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Bersiva van pirsan bide wezîr
Ji dema ku AKP hatiye ser desthilatdariyê û heta 
niha her dema ku hilbijartin nêz dibe dest bi fen û 
fûtên bi navê dîn û îmanê dike. Van rojan dîsa dest 
bi çîrokên xurifî kirine û serê mirovên dîndar bi 
van çîrokên bêbingeh… Dildarê Amedê / R.10 

Dawiya hegemonyaya dolaran
Rêxistina Hevkariya Shanghayê (RHS) di eslê xwe de 
ji bo parastina sînorên welatên endam û şerê li dijî 
terorîzmê hatiye avakirin lê her diçe zêdetir gir-
îngiyê dide mijarên aborî. RHS’ê, dest bi berfirehki-
rina qadên hevkariyê kir… Kurdistan Lezgiyeva / R.7 

Cudahiya navbera zarokan
Derûnnasiya perwerdehiyê şaxekî zanistê ye ku 
li ser tevgerên mirov û heywanan lêkolînê dike 
û cudahiyên di navbera mirovan de jî destnîşan 
dike. Cudahiyên di navbera mirovan de yek ji 
girîngtirîn tespîtên qada… Adar Jiyan / R.5 
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Jîna jîn da Kurdistanê

Bêrêziya li dijî mirovahiyê
Rojnamegerên kurd ji bo rastiyan derxin holê dixebitin û ji ber 
vê yekê hertim bi êrîş, zext û zordariya desthilatdaran re rû-
birû dimînin. Rojnamegerên jin di qada çapemeniyê de jî 
pêşengiyê dikin. Rojnamegerên jin ne tenê nûçeyan 
dişopînin, di heman demê de şahidiya nûçeyan jî dikin. Ev 
şahidî û wêrekiya wan ji hêla dewletê ve tê cezakirin, ji hêla 
gel ve ji tê xelatkirin. Ji van 
rojnamegeran yek jê jî nûçegi-
hana MA’yê Eylem Akdag e. 
Rojnameger Akdag bi wêneya ‘Gi-
raniya kîsekî’ xelata Apê Mûsa 
wergirt. Akdag got ku rewşa ku 
bavê Hakan Arsalan bandoreke 
giran li ser wê çêkiriye… R.2 

Şerê Armegedon
Di gelek bawerî û olan de bûyereke ku dawiya 
cîhanê vedibêje heye. Di îslamiyetê de wekî 
roja qiyametê tê binavkirin. Di xiristiyaniyê de 
jî wekî armagedon tê pênasekirin. Bi giştî jî 
armagedon wekî şerê dawî tê nirxandin. Şerê 
di navbera xerab û başan de. Di vî şerî de kî bi 
ser bikeve, ew dê li ser cîhanê serwer bibe. 
Lewma başî û xerabî ji bo bi ser bikevin hemû 
hêza xwe didin ser hev. Heta niha di encama 
tu şerî de teqez aliyek serwer nebûye. Ne 
başî xelas bûye ne jî xerabî. Ji aliyê felsefîk ve 
bi tevahî xelasiya başî yan jî xerabiyê ne gen-
gaz e. Zanist jî tîne ziman ku çêbûn li ser 
dijberiyan ava dibe… Zinar Ronî / R.8 

Yek ji berhemên ku berxwedanê dike mijara xwe jî filmê 
“Kobanê” ye ku senaryoya wê Medya Doz nivîsandiye û 
derhênera wê Ozlem Yaşar e. Film, di sala 2021’ê de ji 
aliyê Komuna Film a Rojava û Tevgera Çand û Hunera 
Demokratîk (TEV-ÇAND) ve hat 
kişandin. Fragmana filmê di sal-
vegera mirina sînemager Mazdek 
Ararat di qezayeke trafîkê de ji-
yana xwe ji dest dabû hat 
nîşandan. Pêşandana filmê li Na-
venda Çand û Hunerê ya Baqî Xido 
ya li Kobanê pêk hat… R.11 

Berxwedêran  
senaryo nivîsand

Jîna Emînî ya ji bajarê Seqizê yê 
rojhilatê Kurdistanê ku bi malbata 
xwe re çûbû paytexta Îranê, bi 
hinceta ku porê wê ji derve ye ji aliyê 
polîsên ‘geşt û erşad’yê rejîma Îranê 
ve hatibû binçavkirin. Di bin çavan 
de polîsên rejîma Îranê îşkence li Jîna 
Emînî kiribûn û di encama îşkenceya 
ku lê hatibû kirin Jîna Emînî di 16’ê 
îlonê de jiyana xwe ji dest dabû. 
Kuştina Emînî li seranserê rojhilat û 
Îranê bû sedema serhildanan. Kurd, 
azerî û farsan ji roja ku Emînî jiyana 
xwe ji dest daye heta niha li seran-
serî Rojhilat û gelek bajarên Îranê bi 
pêşengiya jinan çalakî li dar xistin. Di 
van çalakiyan de rejîma faşîst a Îranê 
tê şermezarkirin û daxwaza naskirina 
mafê jinan û kurdan tê kirin. Her 
wiha di çalakiyan de dûrişmeyên “Jin 
Jiyan Azadî”, “Bimre dîktator” û “Ro-
java Rojhilat e, Kurdistan yek welat 
e” hatin berzkirin. Di çalakiyan de 
heta niha gelek kes hatine kuştin û 
birîndarkirin... R.2

Jîna Emînî ji ber ku porê wê dixuya ji hêla polîsên rejîma Îranê ve bi îşkenceyê hat kuştin. Di serî de li rojhilatê 
Kurdistanê û gelek bajarên Îranê bi pêşengiya jinan gel daket qadan. Di serhildana ji bo Jîna Emînî jinan çala-
kiyên cur be cur li dar xistin. Her wiha li gelek welatên cîran û cîhanê jî çalakiyên piştevaniyê hatin lidarxistin

Xwebûnê li ser destan bigirin!
Desthilata AKP-MHP’ê zext û pêkutiyên xwe yên li ser 
çapameniya kurd berdewam dikin. Di meha hazîranê de 
li dijî sazî û dezgehên çapameniyê yên kurd operasyo-
neke mezin hatibû lidarixistin û Midurê Karên Nivîsan ê 
rojnameya me Mehmet Alî Ertaş û edîtorê rojnameya 
me Zeynel Abîdîn Bûlût jî di nav de di vê operasyonê de 
16 rojnameger hatibûn girtin. Herî dawî polîsên tirk 
bêyî ku biryareke hiqûqî di destê wan de hebe dest 
danîn ser hejmara 144’an a rojnameya me ku li bakurê 
Kurdistanê tekane rojnameya kurdî ye, bi vê rêbazê 
nehiştin rojname bigihêje bajarên din… R.3 

Rûspiyê gelê kurd Apê Mûsa di 20’ê Îlona 1992’yan 
de ji hêla dewleta tirk ve hat kuştin. Apê Mûsa di 
salvegera şahadeta xwe de bi çalakiyan hat bibîra-
nîn. Dayê Meyrema ras-
tiya Apê Mûsa bi van 
gotinan raxist ber çavan; ji 
bo ku gel Kurdistanê ji bîr 
neke Apê Mûsa anîn li vir 
veşartin. Naxwazin Kurd-
istanê ji bîr bikim. Ji ber vê 
min xwest bêm vir...R.6

Ma dêrsimijî xo 
sîper bikerîme

Wa Dêrsimijî raver bêrê têhet û ju 
bibê. Ê mevajê “maro ke nêzdîyê mi 
nêbeno, wa hezar serrî biciwîyo”. 
Wa nîya têmegêrê. Êyê ke teber der 
ê, êyê ke naca der ê wa bêrê têhet. 
Pê partî û komelanê xo xover bidê, 
heq bo ke înan îta ra kenê teber. 
Dêrsim ke ju nêbî û seba herd, awe, 
dara xo xover nêda darîno we şono. 
Zobîna qisey çin o. Tena pê 
rayraşîyayîş yan eşkerayîyêka ça-
pemenîye nêbeno. Kotî de ke awe-
bend virazîyeno, maden vejîyeno û 
birr veşeno, ma uca de bêrîme têhet 
û canê xo sîper bikerîme. Ê yan bed-
enê ma pan kenê yan game peyser 
erzenê. Ganî ma mucadele bike-
rîme… Roportajê Dr. Îsmet Konakî / R.4

Kurdî yenê  
qetilkerdene
Kurdî yenê qetilkerdene 
Rejîmê Îranî yo kanperest vera kur-
dan tedaya xo zêdîneno. Cinîyanê 
kurdan bi nameyê şerîatî kişeno. 
Kolberan sînor de qetil keno. Ciwa-
nanê kurdan bîlasebeb darde 
keno. Şerîat baxuxus vera kurdan 
yeno caardene. Na çarçewa de 
nimûneyî zaf ê. Cinîya kurde Jîna 
Emînî 13ê êlule de Tehran de bi 
destê ‘polîsanê exlaqî’ ameye qe-
tilkerdene. Ciwano kurd Xidir Qe-
wîdil serra 2013î de ame 
tepiştene. 9ê êlula 2020î de Zîn-
danê Ûrmîye de ame dardeker-
dene. Ciwano kurdo bîn Penahî yo 
ke 22 serre bî, serra 2018î de ame 
dardekerdene… R.9 

Binketina xwe 
qebûl kir

Li New Yorkê civîna giştî ya Nete-
weyên Yekbûyî bi tevlêbûna 193 
dewletên endam pêk hat. Di vê 
civînê de gelek welatan hewl da 
ku ji bo çareseriya pirsgirêkên 
xwe piştevaniyekê bi dest bixin. 
Yek ji van welatan jî Tirkiye bû. 
Şefê rejîma faşîst a tirk Erdogan di 
civînê de axivî û dîsa wek her car 
mijara wî ya sereke dijminahiya li 
dijî gelê kurd bû. Şefê rejîma 
faşîst Erdogan di 77’emîn civata 
giştî ya Neteweyên Yekbûyî de 
têkçûna xwe ya li dijî PKK’ê îtîraf 
kir. Erdogan di mijara şerê Rûsya-
Ukrayna, şer û aloziyên li her-
êmên cuda yên cîhanê xwe 
wekî… Felemez Ulug / R.7 
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Rojnamegerên kurd ji bo rastiyan derxin 
holê dixebitin û ji ber vê yekê her tim bi 
êrîş, zext û zordariya desthilatdaran re 
rû bi rû dimînin. Bi taybetî jî rojname-
gerên kurd ên jin herî zêde bi êrîşan re 
rû bi rû dimînin.  

Bi sedan rojnamegerên kurd ji ber nû-
çeyên çêkirine yan hatine kuştin an jî der-
barê wan de doz hatine vekirin. Gelek 
rojnamegerên kurd ji ber rastî nivîsandine 
di girtîgehan de têne girtin. Ligel ewqas 
zext û zordariyê jî rojnamegerên dinyayê 
bi awayekî tê xwestin xwedî li rojname-
gerên kurd dernakevin. Ev nêzîkatî rê li 
ber zêdebûna zext û zordariya li ser 
rojnamegerên kurd vedike. Mînaka vê ya 
li ber çavan girtina 16 rojnamegerên kurd 
e. Ligel vê jî rojnamegerên tu caran paşde 
gav navêjin, berovajî vê bêtir xwedî li 
rojnamegeriyê derdikevin.  

Rojnamegerên jin di qada çapeme-
niyê de jî pêşengiyê dikin. Rojname-
gerên jin ne tenê nûçeyan dişopînin, di 
heman demê de şahidiya nûçeyan jî 
dikin. Ev şahidî û wêrekiya wan ji hêla 
dewletê ve tê cezakirin, ji hêla gel ve tê 
xelatkirin. Ji van rojnamegeran yek jê jî 
nûçegihana Ajansa Mezopotamyayê 
(MA) Eylem Akdag e. Rojnameger Akdag 
bi wêneya ‘Giraniya kîsekî’ xelata Apê 
Mûsa û Şehîdên Çapemeniyê wergirt. 
Akdag derbarê kişandina wêneyê û 
rewşa rojnamegeriya kurd de ji rojna-
meya me re axivî.  

Akdag diyar kir ku Hakan Arslan di 
dema qedexeya derketina derve ya nav-

çeya Sûra Amedê de ku di 2’yê kanûna 
2015’an de destpêkiribû, şehîd bûbû û 
got ku cenazeyê Hakan Arslan piştî 7 
salan di hundirê kîsekî de li Edliyeya 
Amedê radestî bavê wî Alî Riza Arslan 
kirin. Akdag da zanin ku ji bo wergirtina 
cenaze bişopînin çûn ber edliyeyê û ev 
tişt anî ziman: “Dema me bihîst ku dê ce-
nazeyê Hakan Arslan bê dayîn ez û hevalê 
xwe em çûn ber edliyeyê li benda Alî Riza 
Aslan sekinîn. Me texmîn ne dikir ku dê 
cenaze di hindûrê kîsekî de bê dayîn. Ji 
ber wî min tim telefonê Alî Riza Arslan 
dikir û jê re digot me ji bîr neke em li 
benda te ne. Di carekî de me dît ku Apê 
Alî Riza di destî wî de kîsekî ji derî edliyeyê 
de derket. Di wê demê de em matmayî 
man. Lê di aliyekî de jî tu karekî dikî bi wê 
refleksê min wêneyê wî kişand. Aslan bi 

serbilindî hat li ser peyarêyê bi awayekî 
herî nerm ji bo ku tehdê nebîne kîsê ku 
hestiyên kurê wî tê de bûn danî erdê. 
Cixare li ser cixareyê dikişand. Diyar bû ji 
ber êşa dilê xwe nizanibû çi bike. Di wir 
de ez neçarbûm ku bûyerê bipirsim. 
Çûm gel wî û min rewşa wî pirsî. Dema li 
min vegeriya hêsir ji çavên wî dibariyan 
kîsê ber xwe nîşan da û got ma ez çi 
bibêjim rewş ev e. Wê demê min êşa 
dilê Alî Riza Arslan heta movikên laşê 
xwe hîs kir. Di wê rewşê de jî polîsan tim 
wî bi telefonan aciz dikir û bi israr jê re 
digot kesê li serê xwe kom neke.” 

 
Zilma vê dewletê ji bîr nabe 
Akdag destnîşan kir ku ji bo vê 

dîmena dermirovahî ragihîne raya girştî ji 
wir veqetiyaye û wiha anî ziman: ”Nûçeya 

Hakan Arslan di demek kurt de deng 
veda. Bi vê nûçeyê re rastiya dewletê 
baştir hat dîtin. Piştî nûçeyê dema ku 
ez çûm mal wêneyê Alî Riza Arslan tim 
li ber çavê min bû. Dikim nakim ni-
karim wî wêneyê ku di encama zilma 
dewletê de derket holê ji bîr bikim. 
Roja li du wî min nûçeya Hêlîn Şen a ku 
li Sûrê hat kuştin û li dû wê jî nûçeya 
Ceylan Onkol çêbikira. Ez çûm min 
nêrîn ji malbata Şen girt. Malbatê li her 
derê malê wêneyê Hêlîn bi cih kiribû. 
Dema ez rabûm bavê Hêlîn Şen wê-
neyên di dema kuştina wê de hatibûn 
kişandin da min. Min taqet nekir kir li 
wêneyê wê binêrim. Dema kar qediya 
û ez ketim nav livînên xwe xew neket 
çavên min. Dema min çavên xwe vedi-
kir min didît ku Hakan, Ceylan û Hêlîn li 
hemberî min rûniştine.” 

 
Bêrêziya li dijî cenazeyê kurd  
Akdag daxuyand ku li Kurdistanê çî-

roka her kuştinê dişibe hev û wiha dawî 
li axaftina xwe anî: ”Tişta ku li malbata 
Arslan hat kirin bêrêzî bû. Li ber wê ed-
liyeya ‘edaletê’ bêrêzî li cenaze hat kirin. 
Bêrêzî di şexsê Hakan Arslan de bêrêzî li 
mirovahiyê hat kirin. Li tu derê cîhanê 
cenazeyê mirovekî weke ‘emaneteke 
edlî’ nehatiye dayîn. Ew wêneyê zilmê bi 
saya rojnamegeriya azad ket nav rû-
pelên dîrokê. Min navê ‘giraniya kîsekî’li 
wêneyê xwe kir. Rastiya wî wêneyê mix-
abin rastiya Kudistanê ye. Ev rastî barê 
çapemeniya azad giran dike. Lê em ê bi 
israr zilmên li Kurdistanê bi wêne, 
dîmen û nûçeyan radigihînin raya giştî.” 
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Jîna Emînî ya ji bajarê Seqizê yê rojhi-
latê Kurdistanê ku bi malbata xwe re 
çûbû paytexta Îranê, bi hinceta ku porê 
wê ji derve ye ji aliyê polisên ‘geşt û 
erşad’yê rejîma Îranê ve hatibû binçav-
kirin. 

Di binçavan de polisên rejîma Îranê 
îşkence li Jîna Emînî kiribûn û di en-
cama vê îşkenceyê ku lê hatibû kirin 
Jîna Emînî di 16’ê îlonê de jiyana xwe ji 
dest dabû. Kuştina Emînî li seranserê 
rojhilat û Îranê bû sedema bertekên 
kurdan, azerî û farsan. 

Ji roja ku Emînî jiyana xwe ji dest 
daye ve li seranserê Rojhilat û gelek ba-
jarên Îranê bi pêşengiya jinan ve çalakî 
tên lidarxistin. Di van çalakiyan de re-
jîma faşîst a Îranê tê şermezarkirin û 
daxwaza naskirina mafê jinan û kurdan 
tê kirin.  

 
Çalakî didomin 
Piştî kuştina Jîna Emînî çalakiyên ku 

li Îran û rojhilatê Kurdistanê dest pê 
kirin veguherîn serhildanê. Hêrsa ku bi 
salan e li dijî rêveberiya Komara Îslamî 
ya Îranê kom bûye, bi çalakiyan li kola-
nan belav bû. Li Îran û Rojhilat bi sedan 
birîndar hene. Hê gelek kesên ku 
hejmara wan nayê diyarkirin, hatin bin-
çavkirin û girtin. Tê diyarkirin ku heta 
niha 8 kes di çalakiyên de hatine kuştin. 
Her wiha ji bo çavtirsandina 
xwepêşandêran Wezareta Istixbarata 
Îranê daxuyaniyek da û tê de got ku 
tevlibûna xwepêşandanan tiştekî der-
veyî qanûnê ye û kesên ku tev li 
xwepêşandanan bibin dê werin cezaki-

rin. Di daxuyaniya wezaretê de ji ber 
tevgerên li dijî nirxên şoreşa Îranê di 
van xwepêşandanan de tên kirin nabe 
ku gel tev li van xwepêşandanan bibe. 

 
Li hemû bajaran çalakî hene 
Li rojhilatê Kurdistanê û Îranê li ba-

jarên Seqiz, Pawe, Mehabad, Serdeşt, 
Dehgolan, Sine, Nakde, Bukan, Pîranşar, 
Şino, Kirmaşan, Îlam, Dehlran, Bane, 
Qorwe, Urmiye, Îvangarb, 
xwepêşandanên berfireh hatin lidarxistin. 
Her wiha di çalakiyên li Tahran, Meşhed, 
Tebrîz, Xorasana Bakur, Nûşehr, Ehwaz, 
Nişabûr, Qoçan, Bocnor, Zahedan, Babol-
sar, Amol, Reşt, Kerec, Îslamşar, Mazen-
deran, Kerman, Qoçhan û Şîrazê hatin 
lidarxistin de hêrsa li dijî rejîma Îranê bi 
dirûşm û daxuyaniyan hat nîşandan. Di ça-
lakiyê de dirûşmên “Dê Kurdistan ji 
faşîzmê re bibe goristan”, “Jin, jiyan, azadî” 
hatin berzkirin. 

 
Înternet hat astengkirin 
Pergala înternetê ya Îran û rojhilatê 

Kurdistanê hat girankirin, li hinek cihan 
hat qutkirin. Çalakger li ser medyaya 
dijîtal bang kirin û gotin ‘bibin dengê 
me’. Instagram ji hêla rejîmê ve hat sî-
nordarkirin û astengkirin. Xwende-
vanên zanîngehan qetilkirina Jîna Emînî 
şermezar kirin 

Her wiha bi sedan xwendekarên zan-
îngeha Tahran û El Zehra nerazîbûnên 
xwe yê li dijî kuştina Jîna Emînî diyarkirin 
û bi dirûşmên ‘Xwendekar dimirin, em 
zordestiyê qebûl nakin’, ‘Zehra daxwaza 
xwîna Jîna dike’, û ‘Ji diktatorê re mirin’ li 
dijî yasaya kuştina jinan û hikûmeta dîk-
tatora Îranê derketin. 

Ji Girtîgeha Êvînê banga hevgirtinê 
Girtiyên jin ên siyasî yên li Girtîgeha 

Êvînê bi nameyeke kuştina Jîna Emînî 
protesto kirin. Di nameya ku bi îmzeya 
Aliya Matlabzadeh ji Girtîgeha Êvînê hat 
şandin de ev gotin derdikevin pêş:“Dem 
hatiye ku hemû gelên Îranê ji bo bidestx-
istina mafên bingehîn ên jinan û 
têkoşîna li dijî zilma li ser jinan bên gel 

hev. Mirina Jîna tenê beşeke ji encamên 
kiryarên desthilatdarên dînî yên li dijî 
jinan e û li dijî jin û ciwanên vê civakê 
ne. Nêrînên desthilatdarên dînî û kaosa 
kapîtalîst ev 40 sal in vê civakê birêve 
dibin. Me herî kêm bi 40 jinên li Gir-
tîgeha Evînê merasîmek li dar xist. Em 
bang li jinan dikin ku li hemberî desthi-
latdariya Îranê paşve gav navêjin.” 

Li Bakur jin derketin qadan 
Kuştina jina ciwan Jîna Emînî ya 

rojhilatê Kurdistanê li bakurê Kurdist-
anê jî hat şermezarkirin. Li bakurê Kurd-
istanê û Tirkiyeyê ji bo jina ciwan a 
rojhilatê Kurdistanê Jîna Emînî ku ji 
aliyê rejîma Îranê ve hat kuştin gelek 
çalakî hatin lidarxistin. Jinan kuştina 
Emînî şermezar kir û serhildanên jinên 
Rojhilat silav kir. Her wiha tifaqa kurd-
istanî jî banga hevparbûna têkoşîna li dijî 
rejîma Îranê li kurdan kir.  

Piştî Rojava jinên kurd bi serhildana 
xwe ya li dijî rejîma Îranê careke din li di-
nyayê deng vedan. Li bakurê Kurdistanê û 
Tirkiyeyê jî ji aliyê rêxistinên jinan ve ji bo 
kuştina Jîna Emînî û serhildanên jinên 
rojhilatê Kurdistanê gelek daxuyanî hatin 
dayîn û çalakî hatin lidarxistin.  

Di hemû daxuyanî û çalakiyan de 
kuştina Jîna Emînî hat şermezarkirin û ser-
hildana jinên Rojhilat a li dijî kuştina Jîna 
Emînî hat silavkirin. Her wiha jinan pey-
amên piştevaniya jinên Rojhilat da. Jinên 
ku ji bo şermezarkirina kuştina Jîna Emînî li 
qadan bûn diyar kirin ku wê bi tayên porê 
Jîna Emînê têkoşînê bihonînên.  

Berdevka HDP’ê Ebrû Gunay, di daxu-
yaniya heftane ya partiya xwe de derbarê 
serhildana jinên Rojhilat de axivî û got ku 
dûrişmeya “jin jiyan azadî” bûye 
dûrişmeya azadiyê û serhildana jinên 
Rojhilat û serhildana wan e. 

Xebata Tifaqa Kurdistanî û Platforma 
Jinên Kurd jî li Amedê daxuyaniyek dan û 
serhildana jinên rojhilatê Kurdistanê silav 
kirin û banga piştgiriya serhildanê li hêzên 
demokratîk ên neteweyî kirin.  

Tifaqê di daxuyaniya xwe de xwest ku 
têkoşîna li dijî rejîma Îranê bê hevparkirin. 

Bêrêziya li dijî mirovahiyê!
Medya Bal

Li welatên weke Afganistanê mêr 
li ser navê dîn serweriyê li ser 
jinan ferz dikin û jiyanê li civakê 
tengav dikin. Li Afganistanê mafê 
jinan bi tu awayî nayê naskirin û 
hewl didin jinan di malê de asê 
bikin. Bi saya rojnamegerên jin 
haya cîhanê ji rewşa jinên afganî 
çêdibe.  

Rojnameger û damezrînera 
Ajansa Nûçeyan a Rukhshana 
Zahra Joya ji bo ku çîrokên jinên 
afganî ragihîne raya giştî xebatê 
dimeşîne û bi van hewldanan 
xwe raya giştî ji aliyê jiyana jinên 
afgan ve agahdar dike.  

Weqfa Melinda û Bill Gates, her 
sal 4 kesayetiyên bibandor ji ber 
hewldanên wan ên îlhamê yên ji 
bo armancên pêşketina cîhanê û 
ji bo wekheviya zayendî dixebi-
tin, xelat dikin. Zahra Joya ji ber 
hewildanên xwe yên îlhamê û 
her wiha di kişandina bala raya 
giştî li ser mijarên têkildarî 
amadekirin û weşandina çîrokên 
jinên afgan de, xelata sala 
2022’yan a Weqfa Melinda û Bill 
Gates girt. KABÎL 

Nûçegihana MA’yê Eylem Akdag bi wêneyê ‘Giraniya kîsekî’ xelata Apê Mûsa 
wergirt. Akdag diyar kir ku di şexsê Hakan Arslan de bêrêzî li mirovahiyê hat kirin

Navenda Nûçeyan

Li her derê serhildana jinên Rojhilat tê silavkirin

Rojnamegera afgan 
xelata îlhamê girt
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Li bakurê Kurdistanê her çiqas polîtî-
kayên şer bên meşandin jî xebatên 
çandî jî tên kirin. Ji aliyê dewleta tirk ve 
şerekî dijwar li bakurê Kurdistanê tê 
meşandin. Bi şerê ku tê meşandin tê 
xwestin ku gelê kurd rojên xweş nebîne 
û her roj li ser xaka wan ceng hebe. Lê 
Meclisa Ciwanan a Partiya Demokratîk a 
Gelan (HDP) li dijî vê polîtîkayê derdi-
keve. Meclisa Ciwanan a HDP’ê ji bo ci-
wanên kurd di nav xweşiyê de bijîn 
xebatên siyasî û çandî bi hev re 

dimeşîne.  
Di vê çarçoveyê de Meclisa Ciwanan 

a HDP’ê 3 sal in li ser navê ciwanê kurd 
Kemal Kûrkût ku di sala 2017’an de li 
Newroza Amedê ji aliyê polisê tirk ve 
hatibû kuştin tûrnûvaya fûtbolê li dar 
dixe. Sêyemîn Tûrnûvaya Fûtbolê ya 
Kemal Kûrkût ku di mehên havînê de 
dest pê kir, bi dawî bû. Di tûrnûvayê de 
gelek tîmên fûtbolê ku ji aliyê ciwanên 
kurd û sosyalîst ve hatibûn amadekirin 
hatin pêşberî hev. 

Bi dostanî lîstin 
Tîmên ku hatin pêşberî hev bero-

vajiyê mêjiyê fûtbolê yê pergalên ser-
dest bi hişmendiya dostanî û 
hevaltiyê lîstin. Piştî ku tîman hev têk 
bir ji bo fînalê tîma Zagros Spor û Flo-
rîa Gîyîm Spor man. Ji bo maça fînalê 
ya tûrnûvayê li navçeya Silopiya ya 
Şirnexê şahiyek hat lidarxistin.  

Hevseroka Giştî ya HDP’ê Pervîn 
Bûldan û gelek parlamenterên partiya 
xwe û Hevserokê Giştî yê DBP’ê Keskîn 
Bayindir jî tev li şahiyê bûn. Hevseroka 
Giştî ya HDP’ê Pervîn Bûldan, di şahiyê 
de axaftinek kir û polîtîkayên desthilata 
AKP-MHP’ê yên li dijî kurdan rexne kir 
û got ku wê ciwanên kurd gol biavêjin 
desthilata AKP-MHP’ê.  

 
Xelatên xwe wergirtin 
Piştre jî Pervîn Bûldan û Keskîn 

Bayindir jî di nav de maç bi 
temaşekirina bi hezaran kesî pêk hat. 
Di maçê de tîman Florîa Gîyîm Spor li 
dijî Zagros Sporê bi ser ket û bû tîma 
yekemîn a tûrnûvayê. Di dawiya 
maçê de Dayikên Aştiyê, Pervîn Bûl-
dan û Keskîn Bayindir xelatên lîstikva-
nan dan wan. ŞIRNEX
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Bêrêziya li dijî 
cenazeyan  

didome
Li bakurê Kurdistanê bêrêziya li 
dijî cenazeyê kesên ku di şer de 
jiyana xwe ji dest didin berde-
wam dike. Di 4’ê îlonê de li her-
êma Omeriya ya Mêrdînê di 
navbera gerîlayên HPG’ê û 
leşkerên tirk de şer derketibû. 
Artêşa tirk herêmê bi balafirên 
şer bomberan kiribûn.  

Di şer de 2 HPG’iyan jiyana 
xwe ji dest dabûn. Rojek piştî ku 
jiyana xwe ji dest dabûn leşkeran 
cenazeyê her du HPG’iyan raki-
ribûn morga Nexweşxaneya 
Dewletê ya Mêrdînê.  

Bi hinceta ku tespîta nasna-
meya her du HPG’iyan neha-
tiye kirin, piştî mînakên DNA’yê 
ji wan hatin girtin cenazeyê 
wan li Goristana Bêkesan a 
Kamor a li navçeya Artûklû ya 
Mêrdînê hat veşartin.  

Bi veşartina cenazeyê her du 
HPG’iyan re ji salên 1990’î ve 
hejmara cenazeyên ku li goris-
tanên bêkesan tên veşartin li 
bajar derket 53’yan. MÊRDÎN  

HSD’ê planên şaneyên 
DAIŞ’ê vala derxist

Li Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
şaneyên DAIŞ’ê liv û tevgerên xwe didom-
înin û hewl didin li dijî hêzên parastinê û 
gelê sivîl ên herêmê êrîşên hovane yên 
dijwar pêk bînin. Lê Hêzên Ewlekariya Hun-
dirîn û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) 
van hewldanên wan vala derdixin. Di vê çar-
çoveyê de di nav hefteyê de DAIŞ’iyan hewl 
da bi du wesayîtên bombebarkirî li dijî 
Kampa Holê êrîş pêk bînin. Hêzên Ewle-
kariya Hundirîn vê hewldana şaneyên vaşerî 
yên DAIŞ’ê vala derxist û 3 çete kuşt. HSD’ê 
jî ragihand ku Yekîneyên Antî-Terorê li nav-
çeya El Keramê ya Reqayê li dijî DAIŞ’ê du 
operasyon pêk anîne û di encamê de yek ji 
payebilind 6 DAIŞ’iyan girtine û gelek çek û 
cebilxane jî desteser kirine. REQA 

Bi dehan penaber 
xeniqîn

Keştiyeke penaberan a piraniya wan sûriyeyî 
û lubnanî bûn piştî ku ji Lubnanê bi rê ket, li 
peravên bajarê Tartûs ê Sûriyeyê noqî avê 
bû. Der barê hejmara penaberên ku xeniq-
îne de ji aliyê Lubnan û Sûriyeyê ve 
hejmarên cuda hatin dayîn. Lubnanê ragi-
hand ku 53 penaber jiyana xwe ji dest dane. 
Berovajiyê ve  televîzyona dewletê ya Sû-
riyeyê ragihand ku herî kêm 73 kes penaber 
jiyana xwe ji dest dane. Di meha nîsanê de jî 
keştiyeke pir qelebalix a penaberan li ber-
avên Trablusê di encama şopandina hêzên 
deryayî yên Lubnanê de noqî avê bûbû û 6 
penaberan jiyana xwe ji dest dabûn. Li gorî 
daneyên Neteweyên Yekbûyî, ji destpêka 
sala 2020'an ve herî kêm 38 keştî bi awayek 
‘derqanûnî’ ji Lubnanê derketine yan jî hewl 
dane ku derkevin. BEYRÛD 

Dermanfiroş  
dadikevin qadan

Li Tirkiyeyê krîzeke kûr a aboriyê heye. Ji ber 
krîzê buhayê dermanan gelek bilind bûye û 
ev rewş bandoreke neyînî li dermanfiroş 
ango dermanxaneyan dike. Ji ber krîzê gelek 
dermanxane nikarin dermanan bikirin û 
bifiroşin. Li dijî vê rewşê xwediyên dermanx-
aneyan piştî 14 salan cara yekemîn wê di 
16’ê cotmehê de li Enqereyê mîtîng li dar 
bixin. Serokê Yekitiya Dermanxaneyên Tirk 
(TEB) û 54 serokên odeyên dermanfiroşan li 
Navenda Giştî ya TEB’ê, der barê rewşê de 
daxuyanî dan. Serokê TEB’ê Arman Uney, 
diyar kir ku pîşeya wan di bin gefa aboriyê 
de ye û deynên  xwe yên depoyên der-
manxaneyan bi krediyan didin û wiha got: 
“Em ji tunebûna dermanan re ku nexweşan 
mexdûr dikin re dibêjin bes e.” ENQERE 

Gerîlayên birîndar  
li ku derê ne?

Di 5’ê îlonê de li bajaroka Xelîfanê ya nav-
çeya Soran a Hewlêrê, artêşa tirk bi alîkariya 
Partiya Demokrata Kurdistanê êrîşî komeke 
gerîlayên HPG’ê kiribûn. Di encama êrîşê de 
3 gerîla jiyana xwe ji dest dabûn û 2 gerîla jî 
birîndar dîl ketibûn destê hêzên PDK’ê. Heta 
niha aqûbeta gerîlayên jiyana xwe ji dest 
dane û gerîlayên birîndar nayê zanîn. Di nav 
hefteyê de Emîndarê Giştî yê Wezareta 
Pêşmergeyan Bextiyar Mihemed daxuyani-
yek da çapameniyê. Nûçegîhanê Rojnewsê, 
di daxuyaniyê de der barê rewşa her du ge-
rîlayên birîndar de pirs ji Mihemmed kir. Mi-
hemmed, bersiv neda vê pirsê û çarenûsa 
her du gerîllayan aşkera nekir. Beriya niha 
HPG’ê der barê mijarê de daxuyaniyek dabû 
û xwestibû ku PDK gerîlayên dîl ketine ra-
destî wan bike. SILÊMANÎ

Desthilata AKP-MHP’ê zext û pêkuti-
yên xwe yên li ser çapameniya kurd 
berdewam dikin. Sazî û dezgehên ça-
pameniya kurd ji ber ku ne di xizmeta 
wan de ne ji aliyê AKP-MHP’ê ve bi rê-
bazên cuda tên astengkirin. Di meha 
hazîranê de li dijî sazî û dezgehên ça-
pameniyê yên kurd operasyoneke 
mezin hatibû lidarixistin û Midurê 
Karên Nivîsan ê rojnameya me 
Mehmet Alî Ertaş û edîtorê rojnameya 
me Zeynel Abîdîn Bûlût jî di nav de di 
vê operasyonê de 16 rojnameger hati-
bûn girtin. 

Herî dawî jî polîsên tirk di nav hef-
teyê de li otogara Amedê bêyî ku bi-
ryareke hiqûqî di destê wan de hebe 
100 rojnameyên hejmara 144’emîn a 
rojnameya me Xwebûnê ku li bakurê 
Kurdistanê tekane rojnameya kurdî ye 
desteser kirin. Rojnameya Xwebûnê 
rojnameyeke heftane ye û li Amedê tê 
çapkirin. Piştî ku tê çapkirin ji otogara 
Amedê ji bajarên bakurê Kurdistanê û 
metrepolên Tirkiyeyê re tê şandin.  

 
Naxwazin Xwebûn bê belavkirin 
Bi armanca ku belavbûna rojna-

meya Xwebûnê asteng bikin û fîr-
mayên ku rojnameyê bi xwe re dibin 
bajaran bitirsînin polis, di 17 û 18’ê 
îlonê de diçin otogara Amedê û pirsa 
rojname Xwebûnê dikin. Destpêkê 100 
hejmar rojnameyên ku wê biçûna 
Mersînê desteser dikin û gef li fîrmaya 
ku rojnameyê dibe Mersînê dixwin. 
Piştre jî ji fîrmayê daxwaz dikin ku 
rojnameya Xwebûnê bi xwe re nebin. 

Dûre kamerayên otogarê kontrol 
dikin û dixwazin rojnameyên ku diçin 
Semsûrê jî asteng bikin. Lê ji ber ku 
rojname ji Amedê derketiye nikarin 
çûna wê ya Semsûrê asteng bikin. 
Polis li ajokarê ku rojnameyê bi xwe re 
biriye Semsûrê digerin û gef li wî dix-
win. Çend roj piştî vê desteserkirina 
rojnameyê ji ber karên wî yên rojna-
megeriyê bi angaşta propagandaya 
rêxistinê kiriye salek û 3 meh cezayê 

girtîgehê li Xwediyê Îmtiyazê yê Rojna-
meya Xwebûnê Kadrî Esen hat birîn.  

 
Îmîr bir rojeva meclisê 
Ji ber van zextên li ser rojnameya 

Xwebûnê Parlamentera HDP’ê ya 
Şirnexê pêşnûmepirsekê da Serokatiya 
Meclisê û xwest Wezîrê Edaletê Bekîr 
Bozdag der barê mijarê de daxuyani-
yek bide çapameniyê. Îmîr, di 
pêşnûmepirsa xwe de cih da zextên li 
ser sazî û dezgehên çapameniya kurd 
û rojnamegerên kurd û banga rawes-
tandina zextan kir. 

 
Nûran Îmîr, di pêşnûmepirsa xwe 

de ev pirs ji Bozdag kirin: 
“ 3 Armanca astengkirina belavki-

rina rojnameya tekane kurdî Xwebûnê 
çi ye? Belavkirin û xwendina rojna-
meya kurdî sûc e? 

3 Polis bi kîjan hincetên hiqûqî be-

lavkirina rojnameya tekane kurdî Xwe-
bûnê asteng dikin? 

3 Ji ber kurdbûna xwe çend rojna-
meger girtî û hikumxarî ne? 

3 Bandora zextên li dijî rojname-
gerên kurd a paşdemayîna Tirkiyeyê ya 
di endeksa çapameniyê de çi ye? 

3 Armanca zextên li ser sazî û dez-
gehên çapameniya kurd çi ye? Li djî zi-
manê kurdî pêkanîneke taybet heye?” 

 
Piştevaniya ji bo me 
Li aliyê din, ji ber zextên li ser 

rojnameya me û cezakirina xwediyê 
îmtîyazê yê rojnameya me Kadrî Esen, 
Komeleya Rojnamegeran a Dicle Firatê 
(DFG) û Basin Disk-Îşê jî li ser hesabên 
xwe yên medyaya dijîtal daxuyanî dan. 
DFG û Basin Disk-Îşê, di daxuyaniyên 
xwe de zextên li ser rojnameya me 
şermezar kirin û peyamên piştevanî û 
xwedîderketinê dan.  

Xwebûna xwe li ser destan bigirin!
Navenda Nûçeyan

Zextên li ser çapameniya kurd bi desteserkirina 100 hejmarên rojnameya me berdewam kirin. Polî-
san, li Amedê rojnameya me desteser kir û gef li fîrmayên ku rojnameya me dibine bajaran xwarin

Ji bilî zextên li ser rojnameya me 
Xwebûnê di nav hefteyê de du 
rojnamegerên jin ên kurd jî ji 
aliyê daraza tirk ve bi hinceta xe-
batên xwe yên rojnamegeriyê 
hatin cezakirin. 9’emîn Dadgeha 
Cezaya Giran a Amedê, bi 
angaşta ku bi şopandina xe-
batên Kongreya Civaka Demok-
ratîk (KCD) “propagadaya 
rexistinê” kiriye 6 sal û 3 meh li 
rojnameger Hatice Şahîn birî. 
4’emîn Dadgeha Cezaya Giran a 
Amedê jî ji ber nûçeyên ku çêki-
rine bi angaşta “alîkariya rêxis-
tinê” kiriye 2 sal û 6 meh cezayê 
girtîgehê li rojnameger Nûrcan 
Yalçin birî. AMED

Ji ber karên 
rojnamegeriyê 
wan ceza kirin

Tûrnûvaya Kemal Kûrkût bi dawî bû
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Tarîxê netewedewletan tarîxê 
qetilkerdişan o. Ê manenê firina kre-
masyonî. Ju netewe he çî gêna xo 
dest. Paradîgmaya xo awan kena. 
Qanûnanê xo virazena.  

Sîstemê xo neteweyanê bînan rê 
ferz kena. Wazena ke ê bînî wa ci rê 
bibê “bende-i ferman”. Eke nete-
weyêke vera sîstemî vejîna, o wext fi-
rina kremasyonî de yena veşnayene. 
Tirkîya kî netewedewleta nîyanêne 
wa. Bitaybetî Dêrsim de rûyê na dew-
lete zaf dîyar o. Nasname, kamîye û 
kulturê dêrsimijan binê gefanê ne-
tewedewlete der ê. Zon, xoza û îtîqat 
bi destê dewlete yenê talankerdene. 
Ma nê babetî Hemserekê HDPyî yê 
Dêrsimî Ferhat Yildizî ra pers kerdî: 

 
Mamoste merhaba. Dêrsim de 

nê serranê peyênan de talanê xoza 
deyra yeno vînayene. Ma seyr ke-
nîme ke peskovî kişîyenê, madenk-
arîye yena kerdene, projeyê 
madenî virazîyenê. Oncîna serê 
çemê Munzurî de awbend ame 
awankerdene. Her serre darî yenê 
veşnayene. Gelo dewlete uca de se 
kena? Armancê xo çik o? 

Na polîtîka newe nîya. Naw se 
serrî yo ke dewlete polîtîkaya nîya-
nêne rayra bena. Eke destê dewlete 
de bêro, wazena ke kokê Dêrsimî bi-
birno. A wazena her kesî Dêrsim ra 
teber bikero û naca de kes memano. 
Metodê na polîtîka çik o? 
Wedardayîşê dar û ber, herd, awe, 
vas, kemere û heywanan o. Eke ê 
wedarîyayî Dêrsim kî darîno we û 
şono. Dewlete na wa. Goreyê na 
hişmendîye têgêrena. Ma vajîme aw-
bend kî goreyê nê fikrî virazîyeno. 
Naca de verê Dêrsimî de awbendêk 
viraştê. Gola beqan o. Ne ci ra elek-
trîk gênê, ne cayêk yeno awedayene. 
Qanalêkê awe bira serê awbendî de 
nêviraştê. Homa homa projeyê xo yê 
awebendî yê bînî kî estê. Hem çemê 
Harçîkî hem awa Pilemurîye hem zî 
çemê Munzurî ser o.  

Ju kî meseleyê birrî esto. Hetêk 
ra birrî veşnenê, hetekê bînî ra nê-
vindenê û ey birnenê. Ma çend rojî 
raver şîyî Xozat. Dewêka Xozatî de 
birr ameyêne talankerdene. Uca de 
ma pers kerd “şima naca se kenê?”. 
Înan vat “Ma îmarê birrî kenîme. Ma 
dezgehê birrî ra ruxset girewt.” Par 
birr amebî veşnayene û birnayene. 
Nika înan kolîyî 20 yan 30 cayan de 
ardê pêser û ci ra komir gênê. Ma 
tayê resimî antî. Ê hay ma der ê. O 
birro tern nîya birnayê û velgo kewe 
herd der o. Kirmanckî de ci rê vanê 
“berbîşê kafirî ci ra yeno”. Zerreyê 
merdimî nêgêno ke qayîtê ê birrî bik-
ero. Birrî rê amanîye ameya. Ma uca 
ra xo zor reyna ra. Karmendê dez-
gehê birrî û leşkerî dormeyê ma da 
ameyêne û şîyêne. Teyna awebendî 
û birnayîşê daran nê ju kî warê 
madenî virazîyenê. Koyanê Munzurî, 

Pulur, Pilemurîye de gêrênê madenî. 
Warê madenî kenê ya, şima zanê se 
beno. A roje Erzingan de sîyanur vila 
bî, kewt zerreyê awe û pêro ganî 
axuyin kerdî. Dewlete wazena naca 
tal bikero. Dêrsimî werte ra we-
darno. Naye ra dot qisey çin o. Şima 
Platformê Demokrasî û Kede yê Dêr-
simî zanê. Ma uca de kombîyayîş 
kerd. Ma vat qezayanê Dêrsimî de 
bifetilîme, birnayîşê birrî û vetişê 
madenî protesto bikerîme. Nika 
planê ma yo nîyanên esto.  

 
Tebîî, zerreyê birrî de heywanî kî 

estê. Hem ê zîyan vînenê hem mu-
wazeneyê xoza yeno xeripnayene. 
No welat, kirmancîye yan herdê 
dewreşî çayê zê dişmenî yeno vînay-
ene? Polîtîkaya dewlete her tim vera 
kurdan cîya wa. Çayê nîya wa?  

Nika dewlete çitur ke qulanê xo 
yê bînan rê yan cayanê xo yê bînan 
rê wayîr vejîyena, Dêrsimî rê kî wayîr 
bivejîyo. Eke nîya bikero o wext 
“amenna”. Hama îtayî rê nêvejîyena. 
Eke Marmarîs, Kutahya yan Bodrum 
de tenê birr veşeno, uca de vernîya 
ci gêna. Tebîî ma zînhar nêwazenê 
qet cayêk de ju dare, birr biveşo yan 
pelgêk dare ra waro gino. Hama 
şukanê kurdistanî de nîya nîyo. Dew-
lete îta de qirkerdiş kena. Mîsal Cûdî 
de birr birîyeno. Şar wazeno şêro û 
protesto bikero. Hama walîyê Şirnexî 
qerar gêno û çalakîyan pêro qedexe 
keno. 15 rojî her çalakîye û aktîvîte 
ameyî qedexekerdene. Anqara, Kuta-
hya yan Trabzon de çîyo nîyanên çin 
o. Pekî şima Xozat de Cûdî de na ger-
mîya hamnanî de nê birrê ternî çayê 

birnenê? Derdê şima çik o? Ê wa-
zenê xoza talan bikerê û qulî teber 
bikerê. Eke herd, awe û dare darîyê 
we, qul kî mireno şono. Mordemîye 
kî darîna we.  

 
Ez vone, ma tenê projeyanê ma-

denkarîye ser o qisey bikerîme. Ma 
zanîme ke Dêrsim de xeylê projeyê 
madenî estê. Şarê Dêrsimî vernîya nê 
projeyan çito bigêro? Metod çik o?  

Wa Dêrsimijî raver bêrê têhet û 
ju bibê. Ê mevajê “maro ke nêzdîyê 
mi nêbeno, wa hezar serrî biciwîyo”. 
Wa nîya têmegêrê. Êyê ke teber der 
ê, êyê ke naca der ê wa bêrê têhet. 
Pê partî û komelanê xo xover bidê, 
heq bo ke înan îta ra kenê teber. 
Dêrsim ke ju nêbî û seba herd, awe, 
dara xo xover nêda darîno we şono. 
Zobîna qisey çin o. Tena pê 
rayraşîyayîş yan eşkerayîyêka ça-
pemenîye nêbeno. Kotî de ke awe-
bend virazîyeno, maden vejîyeno û 
birr veşeno, ma uca de bêrîme têhet 
û canê xo sîper bikerîme. Ê yan bed-
enê ma pan kenê yan game peyser 
erzenê. Eke ma verba înan mucadele 
mekerîme, ê herdê ma kî birrê ma kî 
talan kenê. Madenan kî virazenê û 
ma îta ra kenê teber.  

 
Dêrsim de îqtîdar ju kî cemxa-

neyan yan elewîye ser o polîtîkaya 
qilerine rayra beno. Ma vajîme 
hukmat her tim mordemanê xo yan 
sîyasetkaranê xo rusneno Dêrsim. 
Mîsal Serekê Dîyanetî Alî Erbaş 
ame Dêrsim û cemxane zîyaret 
kerd. No zîyaret xeylê ame 
nîqaşkerdene. Oncîna Unîversîteya 

Munzurî de tayê cayê asîmîlasyonî 
estê. Ju kî çend aşmî raver rewşa 
pîran ser o xeberêke amebî 
weşanayene. Goreyê xebere dew-
lete pasaportêk dayo 500 pîran û ê 
rusnayê hac. Gelo uca de se beno? 
Dewlete elewîyan asîmîle kena? 

Na dewlete se serrî yo ke polîtî-
kaya nîyanêne rayra bena. 1923î ra 
nat ma na polîtîka vînenîme. Ê tarîx 
ra ver kî çîyo nîyanên bîyo. Ez demê 
Yavuzî yan demê Kuyucu Muratî 
zêde nêzone. Key ke komara Tirkîya 
ameye ronayene, wayîranê na dew-
lete vato ke keso ke zerreyê sînorê 
dewlete de vindeno tirk û musluman 
o. Yanî na dewlete sentezê tirkîye û 
îslamî ser o ronîyaye. Amênê na 
dewlete no yo. Ne komare ra ver ne 
kî komare ra tepîya kesî elewîyî nas 
nêkerdî. Kesî ne heqê elewîyan dayî 
ci û ne kî vat şima estê yan çin ê. 
Juyê ke qala jare kerdêne, înan ci rê 
vatêne jarî çik ê. Înan vatêne cemx-
ane çik o, Duzgun Baba çik o. Verde 
ma keyeyan de cem girêdayêne. 
Nika cemxaneyê ma estê. Uca de 
îbadetê xo kenîme. Sîyasetmedarî 
cemxaneyanê ma ser o polîtîka rayra 
benê. Ma vajîme Partîya Komare ya 
Şarî (CHP). Her çîyê elewîyan înan 
dard we û qedexe kerd. Înan elewîyî 
qir kerdî û nika elewîyan ra paştî wa-
zenê. Tayê kî cemxane rê 
“cümbüşevi (banê şayîye)” vanê. 
Cayê îbadetê ma rê heqaret kenê. 
Naca de asîmîlasyon esto. To na-
meyê Alî Erbaşî vat. O kî seba na po-
lîtîka ame. Tayê elewîyî kî vernîya 
asîmîlasyonî kenê ya. Ê vanê ke tewr 
musulmanê raştî ma yîme.  

Nika zon û îtîqatê ma destê ma 
ra vejîyo. Hetê ma de vanê “ga pê 
barî ya hişar ra şîyo dim destê ma de 
mendo”. Yan ma dimê gayê xo gê-
nîme pê, kas kenîme û anîme peyser, 
yan ma ginîme pêser û tede telef be-
nîme şonîme. Gayê ma çik o? Zon û 
îtîqatê ma wo.  

Tayê nameyê Alîyê halîfeyî gure-

nenê, tayê kî nameyê Fatma vanê. 
Alîyê ma cîya wo. Fatma kî îtîqatê 
ma de aşme wa. Ma musulman nîy-
îme. Ma de şertê Îslamî çin ê. Raya 
ma bi raya musulmanan cîya wa. 
Cayêk de nêyenê pêser. Nika tayê 
cemxaneyî polîtîkaya asîmîlasyonî rê 
xizmet kenê. Nê cemxaneyan de 
merasîmê cenazaya ma mekerê. 
Mîsal Aysel Dogane nêwaşt uca de 
cenazaya aye bêro wedaritene. Ez 
vone mi kî uca de medarê we. Ju kî 
babeta “dedeyan” esta. Pasaport 
danê ci, peran danê ci. Dewlete înan 
herînena. Ê her kesî “bahaya xo” 
esta. Tayênan benê Ewropa de fetil-
nenê. Tayênan zî benê hac û “haci” 
kenê.  

Naca de taxa Gazîkî de serê es-
tuna elektrîkî de hoparlor ame ro-
nayene û nika roje de 5 reyî ezan 
yeno wandene. A roje ma şîyî pirdê 
sûrî yo ke hetê Pilemurîye der o. Ma 
goş na ser ke veng yeno. Ne lao mi 
vat no çik o? Înan vat ke ezan wa-
nenê. Naca de sunîyî estê? Nê. Şafîyî 
estê? Nê. Ma no ezan kamî rê yeno 
wandene? No zulm o. Îta de serdes-
tîye û zordarî esta. Hama no nîya 
nêşono. Îlla kî faşîzm roje yena dar-
îno we. Ma ey kenîme teber.  

 
Mamoste, persê min o peyên 

zonê ma ser o. Gelo zonê ma kamcî 
aste der o. Mabênê Dêrsimijan bi zonî 
çiton o? Ê zonê xo çito bixelisnê?  

Nika zon mireno. Ju zonî de ke 
perwerde nêbî, ju zon ke mekteb de 
nêame musayene, tede zanist 
nêame viraştene o zon mireno. Bax-
usus 1938î ra tepîya Dêrsim de xeylê 
mektebî açarîyayî. Zonê ma rê heq-
aretî kerdê. Kirmanckî rê vatê ke 
“dimê herî”. Hasa hasa. Zonê ma 
zonê heqî yo. Înan vato ke “Kir-
manckî zê dimê herî ne derg beno 
ne kî kilm.  

Bêrê, tirkî rindek bimusê.” Ma 
key ke şîyêne mekteb, ma û pîyanê 
ma vatêne “şêrê mekteb û perwerde 
bigêrê”. Înan qet qala terteleyî yan 
kirmancîye nêkerdêne. Ma kî xo bixo 
vatêne no kirmanc çik o, elewîye çik 
a. Ma vatêne “ma tirk îme, musul-
man îme. Tewr musulmanê hewlî ma 
yîme.” Nika hênî bîyo ke şona kotî şo, 
her ca de tirkî qisey beno. Keye de 
dewe de û kuçe de tirkî qisey kenê. 
Pêrodayîş, heredayîş, minet tirkî yo.  

Mîsal ez nika Platformê Demok-
rasî û Kede ra yene. Ma uca de pêro 
tirkî qisey kerd. Ge-ge az xîret kone 
ke merasîman yan çalakîyan de zonê 
ma qisey bikerî. Mi rê vanê “ti rind 
qisey kena.” Hama dore ke ameye 
polîtîka, zanist û roportaj, ez 
nêşîkîne qisey bikerî. No asîmîlasyon 
o. Şima kî zanê na aşme de mektebî 
bîyî ya û domanan dest pê perwer-
deyî kerd. Çend rojî raver ma 
eşkerayîya çapemenîye kerde. Mi 
uca de vat “ewro tayê domanî bi eşqî 
ya şonê, tayê kî bi tersî ya şonê.” Êyê 
ke bi eşqî ya şonê tirkî yê. Hama êyê 
ke mayê xo kirmanc ê yan kirmanckî 
qisey kenê bi tersî ya şonê mekteb. 
Domano ke bi keyfî ya nêşî mekteb, 
çi xêr yeno ci?  

Ju Dêrsim de şarî zonê xo xo vîr 
ra kerdo. Kurdistan de şukanê bînan 
de çîyo nîyanên çin o. Uca hênî asan 
zon nêmireno. Hama zonê Dêrsimî 
eke ma wayîr mevejîme mireno. 

MA DÊRSIMIJÎ XO SÎPER BIKERÎME

Hemserekê HDPyî yê Dêrsimî Ferhat Yildizî ard ziwan ke dewleta tirke wazena 
xozaya Dêrsimî talan bikero û wina qisey kerd: “Eke herd, awe û dare darîyê 

we, mordemîye kî darîna we. Ma bêrîme têhet û mucadele bikerîme.”

Ferhat Yildiz kam o?

Dr. Îsmet Konak

Serra 1954î de Dêrsim de dewa Kortu de ame dinya. Mektebo verên 
dewa xo de wend. Dima Akçadag de mektebê maliman qedîna. Yildizî çar 
serrî unîversîte de wend. 2010î ra tepîya HDP de qezaya Ataşehîrî ya Sten-
bolî de hemserekîye kerde. Meclîsê partîye de zî tayê karî kerdî. Nika Dêr-

sim de hemserekê HDPyî wo.

Xozaya Dêrsimî talan kenê
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Azadiya takekesî yanî azadiya ferdî yan ke-
sayetî ji zarokbûnê ve dest pê dike û heta 
mirinê dom dike. Ev pêvejoyeke dûr û 
dirêj e, wekî xelboqên zincîrê bi hevdû ve 
girêdayîne û hevdû temam dikin. Li we-
latên paşdemayî piraniya dê û bavan ji 
bûyîna zarok heta mezinbûna wê li ser 
navê aramî û parastinê nahêlin zarok bi 
awayekî azad bihizire, aqilê xwe bi kar 
bîne, bi xwe bawer be, xwedî şiyan û ke-
sayetiyekî xweser be. Dê û bav tim têkili-
yên her daxwaz, raman û liva zarok asteng 
dikin. Zarok di destê wan de wek pêlîstok 
an jî konmanda tv’yê ye. 

 Wek nimûne zarokeke biçûk dema 
bixwaze hilkişe ser kursiyekî yan palge-
hekê dê yan bav di cî de, bi tirsa ketin û zi-
rardîtinê nahêlin ew hilkişe ser kursiyê. Ew 
bixwe bi çengê zarok digirin û radikin ser 
kursiyê, didin rûniştandin û bi vê yekê 
hilkişandina ser kursiyê jê re qedexe dikin. 
Pêş li hewl û daxwaza zarok digirin. Bawe-
riya zarok dişkînin. Hal bû ku zarokan ser-
best bihêlin bila çend caran hilkişe û 
bikeve, bi awayekî serbest di dawiya çala-
kiyê de ew bixwe derkeve ser kursiyê û 
rûne. Dema ew bixwe hilkişe ser kursiyê, 
bawerî pê re çêdibe, xwe xwedî hêz, şiyan 
û mezin dibîne. Zarok bawer dike ku karekî 
pir zehmet kiriye û hilkişaye jor. 

Dayikên ku piçek fîtoz (hembelî/titiz) 

in nahêlin zarokên wan li nav ax, herî û 
berfê bi dilê xwe û bi awayekî serbest bilîz 
in, dest û lingên xwe qirêj bikin û cilû-
bergên xwe bilewitîn in. Ji zarok re gelek 
liv û çalakiyan qedexe dike. Ev helwesteke 
gelekî şaş e. Ji bo tirs û qirêjê, pêş li liv, 
daxwaz, azadî û geşbûna zarok digire. 
Zarok tirsonek û kovî dibe. 

Zarok dema mezin dibe hem li mal û 
hem li dibistanê heman helwest û kiryarî 
dibîne, nikare bi serê xwe bilîze, here cem 
hevalên xwe, nikare biryar bide û kar bike.  

Dixwazin zarok her bi dê, bav û ma-
mosteyê xwe ve girêdayî be. Ji derî destûr 
û şîreta wan pasîf bimîne û nebe xwedî bi-
ryar û kiryar. Nahêlin zarok aqilê xwe bi 
kar bîne, bihizire û biryara xwe bixwe bide. 
Her ku mezin dibe, bixwe baweriya wî/wê 
kêm dibe. Zarok xwe nezan, bê tecrûbe û 
jar dibîne, dibe dîlê gotin û biryar, ferman 
û dîrektîfên kesên din. Nabe xwedî kesay-
etiyeke serbixwe. Bi hinek kes û derdoran 
ve girêdayî ye. Azadiya takekesî tune û dîlê 
korbaweriyê ye.  

 Civak ji takekesan pêk tê. Bi takekesên 
weha ku nikarin aqilê xwe bi kar bînin, bi-
hizirin, bixwe bawer û bixwe biryar bidin, 
sirf ji aliyên kes û hin derdoran ve bên bi-
rêvebirin, dîreksona wan di destê kesên 
din de be, ew çawa badin weha diçin û 
diçerixin. 

Hal bû ku parastin û aramî bi aqilkara-

nînê pêk tê, bi şîret, xurefa û gotinên dê, 
bav û kesên din pêk nayê. Ev hizir û hel-
westa dê, bav û derdorê kuştina daxwazên 
takekesiyê ye, bêkesayetîkirin e. Perwer-
deyeke weha paşvemayî û dijzanistiyê, 
korefamî ye, korbawerî ye.  

Rast e, divê mirov bi gotina rasteqîna 
dê, bav û mezinan bike û ne anarşîst be û 
hertim li dijî wan derkeve. Lê serbixwe be, 
aqilê xwe bi kar bîne, ka çi rast e û çi xwar 
e, ji hevdû derîne. 

Li welatên Ewroapayê perwerdeya mal 
û dibistanê li ser hîmê azadiya takekesî ha-
tiye avakirin. Ji dergûşlankê heta zan-
îngehê perwerde li ser azadiya takekesî 
hatiye programkirin. Pêwîst e mirov azad 
be, bi azadî bijî û bi azadî bihizire.  

Bi dê, bav, mamoste û derdorê ve ne-
girêdayî be, ne di bin bandora tu kesî de 
be û wek wan bihizire û xwedî helwest be. 
Divê her kes aqil û hizirê xwe bi kar bîne, li 
ser lingên xwe rawest e, hewceyê tu kesî 
nebe. Xwedî vîn, bîr û bawerî û biryarên 
serbixwe be. Mijar û bûyeran bi awayekî 
azad û berbiçav gengeşe bike. 

 Bixwe azad be û azadiya kesekî din jî 
binpê neke. Li gel helwesta empatiyê 
hebe. Bi empatiyê re sempatî jî hebe, lê ev 
sempatî ne korbawerî û koletî be. Di vê 
mijarê de gotineke kurdî ya gelek xweş 
heye ku dibêjin, “Divê aqilê mirov ji kîsê 
mirov be, ne ji kîsê xelkê be.” 

Li welatê me, azadiya takekesî li mal, li 
dibistan û li civatê tune. Di şûna aqil û hi-
zira azad de sedaqet, bawerî, pêgirî û 
kevneşopî gelek xurt in. Ev bawerî û hel-
west weha xurt û berfireh e ku ji tixûbê 
mal, dibistan û civatê çirandî ye. Pêgirî, 
korbawerî, sedeqat û bandora herêmî, olî, 
eşîrî herherî ne. Êdî di serî de aqil û hizir 
tune, korbawerî, sedaqet, koletî û pêgirî 
derbas dibin. Azadî û hizirandina takekesî 
ya aqilane newêre here nav civat û we-
latên paşvemayî.  

Sedeqat, bêhizirî û korbawerî ji civatên 
weha paşvemayî re bûne şan û şerefa mal-
batî, eşîrtî, nîjadî, olî û welatî. Ji kesayetiya 
azad re dibêjin “re-
zaletî, bêhurmetî, 
xaîntî û bêexlaqî.” 
Kesayetiya azad ni-
kare li van civatan 
bi mêvanî jî bijî. 
Wek mînak tirkek 
xwedî kîjan îdeolo-
jiya çînî dibe bila 
bibe di doza kurd û 
Kurdistanê de 
hema hema hemû 
wek hev dihizirin.  

Hemû xwedî 
îdeolojiya fermî ne 
û dewleta xwe di-
parêzin. Nikarin ji 

çembera îdeolojiya fermî derkevin der û bi 
serê xwe bihizirin. Hizira azad a takekesî bi 
wan re nehiştine. Korbaweriya nîjadpe-
restî çavê wan kor kiriye, guhên wan xiti-
mandiye û zimanê wan mor kiriye. Bûne 
tûtî, dewlet çi bibêje ew jî dubare û sed-
bare dikin. 

Hinek pedagog û lêkolîner dibêjin, 
“azadiya takekesî li gel xwe ezeziyê 
(egoîzmê) û tenêtiyê tîne.” Rast e, lê bex-
çeyê gulan bê sitirî nabin. Helbet pirsgi-
rêkên weha di nav civata ewropî de jî 
hene, lê ev pirsgirêka civata endustriyê ye. 
Her raman û sîstem li gel xwe pirsgirêkan 
nû û cuda tînin. Ev pirsgirekên talî ne, ne 
yên bingehîn in. Bi kesên azad, hizirmend 
û demokrat civakên azad, hizirmend û de-
mokrat çêdibin. Bi wan jî dewletên de-
mokrat û pêşketî pêk tên.

Derûnnasiya perwerdehiyê şaxekî zanistê 
ye ku li ser tevgerên mirov û heywanan lê-
kolînê dike û cudahiyên di navbera miro-
van de jî destnîşan dike. Cudahiyên di 
navbera mirovan de yek ji girîngtirîn tes-
pîtên qada derûnnasiya perwerdehiyê ye. 
Bi gotineke din; derûnnasiya (psîkolojiya) 
perwerdehiyê, bi tevgerên berteka zaro-
kan a afirîner ku li hember teşwîqên bi ha-
wîrdor re têkidar e mijûl dibe.  

Gelek têgihên bingehîn ên perwerde-
hiyê di pêşkeftin û geşedaniyên ku di dîs-
îplîna psîkolojiyê de tên dîtin hene. 
Cudahiyên takekesî di qonaxên pêşkeftin û 
geşedaniya zarokan de, ango di pêvajoya 
perwerdehiyê de zelaltir têne dîtin. Cuda-
hiyên kesane yên di pêşkeftina laşî û me-
zinbûnê de tên dîtin her wiha di 
geşedaniya giyanî de jî tên dîtin. Dibe ku 
du zarokên di heman temenî de û di 
heman polê de dixwînin yek jê bi tena 
serê xwe cilên xwe li xwe bike û yê/ya din 
jî nikaribe sola xwe têxe lingê xwe. Bi 
heman awayî, dema ku yek ji wan zarokan 
di lîstikê de ji yê/ya din serketîtir be, dibe 
ku zarokê/a din jî di dersê de ji yê/ya din 
serfiraztir be.  

Hin zarok pir zû û hin zarok jî hêdî 
mezin dibin. Ji ber mezinbûna laşî û 
geşedaniya derûnî, hinek ji wan zarokên 
ku di heman temenî de diçin dibistanê, ji 
bo hînbûna dersên ku tên dayîn, amade 
ne û di têgihîştinê zehmetiyê nakişînin. Hi-
nekên din jî baş negihiştine; di mezinbûna 
laşî, geşedaniya derûnî û têgihîştina 
dersên ku têne dayîn de zehmetiyê 
dikişînin. Ev asta lezê di pêşkeftina şiyana 
zarokan de bandorê li ser serkeftina wan a 
dibistanê dike. Ji bo vê jî divê zarok ji asta 
jîrbûnê zêdetir neyên darê zorê û di hemû 
aliyan de bi hemsal û hevsalên xwe re 
neyên berawirdkirin û bi hev re nekevin 
hevrikiyê. 

Kesê/a ku herî zêde û herî baş cuda-
tiya navbera zarokan dibîne mamosteyên 
wan in. Divê mamoste bizane ku cudahi-
yên takekesî yên di nav xwendekaran de 
hene û belavkirina cudahiyên wan normal 
nîşan bide û di vê çarçoveyê de serkeftina 
şagirtên xwe baş binirxîne. Cudahiyên laşî, 

derûnî û giyanî yên di navbera xwendeka-
ran de tên dîtin bi heman awayî di şiyan û 
serfiraziya wan a kesane de jî têne dîtin. 
Ligel ku hemsalê hev in jî tu şagird bi xis-
letên ku di kesayetiya xwe de pêk tînin tu 
car naşibin hevdû. Ev neşibandin, ne 
nîşana xurtî û ne jî nîşana qelsiya wan e. 
Ev neşibandin, ne nîşana jîrîtî û ne jî 
nîşana famkoriya wan e. Ev neşibandin ne 
nîşana pêşketin û ne jî nîşana paşketina 
wan e. Tenê cudabûn û xweseriya wan 
nîşan dide. Dibe ku şiyana xwendekarekî/ê 
ji bo têgihiştin, axaftin û pirskirinê pir baş 
were hesibandin û şiyana wî/wê ya ra-
mana razber baş were formulekirin. Cuda-
hiyên ku di navbera zarokan de pêk tên bi 
her awayî di navbera kesên ciwan, gihîştî û 
pîr û kal de jî pêk tên. Bêguman merha-
leyên perwerdehiyê hin caran li gor 
temen, herêm, taybetmendî, avahî, şert û 
zayenda mirovan jî diguhere. Divê cudahi-
yên di navbera mirovan de wek serdestî 
an kêmasî neyên dîtin.  

Di berjewendî, helwest, aliyên devkî û 
hejmarî de û hem jî di leza pêşkeftin û me-
zinbûnê de cudahiyên girîng hene. Tê 

zanîn ku di navbera kur û keçan de cudahi-
yên fîzîkî hene. Zarok di qada perwerde-
hiyê de bi hemû liv û tevgerên xwe 
cudahiyên xwe nîşanî me didin. Ev cudatî 
ne tiştekî neyînî û ne jî erênî ye; tiştekî 
asayî û xwezayî ye. Çawa ku reng, deng, 
bejn û bal, giranî û dirb û dirûvên zarokan 
naşibin hev, behre, jîrayî cerbeziyên wan jî 
naşibin hev.  

Zarok hem ji ber wê cudatiya navbera 
hemcinsê xwe û hem jî ji ber cudatiya nav-
bera heyîn û heyeberên din gelek tiştan 
fêr dibin. Belê mixabin, li gelek deverên di-
nyayê pergala perwerdehiyê ji 
hevşibandinê wêdetir, yekdengî, yekrengî 
yeknijadî yekdirbî û yekoliyê li ser zarokên 
ku bi her awayî ji hev cuda ne dide ferzki-
rin. Gelek pergalên perwerdehiyê bi vî 
rengî ne û hewl didin ku her kes her gav 
wekî kesên din bijîn û wisa xuya bikin.  

Zarok bi awayekî xwezayî ji hêla zay-
endî ve jî ji hev cuda ne. Gelek pisporên 
derûniya zarokan diyar dikin ku di dema ji-
dayikbûnê de, pitikên nêr bi giranî ji 
pitikên mê hinekî mezintir in. Lê belê, di 
balixbûna yekem de, ev zêdebûn di keçan 

de pirtir e. Di xortaniya dawî de ev zêdeyî 
dîsa derbasî kur dibe. Di balixbûnê de, keç 
ji hêla fîzîkî ve herî kêm salekê ji kurên 
heman temenî girtir in. Ji aliyê bedenî, de-
rûnî û civakî ve, keç ji kuran zûtir mezin 
dibin. Di ezmûnên jîrayî yên ku di qonaxa 
yekem a perwerdehiya seretayî de tên 
kirin de, tê dîtin ku keç ji kuran pêşdetir in. 
Ev nîşan dide ku keç ji hêla derûnî ve ji 
kuran zûtir mezin dibin.  

Belê piştî balixbûnê ferqa kur û keçan 
ji holê radibe. Wekî din, di ceribandin, 
meyldarî û serîlêdanê de, her çendî ku di 
heman temenî de ne; hatiye çespandin ku 
keç di beşên ziman (devkî) de bi ser dike-
vin, kur jî di beşên (hejmar) de li gorî ji-
mare û mekanîkê bêtir serketî ne. Di 
zarokatiyê de ji aliyê hêz û xurtiyê ve zêde 
cudahiya kur û keçan nîn e. Lê di destpêka 
xortaniyê de ji ber zayenda wan, di nav-
bera keç û kuran de hin cudatî derdikevin 
holê. Bêguman gelek sedemên vê cuda-
tiyê yên aborî, çandî civakî hene. Ev jî mi-
jara nîqaşeke din e.  

Têkiliyên zelal di navbera karên cihêr-
eng ên ku mirov dê di jiyanê de bikin û jê-

hatîbûn, hewcedarî, kesayetî, berjewendî 
û taybetmendiyên laşî de hene. Her ku ra-
deya tevliheviya kar û pîşeyê zêde dibe, 
asta jêhatîbûnên ku ji xebatkar tê xwestin 
ji bo ku kar û xebatê bi kêf û serfirazî 
bimeşîne jî diguhere. Mamoste divê van 
rewşan li ber çavan bigire dema ku cuda-
hiyên di navbera xwendekaran de bibîne. 
Tesbîtkirina cudahiyên laşî, giyanî, derûnî 
û zayendî di nav xwendekaran de karê ma-
moste hêsantir dike. Lewre mamoste 
xwendekarên xwe ji nêz ve û baştir nas 
dike. Çîrvanokek bi navê “Dibistana Hey-
wanan” a ku gelek caran ji hêla perwer-
dekaran ve tê vegotin heye. Di çîrvanokê 
de rojekê hin heywanên ku li daristanê 
dijîn têne cem hev û biryar didin ku dibis-
tanekê ava bikin. Lijneya hînbûnê ji sihorik, 
marmasî, çûk û kîvroşkekî pêk tê. Dema ku 
çûk, wekî yek ji endamên lijneyê ye, doza 
tevlêbûna firînê di mufredatê de dike, 
kîvroşk israr dike ku bazdan jî di mufredatê 
de cih bigire. Di heman demê de marmasî 
dixwaze avjenî û sihorik jî dixwaze hilkişîna 
daran di bernameya mufredatê de cih bi-
girin. Hemû tên cem hev û bernameya 
hînbûnê amade dikin. Êdî hemû dixwazin 
ku hemû heywan beşdarî van hemû der-
san bibin.  

Dawiyê ev yek pêk tê û kîvroşk di bezê 
de pileya herî bilind bi dest dixe, belê di 
hilkişîna ser darê de bi ser nakeve. Çi cara 
ku hildikişe ser darê bi paş ve diqulibe. Di 
demeke kin de mejiyê wî xira dibe û ew 
kivroşkê beza meşê jî ji dest dide. Çûk her 
tim di firîna xwe de bi ser dikeve, belê di 
kolana erdê de tiştek ji destê wî nayê; ni-
kulê wî dişkê û per û baskên wî diweşin. 
Sihorik jî di hilkişandina ser darê de pir 
serketî belê di karê din de pir bêkêr e. 
Marmasî her karî dike belê di tu karî de ne 
yê herî serketî ye. Fikra navendî/bingehîn 
a vê çîrokê ev e ku marmasiyê famkor be jî 
bi kêmanî di her karî de bi ser dikeve û 
wekî heywanê her serketî tê hilbijartin. 

Perwerdehiya ku cudatiya navbera za-
rokan esas negire; behre, jîrayî, meyldarî û 
ceribandinên zarokan têk dibe û tiştê ku di 
vê çîrvanokê de hatiye serê ajelan tîne 
serê zarokan. 

Adar  
Jiyan Cudahiya navbera zarokan

Amed  
Tigrîs

Korbawerî û azadiya takekesî
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Rojnameger û zanayê kurd Mûsa Anter, di 
20’ê îlona 1992’yan de li semta Seyran-
tepe ya Amedê, bi êrîşeke çekdarî ya ji 
aliyê kontrayên dewleta tirk ve hat kuştin. 
Di ser kuştina Anter re 30 sal derbas bû û 
kujerên wî ji aliyê daraza tirk ve nehatin 
ditîn û cezakirin. 37’emîn danişîna doza 
Anter rojek piştî ku bikeve ber demboriyê 
di 21’ê îlonê de li 
6’emîn Dadgeha 
Cezaya Giran a Enq-
erê hat dîtin.  

Weke ku dihat 
payîn piştî 30 salan 
di danişînê de bi-
ryara girtina doza 
Anter hat dayîn. 
Rojek berî ku ev doz 
bê girtin me Apê 
Mûsa li taxa Seyran-
tepe ya Amedê li 
cihê ku lê hatibû 
kuştin bi bîr anî. 
Weke her sal ji bo 
bîranînê me li sazi-
yên xwe amadeka-
riyên xwe kir û bi wêneyên hevalên Apê 
Mûsa yên şehîd re em derbasî cihê bîra-
nînê bûn.  

 
Rojbûna Mûsa Enter! 
Li cihê bîranînê weke her çalakî û ber-

nameyên li bakurê Kurdistanê polêsan me 
pêşwazî kir! Lê hema bibêje hemû 
niştecihên taxê jî ji çûçik û qupikan ve li 
derve bûn û piştî polêsan li benda hatine 
me bûn. Di vê navberê de komeke jin me 
nîşanî hev didin û ji hev re dibêjein, ‘Bi 
Xwedê ev ew in, vana her sal tên’. Piştre 
komeke zarok pêşiya me girtin û xêrhatina 
me kirin. Bi armanca ku hîn bibim ka diza-
nin em ji bo çi li taxa wan in, ji zarokê bi 
navê Ûsîf ê 5-6 salî ev pirs kir: “Ûsif ev 
polîs li vir çidikin?” Bêyî ku bikeve dûdiliyê 
Ûsiv ev bersiv da min: “Îro rojbûna Mûsa 
Enter e, ji bo wê hatine ji bo wê.” 

Piştî vê bersiva Ûsif a em jê hîn bûn ku 
ji mezinan bigire heta zarokan her kes di-
zane em ji bo çi li taxa wan in, polîsan 
pêşiya me girtin û wêneyên şehîdên ça-
pameniyê yên di destê me de kontrol 
kirin. Kuştina hevalên me yên rojnameger 
ji bo polisan ne xem e lê hilgirtina wê-
neyên wan xem û derdekî mezin e. Pirsên 
ku her sal ji ber hilgirtina van wêneyan ji 
me dikin careke din dubare kirin.  

 
Mêvanê mala xwe 
Di bîranînê de Hevseroka DFG’ê Dîcle 

Muftuoglû, rojnameger Huseyîn Aykol û 
siyasetmedarê kurd Îmam Taşçier axaftin 
kirin û balê kişandin ser mîrasa Apê 
Mûsa ya ji kurdan re hiştiye. Rojnameger 
Aykol ku bi salan bi Apê Mûsa re xebi-
tîbû, bi gotinên biwate xîtabî girseyê kir; 
Ez nehatime vê derê ku nefreta li dijî ku-
jerên Apê Mûsa vebêjim. Ez hatim vê 
derê ku deynê xwe yê ji bo Apê Mûsa 
bidim. Ka te em çawa hiştibûn em wisa 
nînin. Ji wê rojê heta niha me nêzî 50 
rojname derxistin, radyoyên me çêbûn. 
Televîzyonên me hene ku ji bo hemû cî-
hanê weşanê dikin. 

Ji ber ku em jî di saziyên ku Aykol 
qala wan kir de kar û xebatê dikin, bi van 
gotinên wî gelek serbilind bûn û bi vê 
serbilindiyê me berê xwe da gundê Apê 
Mûsa Sitîlîlê yê li navçeya Nisêbîn a Mêr-
dînê. Li gund ango li mala Apê Mûsa 
kurê wî Anter Anter me pêşwazî kir. 
Bawer im gelek kes dizanin lê dibe ku 
kesên nizanibin jî hebin, ji bo wan jî vê 
agahiyê bidim; Apê Mûsa li baxçeyê mala 
xwe mêvan e! Apê Mûsa li baxçeyê ku bi 
destê xwe çêkiriye hatiye veşartin.   

Kêfxweşiya ji Xwebûnê 
Her wiha mala ku Apê Mûsa bi destê 

xwe çêkiriye jî hê li ser piya ye û malbatê 
kiriye muze. Di muzeyê de ji amûrên ku 
şeva Apê Mûsa hatiye kuştin li ser derket-
ine bigire heta gelek alavên ku rojane bi 
kar aniye hene. Tişta ku herî kêfa min anî 
jî hebûna rojnameya me Xwebûn a li mu-
zeyê bû. Ji ber hevpeyvîna min a beriya 2 
salan (2020) a bi kurê Mûsa Anter Dîcle 
Anter re rojnameya Xwebûnê jî di mu-
zeyê de hatiye bicihkirin. Dema ku min 
ev dît gelek kêfxweş bûm û ji xwe re got, 
‘Baş e ku şopdarê Apê Mûsa me û li ser 
rêça wî karên xwe yê rojnamegeriya bi 
kurdî dikim’.  

Piştî ku me hinek bêhna xwe veda min 
destpêkê xwe gihand kurê Apê Mûsa 
Anter Anter. Piştre xwe gihand birayê wî 
Dîcle Anter. Herî dawî jî dayikeke temen 
mezin bala min kişand û min xwe gihand 
wê û pirsa wê kir. Navê dayikê Meyrema 
Enîştekîn bû. Temenê wê di seriya 80 
salan de bû. Ez ê bêm sohbeta xwe ya pê 
re lê destpêkê dixwazim qala hevdîtinên 
xwe yên bi Anteran re bikim. 

 
Daxwaza ji zarokên kurd 
Anter Anter ku çend sal in li gund bi 

cih bûye û li nav baxçeyê bavê xwe ji xwe 
re mal lê kiriye, li ser pirsa min a der barê 
doza bavê xwe de ev tişt got: “Ne 30 sal 
300 sal jî here em ê encama vê dozê qebûl 
nekin. Bi qasî ku ez dizanim kujerên bavê 
min Mehmet Agar û Tansû Çîler in; hikû-
met in ne kes in.”  

Ji bo bavê xwe û gelê kurd jî Anter ev 
tişt anîn ziman: “Dema ku kes nikaribû bi 
kurdî binivisîne bavê min bi kurdî dinivi-
sand. Ji ber vê jî emrê xwe tev di hefsan 
de derbas kir. Evîndarê gel û welatê xwe 

bû. Ji gelê xwe gelek hez dikir. Em gelek di 
pêş de çûne. Zarokên me îro jehatî ne. Ne 
weke berê ne, natirsin. Ez ji zarokên kurd 
daxwaz dikim ku di nasnameya xwe de 
tavîz nedin.” 

‘Wê kujerên bavê min efû bikin’ 
Dû vê daxwaza Anter a ji zarokên kur-

dan berî ku qerebalix çê bibe min xwe gi-
hand birayê wî Dîcle Anter jî û pirsa doza 
bavê wî jê jî kir. Anter, got ku heke doza 
bavê wî bidine girtin wê kujerên bavê wî 
yên di nav wan de digerin wê li ber çavê 
wan efû bikin û ev bertek nîşan da: “Lê 
doza bavê min heta ku kujerên wî neyên 
cezakirin wê neyên girtin.”  

Anter, ji bo rexneyên ku ji ber ser-
dana wî ya Serokê Giştî yê CHP’ê Kemal 
Kiliçdaroglû lê tên kirin jî ev tişt gotin: 
“Kiliçdaroglû digot ku ew ê ji bo aştiya 
civakî û pêkanîna edalet û hiqûqê bixe-
bite. Piştî van gotinên Kiliçdaroglû Na-
venda Giştî ya CHP’ê min 
vexwend. Li ser vê ez 
çûm CHP’ê û tişta di 
dilê min re derbas 
dibû ji Kiliçdaroglû re 
got. Min ji Kiliçdaro-
glû re got ku divê tu 
bingeha gotinên xwe 
bidî dagirtin. Ji bo vê jî divê 
ji dil û wêrek be.” 

 
Mêvana Apê Mûsa 
Piştî ku bi her du Anteran re ax-

ivîm, gelek mêvanê wan hatin; bi ha-
tina mêvanan re merasîma bîranîna 
Apê Mûsa li ber gora wî hat kirin. Gelek 
siyasetmedar û nûnerên rêxistinên sivîl 
li Apê Mûsa bûn mêvan. Lê tenê mê-
vanên Apê Mûsa ne siyasetmedar û nû-

nerên rêxistinên sivîl bûn. Yek ji van 
mêvanan heta ku min xwe gihandê ji 
ber temenê wê yê mezin gelek bala 
min dikişand.  

Weke min li jor jî qala wê kiriye ev 
mêvan dayê Meyrema Enîştekîn bû. Li 
baxçeyê mala Apê Mûsa sekn û hedan 
nayê Enîştekîn. Geh diçe wî alî geh diçe 
vî alî. Li ber mala Apê Mûsa ango mu-
zeyê min xwe gihandê û hal û xatirê 
pirsî. Serê ewil wê jî pirsa ji min kir. Piştî 
ku min got, ‘ez rojnameger im û ji 
Amedê hatime’. Hinek bêhna wê derket 
û xêrhatina min kir.  

 
Daxwaza dayê Meyrema 
Li ser pirsên min dayê Meyrema ev 

tişt gotin: “Ez ji Nîsêbînê ji bo Apê Mûsa 
hatime vir. Ji bo ku milet Kurdistanê ji bîr 
neke Apê Mûsa anîn li vir veşartin. Ez 
kurdeke hur im û naxwazin Kurdistanê ji 
bîr bikim. Ji ber vê min xwest bêm vir. Ma 
ez ne kurd bim wê kê kurd be. Me hefs û 
derdan gelek kişandiye.”  

Dema ku min xatir jê xwest wê jî ji 
min xwest ku ez bidime pêşiya wê û 
herim gora Apê Mûsa û wêneyê wê yê 
bi nîşana zafere bikişînim. Min vê dax-
waza wê qebûl kir û em çûn ber gora 
Apê Mûsa û weke ku wê xwest wê-
neyên wê kişand.  

Bi kişandina wêneyên dayê 
Meyrema re dema me ya xatirxwestina 
ji Apê Mûsa jî hat. Berî ku roj biçe ava û 
xatirê xwe ji Apê Mûsa bixwaze me xa-
tirê xwe jê xwest û ji bo ku roja din ve-
gerên ser karê xwe yê ku li ser xeta wî 

dimeşînin ber bi Amedê ve ketin rê.  
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Bi mirina xwe jî Kurdistanê nade jibîrkirin
Dema ku me Apê Mûsa li Nisêbînê bi bîr anî dayê Meyrema rastiya Apê Mûsa bi van gotinan raxist ber çavan; ji bo ku 
milet Kurdistanê ji bîr neke Apê Mûsa anîn li vir veşartin. Naxwazin Kurdistanê ji bîr bikim. Ji ber vê min xwest bêm vir

Kadrî Esen

Di vir de jî dixwazin bi çend goti-
nan qala doza danişînê ya Apê 
Mûsa bikim. Kurê Apê Mûsa 
Dîcle Anter û Hevserokê Giştî yê 
HDP’ê Mîthat Sancar jî di nav 
gelek kes tev li danişînê bûn. Di 
danişînê de destpêkê Hevserokê 
Giştî yê ÎHD’ê Ozturk Turkdogan 
weke parêzer mafê axaftinê girt. 
Ozturk, balê kişand ser pevajoya 
darizandina Anter û daxwaz kir 
ku kuştina Anter weke sûcê li dijî 
mirovahiyê bê qebûlkirin û neyê 
girtin. Ji bilî Turkdogan parê-
zerên din jî ku mafê axaftinê gir-
tin heman daxwazî kirin.  

Orhan Mîroglû yê AKP’î ku tê 
angaştkirin destê wî jî di kuştina 
Anter de heye tev li danişînê 
nebû û li şûna xwe parêzerê xwe 
Serhat Menzîlcîoglû şand 
danişînê. Menzîlcîoglû, di 
danişînê de nameya ku Mîro-
glû nivîsandibû xwend. Parê-
zerên dozê û kurê Anter Dîcle 
Anter bertek nîşanî parêzerên 
Mîroglû dan û xwestin Mîroglû 
bixwe bersiva sûcdariyên ku lê 
tên kirin bide.  

Tevî van hemû daxwaz û bertekan 
jî dozgeriyê bi hinceta ku 30 sal 
di ser kuştina Anter re derbas 
bûye ji heyeta dadgehê xwest ku 
doza Anter bê girtin. Weke ku jê 
hat xwestin û dihat payîn heyeta 
dadgehê biryara girtina doza 
Anter da. Dîcle Anter, piştî bi-

ryarê diyar kir bavê wî bi bi-
ryara hatiye dayîn careke 

din hatiye kuştin. 

“Bavê min  
careke din 

kuştin”
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Li Tirkiyeyê, heke pêşwext neyên kirin 
ji hilbijartinên giştî yên parlamento û 
serokkomariyê re tenê 9 meh man. Di 
meha hezîrana 2023’an de wê hilbi-
jartin pêk werin. Partiyên siyasî ji bo 
vê amadekariyên xwe yên hilbijartinê 
dikin û dixebitin.  

Bi pêşengiya Partiya Demokratîk 
a Gelan (HDP) 6 partiyên siyasî di 
25’ê tebaxê de Tifaqa Ked û Azadiyê 
ava kirin. Her wiha di 24’ê îlonê de jî 
bi deklarasyonekê “Nexşerêya” ti-
faqê hat aşkerakirin.   

Li aliyê din jî doza Girtina HDP’ê ku 
bi pêşkêşkirina angaştnameya Serdoz-
geriya Komarê ya Dadgeha Bilind di 
21’ê hezîrana 2021’an de ji aliyê 
Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) ve 
hatibû qebûlkirin, didome. Serdozgerê 
Komarê yê Dadgeha Bilind Bekîr Şahîn, 
lêpirsîna ku parêzbendiya parlament-
era HDP’ê ya Amedê Semra Guzel ha-
tibû rakirin û lêpirsîna têkildarî 
parlamenterê HDP’ê yê berê Behçet 
Yildirim hatibû vekirin jî weke delîlên 
pêvek pêşkeşî AYM’ê kiribû.  

HDP’ê di 26’ê tîrmehê de têkildarî 
“delîlên pêvek” ên derbarê doza xwe 
de parastina xwe bi nivîskî dabû 
Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) û 
xwestibû ku doza wê bê redkirin. 
AYM’ê di 20 îlonê de vê daxwazên 
HDP’ê red kir û biryar da ku HDP di 
nava 30 rojan de parastinê bide.   

 
Dewlet seferber bûye 
  Li dijî HDP’ê dewlet bi hemû sazi-

yên xwe ve ketiye di nav seferberiyê. 

Lewre ev doza ku weke doza komployê 
tê binav kirin, di 5 rûpelên Nîşeya 
Agahdarkirina Şaxa TEM’ê derketibûn 
holê. Bi vê rewşê jî diyar dibe ku hemû 
saziyên dewletê ji wezîfedarên îstîxba-
ratê re dixebitin. Ji dozgerên herêmî 
heta komîteyên dadgehê di doza gir-
tinê ya der heqê HDP’ê de hatiye veki-
rin de dixebitin. Tevî ku îdîaname ji 
aliyê Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha 
Bilind ve pêşkêşî AYM’ê hatiye kirin jî 
dozgerên herêmî li dijî HDP’ê ketin 
nava hewldanên dîtina delîlan û do-
syaya lêpirsînê. Di doza girtinê de dew-
let bi giştî ji burokratên xwe heta 
miduriyeta polîsan seferber bûye. Bi 
darazê, miduriyeta polîsan û dozgerên 
herêmî re hewl tê dayîn HDP bê girtin. 

 
Tifaqa Ked û Azadiyê 
Tevî vê rewşa li dijî xwe jî HDP 

xebatên ku danîne pêşiya xwe bê-

navber berdewam dike. Partî û rêx-
istinên ku li ser banga HDP’ê hati-
bûn cem hev, di 25’ê tebaxê de 
avakirina Tifaqa Ked û Azadiyê ragi-
handibûn. Tifaqa ku ji HDP, Partiya 
Kedê (EMEP), Partiya Karkerên Tir-
kiyeyê (TÎP), Partiya Azadiya Civakî 
(TOP), Federasyona Meclîsên So-
syalîst (SMF) û Partiya Tevgera Kar-
keran (EHP) pêk tê, di 24’ê îlonê de 
li Navenda Kongreyê ya Xalîçê ya li 
Stenbolê bi deklarasyonekê 
“Nexşerê” aşkera kir. 

 
Alternatîfên pirsgirêkan 
Di deklarasyonê de ji gelek pirs-

girêkan re; aborî, siyasî, çand, eko-
lojî, jin, ciwan, demokrasî, azadî, 
wekhevî û ji çareserkirina pirsgirêka 
kurd re alternatîfên ku ji pirsgirêkan 
re bibin çareserî hatin aşkerakirin. Di 
dawiya deklarasyona “Nexşerêyê” 

de jî bang li kes, sazî, dezgeh û parti-
yên siyasî yên parastina azadî, aştî, 
demokrasî û kedê dikin hat kirin ku 
tev li têkoşîna hevpar bibin.   

Deklerasyona Tifaqa Ked û Aza-
diyê bi eleqeyeke mezin û bi awayekî 
erênî hat pêşwazîkirin. Der barê dek-
lerasyonê de ji aliyê gelek derdoran 
ve nirxandin hatin kirin û peyamên 
erênî hatin dayîn. Li aliyê din beriya 
ku deklerasyon bê aşkerakirin pey-
amên piştgiriya deklarasyonê jî hatin 
dayîn. Li seranserê Tirkiyeyê 80 wêje-
vanan bi daxuyaniyekê piştgiriya dek-
larasyona Tifaqa Ked û Azadiyê kir.  

 
‘Bila rêya we ronî be’ 
Di daxuyaniya wêjevanan de ev 

tişt hat gotin: “Di van demên zor û 
zehmet de ku welatê me di nava he-
jarî û zordariyê de difetise û ji her 
demê bêhtir êrîş li zanîst û hunerê 
tê kirin, Tifaqa Ked û Azadiyê bi qe-
bûlkirina du vegotinên bedew ên kû 
xwe dispêre dîrokeke dirêj û berhev-
kirina têkoşînê derket rê. Em vê ro-
nahiya hêviyê silav dikin kû we wekî 
rexnegirên wêjeyî yên îmzekirî ronî 
kirine. Îro her kes bi qasî hêviyê pê-
diviya xwe bi baweriyê heye. Em di 
nava bendewarî û hêviya avabûneke 
afirîner de ne ku hebûna me dewle-
mend bike, wê mirovahiya me ya 
hatiye tunekirin ji nû ve şîn bike, ji 
bilî deriyê ku wê li azadî, wekhevî û 
aştiyê vebe, bi rengekî bê şert û 
merc û bê pêşhikûm rola xwe ya ji 
nû ve û başkirinê bilîze. Em Tifaqa 
Ked û Azadiyê pîroz dikin. Bila rêya 
wê ya dirêj vekirî û ronî bibe.” 

Navenda Nûçeyan

Rêxistina Hevkariya Shanghayê (RHS) 
di eslê xwe de ji bo parastina sînorên 
welatên endam û şerê li dijî terorîzmê 
hatiye avakirin lê her diçe zêdetir gir-
îngiyê dide mijarên aborî. RHS’ê, dest 
bi berfirehkirina qadên hevkariyê kir.  
Ne tenê mijarên ewlehiyê û rûbirû-
bûna terorê vedihewîne. Niha di nav 
wan de sektorên aborî, veguhastin, 
enerjî, darayî û bankî hene. 

Civîna Bilind a Rêxistina Hevkariya 
Shanghayê ya li Samerqendê biryarek 
li ser cîhana yekqutup bû. Nîşan da 
ku dê saziyên nû yên hevkariya nav-
neteweyî di kîjan alî de pêş bikevin û 
kîjan prensîb bingeha pêşerojê ava 
bikin. Tevahiya rêxistina nû ya hêzên 
ku bêyî Rojava li hevkariyê digerin, 
pêkhate, rewş û hejmara beşdarên 
lûtkeyê nîşan didin. Pênc welatên din 
jî amade ne ku tev li deh welatên 
RHS’ê bibin; Misr, Qeter, Erebistana 
Siûdî, Behreyn. Maldîv û Îran jî mem-
oranduma tevlibûnê îmze kirin. Li 
gorî pisporan wê rêxistin li welatên 
Afrîka û Başûrê Rojhilatê Asyayê ber-
firehbûna xwe bidomîne. 

 
RHS alternafîf e 
Berovajî cezayên rojavayî, modelek 

nû ya hevkariyê çêdibe ku li ser bin-
gehê wekhevî û prensîbên cîhanek pir-
dolar e. Pispor tekez dikin ku ew ê rê 
bide endamên Rêxistina Shanghayê ku 
hevkariyê bikin, dev ji fermanên dolar 
berdin. Ji bo vê yekê, piştî encamên 
lûtkeyê, nexşerêyek hate pejirandin ku 

gav bi gav para diravên neteweyî di li-
hevkirinên hevbeş de zêde bibe. 

RHS ji bo wan dewletên ku ji nêzî-
katî û kontrolkirina Rojava ne razî ne 
dibe alternatîfek. Îro RHS platformek e 
ku welat dikarin li ser curbecur mijarên 
têkilî û pêşketinê nîqaş bikin. Ez bînim 
bîra we ku Pûtîn, mîmarê wê yê se-
reke, destpêkerê vê dîroka cîhanî bû. 
Ev fikir ji hêla Çîn, Hindistan, Pakistan û 
welatên din ve bi germî hate pêşwazî 
kirin û niha em tevahî wêneyê nabînin. 
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin û 
Afrika Bakur) jî heye, ji ber vê yekê di 
pêşerojê de herdu hêz neçar in ku te-
vahiya pergala navneteweyî ji nû ve 
bidin destpêkirin. 

 
Daxwaza Erdogan ji bo RHS  
Hatina Serokomarê Tirkiyeyê 

Recep Tayyîp Erdogan a RHS’ê û daxu-
yaniya wî ya piştî civînê ya li ser dax-
waza tevlêbûna rêxistinê dikare weke 
hewldaneke din a vî welatî ji bo 
rûniştina li ser du kursiyan e hate nirx-

andin. Li gor lêkolînerê sereke yê Na-
venda Ewlekariya Navneteweyî û dî-
rokzan Stanislav Ivanov  hewldanên 
bikaranîna nakokiyên di navbera Ro-
java û Rojhilat de ji bo armancên xwe, 
zû yan dereng dê serokkomarê Tir-
kiyeyê ber bi hilweşandinê ve bibe. 

Wekî pispor jî diyar kir, daxwaza bi-
karanîna nakokiyên di navbera Rûsya û 
Rojava de derketine ji bo berjewendi-
yên xwe yên xweser, dê zû yan dereng 
siyasetmedar ber bi hilweşînê ve bibe. 
Her wiha pêşvebirina peywendiyên ba-
zirganî û aborî bi Rojhilat û Rojava re 
tiştekî din e û di şerên çekdarî yên her-
êmê de li ser aliyên dijberî xendeqan 
ava kirin tiştek dine. 

 
Para diravên neteweyî 
Tirkiye endamê NATO'yê ye, ev tê 

wê wateyê ku ketina wê ya RHS'yê ji 
aliyê teorîk ve dibe ku tevlîhev be. 
Her wiha  daxuyaniyên bi vî rengî 
tenê beşek ji gotinên Erdogan ên hil-
bijartinê ne. Erdogan piştî Lûtkeya li 

Samerqendê got ku daxwaza Enqerê 
heye ku bibe endama nû ya RHS’ê. 
Serokomarê Tirkiyeyê destnîşan kir 
ku armanca welatê wan ew e ku di 
sala 2023’yan de di lûtkeya li Hindi-
stanê de beşdarî vê rêxistinê bibe. Li 
gorî wî ev mijar dê di rojeva danûs-
tandinên Hindistanê de ye. 

Di encama hevdîtinan de di 16’ê 
îlonê de deklarasyona Semerqendê 
ku prensîbên sereke yên ji bo xebata 
pêştir a rêxistinê nîşan dide hate peji-
randin. Wan nerazîbûna xwe ya li dijî 
dewletên din û komeleyên navnete-
weyî dubare kirin, vebûna xwe ji hev-
kariyek berfireh re destnîşan kirin. Di 
heman demê de wan alîgirê çareser-
kirina her nakokiyan tenê bi rêyên si-
yasî û dîplomatîk kirin. Her wiha 
welatên RHS’ê li ser jiholêrakirina 
girêdayîbûna dolarê di têkiliyên bazir-
ganiyê de axivîn û nexşerêyek peji-
randin ku gav bi gav para diravên 
neteweyî di danûstendinên hevbeş 
de zêde bikin. 

Doza girtinê jê re ne astengî ye
Tevî doza girtina ku lê hatiye vekirin jî HDP xebatên xwe yên siyasî didomîne. Di vê çarçoveyê 
de Tifaqa Ked û Azadiyê ku bi hewldana HDP’ê hat avakirin deklarasyona xwe aşkera kir

Felemez  
Ulug

Xweşkanî

Binketina xwe qebûl kir
Li New Yorkê civîna giştî ya Neteweyên Yekbûyî 
bi tevlêbûna 193 dewletên endam pêk hat. Di 
vê civînê de gelek welatan hewl da ku ji bo ça-
reseriya pirsgirêkên xwe piştevaniyekê bi dest 
bixin. Yek ji van welatan jî Tirkiye bû. Şefê re-
jîma faşîst a tirk Erdogan di civînê de axivî û 
dîsa wek her car mijara wî ya sereke dijmina-
hiya li dijî gelê kurd bû.  

Şefê rejîma faşîst Erdogan di 77’emîn ci-
vata giştî ya Neteweyên Yekbûyî de têkçûna 
xwe ya li dijî PKK'ê îtîraf kir. Erdogan di mi-
jara şerê Rûsya-Ukraya, şer û aloziyên li her-
êmên cuda yên cîhanê xwe wekî qasidê aştî 
û navbeynkar nîşan da. Lê dema mijar hat 
ser kurdan, careke din rûyê xwe yê qirêj û 
şerxwaz nîşan da. Bi şiyara "li cîhanê aştî, lê 
li dijî kurdan şer" tevgeriya. 

Erdogan alîkariya leşkerî û aborî ya Ame-
rîka, Îngilistan, Almanya û bi giştî welatên NATO 
û Ewropayê li dijî PKK'ê didin wan, têr nedît. Ji 
hemû endamên Neteweyên Yekbûyî xwest ku ji 
bo qedandina PKK'ê, piştgirî û alîkariya didin 
wan, zêde bikin. Erdogan hewl da dagirkeriya 
xwe ya li Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
rewa nîşan bide û bi bahaneya koçberên Sû-
riyeyê jî zêdetir alîkariya aborî xwest. 

Di rûniştina Neteweyên Yekbûyî ya 24’ê 
îlona 2019’an de şefê faşîst Erdogan bi 
nexşeyekê plana xwe ya dagirkeriyê aşkera ki-
ribû. Dîsa bi heman şêweyî ji bo têkoşîna gelê 
kurd a li rojavayê Kurdistanê ji derveyî qanûnên 
siyaseta navneteweyî axivî. 

Erdogan ê ku li her derê dibêje “me PKK’ê 
têk bir êdî nikare tiştekî bike” di axaftina xwe 
de got; “Bi deh-hezaran mîlîtanên wê hene, li 
her derê xwe bi rêxistin dike.” Girêdayî vê axaft-
inê du caran ji pêkhateya civînê di şerê li dijî 
PKK’ê de alîkarî xwest.  

Tevî di pêşengiya NATO’yê de alîkariyeke 
xurt ji bo dewleta tirk tê dayîn jî diyare ku Erdo-
gan ji vê alîkariyê ne qayîl e. Artêşa tirk bi vê alî-
kariyê ji 17’ê nîsanê ve li  Zap, Metîna û Avaşînê 
ji derveyî qanûnên navneteweyî tevdigere. Tevî 
ku hemû welatên cîhanê dizanin li vê herêmê 
dewleta tirk sûcê şer pêk tîne û ji derveyî zag-
onên navneteweyî tevdigere. Li dijî gerîla çekên 
kîmyewî û qedexekirî bi kar tîne. Tevî sûcên 
artêşa tirk ji aliyê saziyên serbixwe ve hatine 
teyîdkirin jî saziyên navneteweyî ji bo dewleta 
tirk di vê mijarê de nekeve ber lêpirsînekê çi ji 
destên wan tên dikin.  

Bêguman ev bêdengî li dijî sûcên dewleta 
tirk ên li Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê jî 
hene. Li ber çavê hêzên qaşo garantor dewleta 
tirk a dagirker rojane herêmên sivîl topbaran 
dike. Sivîlan qetil dike. Bi destê komên çete yên 
li herêmê ava kirine her cure qirêjiyê dike. Tevî 
ev hemû di raporên saziyên navneteweyî de 
hatine vegotin jî heta niha di van mijaran de li 
dewleta tirk tu doz nehatine vekirin.  

 Lê rejîma Erdogan vê weke alîkariyê na-
bîne û doza piştevaniyeke hê mezintir dike. 
Li gor wî bêdengiya li dijî kuştina zarokan, 
bombebarankirina gundiyan, revandina jin û 
zarokan, qetilkirina siyasetmedar û 
pêşengên civakê ne sûc in. Lewma bêd-
engiya li dijî van sûcan jî ji bo wî tiştekî îfade 
nake, lewma doza alîkariyeke hê xurttir dike.  

Erdogan ku li dijî kurdan siyaseta yekperestî 
esas digire, ji bo beşa tirk a Qibrisê xwe wekî 
azadîxwaz û demokrat nîşan da û banga naski-
rina serxwebûna beşa tirk a Qibrisê kir. 

Erdogan di çarçoveya bilindkirina nijadpe-
restiyê de dijberiya Ermenistan û Yewnanistanê 
jî kir û hewl da endamên Neteweyên Yekbûyî li 
hemberî wan sor bike.  

Bi piştevaniya hêzên navneteweyî dewleta 
tirk bi çavsoriyek mezin êrîşî gelên herêmê 
dike. Divê êdî ev hêz li dijî van sûcên dewleta 
tirk bêdeng nemînin. Ger bêdengiya li dijî van 
sûcên dewleta tirk wisa berdewam bike wê 
kaosa li herêmê heye kûrtir bibe. Jixwe tişta ku 
rejîma Erdogan dixwaze jî ev e. Êdî dem hatiya 
ku dewleta tirk ji ber van sûcên xwe di qada 
navneteweyî de bê darizandin.  

Kurdistan 
Lezgiyeva

Dawiya hegemonyaya dolaran
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Serbest

Kujer diyar in û yên li pey kujeran jî. Tevî 
ku rewş wisa ye çima tenê kujer tê nasîn. 
Dibe ku çend sedemên xwe hebin teqez 
hene jî, nexwe çima yên li pey kujer xwe 
ditelînin. Bersiva me: Ji ber ku ew tirso-
nek in loma ye, ya we çi ye çi nîne, hûn 
çêtir dizanin.  

Tirsonek in lewre sûcdar in. Herî 
zêde jî ji axaftina mirovan ditirsin. Lewre 
her mirov tiştekê dizane û dibîne, dix-
waze di der barê tiştên ku dîtiye û bihîs-
tiye de fikr û nêrînên xwe bîne ziman û 
parve bike, bide parvekirin. Yanî dixwaze 
bûyerên di jiyana wî de diqewimin bîne 
zimên, bi vî awayî govaniyê bike. Bi vî 
awayî hem di warê mirovahî de hem jî di 
warê wijdanî de dixwaze rihet bijî. Lê 
heyf û mixabin najî, bêhizûr e, çimkî sûc-
dar ew tirsandiye. Naçe şîna cîranê xwe, 
jê re sersaxî naxwaze.  

Cendekê mirovan di sindoqan de 
didin destê dê û bavê wan, qet dengê 
xwe nake, ditirse. Ji mirinê ditirse, ji bir-
çîmayînê ditirse, ji heps û zîndanê ditirse 
yanî ew kirine tirsonek. Sûcdar ji tirsone-
kan hez dikin. Destên xwe di serê wan 
didin, pişta wan miz didin, devê wan 
hinekî şîrîn jî dikin, lewre dixwazin ji xwe 
re hevalbendan çêbikin. Çêdikin jî, lê 
piştî karê xwe qedandin dizivirin wan û 
pehînekan… Gotina temam ji keran re tê 
gotin lê heyf û mixabin tirs pêşiya mirinê 
nagire û tu car jî negirtiye.  

Serê axaftin û binê axaftina sûcdar 

demokrasî ye, lê wekî tê zanîn yek ji pî-
vana sereke ya demokrasiyê di her war û 
qada jiyanê de mirov bi karibin bi hêsanî 
fikr û ramanên xwe bînin ziman. Lê mixa-
bin sûcdar nahêle. Ji bo mirov neaxivin 
tiştên nemayî tînin serê wan, xizmên 
wan û hemû hezkiroxên wan. 

Wekî ku dapîr û bapîrên me gotine,“ 
Tirs pêşiya mirinê nagire.” Bê lome be, 
qala mirina fizîkî nakim, ev yek li pêşiya 
me hemûyan heye. Hûn dixwazin ji vê re 
bibêjin mirin an jî cih guhertin, bi naveke 
dîtir kiras guhertin. Tercîh a we ye, tevî ku 
heqiqet cuda be jî. Qala mirina mejî dikim 
yanî sekinandina aqil. Di roja me de qey-
rana ku tê jiyîn sedema sereke ev e yanî 
qeyrana hişmendiyê ye. Ev bi serê xwe mi-
jareke cuda ye. Li ku dest pê kir kê da dest-
pêkirin û hwd. Esas mijara me kujer in. Li 
ser vê axê, li vî erdî, li vî welatî (Kurdistan) 
li vî bajarî (Amed) li kolanên vî bajarî geh li 
binê pirekê, carnan li serê rêyekê, li newa-
lekê, li mesilekê, li ber kevirekî, li bin zi-
narekî yan li qadekê yan jî zarokek di 
hembêza dayikekê yan jî bavekî de ku bi 
destê kurê xwe girtibû. Di wê demê de, di 
wê keliyê de hat kuştin. Zarokan çi digot, 
çawa qîriya, çawa hawar kir. Lê gotinên ê 
ku hat kuştin çi bûn? Têgihiştina vê yekê ji 
bo jiyaneke bi rûmet nebe nabeye. 

Bi hezaran ku kujerên wan aşkera ne, 
yek ji wan jî Haşîm Yaşa ye. Sedema ku 
hat kuştin, xwedîderketina wî ya li ça-
pemeniya azad bû. Ev bû sedema dawî-
kirina li jiyana wî. Zarokên wî sêwî man, 
wekî bi hezaran zarokên gelê kurd. Miûz 
man, zarokatiya xwe nejiyan, neleyîstin, 
ne bi gogê, ne bi birê û hwd. Hêk û simîd 
firotin bi zikek têr û yekî birçî, lê zarokên 
bavê xwe yên qedirbilind û hêja man. Di-

bistan xwendin bûn bijîşk, xwestin bi vî 
awayî bibin alîkar ji bo êş û nexweşiyên 
mirovan. Lê sûcdaran tehemul nekirin. 
Ew ji karên wan ên bijîşkiyê dan dûrxis-
tin. Çimkî bavê wan li çapemeniya azad 
xwedî derketibûn.  

Çapemeniya azad weke navê xwe 
bû. Bêdadî nedipejirand. Li ser şopa 
heqîqetê bû, hemû qirêjî û gelaciyên 
sûcdaran radixist ber çavên mirovahiyê. 

Belê, Haşîm Yaşa jî dixwest vî dengî bi-
gihîne gelê xwe yê ku hesreta azadiyê 
dikêşa, ev bû sedema cirma wî. Jê re 
gotin, “wê rojnameyê nefroşe!” Gef lê 
xwarin, lê wî paxaf bi dengê sûcdar yê 
wekî tenekê nekir. Bersiv da sûcdar û bi 
zarê xwe yê şîrîn û bi dilê xwe yê weke 
pola ku dildarê azadiyê bû gote sûcdar 
“Ma çima ev ne rojname ye? Ewqas 
rojname hene hûn ji yekî re deng 

nakin…” û karê xwe heta hêlma xwe ya 
dawî domand. Yanî sûcdar bi ser neket. 
Ew rojname tê xwendin.  

Bi vê wesîleyê di kesayeta qedirbil-
ind û rûmetdar Haşim Yaşa de, hemû 
xebatkarên çapemeniya azad, bi rêzdarî 
bibîr tînin û bejna xwe li ber dilpakî û 
mezinbûna wan ditewînin û em dibêjin 
kujer, lanetiyên ser rûyê erdê ne û lewi-
tandiyên ser erdê ne.  

Di gelek bawerî û olan de bûyereke ku da-
wiya cîhanê vedibêje heye. Di îslamiyetê 
de wekî roja qiyametê tê binavkirin. Di xi-
ristiyaniyê de jî wekî armagedon tê pê-
nasekirin. Bi giştî jî armagedon wekî şerê 
dawî tê nirxandin. Şerê di navbera xerab û 
başan de. Di vî şerî de kî bi ser bikeve, ew 
dê li ser cîhanê serwer bibe. Lewma başî û 
xerabî ji bo bi ser bikevin hemû hêza xwe 
didin ser hev. Heta niha di encama tu şerî 
de teqez aliyek serwer nebûye. Ne başî 
xelas bûye ne jî xerabî. Ji aliyê felsefîk ve bi 
tevahî xelasiya başî yan jî xerabiyê ne gen-
gaz e. Zanist jî tîne ziman ku çêbûn li ser 
dijberiyan ava dibe.  

Lê di tevahiya olan de pêxember ji bo 
xerabiyê bi tevahî ji holê rakin hatine pey-
wirdarkirin. Lewma jî di dawiya dawiyê de 
şerekî ku başî bi ser dikeve heye. Ew jî roja 
qiyametê ye. Sê olên mezin li benda şerê 
mezin in. Amadekariyên xwe jî li gor wê 

dikin. Di şîatiyê de dibêjin dê Mehdî (me-
layê wenda) pêşengiya şer bike. Di xiristi-
yaniyê de jî tê gotin ku Îsa Mesîh dê cara 
dawî were ser rûyê cîhanê û şerê dawî 
bide meşandin. Mehdî yan jî Îsa mesîh 
kengî dê werin ne diyar e. Lê heke wisa 
biçe hewcehî bi hatina wan namîne. Jixwe 
niha hêzên hegemonîk bi hewldanên xwe 
cîhanê ber bi şerê dawî ve dibin. 

Cîhanê heta niha gelek şerên mezin dî-
tine. Ji ber ku hinek şer di asta tevahiya cî-
hanê de rû dane navê şerê cîhanî li wan 
hatiye kirin. Şerê Cîhanê yê Yekemîn û 
Şerê Cîhanê yê Duyemîn di navbera 30 
salan de rû dan û di encama van şeran de 
bi milyonan mirov hatin kuştin. Dîsa jî 

rewş ji berê baştir nebû. Wisa xuyaye ku 
van şeran têrî bi dawîkirina başî yan jî xer-
abiyê nekirine. Niha jî em Şerê Cîhanê 
yê Seyemîn dijîn. Hinek vî şerî bi dest-
pêka şerê di navbera Rûsya-Ukrayda de 
didin destpêkirin. Lê dema bi berfirehî 
were nirxandin dê were dîtin ku ev şer 
di şerê cîhanê yê seyemîn de tenê qo-
naxeke hinek girîngtir e. Lê ne destpêk 
e. Karakterê şerê sêyemîn cara ewil xwe 
di şerê kendavê de (destwerdan YDE ya 
li Iraqê) da der. Piştî hilweşîna bloka so-
syalîst, NATO ya ku pêşengiya wê Ame-
rîka dikir dest bi jinûve dîzaynkirina 
cîhanê kir. Dîzaynkirinê jî bi destwer-
dana Iraqê  dest pê kir. 

Ev 30 sal in ne pirsgirêka Iraqê çareser 
bûye ne jî çareseriyeke mayînde li teva-
hiya cîhanê pêk hatiye. Çawa ku şerê 
seyemîn bi destwerdana Iraqê dest pê kir 
heta çareseriyek çênebe ev şer jî naqede. 
Şerê ku di nav van 30 salan de rû dane 
hema bêje hemû bi daxwaza NATO’yê pêk 
hatine. Yan endamên NATO’yê yeke yek di 
nav şer de cih girtine yan jî NATO’yê ji 
derve piştgirî daye. Jixwe karekterê şerên 
niha ne wekî yên berê ne. Ji şerên niha re 
dibêjin ‘şerên hibrît’. Şerê ku tê meşandin 
ne bi awayekî cepheyên diyar û vekirî tê 
kirin. Dewlet an jî dewletên ku di şer de 
ne, şer bi dizî dimeşînin. Gelek rêbaz di 
nav hev de têne meşandin. Ji teknîka dijî-
tal bigire heta xitimandina pergala aborî, 
ji hewldanên dîplomatîk bigire heta te-
knîka fezayî hemû cure rêbazên şer di nav 
hev de têne bikaranîn.  

Bi şerê di navbera Rûsya-Ukrayna de 
asta şer mezintir bû. Blokên şer zelaltir 
bûn. NATO xwe berfireh kir û armanc û 
projeyên xwe nûjen kirin. Li hemberî vê 
hewldana NATO’yê, berî çend rojan bloka 
rojhilat jî sekna xwe zelaltir kir û nîşan da 
ku li hemberî NATO’yê paş ve gav navêje. 
Rêxistina Hevkariyê ya Şanghay (rêxistina 
herî xurt a li dijî NATO) li paytexta Ozbekis-
tan Semerkant civiya.  

Di civînê de hem endamên nû hatin 
diyarkirin hem jî serlêdana hinek dewletan 

hat pejirandin. Di vê civînê de pêvajoya 
endamtiya fermî ya Îranê hat destpêkirin. 
Her wiha dewletên ereb ên Misr, Bahreyn, 
Katar, Kuweyt û Yekitiya Mîrektiyên Ereb 
wekî ‘Hevparên Diyalogê’ yên rêxistinê 
hatin pejirandin. Di vê civînê de Çînê jî hel-
westa xwe ya berê ya ‘bêalî’ terikand û 
piştgiriya bi Rûsya re xurttir kir.  

Li aliyekî firehbûn û xurtkirina NATO li 
aliyê din jî firehbûn û xurtkirina Şangayê tê 
çi wateyê? Gelek derdor tînin ziman ku ev 
amadekarî hemû ji bo şerê dawî ne. Ango 
bloka rojava û bloka rojhilat xwe ji şerekî 
mezin re amade dikin. Dê şerekî çawa 
biqewime hêj ne diyar e. Lê tişta diyar ew 
e ku ev şer ne şerê başî û xerabiyê ye. 
Herdu alî jî têra xwe xerab in. Ev şerê di 
navbera xeraban de ye. Lê ji aliyekî ve ev 
şer dişibe şerê armagedon. Heke di wa-
teya olan de wekî roja qiyametê were bi-
navkirin em gelekî nêzî roja qiyametê ne. 
Di vî şerî de rîska herî mezin bikaranîna 
çekên nukleerî ye. Gelek dewlet xwedî 
çekên nukleerî ne û heke werin  bikaranîn  
dikarin cîhanê hilweşînin.  

Di encamnameya lûtkeya Şangayê de 
hat diyarkirin ku zêdetir li ser hevkariya 
bazirganiyê rawestiyane. Jixwe di şerê Uk-
rayna de çeka herî mezin a bloka rojava 
astengiyên bazirganiyê bûn. Bi astengki-
rina pergala bazirganiyê xwestin pergala 
aborî ya Rûsyayê têk bibin.  

Rûsya jî berî êrîş bike dihesiband ku dê 
di hefteyekê de Ukrayna dagir bike. Lê ne 
Rûsya di hefteyekê de Ukrayna dagir kir ne 
jî bi astengiyên bazirganiyê Rûsya têk çû. Ji 
ber ku hesabê herdu dewletan li hev 
nehat şer dirêj dibe, her ku dirêj dibe rewş 
xerabtir dibe. Pergala kapîtalîst niha qeyra-
neke kur dijî, lewma hesabên têne kirin 
wekî dixwazin bi encam nabin.  

Bi şerê Ukrayna re sekna dewletan jî 
her diçe zelaltir dibe. Lê xêra vê zelaliyê ji 
gelan re tune ye. (wiha xêra wê heye, tev-
gerên dijberî pergala kapîtalîst pozîsyona 
dewletan baştir fam dikin û stratejiya xwe 
jî li gorî wê nûjen dikin û tedbîran digirin) 
Hedu hêzên serdest jî dixwazin serweriya 

cîhanê bixin destên xwe. Dewletên ku dix-
wazin di nav van blokan de cih bigirin jî ji 
ber xurtkirina desthilata xwe dixwazin. 
Ango tu feydeya herdu blokan ji civakê re 
tune. Ji fêdeyê zêdetir dê zirarê bidin. Tê 
zanîn şerê cîhanî yên berê jî li ser avabûna 
tifaqên wekî yên îro dest pê kir. Heta niha 
derdorên herî xerab jî negotine ev şer baş 
bûn. Di herdu şerên berê de teknîka li gorî 
demê ya herî pêşketî hat bikaranîn. Hêj di 
şerê cîhanê yê duyemîn de çeka atom hat 
bikaranîn. Heke li gor wê demê were nirx-
andin rewşa îro gelek xerabtir e. Dewletên 
biçûk jî ji bo bibin xwedî çekên giran xwe li 
van blokan digirin. Mesele Tirkiye tenê ji 
bo li dijî Tevgera Azadiyê ya Kurd bibe 
xwedî hêz xwe nêzî NATO û Şangayê dike. 
Nexwe armanceke wê ya ku demokrasî û 
azadiyê pêş bixe tune ye.  

Swêd û Fînlandiya bûne endamê NA-
TO’yê. Tişta yekem ku hat rojevê radestki-
rina siyasetmederên kurd bû. Dewletên 
Swêd û Fînlandiya ku wekî kelha demok-
rasî û azadiyê têne zanîn çima dibin en-
damên rêxistineke dijminê demokrasî û 
azadiyê, rêxistineke ku tevahî li ser 
bingeha parastina leşkerî hatiye damez-
randin? Bersiv aşkera ye. Dixwazin bibin 
xwedî hêza leşkerî. Her ku hêza leşkerî 
zêde bibe taluke jî ewqas zêde dibe.  

Li ser Tîmûr û Yildirim Beyazîd çîrokek 
tê gotin. Dibêjin di şerê Enqere de Dew-
leta Osmanî têk diçe û Tîmûr, Beyazîd dîl 
digire. Tîmur, Beyazîd dixe qafesekê û li gel 
xwe dibe. Rojekê Tîmûr li derdora qafesa 
ku Beyazîd tê de ye diçe û tê. Her wiha 
tîke tîka kenê wî ye. Beyazîd jê dipirse ku 
ka çima dikene. Ew jî dibêje: “Dinya bi me 
her duyan maye. Yek ji me bi çavekî (Bey-
azîd bi çavekî ye) yek ji me jî bi lingekî 
ye(Tîmûr lingekî wî tune). Lê em herdu jî li 
hev nakin.” Niha rewşa NATO û Şangayê jî 
wisa ye. Du hêzên kor û seqet li ser parve-
kirin û desteserkirina derfetên cîhanê şer 
dikin. Zirara wê jî gel dibîne.  

Nîşe: Dema min ev nivîs qedand Wezareta 
Parastinê ya Rûsyayê ‘seferberî îlan kir û 300.000 

kes vexwendin leşkeriyê. Her wiha peyama bikara-
nîna çekên nukleerî da. 

Zinar Ronî

Şerê Armegedon an şerê xeraban

Metîn Yaşa

Nalîn
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Gurenayîşê sîyanûrî her hetî ra zerar 
dano xoza û ciwîyayîşî. Waxto ke zerd 
hard ra yeno vetene pêro merheleyan 
de zerarê de pîlî dano xoza û însonî. 
Waxto ke ju herême de vetena zerdan 
dest ci kena, a herême de raver rayî 
yenê rakerdene. Dime ra kî cayê ke 
raver ameyî tespîtkerdene yenê kini-
tene. Herêma de hîra de daran birnenê, 
wela sifteyêne serde kenê û oncenê 
cayê bînî. Dime ra kî herêma sayeker-
dena zerdî de dînamîtan taqnenê. Tewr 
peynîye de kî bi awa sîyanûrî zerdî wele 
ra û çîyê bînî ra cîya kenê. 

Waxtê madenan vetene de awa 
dewlemende hard ra yena zelalker-
dene. Serva naye kî xeylê cayan de son-
dajî yenê pirodayene. Goreyê 
nimûneyanê ke nê cayan ra yenê gure-
tene gureyayîşî dest ci kenê. Hona 
gama verêne ya nê gureyayîşî de birr, 
mergî, wareyî benê xirave. Xoza dirve-
tîya verêne nê gureyayîşî ra cêna. Roje 
bi roje xoza vurîyena. 

Nika Dêrsim kî bîyo hedefê 
gureyayîşê madenan. Rindekîya xozaya 
Dêrsimî, awe, çem û koyê xo nika her 
hetî ra ameyî guretene. Her ju gucik de 
yew gureyayîşî dest kerdo ci yan kî 
planê destpêkerdene estê. Game bi 
game xozaya Dêrsimî yena qirkerdene. 
Qirkerdiş çik o Dêrsimijî rind zonenê. 
Dêrsim de polîtîkayê kokardene verde 
ra heta nika yenê ramitene. Hetê sîyasî 
û ekonomî ra bigîme, polîtîkayê asîmî-
lasyonî yê seserre bêmavên dewam 
kenê. Heta roja ewroyêne dewlete bi 
qirkerdene, bi terteleyan waşt Dêrsimî 
tol bikero. Hama nika madenê ke yenê 
vetene serva Dêrsimî tahlokeyo de pîlî 
yo. Tertele, qetlîyam û surgunan ra 

dima her reyî Dêrsimijî ameyî xo ser. 
Newe ra suke kewe kerde; weşîye, 
ciwîyayîş newe ra rewa. Hama na nika 
madenî Dêrsim guret xo ver, newe ra 
kewekerdene hîn rehet nîya. Ca wo ke 
madenî kerd xan û xirave uca de na-
meyê weşîye de tewa kî nêmaneno. 
Coka newe ra ciwîyayîş kam çi zoneno 
çond serran ra tepîya birewo. 

Dewlete planê qirkerdene û bêmor-
dem kerdena Dêrsimî ser o tim vin-
derte. Kamî, îtîqat û zagonê Dêrsimî her 
waxt bî hedefê kolonyalîstan. Wazenê 
Dêrsimî kokê xo ra cîya bikerê, dêrsimi-
jan vilayê sukan û dewletanê bînan bik-
erê. Nîya asîmîlekerdena kamayîşê Raya 
Heqî zêdena rehet bena. Nîya destê 
elewîyanê ke Dêrsimî xo rê zê cayê xo-
pawitene vînenê û xo rê çeber yan zê 
diyax vînenê ra omedê ci gênê. 

Dewleta tirke tirkbîyayene qoman û 
neteweyanê bînan ra cor vînena. Coka 
qom û kulturanê bînan ser o asîmî-
lasyon ferz kena. Nika qirkerdena xoza 
kî bara nê gureyayîşî ya. Dewlete fer-

man dana. Goreyê nê fermanî kî 
gureyayîşan ramenê û projeyî yenê ve-
tene. Dêrsim de pêro pîya 91 herême 
de gureyayîşî yenê ramitene. Mamekîye 
de 6, Pulur de 14, Pilemurîye de 16, 
Qisle de 2, Pêrtag de 5, Xozat de 4, 
Çemîşgezek de 2 cayan de gureyayîşî 
dewam kenê. Onca 14 cayan de kî ama-
dekarîya rakerdena madenan esta. 

Koyê Munzurî yo ke her hetî ra dew-
lemend o, 2019 de pêro pîya madenan 
ra ame rakerdene. Şîrketê Kanada û 
Amerîka bi hemparanê xo yê Tirkîya ya 
pîya destê xo yê dergî radayî na her-
ême. Bi serran o ke serva rakerdena nê 
koyî pînê. Herêma de hîra ser o bi ser-
ran o planan kenê. Goreyê nê planan kî 
hetê Erzinganî ra vêrtî ra Dêrsim, hetê 
şîndorê Perî û qezaya Depî de ca bi ca 
madenan rê berî yenê rakerdene. Înan 
serva rantê xo fekê xo kerdo ju. Dewleta 
tirke Dêrsimî bêmordem kena. Bi na 
raye kolonyalistê bînî kî dewlemendîya 
binê hardî xo rê benê. 

Bi serran o koyê Munzurî hetê qe-

zaya Îlîçî ya Erzinganî ra yeno kinitene. 
Rîwalê sayekerdena zerdî ya bi sîyanûrî, 
madenan zerarê de pîlî dayî xoza. Hona 
kî danê. No gureyayîş nika zêdena hîra 
beno. Hetê Kemalîye ra wazenê ravêrê 
qezaya Pulurî, uca ra kî niya dewam bik-
erê. Rakerdena rayan, her ca rê ray-
eberdene û tayê dewan rê qedexeyo 
bêmavên pêro serva madenan ama-
dekarîyê serraneyî yê.  

Bi sîyanûrî gêrayîşê zerdî senên 
talan o verê çiman der o. Çitur ke sîya-
nûr kewt werteyê çemê Firatî, meste do 
cikewo zerreyê çemê Munzurî kî yan 
awa simetene kî. Waxt yeno sîyanûr bi 
sîliye voreno mordemî ser kî. 

Dêrsim hardê jîyaran, hardê dew-
resan û hardê îqraran o. Dewlete bi lej 
û polîtikayanê xo yê taybetan a nê 
hardê bimbarekî wazena werte ra we-
daro. Çimê Munzurî goreyê xo xirave 
kerdî, na jîyara hometa Raya Heqî açar-
naye cayê turîzmî. Ju bi ju kewt ke serva 
şarî bimbarek o, kewt ke kamayîşê Dêr-
simî bîyo ju hedef guret.  

Avê mezgê şarî de vurnayîş, dime 
ra kî bi nê vurnayîşî pîya bêvengîye 
vejîyaye werte. Coka ewro bêvengîye 
merdene ya. Ewro bêvengîye axme û 
asîmîle bîyene ya. Ewro bêvengîye 
hardê dewreşî bi destê xo ya kefen 
kerdene ya. Kotî beno wa bibo, her 
waxt rûyê xo açarnîme Dêrsim. Ca 
wo ke yenîme têlewe, yenîme pêser 
naca wo. Coka serva ziwan, serva 
kamayîş, serva îtîqatî wa xozaya Dêr-
simî bêro seveknayîş. Eke xoza çin a 
înson kî çin beno.
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Cinîya kurde Jîna Emînî 13ê êlule de 
Tehran de bi destê ‘polîsanê ehlaqî’ 
ameye qetilkerdene.  

Jîna Emînî ya ke bajarê Seqqizî yê 
Rojhelatî ra ya metroyê Tehranî de 
seba ke çîtika xo goreyê şerîatî pênê-
girewte ameye tepiştene. Polîsanê 
Hamaneyî zîndan de Emînî rê îşkence 
kerd û qetil kerde.  

 
Nêzdîyê 40 merdimî qetil bîyî 
Qetilkerdişê Jîna Emînî Îran de xeylê 

bajaran de yeno protestokerdene. Ma-
bênê polîs û çalakîkeran de pêkewtişê 
girdî qewimîyenê. Hewteyê verênî nêz-
dîyê 40 merdimî ameyî qetilkerdene. 
Protestoyî bêmabên dewam kenê.  

 
Cinîyan porê xo birna 
Serebûtê Emînî her cayê dinya de 

veng vet. Cinîyê welatanê cîyayan ve-
jîyayî kuçeyan û rejîmê Îranî yo kanpe-
rest protesto kerd. Bitaybetî porê Emînî 
seba têkoşînî sembol bî. Cinîyan porê xo 
birna û wina qetilkerdişê Jîna Emînî 
şermezar kerd.  

 
Qewîdil ame dardekerdene 
Îran de şarê kurdî her tim marûzê 

tedaya rejîmî maneno. Şerîat baxuxus 
vera kurdan yeno caardene. Na 
çarçewa de nimûneyî zaf ê. Mîsal ci-
wano kurd Xidir Qewîdil serra 2013î de 
bi bahaneya bazirganîya madeya tîryakî 
ame tepiştene. Qewîdil bajarê Serdeştî 
ra bî. Dima Mehkemeya Şorişî derheqê 

Qewîdilî de bira dardekerdişî daye. Ci-
wano kurd 9ê êlula 2020î de Zîndanê 
Ûrmîye de ame dardekerdene. Yew 
serre tepîya Serdozgerê Ûrmîye biray-
anê Qewîdilî rê vat ke dardekerdiş xelet 
bî. Xêrza Xidir Qewîdilî 3 merdimî zî 
amebî tepiştene. La ê bi destmizê ke-
faletî ameyî veradayane.  

 
Aktîvîsto kurd Ramîn Penahî 
Ciwano kurdo bîn Ramîn Huseyîn 

Penahî yo ke 22 serre bî, serra 2017î de 
ame tepiştene. O bi ‘vejîyayîşê vera 
heqî’ û ‘endamîya rêxistina çekdare’ 
amebî sucdarkerdene. Zîndan de ci rê 
xeylê îşkence ame kerdene. Dima 

Mehkemeya Şorişî ya Sine derheqê ey 
de bira dardekerdişî daye. Penahî serra 
2018î de ame dardekerdene. Ey verî no 
mesaj pare kerdbî: “Ez aktîvîst a ke seba 
azadîya Kurdistanî têkoşîn kena. Şaranê 
Kurdistanî û Îranî rê sipasdar a. 
Paştîdayîşê înan mi zaf keyfweş keno. Ez 
terorîst nîya û tena aktîvîsto sîvîl a.” 

 
70 kolberî kişîyayî  
Rejîmê Hamaneyî kurdan sey hem-

welatîyanê têduştan nêhesibneno. Polî-
tîkaya xo ya cîyakere vera kolberan zî 
rayra beno. Sînor de kolberê ke bi zorîye 
debara xo kenê bi destê muhafizanê sî-
norî yê Îranî kişîyenê. Komela Heqanê 

Merdiman ê Rojhelatê Kurdistanî 
(KHMK) verê cû derheqê na babete de 
tayê îstatîstîkî pare kerdbî. Goreyê îstat-
îstîkan serra 2020î de Rojhelatê Kurdist-
anî de 70 kolberî kişîyayî û 44 merdimî 
ameyî dardekerdene. Hema zî 
qetilkerdişê kolberan û dardekerdişî 
dewam kenê. Rixmo ke dewleta Îranî 
herinda bira dardekerdişî cezaya bîne 
eşkena bida, vera kurdan cezaya 
dardekerdişî ana ca. 

Merkezê Xeberan

Îran de 31 kesî 
ameyî qetilkerdene
13ê êlule de cinîya bi nameyê Jîna (Mehsa) 
Emînî (22) paytextê Îranî Tehran de hetê 
‘’Polîsanê ehlaqî’’ ra ameye tepiştene û pê 
îşkenceyî ameyî qetilkerdene. A roje ra nata 
Rojhelat û Îran de şar payan ser o û çalakîyê 
şermezarkerdişî dewam kenê. Goreyê rapo-
rêkê fermîyî protestoyan de 7 çalakwanî û 4 
polîsî ameyî kiştene. Goreyê televîzyonê 
dewlete yê Îranî protestoyanê qetilkerdişê 
Jîna Emînî de tewr tay 17 kesî û goreyê Rêx-
istina Heqanê Merdiman a Îranî (UST) tewr 
tay 31 sîvîlî hetê hêzanê dewlete ra ameyî 
qetilkerdene. Selahîyatdaranê Îranî roja 
çarşeme vatbî 6 çalakwanî ameyî qetilker-
dene. TEHRAN

Rejîmê Îranî kurdan kişeno

Meral Ozel Estûna Raya Heqî û Dêrsim

Cinîyê armenîyî:  
Leçegan bivêşnê

Yewîya Cinîyanê Armenîyan qetilkerdişê Jîna 
(Mahsa) Emînî ke hetê ‘polîsanê ehlaqî’ yê 
pabesteyê rejîmê Îranî ra bi îşkenceyî ameye 
qetilkerdiş û şervana armenî Anuş Apetyan a 
ke hetê leşkeranê Azerbaycanî ra ameye 
qetilkerdiş bi eşkerayî şermezar kerd. 
Eşkerayîya ke hetê Hemserekê Yewîya Cinî-
yanê Armenîyan Anahîd Qasabyan û Arbi 
Kespiryane ra ameye dayîş de wina ame 
vatiş: “Hêrişê vera cenazaya cinîyan çîyêko 
newe nîyo. Hêrişê cenazayan raybazêko 
gonîn o. Îşkenceyê ke rejîmê Îranî domneno, 
caardişo ke Dewleta Osmanî vera şarê ar-
menî de pê ard, qetilkerdişê cinîyanê arme-
nîyan, qetlîyamê çeteyanê DAIŞî yê ke vîşêrê 
xo kesêk qebul nêkeno û qetilkerdişê cinî-
yanê kurd, suryan û êzidîyan netîceya zîhnî-
yetê înkarkerdişî ya. Pêkerdişê 
mîyanneteweyî yenê îhlalkerdiş û ganî vera 
nê caardişan de cinîyî bibî yew.”  
Eşkerayî de veng dîya rêxistinanê heqanê 
merdiman, BM û rêxistinanê cinîyan ke ker-
doxî mehkemeyanê mîyanneteweyîyan de 
bêrî muhakemekerdiş. Eşkerayî ra dima cinî-
yan leçegê xo vêşnayî. ERÎVAN

Ofîsê mollayan  
dîyenê adir ver

Çalakîyê seba Jîna Emînî dewam kenê. Çalakî-
yan de cinîyî leçeganê xo vêşnenê, porê xo 
tira kenê û beyraqa Îranî vêşnenê. Teberê we-
latî de zî hêrişê konsolosxaneyan kenê û foto-
grafanê selahîyetdaran vêşnenê. Kuçeyê 
Tehranî bi siloganê ‘Dîktatorî rê merg’ dîyenê 
adir ver. Bajarê Sine û xeylê bajaranê bînan de 
bi desan kesî dinyaya xo bedelnaye. Eyaletê 
Şirvanî de ofîsê mollayan dîyenê adir ver û 
tewr zêde Şeno, Mahabad, Sine, Bukanî de 
çalakî virazîyenê. TEHRAN

Rejîmê Îranî yo kanperest vera kurdan tedaya xo zêdîneno. Cinîyanê kurdan bi nameyê 
şerîatî kişeno. Kolberan sînor de qetil keno. Ciwananê kurdan bîlasebeb darde keno
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Tiştanok (mamik)

Bersivên me ev in:

1 - Şeytanok 2 - qijik 

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 
Tiştanok, miştanok 
li bin kevirê xiştanok. 
Ew çi ye? 
 
2 - Mamê mino 
Reş e, reş e mîna qîr 
spî, spî mîna şîr 
diçe diçe mîna mîr. 
De bêje ew çi ye?

Rizgo şivan li ber pezê Axê bûye. Rizgo mi-
rovekî bi huner û pêkhatî bûye . Ji bilî 
şivantiyê Dengbêj û bilûrvanek navdar bûye. 
Der û dor jê hez kirine , ji ber wê li ba Axê 
sekiniye. Lê Axa heq û mafê Rizgo giran di-
dayê. Nexwestiye ji ba xwe derbixe û wek 
nanoziko pê kar û xebata xwe daye kirin.  

Car caran îsyan kiriye û gotiye ku tu mafê 
min nedî ez naçim ber pezê te. Axa car bi car 
bi sond û selewatan ew daye sekinandin . Ji 
bilî Axa nikaribûye li dereke din kar bibîne. 
Ew gundî û hemû kesên di herêmê de bûne 
wek malbatekê . Di şîn û şahiyan de kilaman 
dibêje. Car caran jî kilam û sitrana avêtiye 
ser Axayê xwe. Belê Axa jî destê wî ji Rizgo 
nebûye ku dest jê berde.  

Dibe bihar mal derdikevin zozanan kon û 
warên xwe datînin, bicîh dibin . Hemû gundî 
bi tevî sewal û şêniyên xwe bi cîh dibin . 
Rizgo li ber keriyê Axa ye , Kulav li nav mil e, 
pez diçêrîne. Axa siwarê hespê xwe yê 
rehwan tê nava kerî.  

Rizgo tê ba Axa dibêje ; Mîrê min ev çend 
sal in ez li ba te me lê tu mafê min nadî . Ez 
dixwazim ji xwe re bizewicim malekê deynim. 

Axa dibêje ; Rizgo ez bi serê Ehmedê Xanî 
sond dixwim îsal kaviran difroşim, mafê te yê li 
ba min hemûyî didim te.  

Li diyarê zinaran kerî li zozan û çiyan diç-
êre. Axa ji hespê xwe peya bûye ew û Rizgo 
çixareyê dikişînin .  

Bi carekê re dibe req e reqa ewr û asî-
man, birûsk vedidin. Ji çiyan de tavî tê wek 
ku berê rojê were girtin. Zîpik û baran dest 
pê dike. Axa dest bi selewatan dike û dibêje ; 
Ya Reb me bisitirîne, gelo qîyamet radibe . 
Rizgo duayan bike. Ya Rebî tu mal û canê me 
û zarokên me biparêzî. Ya reb Rizgo, şahidê 
min û te be ku ev tofan ji ser me derbas 
bibe, ez ê ji nava pez û malê xwe yê şîrîn bi-
bijêrim û sedeqe bidim .  

Dema Bekir axa vê duayê dike , Rizgo 
radibe der zinarek mezin û wiha dibêje ; Ya 
Xweda tu her tiştî dibînî û dizanî. Bi navê te 
sond dixwim Bekir axa derewan dike.  

Ev heft sal e ez şivantiya wî dikim ,min 
dixapîne mafê min nedaye. Xirab û wêran 
bike, zarokên wî biparêze lê mal û milkên 
wî serobino bike .  

Ne ji min û ne jî ji wî re . Ya Xweda ku tu 
xirab nekî, welahîn derewan dike di rêya te 
de mirîşkekê jî nade. 
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Feyzî Mîr Hesen

XAÇEPIRS

bersiva hefteya borî

Ji çepê ber bi rastê de

Ji Jor ber bi Jêr de

3 - Alaveke ku berê ava vexwarinê tê de hiltanîn. 5 - Cînavkeke pirjimar.  
7 - Malbateke zimanî. 8 - Cînavkek pirsiyariyê. 9 - Cahil.naşî. 13 - Serhişkî.  
14 - Roja em tê de. 16 - Cih. 19 - Aşkera, xuya. 20 - Pêvek. 21 - Yekeyeke pîvanê. 
22 - Rengek. 25 - Dayik. 26 - Dibe ku. Guncav 28 - Tunekirin, ji holê rakirin. 

1 - Nexweşiyeke dema ku xwarinek li mirov neyê 
derdikeve holê.  
2 - Gundekî dîrokî yê Nisêbînê. 
3 - War.  
4 - Roj. 
6. Navekî jinan.  
10 - Madenekî giranbuha. 
11 - Cihê ku ava lehiyê tê de diherike. 
12 - Çal û cihê ku berê ava vexwarinê jê derdixistin.  
15 - Balendeyeke kedî. 
17 - Heywanên ku li malê tên xwedî kirin, ne bejî. 
18 - Zemq. 
20 - Balendeyeke ku li malan tê xwedîkirin. 
23 - Çemekî bi nav û deng yê Misrê. 
24 - Birêveçûn.  
27 - Rojeke hefteyê.  

Dildarê 
Amedê 

Ji dema ku partiya AKP’ê hatiye ser desthi-
latdariyê û heta niha her ku hilbijartin nêz 
dibin dest bi fen û fûtên bi navê dîn û 
îmanê dikin. Van rojan dîsa dest bi çîrokên 
xurifî kirine û serê mirovên dîndar bi van çî-
rokên bêbingeh dadigirin, bi taybetî ev hil-
bijartinên pêşiya me ne wekî tu 
hilbijartinên din in ji ber av çûye bin kuna 
desthilatdarê û têkçûna wan nêz bûye.  

Gelek mînakên van çîrokên wan hene ji 
belavkirina makarna û komirê û heta avaki-
rina malên TOKÎ’yê lê mînaka van rojan a 
herî dawî li bajarê Agiriyê rû da.  

Wezîrê Çandinî û Daristanan Vahît Kirişci 
li navenda partiya AKP’ê ya Agiriyê bi en-
damên vê partiyê re civînek li dar xist.  

Kirişci pesnê partiya xwe da û got ku ev 
20 sal in her dem biser ketiye. Her wiha got 
ku hilbijartinên ku dê di sala 2023’yan de pêk 
werin ji hilbijartinên berê tevan giringtir in.  

Kirişci baş dizane ku bandora dîn li ser 
kurdan û bi taybetî li Agiriyê gelekî zêde ye 
lewre jî xefka xwe bi navê dîn û oldariyê li 
ber gelê me yê Agiriyê danî.  

Vî Wezîrê nêçîrvan çîroka xwe wiha go-
tiye: Ev hilbijartinên li pêşiya me gelekî gir-
îng in. Em ê hemû biçin axretê. Ew ê 
bipirsin, ji bo xatirê vî welatî yan jî vî miletî, 
ji bo xatirê hemû miletên bindest bi navê 
mirovahiyê we çi gav avêt? Hem ji xwedê re 
bersiva vê yekê li ba me heye.  

Zirwezîrê AKP’yî xwestiye ku bi vê pirsa 
xwe ji gel re bêje ku heke hûn dengê xwe 
nedin partiya AKP’ê dê li axîretê hesabê wê 
yekê ji we were xwestin.  

Lê mixabin kesek li wir tune bû yan jî kesekî 
ji tirsa desthilatdariyê newêrîbû ku bersivê 
bide wezîrê AKP’yî û jê re wiha bêje; Madem 
ku baweriya we bi Xweda û roja axîretê heye 
gelo hûnê çawa bersiva van pirsan bidin? 

 We çima di dema desthilatdariya xwe 
de bi hezaran ciwanên kurd ên ku doza 
mafên xwe yên rewa dikirin kuştin? 

 We çima di dema desthilata xwe de bi 
sedhezaran mirov ji azadiyê mehrûm kirin û 
ew xistin zindanên tarî de ji ber ku doza 
azadî û mafên xwe yê rewa kirin? 

We çima ewqas çete derbasî axa Sûriyeyê 
kirin û bûn sedemê kuştina bi sedhezaran 
mirov, koçkirina bi milyonan mirov û talanki-
rina malên bi milyonan kesên bêguneh? 

We çima xelkê bajarê Efrînê, Serêkaniyê, 
Girêspî û bajarên din ên Sûriyeyê ji cih û 
warên wan kirin û çeteyên xwe yên kujer li 
şûna wan bicih kirin? 

Bêguman lîsteya sûc û kiryarên desthila-
tiya te ne nivîsek û ne pirtûkek û ne jî pirtûkx-
aneyek têra wan dike lê bi texmîna min ji ber 
ku wezîrê çandiniyê berî her tiştî û berî pirs ji 
te werin kirin dê munker û nekir çend ça-
kûçên ku di erdê de biçîne li te bidin.  

- Çakûçê pêşî ji ber gunehê bi milyonan 
cotkar û karkerên ku di dema desthilata 
partiya te de birçî û perîşan bûne, dê li nîvê 
eniya te were xistin.  

 Çakûçê duyemîn jî dê ji bo vê zirdew-
rewa te li Agiriyê li te were dan.  

Yanî heke em hesab bikin wê bi kêmanî 
li te bikevin hezar çakûçên yeman.  

Wê biwerime ew serê te yê bê îman.  
Ev tev wê li te bikevin beriya lêpirsîna 

pirsên giran.  
Li wî serê te yê zelût werin dan.  
Îca ma hêviya me û xwedayê şev û rojan.  
Ku nunker û nekir serê te bikin heban.  
Li herdu dunyayan te bikin îbreta binpê-

kirina mafên gelan. 

Ka bersiva 
van pirsan 
bide wezîr

Rizgoyê şivan û Bekir axa 
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Rêzeromana Mij, ji sê romanên ku ji 
hêla nivîskar Mehmet Oncu ve weke 
sêbare hatiye nivîsîn ji Weşanxaneya 
Sîtavê derket. Çîroka van romanan li 
serdema Rûxîna Dewleta Osmaniyan û 
damezrandina Komara Tirkiyeyê pêk 
tê. Roman ronahiyê li rûdanên ku di vê 
serdemê de rûdayî digire.  

Çîrokên van rêzeromanan li Şarî 
Adiyeman û derdora wê derbas dibin. 
Ji hersê romanan romanên bi navê 
“Helkîna Bayê Xerbî” û ya bi navê 
“Peşkên Baranê” ji hêla Weşanxaneya 
Sîtavê ve hatin çapkirin, paşê romana 
sêyemîn ya bi navê “Pirîskên Berfê” jî 
dê were çapkirin.  

 
‘Helkîna Bayê Xerbî’ 
Ger dem ne xet yan jî xêzeke ji kê-

maniya (negatîf) bêdawî tê û ber bi zê-
dahiya (pozîtîf) bêdawî diherike be, 
divê mirov wê weke xelekên marpêç 
(helezonîk) ên ku ketî zik hev fam bike. 
Ger ku wisa be mirov dikare bêje: Di 
dîroka kurdên Bakur de reşxelekek 
(xeleka dawiya sedeya 19’an û dest-
pêka sedeya 20’an dihêwirîne) balkêş 
heye ku ew xelek kendalê du deriyên 
ku ji wan yek tê girtin, yê din vedibe 
bi hev ve girêdide. Deriyê hatî girtin 
rûxîna Xanedana Binemala Osmani-
yan a ku kurd di bin kavilên wê de 
mabûn. Deriyê din Komara Tirkiyê ya 
li ser xaka kurdan hatî damezirandin 
bû ku di wê karesatê de kurd bi xa-
pandineke zor mezin re rûbirû man. 

Di wê xeleka reş de dîrokê di sê-
niya zîvîn de derfetek zêrîn û giran-
biha raberî kurdan kir, bi wê derfetê 
kurdan jî dikarî wek xelkên Balkan û 
Rojhilata Navîn xwe serfiraz bikin û 
bigêjin dewleteke netewî. Lê belê kur-

dan nekarî wê derfetê bikarbînin, ji wê 
bû ku kurd bûn qurbaniya wê ser-
demê, ji wê şûnda li ser axa xwe bi 
şêwazeke sîstematîk hatin kuştin. 

 Belê fikra damezrandina komara 
Tirkiyeyê, di nav osmaniyan de bi hizba 
Îteat û Terakiyê destpêkir, contirkên ku 
di demeke kin de xwe di nav dewleta 
osmaniyan de bi rêxistinkirî li pey vê 
armancê bûn. Pêşî cihê ku dixwestin 
komara xwe lê ava bikin geriyan, paşê 
biryar dan ku komara xwe li ser birek 
axa kurdan û Anatoliyê (Asyaya biçûk) 
ava bikin. Ji wê bû ku wan ermeniyên li 
şar û bajarên kurdan rûdiniştin û xwedî 
samanekî gelek mezin bûn, ji bo ko-
mara xwe ya ku dikirin damezirînin 
weke xeteriyekê dîtin.  

Contirkan bi rêya Teşkîlat-i Mex-
sûsaya ku bidest xwe xistî, ji qeyseriyê 
virde, bi şertê ku Kilîkyayê jî bihêwirîne 
hima li her şarekî kurdan birêxistinki-
rina xwe xurt kirin, dest bi dek û do-
labên li dijberê xelkên wek ermenî û 
sûryanî kirin.  

Mij romaneke sêbare ye, ji van ro-
manan ya yekê: 

Helkîna Bayê Xerbî, ya duduyan  
Peşkên Baranê, ya sisêyan jî  
Pirîskên Berfê ye…  
Hersê romanên ku nivîskar 

Mehmet Oncu weke rêzeroman nivî-
sandî, ronahiyê li wê serdemê, ser-
dema ku çirkeçirka dengê çatiya 
dewleta osmaniyan tê guhê mirov 

digre. Dema mirov li rûdanên di van 
rêzeromanan de rûdayî dinêre, gelek 
agahiyên ku ji gel hatî veşartin aşkera 
dibin, qod û şîfreyên xapandina xelkê 
kurd deşîfre dibin û mirov serdeyî kî-
myeya şar û bajarên kurdan dibe. Dek 
û dolab, fên û fît, hîle û entrîkayên 
dewletên wek alman, îngilîz û fransiz li 
ber çavan tên raxistin. Kuştin û sir-
gûnên li ser xelkê ermenî û sûryanî tên 
sepandin bi awayekî çîptazî tên ber 
çavan, belê di vê navberê de buxtanên 
ku li xelkê kurd hatî kirin, nerastbûna 
tawanbarkirina vî gelî zelal dibe. 

 Di romanê de gelek çîrokên dra-
matîk ên ku bi kuştin û qirkirina xelkên 
ermenî û sûryanî bi dawî dibin hene. 
Hemû çîrokên di vê rêzeromanê de 
heyî, bi awayekî rewanbar diherikin 
tên, li ber deriyê binemala Kework Ma-
nûsyan digihîjin hev û hevdû dibirin.  

Romana pêşî, yanê Helkîna Bayê 
Xerbî, bi xewna Wartûhiya jina Kework 
destpêdike, bi çîroka Bêdrosê ku ji hêla 
çelpesûqekî bi navê Ûsê Kerro va hatî 
kuştin bi dawî dibe. 

 Romana duyemîn “Peşkên Ba-
ranê”, bi êlankirina seferbegligê ya di 
sala 1914’an de destpêdike, bi koça er-
meniyan ya di sala 1915’an de berde-
wam dike û bi çîroka Wartûhiya jina 
Kework ya ku herdu kurên xwe yên bi 
navên Mîsaq û Qarapêt dispêre bine-
maleka kurd û qizilbaş bi dawî dibe. 
Romana sêyemîn ya bi navê “Pirîskên 
Berfê” jî bi nameya Gedero Mayrik a 
ku sirgûnî Dêrazor dibe û paşê tê li 
Şarê Helebê dijî destpêdike û bi mi-
rana lehengê wê yê bi navê Mîsaq Ma-
nûsyan a di sala 1944’an de li Parîsa 
paytexta welatê Fransayê diqede.  

Hûn herdu romanên pêşî yên bi 
navê “Helkîna Bayê Xerbî” û “Peşkên 
Baranê” bixwînin, romana sêyemîn ya 
bi navê “Pirîskên Berfê” hûnê paşê bix-
wînin, ji ber ku ku hîn ew ne amadeyî 
çapê ye. AMED

Li Wanê ŞanoWan a ji sala 
2017’an ve xebatên xwe dike wê 
di navbera 23-30’ê îlonê de bi 
dirûşmeya “Ew roj wê hilê, ew 
bihar wê bê” 3’yemîn Mîhrîcana 
Şanoyê pêk bîne.  

Ji bo mîhrîcana ku wê li ser 
dika ŞanoWan ya li Perîhan AVM 
ya li navçeya Rêyaarmûşê ya 
Wanê 8 rojan berdewam bike, 
amadekarî hatin destpêkirin.  

Têkildarî mîhrîcana ku wê 10 
lîstik lê bên lîstin li gelek cihên 
bajêr afîş hatin daliqandin.  

Mîhrîcan wê bi lîstika “Jiyan ji 
te pir hez dikim a nivîskar-helbest-
van Îlhan Samî Çomak ê 28 sal in 
di girtîgehê de ye nivîsandî dest 
pê bike û wê bi lîstika “Hay lo dîsa 
tev li hev bû” ya ŞanoWan dê bi-
lîze bi dawî bibe. WAN 

DAIŞ’ê di 15’ê îlona 2014’an de ji 3 bas-
kan ve êrîşî bajarê Kobanê kir. Bi vê 
êrîşê xwest şoreşê bifetisîne û di de-
meke zû de Kobanê bi dest bixîne. Lê 
planên ku kirin li gor wan çênebû û li 
dijî vê dagirkeriyê gelê Kobanê, gelê 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê berxweda-
neke dîrokî meşandin.  

Berxwedana gelê Kobanê ya bi 
mehan dom kir, dawiya DAIŞ’a ku bûbû 
xewna tirsê ya mirovahiyê anî. Kobanê 
ya ku bi hezaran jin û xortên ciwan ji-
yana xwe ji dest dan, tevî derfetên kêm 
jî teslîmî tarîtiyê nebû.  

Berxwedana Kobanê 134 rojan do-
miya û DAIŞ têk çû. Di 26’ê çileya 
2015’an de Kobanê hat rizgarkirin. 
Berxwedana li Kobanê ku hemû cîhan 
bi berxwedana xwe ya bêhempa nas 
dike û pêre kete nava hevgirtinê, di 
nava 8 salan de bû mijara bi hezaran 
gotar, nûçe, bi dehan belgefilm, çîrok, 
pirtûk û filman. 

Yek ji berhemên ku berxwedanê 
dike mijara xwe jî filmê “Kobanê” ku se-
naryoya wê Medya Doz nivîsandiye û 
derhênera wê Ozlem Yaşar e. Film, di 
sala 2021’ê de ji aliyê Komuna Film a 
Rojava û Tevgera Çand û Hunera De-
mokratîk (TEV-ÇAND) ve hat kişandin. 
Fragmana filmê di salvegera mirina 
sînemager Mazdek Ararat (Omer Bagci) 
ê di 19’ê îlona 2019’an de di qezayeke 
trafîkê de jiyana xwe ji dest dabû hat 
nîşandan. Pêşandana filmê li Navenda 

Çand û Hunerê ya Baqî Xido ya li Ko-
banê pêk hat.  

Derhênera filma Kobanê Ozlem 
Yaşar, têkildarî filmê ji Ajansa Mezopo-
tamyayê (MA) Emrûllah Acar re axivî.  

Derhêner Ozlem Yaşar, di destpêka 
axaftina xwe de diyar kir ku nîşandana 
filmê ya ewil a li bajarê Kobanê pêk hat 
girîng bû û wiha got: “Destpêka filmê 
ev der bû. Film li vir bi dawî bû. Me 
kişanên xwe li vir kirin û me xwest 
nîşandana filma ewil jî li vir bikin. Eleq-
eyeke mezin nîşanî nîşandana ewil hat 
kirin. Gel ji bo filmê temaşe bike gelek 
hewl da. Me dît ku film bandoreke 
mezin li temaşevanan kiriye. Kesên film 
temaşe kirin şahidên vê berxwedanê 
ne. Temaşevanan gelek kesên di 
berxwedanê de şehîd ketibûn, ji nêz ve 
nas dikirin. Gelek ji wan xizmên hev 
bûn. Gelek kesên ku film temaşe dikirin 
bihistiyar bûn û neçar man derketin 
derve.” 

 
Berxwedanê îlham daye wan 
Yaşar, destnîşan kir ku di berxwe-

dana Kobanê de ji her welatî gel tev li 
berxwedanê bûn û wiha berdewam kir: 
“Gelek kesan li ser medyayê her roj 
berxwedan dişopand, gelek kesan jî di 
berxwedanê de cih digirtin. Rizgarkirina 
Kobanê ji bo her kesî girîng bû. DAIŞ’ê 
bajar talan û wêran dikir lê şervanên ku 
li dijî dagirkiriyê axa xwe diparastin 
hebûn. Berxwedana Kobanê bû 

berxwedana sedsalê. Li dijî hemû ney-
îniyan berxwedaneke mezin hat kirin. 
Bi vînek û ruhekî azad li ber xwe dan û 
hêzeke mezin derket holê. Vê berxwe-
danê îlhama da me. Me senaryo li ser 
bingeha vê rastiyê nivîsand. Kesên li 
ber xwe dan senaryo nivîsandin. Ji bo 
kişandina filma Kobanê me piştî 
berxwedanê amadekarî kiribûn lê 
êrîşên Tirkiyeyê yên dagirkeriyê yên li 
ser herêmê destûr neda ku em vê pêk 
bînin.”  

 
Pêşengên berxwedanê jin in 
Di dawiya axaftina xwe de Yaşar bi 

lêv kir ku sedema kişandina filma Ko-
banê ew e ku berxwedana dîrokî nedin 
ji bîr kirin û ev tişt anî ziman: “DAIŞ’ê 
piştî li gelek deveran komkujî pêk anî 
berê xwe da Kobanê. Ev êrîş li dijî 
şoreşa jinan pêk hat. Jinan li dijî êrîşan 
bi vê zanebûnê tevgeriyan. Jin ne tenê 
ji aliyê leşkerî ve li her qadê xwe para-
stin. Jin teslîmî tarîtiyê nebûn. Jinan 
pêşengtî ji vê berxwedanê re kir. 
Berxwedana jinan hêj didome. Li dijî 
hişmendiya jin tunehesibandinê li Ro-
java şoreşek pêk hat. Ev ji perçeyên din 
ên Kurdistanê re jî dibe îlham. Li Rojhi-
lat niha jin di berxwedanê de ne. Li Ko-
banê çawa li dijî hişmendiya DAIŞ’ê 
berxwedanek hatibe dayîn niha heman 
berxwedan li Îranê li dijî hişmendiya 
tarî tê dayîn û pêşengên berxwedanê 
dîsa jin in.” RIHA 

Berxwedêran senaryo nivîsand
Derhênera filmê Kobanê Ozlem Yaşar diyar kir ku berxwedana gelê Kobanê ya li dijî DAIŞ’ê 
îlham daye wan ku filmê vê berxwedanê çêkin û berxwedêran senaryoya filmê amade kirine

Rêzeromaneke dîrokî “Mij”

Mîhrîcana 
Şanoyê  

destpê kir
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Ez dixwazim di vê nivîsa xwe de behsa 
tevnê bikim ji xwînerên Ezîz re. 

Di demsalên berê de çêkirina tevnê 
mîna fabrîqeyên niha, biwate û bi 
qedir bûn. Jinên ku tevn û teşî nizani-
bûna tunebûn.  

Di her malbatekê de jinên teşîrês û 
tevinkar hebûn. Ji ber ku gelek alav û 
amûr bi tevnê dihatin çêkirin. Weke 
palas, erdîkon, çewal tûrê beriyê, tûrê 
şivanan, cilên hespan, balîfên ber 
palan û hîn gelek tiştên ku niha navên 
wan nayên bîra min. 

Demên berê ahlên gundan, kund ê 
çiya û deştê, aboriya wan li ser xwedî-
kirina ajalan bû, wekî mih, bizin, 
mange, deve, hêstir, ga û hîn gelek 
ajalê din. 

Serê bihar û havînê dema qusan-
dina mih û bizinan, kar û berxan bû. 
Şivan bi hevringa wekî şûr, diketin nav 

keriyan û bi hostayî diqusandin, weke 
loda kayê davêtin ser hev. Êdî karê 
dayikan dest pê dikir û her wiha yê 
jinên ciwan jî.  

Bi pişta xwe û carnan jî bi ker û 
hêstiran ew hirî û mû dikişandin ber 
çeman û bîran. Hirî didan ber datê 
şonik û keleşan.  

Li avê didan, dikirin çemê de, piştî 
şûştina bi zehmet û bi pêyan, li ser 
kelem û tahtan radixistin. Dema ku 
zuha dibû kom û kulfet lê dihatin hev, 
gurnîk û qirincok jê dineqandin, êdî 
hirî û mû ji şeh re amade bû. 

Sê-çar jinan li malê şehê hiriyê da-
tanîn ber xwe û hetanî stêrka karwa-
nan dihilat, hirî li şeh didan û di berde 
jî heyranok û biwêj digotin, yekê digot 
yên din jî lê vedigerandin. 

 - Destê rindê li bazina 
Li şeh dixe mûyên karbizina 
Guharê guhan zêr e mîna ferê 

destêr e. 
Bi vî awayî berdewam dikirin. 
Dema karê şeh bi dawî dibû, vê-

carê dora teşiyê bû. Kevaniya dest bi 
ristina teşiyan dikirin. 

Pêşî mû yekta diristin, paşê du 

gulok dikirin yek û badidan û diki-
rin sênex. 

Êdî ji bo tevnê amade bûn, 
kevaniya malê. 

Niha pêwîstî bi çi hebû ji bo 
konekî reş î kurmancî bê çêki-
rin?  

Gulokên mû, Sêpî, Dargur, 
Darpişt, Masû, Bevş, Kerkît, Pîj. 

Ev amûrana ji bo çêkirina 
tevnê pêwîst in. 

Xwînerên Ezîz, cehaleta 
mezin ew e ku mirov hay ji 
çand û dîroka xwe nebe. 

Bi salan e pêşiyên me ev hevok gotine û 
ketiye ser zimanê me. “Mala pîrê stara 
pîrê’’. Her dema em ji cihekî nexweş an jî 
bi halê betilî li mala xwe vedigerin em vê 
hevokê bikar tînin. Ji serdema neolîtîkê 
heta niha mala ku em behs dikin wekî 
stargehê em ji şert û mercên hewayê, ji 
ajalên dirinde parastine yan jî ji me re 
bûne cihê aramiyê. Lê bi kapîtalîzmê re 
bûye nîşaneyên dewlemendî yan jî xiza-
niyê ku cur bi cur cî û war derketine holê. 
Ev jî ji wê hêlê dibe ‘’hiyerarşiya warge-
han’’. Ka em binêrin bê ev stargeh çawa li 
me bûne dojeh bi destên kapîtalîzmê. Yek 
ji amûra destê dewletên kapîtalîst û des-
thilatê ye ‘’rûxîneriya bajaran ’’. Em ê jê re 
nebêjin veguherandina bajaran ji ber ku 
hem rasterast dibe wergera ji tirkî û hem jî 
tiştekî neyînî nayîne hişê mirovan. Lê rûx-
îneriya bajaran baştir pênaseya vê tiştê 
dike ji ber ku bi her awayî rûxînerî ye. 

Rûxîneriya bajaran piştî şerê cîhanê 
yê yekemîn û duyemîn ji bo cî û warên 
ku di şer de hilweşiyabûn û jinûve bêne 
avakirin derketibû holê. Li Tirkiyeyê di 
sala 2012’an de bi destê AKP’ê li dijî erd-
hejê bi qanûna 6306’an û bi konsepta 
‘’bi qanûna veguherîna herêmên di bin 
rîska afatê de ne’’ hatiye rojevê. Bes piştî 
pêvajoya 2016’an madeyeke din bi vê 
qanûnê ve kirin û “li deverên ku nîzam û 
ewlekariya giştî ku jiyana asayî radiwes-
tîne yan jî qut dike xistin meriyetê. Li ba-
jarên wekî Nisêbîn, Şirnex û Amedê di 
bin navê “polîtîkayên ewlehiyê de” de-
mografiya van cî û waran hat guhertin.  

Dewlet malên kevin û di bin rîska afatê 
de ne, destpêkê tespît dike, paşê kontrol 
dike û piştî prosedurên fermî bi teblîxa-
tekê xwediyên malan haydar dikin. Helbet 
maliyên ji vê rewşê nerazî dikarin îtiraza 
xwe bikin, heke qebûl bibe xweş mesele 
ye, nebe malxerabî ye. Wextê ew proje bi 
awayekî fermî jî qebûl dibe wan avahiyan 
didin destên muteahîtan û di şexsê Kurd-
istanê de şaxek ji şerê taybet dest pê dike. 
Dîsa bi taybetî li bakûrê Kurdistanê ji sala 
2015  û 2016’an ve dest bi TOKÎ’yan kirine.  

Cih, bîr û çand 
Mirov nikare cî û war/cih ji bîra mejî 

veqetîne û jê cuda bigire dest. Cihê ku 
mirov zaroktiya xwe, heskirin û êşên xwe 
tê de jiyî be tim di bîra wî/ê de ye. Wan 
xaniyan ji esl û feslên wan derdixin û 
dikin wekî hev û yek şiklî. Malên ji erdên 
wan yên berê gelekî dûrtir xaniyan didin 
wan. Yanî wan ji cî û warên wan yên ku lê 
hatine dinê, ji cîranên wan yên kevn û ji 
taxa wan ya ku lê mezin bûne, ji çanda ku 
ji wê taxa xwe girtine dûr dixin. Dixwazin 
ku kesên li vir dijîn bêbîr bihêlin. Ev jî 
konsepteke ji şaxê şerê taybet e. 
Rewşeke manewî û balkêş heye, hema 
kes piştî travmayan jî xweşî li kîjan cî û 
warî dîtibe ew cî û war/xanî/avahî dibe 
amûra xewnên wê/î. Mirov dikare bibêje 
ev jî berxwedaneke rûhî ya li dijî vî şerê 
taybet e. Helbet nûkirin û başkirin baş e, 
lê wexta mirov demografiya civakî xera-
neke û ji bo berjewendiyên xwe weke 
rantê bikar neyne, baş e.  

Bi reklamên cur bi cur weke “Evim 
evim, güzel evim” xelkê bi krêdiyên bê 
dawî dikin bin deynan û behsa 
xweşikbûna wê jiyana aloz û kirêt dikin. 
Dixwazin ku wê rêxistinbûyîna xwezayî ya 
di nava gel de xera bikin, gel ji hev dûr 
bixin, bêhîs û bêçand bihêlin. Hestên 

wan yên empatî, exlaqî, welatperwerî û 
arîperwerbûna wan qels bikin an jî ji holê 
rakin. Berê dema ku cîraneke wan jiyana 
xwe ji dest dida, nas bikin an jî nas nekin 
êşa cîranên xwe parve dikirin û rêz digir-
tin ji şîna wan re. Lê mixabin niha ne wisa 
ye. Zarokên taxê emanetî hemû malan 
bûn û hemû mezinên wê taxê ew zarok 
diparastin. Lê niha tu kes di wan avahi-
yan de cîranên li gel xwe jî nas nakin. 
Gel di hûndirê wan avahiyên bilind de 
hepsiyên rêzefilmên xwe yên ku pesnê 
şer an jî jinan qirêj didin xuyakirin yan jî 
bi bernameyên weke ku xelk ji bo 
parîke nan yan jî peran bi hev re dikevin 
pêşbaziyê êsîr digirin. Bi vî awayî exlaqê 
civakê jî têk dibin. 

  
Projeyên leşkerî û rûxîneriya bajaran 
Di sala 2016’an de li Nisêbîn, Cizîr û 

Sûrê bi navê “operasyonên ewlehiyê” 
şereke ku heta em sax bin jî ji bîra me 
naçe ket rojeva me. Piştî derdora salekê jî 
ew qedexe û dorpêçên li ser wan bajaran 
berdewam kirin. Li gorî agahiyên ku gel 
didin me, li taxên ku dengê teqîna tank û 
topan jî nînbû, mal talan û wêran bibûn û 
hatibûn xerakirin. Piştî ku hin taxên qet 
operasyon lê nînbûn jî hatin vekirin û êdî 
taxên ku operasyon lê hebûne hatin dor-

pêçkirin û bi vî awayî ji bingeha şerê tay-
bet re bêtir xurtkirin.  

Li Nisêbînê 5 taxên mezin ketin nava 
wan projeyên rûxandinê û bi destê mutea-
hîtan dest bi TOKÎ’yan kirin. Bi amûrên bê-
kalîte û dîwarên amade dest bi çêkirina 
wan avahiyan kirin. Gel jî li pişt wan têlan 
ev rûreşî bi keserek giran temaşe dikir. Hin 
ji wan muteahîtan jixwe kurdbûn, lê haya 
wan ji hebûn û xwebûna wan nîn bû. Li dijî 
gelê xwe di destên desthilatan de bûbûn 
leyîstok. Nisêbîn ji Qamişloka ku cîrantî û 
mervantî bi hevre kirine ji hev hîn bêtir 
dûr xistin û avahiyên wekî hev ku êdî 
mirov bes malên xizmên xwe nas bikin çê-
kirin. Li gorî plansazên bajaran û hevse-
roka TMMOB’ê ya Amedê Bêrîvan Guneş 
“ev avahî hemû yekser bi şiklên geometrîk 
hatine çêkirin û ev jî tê wateya hikumra-
niyê. Dewlet di dema ku tehdîdekê li dijî 
xwe bibîne ji bo ku zû bikaribe bikeve wî 
bajarî li taxê mudaxaleya xwe dike. Jixwe 
hewce nake ku em bibêjin me di nav be-
tonê de fetisandin an jî bi betonê dorpêç 
kirin. Xaniyên berî van avahiyan bi piranî bi 
hewş û bi şînkayî bûn. Ev jî ji xwediyên 
xanî û zarokên malan re dibûn cihên 
bêhnvedan û cihê leyîstokan.  

Jin ji wê azadî û jiyana komunal ya ku 
bi hefzaya xwe avakiribûn û dijîyan dûr 

ketin. Li van bajarên ku şerê taybet dest 
pê kir êdî tecawiza li zarokan zêde bû. Di 
nav ciwanan de bikaranîna tiryakê zêde 
bû. Ciwan bêyî aktîvîteyên civakî man û 
tenê diçin cafeyên tolazbûyî. Di wan ca-
feyan de jî ev tiştên qirêj gihiştine asta herî 
jor. Ev girîngiya wargehan û civakê bi 
awayekî xerab dide rûyê mirovan. Kuştin û 
tundiya li jinan li wan avahiyan hîn zêdetir 
bû. Ji ber ku civak ji hev dûr ketiye jinên 
tundî lê dihatin kirin êdî cîranên xwe 
wekî berê li dora xwe nedidîtin. Civakeke 
genîbûyî derket holê. Gel bi deyndarî 
ketine xaniyên ku jixwe yên wan bûn. Ji 
ber ku dewletê xanî ne li ser erdê wan, lê 
li ciheke din çêkir û di ser de jî pere ji 
wan xwest. Gelek fen, terq, dolab û ber-
tîl li ser wan xaniyan bi destên berpirsi-
yaran derketin holê. Yanî bi kurt û 
kurmancî xelk hatin felişandin. 

Ha mirov vê jî nebîne nabe, balkêş e. Li 
derdora wan TOKÎ’yan ew erdên ku bi qasî 
metreyekê hene yan jî tune ne, xwediyên 
wan avahiyan ji xwe re dorpêç kirin û çan-
dinî tê de kirin. Ev ji aliyekî ve girêdana gel 
ya bi xwezayê tîne ber çavan. Lê ji aliyekî 
ve jî zêdebûna nefs û ferdperestiya ku di 
nav gel de zêde bûye radixe ber çavan. 

 
Çareserî çi ye?  
Divê dewlet van veguherînên baja-

ran (wekî ku ew pênase dikin) sosyolo-
jiya civakê pişt çav neke. Kî berê li ku be 
divê dîsa li wî cihî xanî bide wî/ê. Teqez 
dest ji rantê berdin an jî karmendên 
xwe bi her awayî kontrol bikin. Ma gelo 
hêviya me ji dewletê heye? Na. Ji ber 
wê divê em wekî gel çi bikin? 

1 - Teqez divê em rêxistinbûyîna 
xwe weke ku em herdem behs dikin ava 
bikin û xurt bikin. Ji bilî vê rêyeke din ji 
me re nîne. 

2 - Divê em ji tekparêzî û ferdperes-
tiyê dûr bikevin û vegerin ser hemdê 
xwe yê berê û yên ku bi empatî û bi ru-
heke komunalwarî tevdigeriyan. 

3 - Divê haya me ji derdor, cîran û 
heskiriyên me hebin.  

4 - Wekî jin jî divê em bi xweserî 
rêxistinbûyîna xwe xurt bibin, ji bo jin û 
ciwanan dorhêlên civakî û hîndekar ava 
bikin. Li hember tiryak û fihûşê biseki-
nin, ji bo wê jî li rêya çareseriyekê bige-
rin û ava bikin.  
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