî’
Cinîya bîne Elbîna Ebdulselam Ebdullahe ya ke Rûsya ra ya derheqê
şîyayîşê xo yê Sûrîya de wina vat: “Ez,
mêrde û domanê mi tede serra 2016î
de Rûsya ra pê teyara ameyî Tirkîya. Ma
Tirkîya ra zaf asan derbaz bîyî Sûrîya.
Sînor de qet raştê leşkerî nêameyî. Ma
xeylê wext Tirkîya de mendî.”
‘Ma nêwazenê tîya de bimanê’
Elbîna Ebdullahe wayîrê 3 domanan
a. A zî kamp de raştê persgiran yena. Ebdullahe wina pare kerd: “Mabênê ma cinîyan de her tim persgirî estê. Ê ma
sûcdar kenê ke ma dewleta Îslamî ra vejîyayî. Ma nêwazenê tîya de bimanê.

Domanê mi tîya de perwerde nêgênê.
Domanê ke kamp de yê rê kiştişê merdimî û îşkencekerdişî musnenê. “
Îstîhbaratê Tirkîya bi DAIŞî
Mabênê hukmatê tirkî û DAIŞî de
her tim têkilîyê xorî estbî û hema
dewam kenê. Xora çend serrî verî Îlyas
Aydinî (Ebu Ubeyde) yanî emîrê DAIŞî yê
Tirkîya ame destbendkerdene û ey her
çî îtîraf kerdbî. Ey vat ke temsilkaranê
DAIŞî bi îstîhbaratê Tirkîya (MÎT) tayê
kombîyayîşî kerdî.
Mîsal qetlîyamanê Pirsûs û Anqara
ra verî wirdî terefî ameyî têhet. Yeno vatene ke hukmatê tirkî qestî vernîya nê
qetlîyaman nêgirewte. Oncîna goreyê

îtîrafanê Aydinî Tirkîya de grûbêka bi nameyê “mektebil türki (masaya tirke)”
esta û na grûbe DAIŞî reyde wayîrê têkilîyanê îdeolojîkan a. Rixmo ke îstîhbaratê Tirkîya na grûbe zanena, asteng
nêkena.
‘Cergî ameyî tedawîkerdene’
Derheqê cerganê nêweşan yê DAIŞî
de zî çend serrî verî tayê xeberî vejîyaybî. Mîsal Mersîn de hemşîrayêke
wina qisey kerdbî: “Çi wexto ke Sûrîya ra
xeylê merdimê dirbetînî yenê ardene
nêweşxane. Ez hayîdar bîya ke nê dirbetinê peyênî leşkerê DAIŞî yê. Ez zaf
xemgîn bîya. Seba ke mi nê merdimî tedawî kerdî zaf şerm bî.”

Wa Tirkîya de tena ziwanê tirkî nêbo
Nevîn Alkan
Komeleya Cigêrayîşê Ziwan û Kulturî yê
Mezopotamya (MED-DER) 7ê êlule de
yanî roja çarşeme raporê Merkezê
Cigêrayîşanê Warê Sosyopolîtîkan
(MCWS) ê derheqê eleqeyê vera kursanê ziwanê dayîke yê kurdkî bi
kombîyayîşêkê çapemenîye banê komele de eşkera kerdbî. Îdarekarê Merkezê Cigêrayîşanê Warê Sosyopolîtîkan û
MED-DERî tewrê eşkerayî bîyî. Goreyê
îstatîstîkan her çend ke 2012 û 2013î de
ziwanê dayîke mekteban de sey dersa
weçînite ameye dayene zî hema waştişê
perwerdeyê ziwanê dayîke nêameyo
caardene. Vera astengîyan de çend şino
eleqeyê vera kurdkî zedîyeno û kursî
zafêr benê. Bitaybetî wextê pandemî de
eleqeyê vera kurdkî zêdîya.
Hetê bînî de goreyê raporê Merkezê
Cigêrayîşanê Warê Sosyopolîtîkan û
MED-DERî wextê pandemî de serra
2020î de 292 kesî tewrê kursanê kurdkî
yê online bîyî. Na hûmare serra 2021î
de bîye 397 û serra 2022î de zî bîye 803.
Serra verêne 34 bajaranê Vakurê Kurdistanî û Tirkîya ra û Amerîka, Ewropa,
Başûr û Rojhelatê Kurdistanî ra
tewrbîyayîşî zêde bîyî. Serra diyîne 41
bajar û emser zî 43 bajaran ra wendekarî bîyî. Zafê wendekaran cinî, wendekar û ciwan ra pê ameyî. Serranê
verênan de zafê wendekarî kurmanc bîyî
la emserr hûmara kesanê ke gorankî, dimilkî û sorankî qisey kenê zêdîyaye.
Derheqê babete de Hemserekê
MED-DERî Rifat Ronîyî qisey kerd û
îfade kerd ke ziwanê kurdkî ganî bibo
ziwanê perwerdeyî.
Ronî dîyar kerd ke seba
netewebîyayîşî perwerdeyê bi ziwanê

dayîke şert o û wina vat: “Destpêkê
prosesê serra newe ya perwerdeyî ra
ver ma hadreyîya xo kerde. Serra 2017î
ra nata no 5 serrî yo ke komeleya ma
gure û xebatan rayîr bena. Mîyanê
serre de di prosesê ma estî ke ma
qeydê wendekaran gênî. Nê termînan
de wendekarî muracatê ma kenê. Ma
sewîyeyê destpêkî ra heta sewîyeyê
mamostayî qeydanê înan gênî.
Qedîyayîşê nê sewîyeyan ra dima kesê
ke baş tewrê atolyeyanê ma benê û bi
serkewte termîn qedînenê belgeyanê
xo zî herînenê.”
500 hezar mamostayî lazim ê
Ronî dewamê qiseykerdişê xo de
îfade kerd ke înan eşkerayîya xo de raporê xo rayaumumî reyde pare kerdî la
sewbîna çîyê ke ê vajî zî esto û vat: “Ma
qala termînê newe yê perwerdeyîye
kerd. Ewro gama ke qala hûmara şarê
kurdî yena kerdiş, ma qala 30 mîlyon
şarê kurdî kenê. 82 mîlyon nufusê nê
welatî esto. Eke nê welatî de 30 mîlyon
kurd bibî, o wext ganî mîlyonek û 500
hezar mamostayî seba perwerdekerdişê

Seserra
kultur û ziwanî
Ronî vat ke waştişê ma oyo ke seserra ke bê komarî derbaz bîye
de şar û pêro neteweyê Tirkîya
bê heq û azadîye ciwîyayî. Na
seserre seba demokratîkbîyayîşê
welatî wa biba seserra heq û
azadîya kultur û ziwanê neteweyanê bînan.

ziwanê kurdî bêrî wezîfedarkerdiş. Eke
na rewşe çarçewa heq û azadîyan de
bêra ercnayîş baş beno. Welatêkê demokratîkî yo ke tede şarêk wayîrê 30 mîlyon nufusî yo û bi mîlyonan domanê ci
estî, seba ziwanê dayîke û domanê kurdan 500 hezar mamostayî lazimî. Seba
ke ma bieşkî nê welatî de problemê ziwanê kurdî çareser bikerî nê şertî
ferz î.”
Heqê perwerdeyî ferz o
Ronî tewr peynî bale ant
astengîyanê ke heta nika vera
ziwanê kurdî û perwerdeyîya
ziwanê dayîke de virazîyayî ser
û wina vat: “Şar û neteweyê
sewbînî yê ke nê welatî de ciwîyenê û heqê perwerdeyîye
ra tepîya mendî zerarê maddeya 42. vînenê. Goreyê
na madde yeno

vatiş ke ‘nê welatî de vîşêrê ziwanê tirkî
tu ziwanêk de perwerde nîno dayîş’ .
Ganî bêro raştkerdiş yan zî Qanûnê Bingeyînî ra temamî bêro vetiş. Hetê bînî ra
dewleta Tirkîya vera maddeyanê 17, 22
û 30î yê Pêkerdişê Heqê Domanan ê
Neteweyanê Yewbîyayeyan ê ke raşte
raşt kultur û ziwanê şar û
neteweyan eleqedar kenê de astengî ronaya.
Tirkîya pê nê
kerdişanê xo
wazena ke ziwanê kurdî û
estbîyayîşê
kurdan bêro
çînkerdene. Ma
qetî nê qebul nêkenê.”
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Helîn
Uzel

Koyanê
Kurdistanî de
pawitişo rewa
Di cewhera xozaye de xopawitiş çalakîya estbîyayîşî yo û heme ganîyî
wayîrê nê mekanîzmayî yê. Ganîyî ke
mekanîzmayê înan ê pawitişî çîn o,
nêşîkenê estbîyayîşê xo bidomnê,
coka mîyanê gerdûn û xoza de heme
ganîyî seba estbîyayîşê xo, xo pawenê. No zî çîyo ke rewa yo.
Nimune; gulîy xo bi telî pawenê,
merdimî zî bi reaksîyon û bi refleksan xo pawenê. La dewleta Sumeran
ra heta sîstemê modernîteya kapîtalîste, hêzêy serdestan her tim hewl
day di şexsê cinîyan de nêy mekanîzmayê xopawitişî orte ra wedarê û bîyarê astêka ke komel nêşiko xo
bipawo. Verva nêy zîhnîyetê
pederşahî, merdimayî her tim xo ver
da û estbîyayişê xo pawit. La reyna zî
hêrişê ke bi destê camêrdan yenê
kerdene, heta roca ma ya ewroyî bi
metodanê cîya cîyayî û bi hawayêke
hovî yenê domnayene.
Wazenê kurdan çinê bikerê
Di roca ma ya ewroyêne de no
zîhnîyeto gemarin o ke estbîyayîşê
xo ro ser zilm û zordarî domneno, xo
komelanê bindestan ser o dano
teber. Tirkîya de hetê dewlet û hemkaranê înan ra verva komelê kurdan
di şexsê cinîyan de polîtîkayê
qirkerdişî yenê domnayene. Hema
vacê her roce bi desan cinîy yenê
kiştiş, raştê tecawiz û şîddetî yenê.
Tecawizkar û qetilkarê cinîyan zî
hetê dewlete ra yenê pawitiş. Dewlete Vakurê Kurdistanî de ciwananê
kurdan rê madeyê hişber, fihuş û sixurtî ferz kena. Wazenê nêy çîyê ke
exlaqê civake xeribnenê, normalîze
bikerê. Bi naye reyde wazenê komel
û kulturê kurdan çinê bikerê.
Verva qirkerdişê komelî, bi
serkêşîya Rayverê Şarê Kurdî Abdullah Ocalanî îdeolojîyêke seba komelê azadî ameye avervistene. Di
encamê na keda fîraze de ciwananê
kurdan dest bi tekoşînî kerd û verê
xo da koyanê Kurdistanî. Seba
pawitişê kamîya xo, şerrê estbîyayîş
û çinêbîyayîşî kenê. Her roce verva
hêrişê bi sîlehê kîmyewî yê qedexeyî
xo ver danê. Heme dinya zî verva na
hovîtîya ke yena kerdene bêveng a.
Heta ewro civakêk çîn o ke verva sîlehê kîmyewî eşka xo bipawo. La ewladê şarê kurdî verva nê sîlehan û
teknîkê averkewteyî bi bawerîyêka
girse şerr kenê û kamîya kurde pawenê. Gere ma zî tekoşînê ewladanê
kurdanê ke serê koyan de verva
dişmenê şarê kurdî şerr kenê berz
bikerê û kamîya xo bipawê. Na zî bi
avervistişê xopawitişê rewayî
beno. Rayverê Şarê Kurdî Abdullah Ocalan pawitişê rewayî zêy
prensîbê bingeyin ê cuye biname
keno û wina vano: “Komelo ke
tede mekanîzmayê xo yê
pawitişî çînê bo, kole yo û dîlê ci
ameyo girotiş. Her çende ke
hêzê pawitişê komelêkî estbo, o
komel wina azad beno.”
Şaro kurd vizêr zî estbî, ewro
zî esto û do na ra dime zî
estbîyayîşê xo bidomno!
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Kê çi got?
Deyndar
Mendo

Çilvir Silêman

Li welatekî Çilvir Silêman an jî Silêmanê Çilvir
hebûye, tu kesî nekariye erz û eybên wî pîne
bike. Ji ber vê sedemê jî jê re Çilvir Silêman
gotine. Bi demê re peyva Silêman ji navê wî
çûye, lê Çilvir maye.
Dîsa dem çûye, dewran çûye, Çilvir Silêman yekcar ji exlaq derketiye ji ber vê yekê jî
‘e’ û ‘k’yeke kurdî li çilviriya navê wî zêde
bûye her wiha navê wî bûye Çilvirek û Çiltirek. Bi vî awayî êdî ev nav bûye navê wî yê
heq û heqîqî. Gel heqîqeta karekterê wî bi
navê wî yê Çilvir, Çilvirek û Çiltirek tacîdar kiriye. Dîsa li wî welatî gelek kes û bizavên polîtîk jî li navê Çilvir Silêman etîka polîtîkayê
barkirine û mîna kesekî bêesl û bêfesil pênase
kirine. Ev 6 sal in ew wezîr û rezîlê karê navxweyî yê welatê xwe ye. Ji 2016’an û vir ve 40
caran gotiye wan PKK qedandiye û dîsa bi
awayekî bêbinî xwe ranegirtiye û gotiye “em
ê heta 29’ê cotmeha 2023’yan yek ferdî ji
PKK’ê nehêlin û tune bikin”.

Tiştanok (mamik)
Me dîsa ji we re çend
tiştanok anku mamikên
xweş amade kirine. Her
wiha em dixwazin hûn jî ji
kerema xwe mamik û
tiştanokên li ba xwe ji me
re bişînin emila rojnameyê da ku em wan jî
biweşînin.
1- Mamê mino
Tiştek xweşik heye

Xwedê ew daye,
Zana û roniye
Heft derî lê ye
Kî nezane bê mêjî ye
Ew çi ye?
2- Mamê mino
Ji goşt û hestî ye
Pênc şax û bi destî ye
Sed û yek huner lê ye
Li heywana pê ye
De bêjin ev çi ye?

Bersivên me ev in:
1 - Serî 2 - Tilî û dest

XAÇEPIRS

Dizî

Rizayê Hezroyî
Li welatê me karê herî hêsan û
paqij dizî ye! Ji ber ku
hem mirov di demeke
kin de dewlemend dibe
û hem jî cezayê diziyê hindik e. Dizî jî ducure ne,
diziya bi şevê, yanî diziya
bi dizî û diziya
rojê, yanî
diziya
alenî.
Diziya
li pêş
çavên
civakê
jî bê şirîk
nabe. Ji bo vê
diziyê jî divê şirîkek te yê
bi hêz hebe, wekî

midûr, walî yan jî Baqan.
Li tirkiyeyê cezayê van dizan nîne. Lê li
aliyê din (dinyaya din) çi dibe ew jî ne diyar
e. Li gora ola îslamê divê hemû diz biçin dojehê, lê ji van dizan yek çûbû Buhûştê û
bibû mijara lêpirsînê. Yek ji kesên li buhûştê
dipirse: Gelo çima ev diz hatiye
buhûştê?
Jê re dibêjin wî şirîkê
xwe yê diz kuştiye loma.
Dizekî ku hevalê xwe yê diz bikuje xwedê wî efû dike, loma ev
diz hatiye buhûştê.
Di dema serhildana şêx Seîd
de jî kesên ku şirîkê xwe yê
têkoşînê dikuştin dewletê wan
efû dikir.
Tu, tu bî,
ne diziya
dewletê û
ne jî diziya
xwedê bike, lewre herdû jî
murovan efû nakin, lê ku
tu diziya kurdan bikî yan
jî kurdekî bikujî, herdû jî
dibêjin ji min re çi!!!

Ji çepê ber bi rastê de
3 - Şînkahiya ku zebeş, betêx û hwd lê dikeve. 5 - Cînaveka şanîdanê ya nêzîk.
7 - Hê, hêja. 8 - Nexweşiya ku germahiya laşê mirov zêde dibe. 9 - Rih.
13 - Lihevhatin, xweşî. 14 - Zeviya ne bejî. 16 - Parçe, ne bi tevahî hinek ji yekeyekê.
19 - Mal û milkê ku ji bavan ji bo zarokên wî dimîne. 20 - Yan. 21 - Edalet.
22 - Har, bêhiş. 25 - Noteyeke muzîkê. 26 - Ekonomî
28 - Li gorî islamê pira ku divê mirov roja qiyametê di ser re derbas bibin.

Ji Jor ber bi Jêr de
1 - Karbeşî, şirîkatî.
2 - Weke, wekî.
3 - Noteyeke muzîkê.
4 - Bajarekî bakurê Kurdistanê.
6 - Daketin û hatina berf û baranê.
10 - Bajarekî bakurê Kurdistanê..
11 - Çavdêrî.
12 - Çê, qenc.
15 - Bawerî.
17 - Fêkiyek zivistanê yê biyanî.
18 - Paytexta Fransayê.
20 - Meheke biharê.
23 - Nîşe.
24 - Cil û bergekî ereban.
27 - Kar û xebat.

bersiva hefteya borî

Çil virên Çilvir Silêman
Di sala 2016’an de 7 caran 7 virên rengorengo pekandiye. Naveroka virên wî yên
2016’an wiha ne: “Bila baş zanibin meha gulanê dê ji bo wan baş derbas nebe, bila her
kes zanibe heta meha gulanê dê tu kes nekaribe navê PKK’ê hilde. Em tenê li dijî wan
natêkoşin, em wan tune dikin. Em dê bi teknîkê wisa bikin ku dê hew karibin serê xwe ji
şikeftan derbixin”.
Di sala 2017’an de 11 caran 11 virên girover û qerase ji devê wî derketine. Bêpîvan
berdaye lê ji bo wî pîvan bêpîvanî ye ji ber
ku doxîna devê wî tuneye. Naveroka virên
wî yên 2017’an wiha ne: “Bi biryardariya serokkomar û hikûmetê, bi wêrekiya hêzê û bi
baweriya miletê me, em ê koka wan vekolin
û ji ser vê axê bavêjin. Em ê wisa bikin ku
êdî heta hetayê dê tu kes nekaribe navê
PKK’ê hilde. Em ê navê PKK’ê jê bibin û ji vî
welatî bavêjin. Em dixwazin hûn baş bizanibin heke em PKK’ê li vî welatî nexin bin erdê
em nemerd in”.
Di sala 2018’an de 5 caran 5 virên wekî
serencama meseleyê kirine. Naveroka virên
wî yên 2018’an wiha ne: “Hema bibêjin bermahiyên wan mane, PKK nefesa xwe ya
dawî dide. Bi oparasyona Kandîlê re em ê
kun û kortalên wan jî hilweşînin, hema bibêjin têkoşîna me ya bi PKK’ê re bi dawî dibe.
Înşalah dem û dewrana PKK’ê diqede, ji vir
veger nîne”.
Di sala 2019’an de dîsa 5 caran 5 virên
mezin û hêviyê dide dike. Hêvî û mizgîniya tunekirina PKK’ê ya ji bo sala 2020’î daye. Navroka virên wî yên sala 2019’an wiha ne: “Li vî
welatî bi navê PKK’ê dê rêxistinek nemîne, em
ê esl û fesl û dîroka wan jî ji vê axê paqij bikin.
Me aniye dawiyê, em wan tune dikin, welatê
me bi awayekî xurt ber bi rojên baş ve diçe.
Me ji bo sala 2022’yan hemû amadekariyên
xwe kirine, 500 kes mane, înşalah em wan jî
tune dikin. Ev soza min e, di sala 2020’î de dê
ev rêxistin nemîne”.
Di sala 2020’î de 4 caran 4 virên çarneçar
kirine. Di heman salê de dibêje em ê PKK’ê di
meha cotmehê de biqedînin û agahiya vê
yekê jî bidin miletê xwe. Naqveroka virên wî
yên sala 2020’î wiha ne: “Bi awayekî fiîlî, fizîkî
û derûnî em rêxistinê tune dikin, xwedê bibêje erê(!) em ê meha cotmehê hejmareke
ya man û nemana wan bidin we. Deftera
PKK’ê saleke din van çaxan dê bê girtin”.
Di sala 2021’ê de 7 caran 7 virên ku ew
bixwe jî bawer nake dike û di nava van virên
xwe de dibêje em ê payîza dereng bi oparasyoneke dawî wan tune bikin, paşê dê pêdivî
bi oparasyonan nemîne. Naveroka virên wî
yên sala 2021’ê wiha ne: “Li pêşiya me operasyoneke payîz û zivistanê maye. Heke em bi
vê lezê biçin dibe ku em tenê oparesyoneke
payîz û havînê pêk bînin, paşê dê pêdivî bi
oparasyonan hebe yan nebe em nizanin. PKK
êdî ji bîra Tirkiyeyê diçe”.
Herî dawî di 10’ê hezîrana 2022’yan de
virek li hemû virên xwe zêde kir û wiha got:
“Heta cotmeha sala 2023’yan em ê Kandîlê
paqij bikin û ala xwe lê deynin”.
Puxteya gotinê; vir sêwî ye, berî bi ku de
kirine çûye, lê dawiya wê bihost û çar tilî ye.
Dawiya virê tune, dûvka derewan kurt e.
Berde binê te erde. Ezman çiriya. Hêdî bajo.
Kurt û kurdî Çilvir Silêman 40 caran têkçû.
Bimrin virek
Bijîn rastgo
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Festîvalên aştî deng huner û qêrînên kurdan
Kakşar Oramar
Xweştirîn bûyera ku tim balê dikişîne
ser xwe ew e ku mirov berdewam ji bo
jiyanê di halê lêgerîneke bêdawî de ne.
Di nava kurdên diyasoprayê de ji qadên
siyasî û civakî bigire heta qadên çandî û
aborî lêgerîn bêrawestan berdewam
bûne û berdewam in.
Di jiyana kurdan a hemû aliyan de ji
sedan salan û şûnde lêgerînên wiha zêdetir û sedem jî nebûna dewleteke serbixwe
bûye. Fîlozofên weke Hezretê Ehmedê
Xanî, Melayê Cizîrî, Şêx Ehmed Barzanî,
Mûsa Anter, Îbrahîm Ehmed, Ebdulah
Peşêw, Cegerxwîn û ji teva bêtir û berfirehtir serok Ocalan bi rêya berhem û gotarên xwe êş û elemên bindestiyê
raxistine ber çavan. Di Newroza îsal de me
referandûma kelkwergirtî ji bîr û ramanên
serok Ocalan li bakurê Kurdistanê dît ku
rûberê wê pir berfireh bû. Dijminê înkarger jî bi wan dîmenên sedan hezar kesî
re mendehûş mayî ma û ji her mizgîniyekê
xweştir êdî ew jî dizanin ku wê nikarîbin rê
li ber ‘tûfana gel’ bigirin.
Festîvalên dîrokî
Ji sala 1992’yan û pêde festîvala yekê li
bajarê Bonn (Almanya) dest pêkir û ji
xeynî salên 1995 û 2020’î di 30 salên derbasbûyî de 28 festîvalên kurdî bi dirûşmên
navneteweyî û kurdistanî yek ji ya din
dewlemendtir hatine çêkirin. Bi çêbûna
van festîvalan re him liv-lebeteke mezin û
tije heycan dikete nava rihê kurdên welatperwer, him jî ji Ewropa heta Kurdistanê
peyamên şoreşgerî dibûn sedema ji xewêrabûna xelkê. Barana ku bi dilopekê
dest bi barîna xwe kiribû hêdî-hêdî bû rûbareke û herîkîna wî rûbarî hêşta jî didome. Êdî festîvalên wiha bûne pareke
çalakiyên kurdan yên dîrokî. Her salê bêtir
ji berê û kurdistanîtir hatine lidarxistin û
pîrozkirin. Bawer nakim bi çêbûna Kurdistaneke serbixwe re jî êdî festîvalên ji bo
aştî, çand, huner û di yek peyvê da “xuyakirina hêza kurdan a piralî” neyên çêkirin.
Festîvalên li Ewropa weke
kevneşopiyekê bûn sedem ku êdî dîwarê
tirsê li hemberî peyva ‘qedexe’ bişkê. Êdî
kurdên Kurdistanê jî carna di çarçoveya
adet-ûrfên eşîretekê û carna jî di qalibê

Abdullah Îdîg
Cizîra Botan, her serê kaniya wêje û hêlîna çand û hunera kurdî bûye. Ji kûrahiya dîroka herêmê ve dengên zêrîn û
zelal ên dengbêjên vê herêmê koşk û
dîwanxaneyên kurdan her şên kirine û
xemilandine.
Cizîra Botan hêlîna xewn û xeyalên
hunermendên gewre yên wekî Mihemed Arif, Hesen Cizîrî, Seîd Axayê Cizîrî, Evdilcelîlê Noran û gelek hêjayên
din e. Me xwest ku ji bo xwendevanên
Xwebûnê nûçeyeke bi dengbêj Rêzanê
Batû re bikin ku yek ji dengbêjên navdar ên herêma Cizîra Botan e.
Dengbêj Rêzanê Batû di destpêka axavtina xwe de bal kişand ser dewlemendiya çand û hunera Botanê û ev tişt anî
ziman: “Ji ber ku di demên berê de teknolojî di nav jiyana me de ewqas bi cih
nebûbû. Gelemperî çanda koçeriye ji di
nav malbatê te hebû. Hîn di zarokatiya
xwe de bi xwezayî di nava lêgerînekê
debû. Bi tabetî Eşîra Batûyan jî ji ber ku
aliyê çanda dengbêjiyê de serhedî bûn
min ji para xwe hinek ji vê rewşê girt.
Divê were gotin ku demên borî de malek
bêdengbêjan nebû. Ji ber ku çanda ku tê
de dijiyan bi xwazayî vê rewşê derdixist
holê. Hîn di zarokatiya xwe de min kasetên dengbêjan guhdar dikir û ji ber
dikir. Berê dengê dawetê ji ku derê dihat,
gelekî ibala min dikişand. Bi vî awayî ez
hînî gelek miqamên filûtê bûm. Piştre jî

xwe yê netewî û kurdistanî da festîvalên
biçûk û mezin birê dixînin. Êdî peyv û risteyên weke: “yasaxe, qet nabe, hûn nikarin, terorîst li pişta we ne ...” û hwd. sal ji
salê zêdetir wateya xwe a sitemkarane
wenda kirin.
Ji salên 1990’î û pêde bi nêrînên dûrbînane axaftin li ser awayê çêkirina festîvalên ku bikarîbin hezaran kesan li dora
hev bicivîne, hat kirin. Çaveraniya ku hebû
organîzator jî matmayî hiştibûn. Çimkî li
cihê hezaran kesan li gotina nemir Elî Qazî
dehan hezar kesan( 82 hezar kes) di festîvala yekê de beşdar bûn. Dehan hezar
kurd bi rengên delal û bi hezkirineke pir
mezin li dora hev kom bûn. Tevî dewatên
folklorîk, şahî û şehiyanên ji çar aliyên
welat, siyasetmedarên kurd û biyanî jî
peyamên xwe pêşkêş dikirin. Ev pêngava
dîrokî bi pêşengiya Partiya Karkerên Kurdistan ve hat avêtin ku hêşta jî berdewame.
Sedema nivîsandina vê gotarê jî 30’emîn
festîvala Çand û Huner a Navnetewî ya
Kurd e ku li welatên Hollanda tê çêkirin.
Girîngiya çêkirina festîvalên mezin
Dr. Qasimlo bi gotineke wiha re girîngiya çalakiyên wiha anî bîra min: “Em xebatê dikin ji jiyaneke xweştir re...”.
Xebata kurdan li dijî kedxwar û dagîrkerên neteweperst û selefî bû sedem ku
Kurdistan bibe xwedî navekî din ku ew jî
Cengistan e. Belkî kurdan bi serhildêrî û
şerê li dijî dagîrkeran pirî caran karê xwe

dubare û derfetên mezin ji dest dane, lê di
vê Cengistan an jî daristanê de qedera zarokên me wê bigehe encamekê. Ji xeynî vê
tu çareyek din li ber me nemaye. Cenga
menewî ji cenga fizîkî ya bi çekên giran
dewlemendtir e û hereketa bakurê Kurdistanê bi şerekî wiha re dijmin xiste ser
çokan. Cara yekê bû ku hêza îradeya polayîn dîwarê tirsê neçarî teslîmiyetê kiribû.
Bi hatina mêvanên giranbuha û sernas
yên weke: Koma Kamkaran, Şivan Perwer,
Şehram Nazirî, Koma Berxwedan, Azado,
Dengbêj Kazoyê Wanê, komên muzîkê ji
NÇM’ê û her carê yek-du hunermendên
navdar yên cihanê ‘pirestîja doza Kurdistan’ê jî bêtir bilind û ‘pirsgirêka kurd’ jî
gavên mezin ber bi çareseriyê ve hilanîn.
Kurdan bi qêrîn û hawarên xwe yên
bilind re her carê dengê xwe li hemberî
dijminê doza xwe ya rewa bilindtir kirine.
Di qadên şer de bêtirs, di qadên civakî de
jî hemû astengî li pêşberî xwe hilanîne.
Peyamên wiha jî bi rêya wan festîvalên
wiha re bi her kesî dane bihîstin. Tê bîra
min kasetên VHS ên li jêr navê “Festîvala
Navnetewî ya Kurdistanê” ji Ewropa
digehiştin me li Urmiyê û dema me ew
dîmen temaşe dikirin, êdî her kes di
rûniştinên malbatî de bi hesreteke mezin li
wan dîmenan dinêhêrîn. Bi rêya wan kasetan him hêza me ya propagandekirinê zêrdetir dibû, him jî li pey sê salan
bihagiraniya wan festîvalan bû sedema ji
dayîkbûna MED TV di adara sala 1995’an.

Pêngava ku êdî bêtirs dengê kurdan ji erdê
gehandin esmanan, tirse-lerzeke mezin jî
kete nava dilê dagîrkerên Kurdistanê.
Ji xeynî qadên din pirî caran bi rêya
festîvalên wiha re, bi siyaseteke aqilane û
tije dûrbînî jî pêngavên xwe yên
aştîxwaziyê bi dost û dijberên xwe dane
selmandin(îspakirin).
Nasnameya festîvalên kurdistanî
Êdî di ‘reng û rû’ yan jî nasnameya
festîvalên 30 salên bihûrî de ev rastî tim
bi zelalî hat ber çavan:” sîstemên
şovenîst, rêxistinên metrsîdar, ol-mezhebên paşverû, netewên rasîst û
dijminên hov” çiqas jî bihêz û serdest
bin, lê yê nikarîbin dengê kurdan yê dadmendîxwaziyê bifetisînin. Cîhan bi pirsgirêkên mezin ên di nava dilê xwe de di
korîdûreke metirsîdar ye. Rewşa av-hewayê(Kilîma) pir xerab û dengê kesên ku
salên dirêjin di binê reşê girtîgehên
dijmin da li ser mijarên wiha gotar û pirtûkan dinivîsin, nayê bihîstin. Kesî dengê
Mandêla nebihîst, lê dawiyê doza wî biserket. Dijminê înkarger li hemû Kurdistanê naxwaze deng û nêrînên felsefî yên
serok Ocalan bibihîse û analîz bike, lê
doza wî jî weke ya gelek alîgirên parastina xwezayê tenê mehkumî serkeftinê
ye. Tu astengiyek nikare rêya heqîqetê
wenda bike yan jî siwarê wê şopa rastîn ji
rê derxîne. Di piraniya festîvalên salên
derbasbûyî de me peyamên rêzdar Oca-

Dengbêjî parêzbendiya çandê ye
min stran, lawik, payizok guhdar kir û dawiyê jî got. Bavê min gelek kasetên dengbêjan guhdar dikir. Bi teybetî dengbêjên
mîna Cemalê Mihê, Mehmet Arif, Fariz
Babê Firaz, Eyşe Şan û hwd. gelek dengbêj guhdar dikir. Ev jî lêgerîn û meraqa
min hîn xurtir dikir.”
Mîrana Zer
Rêzanê Batû da zanîn ku ew herî zêde
ji dengbêj Cemalê Mihê bandor bûye û ev
tişt anî ziman: “Starana ku yekem car min
got Mîrana Zer a Cemalê Mihê bû. Klama
Mîrana Zer tasfir û çirokek gelek xweş bû.
Tê gotin ku Mîran jinek gelek bedew û
delal bû. Gelek kes wek xwezgînî diçû Mîrana Zer dixwest. Lê bavê wê digot kesê ku
nehêlê Mîrana min bimire ez ê bidin wî.
Kesek diçe Mîrana Zer dixwaze ji xwe
bawer ji bavê wê re dibêje ‘ez nahêlim Mîrana Zer bimire’. Bavê Mîrana Zer ji keça
xwe dide vî kesî. Piştî demek dirêj serê nabûhire Mîrana Zer dimire. Bavê wê bi hêrs
dikeve ser rê diçe. Dibîne ku zilam serê
Mîrana ku can daye daniye ser çoka xwe û
klama Mîrana Zer dibêje. Bavê wê dibêje
te soz dabû min ku tu nehêlê Mîrana zer
bimire ev çi hale. Ew jî dibêje meraq neke
klama ku min li ser Miranê got heta dinya
bizivire ew e nehêlê ku ew bimire.”

Dengbêjî ziman diparêze
Dengbêj Batû diyar kir ku di hebûna zimanê kurdî de çanda dengbêjiyê roleke
gelek mezin dilîze û wiha dirêjî da axaftina
xwe: “Weke tê zanîn civaka me ji aliyê nivîsê de zêde ne pêşketî bû. Misyona gihandina dîrok, çand û ziman jî bi piranî
ketiye ser milên dengbêjiyê. Ji bo wê jî
gelek şer, ceng, qehremanî û îxaneta di dîroka kurdan de nehatî nivîsandin bi saya
çanda dengbêjiyê tê zanîn. Her wiha
dengbêjiyê li hemberî bişaftinê jî parêzvaniyeke xurt daye meşandin. Zimanê kurdî
zimanek gelek kevnar û dewlemend e.
Gelek devok û hevokê niha di nava civakê
de neyên bikaranîn ji gelek stranan de dibore ango dikare were gotin. Lê roja me
ya îro de ji ber ku qedirdayîna dengbêjiyê
kêm e gelek dengbêj di nav bêxemiyê de
wenda dibin û ev rewş jî xizmet û lêgerina
çanda me lawaz dike.”
Ji ber qeyûman karê me lawaz bûye
Dengbêj Batû got ku ji ber ku botanî êş
û azarên xwe bi dengbêjiyê tînin ziman
gelek nirx didin dengbêjiyê û wiha pê de
çû: “Kesên dengbêjiyê dikin hema bibêje
hemû jiyana wan bi xizaniyê derbas dibe.
Di vê hêlê de sazî û dezgehên me ji qedirbuhayek li gori tê xwestin nayê nîşandan.

Ev jî dibe sedem ku eleqeya dengbêjan kêm bibe. Bêguman dema
şaredarî di destê gel de bû bi saya
Malên Dengbêjan, sazî û dezgehan
hunermend û dengbêjan hîn bi rehetî
dikarin xwe tev li karê çand û hunerî
bikin. Germbûyînek xweş ji hebû lê
piştî qeyûman dikare were gotin sarbûyînek mezin çêbû. Ev rewş bandoreke neyînî bi xwe re afirand.”
Dengbêj Rêzanê Batû bi van
gotinan dawî li axaftina xwe anî:
“Bi rastî niha ji ber ku sazî û
dezgehên herêmê hema bibêje
hemû hatin girtin. Demek dirêje xebatên li ser çand û hunerê kêm bûne û bi heman
awayî dengbêjî jî gelek zor û
zehmetî tê birêvebirin. Tevî
vê rewşê jî em hewl didin
civaka ku em lê rûdinên
de gorî hêz û derfeta
xwe parazvantiya van
nirxan bikin. Ji bo wendanebûna vê çandê em
hewl didin hinek xebatan pêş bixin. Niha me
komek wek navê Awazên
Botan avakiriye. Ez bi
xwe jî tê de cih digirim.”

lan yên îro rojê (aktuell) û aştîxwazane
gûhdar kirin. Ger daxwazên wî bêne cî
bi cîkirin, êdî tiştek binavê ‘şer’ di cihanê de namîne. Ew li dijî koletî û koledariyê ye û peyama wî ya ku di festîvala
sala 2019’an de hat belavkirin xwedî
peyameke wiha ji kurdfiroş û xayînên
welat re bû:” Kes û komên ku îro jiyanê
bi koletî dikirin, yê siberojê qedera nifşê
xwe bi nefamî û tirsinokî bifiroşin. Ey
gelê kurd xebat û bizava xwe mezintir
bikin, derfetên zêrîn di destên me de
ne û xwe wenda mekin, da ku bikarîbin
di vê cihana mijdar de serkeftinê bikin
para xwe...”
Ger em dijminê xwe yê ku her roj bi
xewna pilanekê li dijî me radikeve û ji
xewê şiyar dibe, binasin hingî yek kurd
jî nabe xiyanetê li gel û welatê xwe
bike. Helqên zincîreke polayîn yê hev
bigirin û pêgeha me yê di her warekî de
bihêz bikeve.
Banga festîvalê: şer û berxwedan
Di der barê berxwedan û jiyana kurdan de kesayetiyê navdar Mehmûd
Derwêş wiha dibêje:” Kurdan hemû
curên mirinê taqî kirin. Mirina bi fîşekê,
mirina bi sêdarê, mirina bi îşkencê, mirina bi serbirînê, mirina bi bombeyên kîmyawî, mirina bi komî û sedhezar kesî,
mirina di sir û seqemê de, mirina ji birçîbûn, lê di dirêjahiya dîrokê de tu kurdek
ji tirsa nemiriye..."
Di festîvalên salane de kurd gelek mijarên peywendîdar bi qedera xwe re
beyan dikin û jinûve vedibêjin: Kolberên
kurd û cinayetên dewleta Îranê di girtîgeh
û rojhilatê Kurdistanê de, aştîxwaziya partiyên weke PKK û HDP’ê, şer û cenga gerîlayên qehreman di çiya, bajar û gelek
deverên bakurê Kurdistanê de, peyamên
dostanî ên rêxstinên biyanî li dijî înkar û
heq-hiqûqên kurdan li Tirkiyeyê, Sûriyeyê,
Îran û Îraqê, dijberiya bi hinek dewletên
Ewropa û Amerîka li hemberî bêdengiya
wan di asta cinayetên dewletên dagîrker li
Kurdistanê, îsrara aliyê kurd li ser aştî û çareseriya pirsa kurd bi rêya diyalogê.
Di 30’emîn festîvala îsal de komên muzîkê û dîsa peyamên watedar yên xwedî
naverokek hemdemî û li gor daxwazên
gelê kurd li hemû Kurdistana mezin bin.
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Delalê li ber dilê Edûlê
Agîd
Yazar
Sê sal û nizanim çend meh berê, min li
straneke destana Dewrêşê Evdî gohdarî
kiribû. Stranê, rojeke ji rojên çileyê zivistanê, ez mîna babadewrêşekê şeyda,
xistibûm li ser riya welêt. Piştî kudandina hezar km. ez gihaştibûm mexseda
xwe; ez derketibûm li ser Girê
Edşanê/Girê Ûzûnalçanê, çûbûm li ber
serê tirba Dewrêşê Evdî û her yazdeh
egîdên din yên hevriyên wî.
Ew roj û ev roj, her bihara çaxê kolandina komirîşkên bajar-mişkan, em
dibêjin em ê aha vê biharê dikûmendtera vî egîdê xwe yê ewsanewî çêbikin.
Lê her carê tiştek dibe asteng; nola tu
dibêje qey destekî sêhrawî bi me digre
û nahêle em tevbilivin. Herî dawî dostê
min rojnameger Lezgîn Akdenîz ji min
re gotibû, em ê bi hev re vê payîzê çaxa
payîzxêrk şînhat, dikûmentera Dewrêşê
Evdî bikşînin. Mixabîn ew jî çend meh
berê, tevî komek rojnameger û nivîskarên kurd hate binçavkirin.
Lê axir dîsa ez ji ya xwe nayêm
xwarê; vaye ez dîsa li derdora çiyayê
Qerejdaxê digerim. Piştre derdikevim li
ser qotê çiyayê Qerejdaxê bixwe. Li
deverên ku gengaze, Dewrêş hespê
xwe Hedman lê bezandibe, digerim. Bi
dehan keriyên pezê zom yên koçerên
Qerejdaxê, derdikevin pêşberî min.
Dengbêjên kurdan çi li ser koçeriya kurdên berê gotibûn yên di nava destanê
re derbas dibin, yeko yeko nola şirîta
filma sînemayê di ber çavên min re derbas dibin. Dengbêjên 200 sal berê li ser
lehengiya Dewrêşê Evdî strabûn, aniha
ji tirba xwe rabin û werin li gel min li
Qerejdaxa xopan bigerin, ew ê bibêjin
qey ez aniha ji xewê şiyar bûme; ewqas
her tişt wekî xwe hûr û xwerû ye. Kurd
heman kurdên berê, koçer heman
koçer, şivan heman şivan, bilûr heman
bilûr û dengbêj jî heman dengbêj in. Ji
dûr, di nava şargeyan de, dengê guvîna
bilûra şivanekî Qerejdaxî tê. Şivên, awaz
li awazê vedigerand; tilî li ser qulê bilûra dar-gûzê direqisand; bilûr di nava
lêvên xwe de lal kiribû, wanî ew dinaland. Jê û wirdetir, şivanekî naşî, li ser
pozê latekê li ser tûtika rûniştibû û nola
keleşêrekî ferxik ku nû bi azanê ketibe,
wanî bi xeşîmî ji xwe re distra.
De bistrên dengbêjên nemir, bistrên! Xwediyên henaseya sêhrawî, gotinên cewherî û meqamên hezar-awazî
bistêrn! Da ewrên stewr, avis bigerin û
dilovaniya xwe di ser lêvên erda terikandî de bibarîne û bila mahşot jinûve
konikên xwe vegrin li ser tûmikên endelko û nefela çarpel. Bila piştî daketina
keskesoran, bi hezaran pirpinîkên
birdikbirdikî baskên xwe yên narîn lihevbixînin û ber bi ezmanê sîqalkirî ve
bifirin. Her yek ji we, bi rengê xwe yê
sêhrawî, bibin gotinek ji kilamek dengbêjekî kurd û ber bi çerxa felekê ve bikudînin.
Homerosê qerejdaxî M. Hesê
Dengbêj Mahmûdê Hesê dibêje,
Dewrêş û her yanzdeh hogirên xwe di
şer de tên kuştin. Hîn cendekê Dewrêş
û her yazdeh hogirên wî li erdê bûn.
Heft ji wan egîdan jê destgirtî bûn. Ev-

diyê Milhimê bavê Dewrêş, destgirtiyên
wan egîdan dibin li ser cendekên wan û
dixwaze her yek ji wan, ji xwe re destgirtiyên xwe nas bikin. Edûla paşê jî di
nav wan koma qîzan de ye. Her yek ji
wan zêmarekê davêjin li ser destgirtiyên xwe. Edûlê jî yeka xwe dibêje. Lê
Edûlê vê carê navê Dewrêş datîne Delal
û navê Hedmanê hespê wî jî Meshan.
Bila strandina strana delal, heram
be di ser nuhurandina dengbêj
Mahmûdê Hesê re. Gava dibû havîn an
li ser banê qesrekê yan jî li pêşiya
konekî reşî çarde stûnî, dengbêj
Mahmûdê Hesê, stranên mêrxasî û
evîndariyê dilorand. Hingê, gohdarvanên wî, di bin hêvronê de li dora wî
xelek digerandin. Li gel sîberên xwe yên
tîr, dibûn nola du xelekan. Li jorê jî
stêrkên teyisîner, li dora hîvê bênder
gerandibûn. Dengbêj Mahmûdê Hesê,
gohdarvanên xwe bi cizba nuhurandina
xwe ya strana Delal dixist. Di nava lorandina stranê de, di xalekê de, dengbêj Mahmûdê Hesê, awazê stranê
vediguhezand babetê nalandinê û êdî
di nalandina xwe de lal dibû. Aha êdî
wê çaxê, xwîna gohdarvanan, nola kela
şîr tevradibû, damar di canên wan de
dibûn mîna cobelanan. Wê çaxê
gohdarvan, di eyarê xwe hilnedihatin,
hema devançeyên xwe ji ber xwe
kaşdikirin û direqandinê derbên mîna
mozên sor, ber stêrkên sîqalkirî ve berdidan. Mîna meriv kulmek xwê bireşîne
li ser maxmaxa êr, wanî qirrînî pê dikete; qîr û qiyamet radibû; dinaya dibû
erdê eresatê. Lîrandina gohdarvanên
jin yên enî-deq, erd û ezman radikirin
govend û semayê.
Strana delal, li ser devê Edûlê
“...Delal, delal delal delal delal!/Hêla
piyê min delal/Dîrega çongên mi
delal/Beşera çavê mi delal, sebr û solixa

dilê m’keçikê tim û tim delal.../Delal
bila şewq û şemala vê stêrkê xwe bida
qirmê qerejdaxê, kura mandelê, textê
qûnkêr e/Hidûd û topraxê beriya
wêranşarê, mexelê miya, cî û meskenê
esmer û zerya/Konê bavê Edûlê, dîrega
Kurdistanê, çira dinyayê, benda 24 eşira
jê re dibê kela neyêr e!…/Min dî nizûra
delêl vemirî ye, pozê delêl bilind e,
delal xeyidî ye, peya nabe nayê jêr
e/Min got xeyo peya be were jêr e/Eger
tu bi wan jî qayil nabe, qey sewdê te ne
sewdê mêran e, sewdê keçik û dila
ne?/Peya be were jêr e/Bila singû berê
m’ji te re biba mêrga çûxreşê, çayira
pirdûkê, hewzê xatûniyê/Hewzê xatûniyê gulik û çîçek û rihan tê de bûye xêr
û bêr e/Peya be li hêlekê bike kêf û
henekan, li hêla dinê bira meshanê
delêl lê biçêre/Eger têra meshên nekir,
ez ê tewlekê bidmê ji fêzê loka celeban
û torima beriya meyî mila bira agir vêkeve wergî berîke tûme serîjêr e/Delal
danîne, wana ne l’yaqî sakûl makûlên
nava mala ne, encax wana liyaqî simêlê
delêlî zerîne…”
Delal, bi babetekî din
Dengbêjên li bin stêrkên vî welatî û
li ser axa wî, gohdarvanên xwe derdixînin kokevaniya ezmanê bistêrk û wan li
çerxa felekê, li cîhanên fantastîk digerînin. Her gohdarvanek, dibe delaloyek,
dibe delalêyek.
Ev benda li jêr jî, babetekî din ji nuhurandina delalek ji delalê Homerosê
Qerejdaxê, Mahmûdê Hesê ye. Piştî
Her qîzeke kurd a evîndarekî xef di dil
de veşartî, di babetê zêmarê de, dûrik
avêtinin li ser evîndarên xwe yên nepen
û nav li evîndarê xwe kirine, Delal. Ew
roj û ev roj. Her qîzek kurd a evîndar,
bûye Edûlê. Her evîndarekî di dil wê
Edûlê de veşartî jî bûye Dewrêş:

“...Dibê delal mi’dî sibe ye xwedêyo
mala delêl dike barke, lê kedera dilê
mi’sêwiyê nizanim îro dike çima ji’vira
here delal dike ji vira here!/Min dî sibe
ye, delal li cahnîka xwe digere/Çavê
delêl li girî ye, dike xêtir ji min bixwaze,
wele çavê delêl li girî ye, îro nizanim
çima dev nagere/Ez qêmîşî bejn û bala
delêl nakim ti nifiran li delêl bikim,
maşalê nigê lokê delêl bişkê, bila sibê
mala delêl carde li min vegere/Were tewafa taximê sing û berê min keçikê, ji te
re bûye textê sultên e, lawo li enqera
wêran l’ser şer e/Heger xwedê zane,
wer tewafa taximê dilê mi dêlanê, mi
kara xezala, lawo delal ji te re bûye seriyak penêrê koçera tev ji te re…”
Stranekê ez kirim şopgêrê Hedman
Strana delal, min ji çiyayê Qerejdaxê
piloz dike herêma Dêrika Çiyayê Mazî.
Ez li dû şopa simê Hedmên digerim. Ne
nola seyahekî. Ez digerînim şopên
kodên simê Hedêm, nola şopgêrekî. Dizanim ku her xaçirêka Hedmên toz jê
rakiriye, her kendelê pêxîla xwe pê firkandiye, her axpînka xwe lê vegevizandî
ye, ew der wargehê bîrdariya giyana siwarê wî yê çar gurçik e. Lema jî ez ji kalpîrên zemanan û ji xortên geryayî, yên
dêrîkiyan dipirsim: Gelo hûn dikarin
şopa simên Hedêm yên zêrînî raber
min bikin?
Pîrmend, porsipî û bîrbirên dêrikî
dibêjin: Çiyayek li rojavayê Dêrikê heye,
navê xwe “pozê tûmikê” ye. Navê xwe
yê din jî yê eyan “pozê delêl” e. Bi qasî
du-sê km. dûrî Dêrikê ye. Bilndahiya
xwe ya ji deryayê, derdora hezar mertreyî ye. Ev rêzeçiya, di heman demê de
sînorekî nola meriv beriya xezala û çiyê
bi kêrê ji hev birî be, wanî li asoya beriya jêrîn dinêre. Aha şopên Hedmên
yên pîroz, li wê derkê ne!
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Zana, zêmarbêj û xweşbêjên dêrikî
gotinên xwe dikudînin: Lûtkeya Pozê
Delêl, miqîm ji bo Dewrêş bûbû textê
bêhnvedanê. Her cara bêhn lê teng
dibû, Dewrêş xwe bi pêhlewankî tevdijadan. Şara Kêserewanî li serê xwe diediland, kilora i’gala muêlan davêt çatiya
birûyan, çapê zirxan pevdixist, qeytana
nêrûz û dabanê giran di histû da bi hev
dixistin, e’ba duruziyan di ser bejna
xwe de berdida, şûrê qebilme di ber
xwe re dikir, hêwizê kildayî, rima bi
çarde movik û duwazdeh qîtika di ber
zîna Hedmên re dikir, simbêlên xwe yê
zer badida, dikir nola perê nahma û li
Hedmên siwar dibû. Şabûrên zîvîn diniqurçand kêlekên Hedmên. Dibêjin wê
çaxê Hedman xwe ji bin wî çing dikir,
dibû birûska ezmana. Di şewlê gundê
Fitnê re radipelikî û derdiket Pozê Tûmikê, li ser Textê Delêl. Nola mêr-şêrekî
sfenksî, li serê pozê latê xwe dida li ser
tutuka û bayê Beriya Xezalan yê nola
per û pîşo nerm, ewçend jî hênik,
qefesa sînga Dewrêş ya ku dilekî delodîn tê de miqîm ji xwe re hildugupiya,
baweşîn dikir.
Dewrêş, li beriya xezala dinêrî û
diket xem û xeyala Edûlê. Paşê e’ba duruziyan di ser serê xwe werdikir. Edûlê
di kîşwera xilmaşiyê de bi vebêjeriya
dengbêjê nemir Baqî Xwudo, li Dewrêş
dibe mêvan:
“...Di ser Dewrêş re disekine Edûla
axê, serfiraza sî û du hezar malê
milan/Taceke li serî ye, zêrê sor e, yepraxê tacê bi qulp pêde berdane, xelas
kirine morê cênîkan, silavê didine kenara lêvan/Eniya xwe kale gewr e, li tertîba gobega hîva li çard’an/Birî û
bijangin qemer in, biskê bi rewan
şehkirine bûne kevan e, xwe dane ser
henarê rûyan e/Henarê rûyane sor in li
tertîba sêva gulanê, derazê zer û sor
ketinêkê, dibine xuyane/Pozê teyrî ne,
diran hûr in li tertîba hebê birinca Qerejdaxê li êtega çiyan e/Qirik-zirav e,
deq lê kutan e, lê hêşîn dikin li tertîba
sayîkî li navbera du ewran e/Bi navkela
kemberan, kêleka himêliyan, bi bejna
sewayan, bi newqa helaliyan, bi topigê
xilxalan, bi zendê bazinê têlkarî/Di dest
da çoganekî zêrîn, vediweşînê pozê
qonderan li tertîba zabit û êrkanherbeke serê gemiyan/Pozê qonderê di
Dewrêş hildidê, ew radibe serê hêlan û
piyan/Bala xwe didikê, Edûla axê bi ser
wî da sekinî/Dewrêş destê xwe davêje
guliyê mor, bi ser xwe de xwar
dike/Devê xwe davêje binaniya guharê
heyderî, jê tê bîna hinê, wexma qurnefîlan/Dewrêş vê ra çavên xwe radike ji
xewa şevan/Bala xwe didikê, ji dora wî
tê dengê bûm û kundên çolan, hilm û
hilkana bayê xerbî tê ji erdê beriyê, ji
şargên bi gûman…” (Dê bidome)

