Narsîzm û egosentrîzm

‘Ew ê timî gul bimînin’

Tê sotin nayê gotin!

Ji bo ku mirov di wêjeya kurdî de pêşketina hunerê romanê baş fahm bike, pêwîst e ku mirov
bala xwe bide têgihîştina avakirina lehengan û
her weha tevlêbûyîna wan lehengan ya li bûyeran û ya li… Îbrahîm Seydo Aydogan / R.5

Romana Nobedarê Gulên Kobanê ya nivîskar
Mizgîn Ronak a ji 184 rûpelan pêk tê û ji aliyê
Weşanxaneya Sîtavê ve hatiye çapkirin, dilê
mirov ber bi kaniya têkoşînê vedike. Bi dev, hest
û tevgerên dînekî rastiya… Roza Metîna / R.11

Pêşiyên kurdan gotine; “Tê sotin nayê gotin!”
Çîroka vê gotinê jî weke gotinê bixwe gelek
balkêş e. Lehengê serpêhatiya wê Îskenderê
Mezin, bi gotineke din Aleksandirê makedonî
ye. Dibêjin; dema Îskenderê… Mehmet Oncu / R.8
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‘Wa wayîrê
dewa vejîyê’

Mi nuşteyê xo yê verênî 1980an
de nuştî. Semedo ke mi çîyê dînî
nuştêne, mi rê vatêne ke ena qet
bena. Mi zî pêro eserê xo warê dînî
de kerdî. Yanî mi waşt bimojnî ke
kesê dîndarî zî wayîrê dewaya xo
vejîyenê. Yew miftîyo ke Meletîye
de bî, vato “hêfê Mela Mehemedî,
hende alîm o, hevalê ê bêdînan
o.” Na rey dima cû yew ci ra vano
“miftî efendî biewne eserê ey ra,
eserê ey dînî yo. Ti senî nê ra anakî
vanê.” Dima cû miftîyî vato “wele
mi şaşîtî kerda.” Na rey mi eserê
dînî nuştêne ke wa fehm werte ra
wedarîyo. Miletê ma xo ra girêdayeyê dînî... Roportajê Nevîn Alkane / R.4

Tovê jiyana azad

Di 27’ê Mijdara sala 1978’an de Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) li gundê Fîsê ya girêdayî Licê ya Amedê
hat damezrandin. 44 sal di ser avabûna PKK’ê re derbas bû û ket 45 saliya xwe. Gelê kurd damezrandin û
hebûna PKK’ê ji bo xwe wekî destpêka jiyaneke nû û azad dît û ji bo rizgariya xwe têdikoşe û li ber xwe dide
Romanek di rûpelên wê de navê
bi hezaran nemiran, bi hezaran
berxwedêrên zindanan, artêşên ji
bo azadiyê şer dikin, bi deh milyonan welatparêz li ser sond dixwin,
ramaneke mirovahî feyz û hêviyê jê
digire. Gelek û civakbûyîn afirand,
hemû hêmanên ji bo civakbûnê îcad
kir, bingeha huner, endezyarî, wêje,
zanist, bawerî, siyaset, çandinî û aboriyê avêt. Îro li gorî pergala cîhanê
weke welatekî bênav û bênasname
ye. Nirxên afirandî ji hêla dagirkeran
û piştgirên wan ên navneteweyî ve
hatine talankirin û dizîn. Dîrokek
bi zêr hatiye nexşandin, îro di bin
piyên dagirkeran de tê perçiqandin. Zarokên Kurdistanê bi zimanê
dijminê xwe tên perwerdekirin, bi
çanda wan a serserî tên mezinkirin û
bi vî awayî tevkujiyek çandî, civakî û
dîrokî tê meşandin. Dagirker û êrîşkar
ji bo Kurdistanê di bin nîrê koletiya
xwe de bihêlin hemû rêbazan bi kar
tînin û welatiyên Kurdistanê weke
artêşên koleyan bi kar tînin û didin
xebitandin. Tişta ji her tiştî kambaxtir
gelê di dîrokê de bi afirînerî, jîrbûn
û cengaweriya xwe derbasî rûpelên
dîrokê bûbû, di nav neçariyek mezin
de dijiya. Weke berxa li ber kêrê
bêzar û bêmecal mabû. Serî li ber
qedera ji hêla dagirkeran ve hatibû
destnîşankirin tewandibû û xwe li ber
rehma wan... H. Halit Alaçati / R.6

Sûc û sûcdar
jî diyar in
Di 13’ê mijdarê de li navçeya
Beyogluyê ya Stenbolê teqîneke
bombeyî pêk hat. Di encama vê
teqînê de 6 kesan jiyana xwe ji
dest dan û 81 kes jî birîndar bûn.
Desthilata faşîst a AKP-MHP’ê
piştî teqînê dîsa qedexeya weşanê
ragihand. Wezareta Karê Hundir
a tirk ji bo bûyerê zêdetir şîlo bike
bi vê qedexeyê jî bisînordar nema.
Wezîrê faşîst Suleyman Soylû ku
bi dijminahiya li dijî gelê kurd
radibe, yekser Rêveberiya Xweser a
Bakur-Rojhilatê Sûriyeyê kir hedef.
Soylû got, “Kujer berî çar mehan di
ser Efrînê re bi rêyên qaçax ketiye
Tirkiyeyê... Felemez Ulug / R.7

Çîroka
Binefşê

Kemal kurê apê bavê min bû.
Mirovekî feqîr bû û hinekî guhên
wî giran bûn. Xalê hecî Mihemed jî
mervê me bû. Hecî Mihemed soz
dabû Kemal ku keça xwe Binefşê
bide wî. Diya min digot zemanê
berê hemû malbata wê biribû
leşkeriyê û hema bêje kesek zilam
ji malbatê li malê nemabû. Diya
min wê demê bi 4 gayan cot dikir.
Hecî Mihemed jî mirovekî me bû û
keçeke wî ya bi navê Binefşê hebû.
Hecî soz dabû Kemal ku dê Binefşê
bide wî. Yanî Binefşê wekî nîşaniya
wî dihate hesabê. Carekê xalê hecî
Mihemed û mirovekî din li ber dîwar
rûniştine, diya min guhên xwe dide
ser wan û dibîne... Bavê Hotê / R.10

Cezayê li dijî
rastiyê

Tundiya li ser
jinan

Di 30’ê tîrmeha 2021’ê de ji aliyê
kujer Mehmet Altûn ve li navçeya
Meram a Konyayê li dijî malbata
Dedeogûllari komkujiyeke mezin pêk
hat. Kujer Altûn 7 ferdên malbatê
li ser hev kuşt û hewl da mala wan
bişewitîne. Beriya komkujiyê di 12’ê
gulanê de faşîstên tirk êrîş birin ser
malbatê û ferdên malbatê yên hatin
kuştin jî di nav de gelek kes jî bi
giranî birîndar kiribûn. Her wiha gefa
kuştinê li wan xwaribûn. Tevî vê yekê
jî dewlata tirk ji bo parastina malbata
Dedeogûllari negirt û hişt ku malbat
bi awayekî komî bê kuştin. Di encama
danişîna 17’ê mijdarê de li kujer Mehmet Altûn 7 caran cezayê muebeta
giran hat birîn û hemû bersûcên din
bereat kirin... R.3

Hişmendiya serdest bi hezaran sal
in, bi çewisandin û tepisandinê, xwe
li ser jinan rewa kiriye û navê jinan
ji dîrok, aborî, siyaset, civak û hwd.
rakiriye. Jin tenê wek ‘kebaniya malê,
dayik, xwişk, dergistî, fahîşe…’ pênase
kiriye. Li dijî vê hişmendiya zordest
û mêrperastan hertim jinan jî li ber
xwe daye û serî ji desthilat û tundrewan re ne tewandiye. Di rûpelên
dîroka berxwedana jinan de navê bi
hezaran jinan heye. Ji van mînakên
berxwedanê yên bi herî nav û deng jî
Xwîşkên Mîrabelê ne. Li dijî desthilatdariya Trujîllo Xwîşkên Mîrabelê berxwedaneke mezin li dar dixin û jinan li
dora xwe bi rêxistin dikin. Di encama
rêxistinkirina Xwîşkên Mîrabelê de
desthiltdariya Trujîllo ya... R.2

Taksîm de hesabêk esto
Hukmatê Erdoganî bêguman wazeno vera Rojawanî hêriş bikero. Nê
semedî ra ci rê sebebê girdî lazim ê. Birastî rayaumûmîya tirke vera
kurdan her tim paştî dana hukmatî. Mixalefet bira vera hêrişan û komployan bêveng maneno. Bi nê hawayî hukmatî bi teqayîşê Taksîmî waşt
dînamîkanê zerreyî nê, welatanê rojawanî qan bikero. Îdareyê Anqara
waşt têgêrayîşê kurdî çimê Amerîka û welatanê bînan de “terorîze”
bikero. Xora key ke teqayîş qewimîya, Suleyman Soyluyî Amerîka zî
sucdar kerd û vat ke nê hêrişî de “mesuldarîya” aye esta. Soyluyî ezaya
amerîkanijan qebul nêkerd... R.9
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Li dijî tundiya dewletê jinan serî netewand
di pêşengtiya Tevgera Jinên Azad de
gelek rêxistinên jinan li Silopyayê hatin
gel hev û çalakî li dar xistin.

Navenda Nûçeyan
Hişmendiya serdest bi hezaran sal in,
bi çewisandin û tepisandinê, xwe li ser
jinan rewa kiriye û navê jinan ji dîrok,
aborî, siyaset, civak û hwd. rakiriye. Jin
tenê wek ‘kebaniya malê, dayik, xwişk,
dergistî, fahîşe…’ pênase kiriye. Li dijî
vê hişmendiya zordest û mêrperastan
hertim jinan jî li ber xwe daye û serî ji
desthilat û tundrewan re ne tewandiye.
Di rûpelên dîroka berxwedana jinan
de navê bi hezaran jinan heye. Ji van
mînakên berxwedanê yên bi herî nav û
deng jî Xwîşkên Mîrabelê ne. Li dijî desthilatdariya Trujîllo Xwîşkên Mîrabelê
berxwedaneke mezin li dar dixin û jinan
li dora xwe bi rêxistin dikin.
Di encama rêxistinkirina Xwîşkên
Mîrabelê de desthiltdariya Trujîllo ya
31 salî her diçe xerabtir dibe. Trujîllo
piştî ku hêza van xwîşkan dibîne bi
sûîkastekê wan bi awayekî wahşî dikuje.
Piştî kuştina van jinên berxwedêr,
Neteweyên Yekbûyî 25’ê Mijdarê wek
‘Roja Têkoşîna li Dijî Tundiya Li ser
Jinan’ îlan kir. 25’ê Mijdarê ji aliyê hemû
jinên cîhanê yên ku li dijî tundiya faşîzm
û mêran disekinin ve tê pîrozkirin.
Berxwedana 50’î salan
Jinên kurd bi boneya ku ev 50 sal
in bi bîrdoziya felsefeya azadiya jinan li
çiya, bajar, gund û kolanan li dijî faşîzma
dewletên wek Tirkiye, Îran, Irak û
Sûriyeyê li ber xwe didin, 25’ê Mijdarê
bi meş û çalakiyan û coşeke mezin
pêşwazî dikin. Di encama hişmendiya desthilatdar a ku îro li Kurdistan û
Tirkiyeyê dixwaze faşîzmê zêdetir bike,
bi her awayî dijhiqûqî, dijmirovî, kuştin,
tunehesibandin, jixwenedîtin û hwd.
berbelavtir bû.
Belavkirina tecrîdê
Mînaka vê hişmendiya tundrew
herî zêde di rastiya dewleta tirk a ku îro
dixwaze hemû destkeftiyên kurdan ji
holê rabike, xuya dike. Hişmendiya desthilatdar a AKP-MHP êdî bi her awayî
berê xwe daye polîtîkayên şerê taybet
ku li her deverê kurdan tunedihesibîne.
Ji bo tunebûna kurdan çi ji dest tê dike.
Dewleta tirk her ku tecrîda li ser Rêberê
PKK’ê Abdullah Ocalan giran kir bi heman awayî li ser civakê tecrîd pêkanî û
berbelav bû tundî û tecawiz jî zêde bû.
Tecawizkar û kujerên jinan bi her awayî
ji aliyê dewletê ve hatin parastin.
Bilindkirina berxwedanê
Li dijî vê hişmendiya mêrperest a
qirker bêguman hêza xeta berxwedanê
zêdetir dibe û her sal ev bi awayekî bi
rêk û pêktir bi pêş dikeve. Dema em
bala xwe didin sala 2021’ê li dijî tacîz
û tecawizê, li dijî qeyranên aborî li dijî
tunehesibandinê ji çar parçeyên Kurdistanê heta Tunus, Çîn-Hong Kong, ji Şîlî û

Mîzgîn Ronak
Welat êdî di torbe de ye, torbeyek spî û
sivik, li hembêza bavek bi rûmet, welat
li kolanên amedê digere di torbeyek spî
û lal de. Welato welato, tu kengê ketî
nava vî torbê spî tu kengê û li ku wisa
sivik û bêdeng mayî li hembêza bavek
birîndar? Çi dikî tu welato, li ser bedena
te torbeyek spî... Yê xelkê war e ji wan
re welat, can e mal e hewar e, yê xelkê
mîrate ye ji bo wan welat, parastin û
xwedî ye. Lê tu welato, tu çi dikî di nav
vê torbê spî da? Xwe li kîjan hebûn
û nebûnê wer dikî ku dilê me wiha
diperitînî?
Welat di qutiyek kargoyê de ye êdî,
li Mêrdînê di hembêza dayikek serberz
de me dimêzîne; wisa li me nemêzîne.
Welato, em ji şerman mirî ne. Di

Kolombiyayê heta gelek welatên din jin
li ser pêyan bûn.
Jinan li ber xwe da
Di 25’ê Mijdara 2021’ê de bi
pêşengtiya jinan li gelek welatan jin
ji bo li dijî hişmendiya mêrperest û
tundrew bisekinin, daketin qadan.
Sekna jinan di 25’ê Mijdara 2021’ê bi
her awayî nîşan dida ku êdî tahamûla
jinan ji desthilatên mêrperest, kujerên
jinan, ji tacîz û tecawizkaran re nemaye.
Di sala 2022’yan de her ku berxwedana jinan zêdetir dibû tundiya mêran jî
pircureyî dibû.
Dewleta tirk a ku di her qadên
jiyanê de jinan tunedihesiband bi
vekişîna Peymana Stenbolê re jî tundî
û tecawiza li ser jinan rewa kir. Çawa
ku kujerên Îpek Er, Deniz Poyraz, Pinar
Gultekîn, Gulistan Doku parastin,
kujerên Garîbe Gezer, Fîrdevs Babat,
Bêrîvan Alturk, Sakîne Kultur, Leyla
Karaaslan û bi dehan jinên din bi heman awayî parastin.
Mînakên tundiya dewlet, mêr û taciz û tecawizkaran a li bakurê Kurdistan
û Tirkiyeyê di sala 2022’yan de meh bi
meh wiha bû;
Mijdar-kanûn
Di 24’ê mijdara 2021’ê de di hefteya
li dijî tundiya li ser jinan de li girtîgehên
dewleta tirk Garîbe Gezer rastî îşkence
û tecawiza gerdiyanan hat. Di encama
tundî û îşkenceya gardiyanan de Garîbe
hat kuştin. Piştî kuştina Garîbe Gezer li
gelek deverên welat û bajarên Tirkiyeyê sazî û rêxistinên jinan bi meş û
çalakiyan li qadan bûn û tundiya li ser
jinan protesto kirin. Piştî kuştina Garîbe
Gezer li dijî tecrîd û tundiya li ser girtiyan di meha kanûnê de li Mêrdînê bi
şîara ‘Em ê tecrîdê bişkînin, Jiyana azad
ava bikin’ çalakî hat lidarxistin.
Çile
Gulistan Doku ya ku di 5 çileyê
2020’î de piştî hevdîtina bi Zaynal Abarakov re windabûyî bi tu awayî agahî
jê nehat girtin. Malbata Gulistan ji bo
aqûbeta keça xwe bipirse di salvegera
windabûna wê de li ber deriyê Edliyeya

Dêrsimê dest bi Nobeda Edaletê kir.
Malbatê çalakiya xwe ya nobedê heta
mehekê berdewam kir û her roj dayik,
bav û xwîşka Gulistan Doku li ber deriyê
Edliyeya Dêrsimê aqûbeta keça xwe
pirsîn.
Kampanyaya bi navê ‘Ji bo Aysel
Tûglûk hezar jin’ ya ji bo Aysel Tûglûk
hat destpêkirin ji Amerîka, Almanya,
Avusturya, Hollanda, Fransa, Îsvec,
Îngiltere, Kuba û Îtalyayê bi hezaran
jin tev li kampanyayê bûn û ji 5 hezarî
zêdetir îmze hatin komkirin.
Sibat
Di 18’ê hezîranê de li Stenbol, Îzmîr,
Ankara, Wan û gelek bajaran ji bo Aysel
Tûglûk daxuyanî hatin dayîn û çalakî
hatin lidarxistin.
Îşkence û binpêkirina mafên girtiyên nexweş her ku diçe zêdetir dibe.
Nobedên Edaletê yên ku di dawiya
meha îlona 2021’ê de li Amed, Wan, Îzmîr, Edene û hwd. destpêkirin li bajarên
din jî belav bûn.
Adar
Di 8’ê adarê de li bajarên bakurê
Kurdistanê û li yên Tirkiyeyê bi hezaran
jin bi boneya 8’ê Adarê Roja Jinên
Cîhanê daketin kolanan. Li gel êrîş,
astengî û tundiya dewleta tirk jî jin ji ya
xwe nehatin xwarê û bi rengê kolanan
xemilandin.
Di 21’ê adarê de ji bo hilkirina Agirê
Newrozê li tevahiya bajarên Kurdistanê
gel daket qadan û bi milyonan kes cejna
Newrozê bi sloganên ‘Bijî Serok Apo’ û
‘Bê Serok Jiyan Nabe’ pîroz kirin.
Nîsan
Li navçeya Qilêban a Şirnexê di 21’ê
nîsanê de Bêrîvan Alturk ji aliyê hevjînê
xwe yê berê Metîn Şengûl ve bi çekê hat
kuştin. Sazî û rêxistinên jinan bi daxwaza
ku kujer ceza bigirin çalakî pêk anîn.
Gulan
Di 15’ê gulanê de li Silopyaya Şirnexê ji aliyê serokê Komeleya Navendên Tevgera Taybet îbrahîm Barkin ve
jina bi navê Sakîne Kultur bi îşkenceyê
hat kuştin. Li dijî kuştina Sakîne Kultur

Welatê gerok
qutiyek kargoyê de rêwiye welat. Wek
guleyek dibuhure ji dilê me. Welato
welato, tu bûyî gule û di qutiya qargoyê
de li dilê me geriyayî. Qey rêyek din nîn
bû welato, te jî nikaribû torbe û qutiyên
xwe wek ê xelkê tije hêvî bikira, tije rihan û zêr, tije kevir û rûbarên dilgeşiyê?
Welat di qutiyek kargoyê de mal bi
mal digere, ji xwe re hêlîn çê dike di bin
çengê zarokekê de; carnan li kolanên
dilê pîrejinekê, carna li fikara jinekê,
carnan jî li hêrsa mêrekê. Welato
welato tu bûyî qutiyek kargo û çi digerî
li gêjgerînekên bîr û sibeyên me; qey
te jî nikaribû wek welatê xelkê qutiyên

bobelat û kuştinê bikira qutiyê şahî û
şengiyê û ji me re bişanda?
Welat di qutiyek biçûk de li hembêza
du dayikan razayî ye; ma qutî ne teng e
welato, konên çol û çiya, deşt û newal,
best û bajarên te? Qey çawa ku di demek
dîrokê de cihûtî û welatê wan bibû xweliya li firinên Naziyan ku tu jî niha tenê
bûyî hestiyên li qutî û torbeyan? Welat
di çend torbe û qutiyan de bi rê ketiye;
li Amedê, Mêrdîn Şirnex û Şengalê. Ma
qey tu nawestî welato? Ewqas bê sekn
digerî serî û dil ji me re nahêlî. Ma qey te
jî wek me war nîne welato? Wiha digerî
û jiyanê di gangola dorvegera bêdawî de

Hezîran
Di 12’ê hezîranê de li dijî tecrîda li
ser Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan tevî
tundî û astengiyan Meşa Gemlikê pêk
hat. Parlementera DBP’ê Salîha Aydenîz
di dema meşê de li dijî êrîşên polîsan
parastina xwe ya cewherî kir.
Di meha hezîranê de li navçeya
Elbaka Wan’ê artêşa dewleta tirk bi
armanca desteserkirina welatiyekî, bi
ser gund de girt û bi gulebaranê êrîş kirin. Ev bûyera ku rûyê artêşa tirk a faşîzma wê dubare derxistî holê wek mînaka
tundiya li ser gelê kurd û bi taybetî li ser
jinan careke din raxist ber çavan.
Di 8’ê hezîranê de 20 jê rojnameger
22 kes hatin binçavkirin û di 16’ê
hezîranê de 16 rojnameger hatin girtin.
Ji gelek saziyên sivîl, partî û ji gelek
rojnameyên li Kurdistan û Tirkiyeyê li
dijî binçavkirin û girtina rojnamegeran
bertek hatin nîşandan û daxuyanî hatin
dayîn. Di van çalakî û daxuyaniyan de
jinan bi biryar cihê xwe li kolanan girtin.
Tîrmeh
Di 6’ê tîrmehê de destnedayîna li
ser parlamentera Amedê Salîha Aydeniz li meclisê hat rakirin. Di 20’ê tirmehê
de OHD û Komeleya Jinan Rosa ji bo
biryara rakirina destnedayîna Salîha
Aydenîz bi dirûşma ‘Dest nede mafê
bijartin û hilbijartinê û mafê siyasetê’
kampanyayek dan destpêkirin.
Tebax
Di 17’ê tebaxê de li bajarokê Sêgirkê
yê navçeya Qilebana Şirnexê Cenazeyê
Firdevs Babat a 17 salî li ber qerexa
Çemê Hêzilê hat dîtin. Kujer Ahmet
Babat bi çeka birayê xwe yê cerdevan
Firdevs kuşt. Di 24’ê tebaxê de Leyla
Karaaslan û 3 keçên xwe ji aliyê hevjinê
xwe Hasan Karaaslan ve li Hezexê bi
çekê hatin kuştin.
Piştî van bûyerên mînaka şerê
taybet ên li Kurdistanê, sazî û rêxistinên
jinan bi pêşengtiya TJA’yê li Şirnexê û
bajarên Kurdistanê derketin qadan.

Cotmeh
Rojnameger û endama Kovara Jineolojiyê Nagîhan Akarsel di 4’ê cotmehê
de li Silêmaniyê bi hevkariya MÎT’a tirk
û PDK’ê hat kuştin. Di 13’ê cotmehê de
ligel hemû astengiyên heyî jî cenazeyê
Nagîhan Akarsel li Xelîkan-Konyayê hat
veşartin.
Di 25’ê cotmehê de piraniya wan
jin 10 rojnamegerên çapemeniya azad
hatin binçavkirin û di 29’ê mehê de
jî hatin girtin. Di dema serdegirtin û
binçavkirina rojnamegeran de tundî û
îşkence li rojnamegeran hat kirin. Her
wiha li dijî îşkence û binçavkirina li ser
rojnamgeran li welat û derveyî welat
çalakî hatin lidarxistin.
Demeke dirêj jin ji bo ku Aysel
Tûglûk a ku tevî nexweşîna xwe ya
demansê jî di girtîgehê de dihat hiştin
were berdan têkoşîna xwe hem li welat
hem li derveyê welat didomandin. Di
encama çalakiyên jinan de di 27’ê cotmehê de Aysel Tûglûk hat berdan.
Li dijî êrîşan asta berxwedanê
Bûyerên ku ji mijdara sala borî heta
niha hatine jiyîn û berxwedana jinan
rastiya rewşa dewlet û asta tundiya li
ser jinan radixe ber çavan.
Sedema êrîşên vê pergalê, bi taybetî
êrîşên li dijî jinan, bi gelemperî jî li
ser civakê her ku diçe tundtir dibe. Bi
psîkolojiya ku wê parçe bibe, êrîşî nirxên civakê dike, xwezayê talan dike, bi
çekên kîmyewî êrîşê kurdan dike, dîrok
ango bîra kurdan tune dike, jehra xwe
bi ser nirxên jinan de vala dike.
Rêhevaltiya bi xwişkên Mîrabelê re
Lê li dijî pergala baviksalariyê
pêşketinên berxwedana jinan êdî hê
bi awayekî herikbar xwe diguherîne û
geştir dibe. Di qada dîroka berxwedanê
de cihê xwe digire. Mînaka herî di cih
de jî berxwedana jinên rojavayê Kurdistanê û Şengalê ye. Herî dawî jî berxwedana jinên li rojhilatê Kurdistanê ye.
Serkeftinên li rojava, Şengal û rojhilat
înşakirina modernîteya demokratîk
e. Rêhevaltiya rasteqîn a bi Xwişkên
Mîrabelê re bêguman felsefeya Jin Jiyan
Azadî yê ye.

Îlon
Parlamentera HDP’ê ya Amedê Semra Guzel piştî di Lijneya Giştî ya Meclisê
destnedayîna wê hat rakirin, di 2’yê
îlonê de li Stenbolê ji aliyê polîsan ve bi
îşkenceyê hat binçavkirin. Li dijî tundî
û îşkenceya li ser Semra Guzel li gelek
cihan jinan nerazîbûnên xwe anîn ziman.
TJA’yê di 24’ê îlonê de Konferansa
xwe ya 4’emîn a ‘Em li dijî faşîzmê bi
biryar, di azadiyê de bi israr in’ li dar
xist.Di konferansê de wêneyên gelek
jinên ku di encama tundiya mêran da
hatin kuştin , hatin vekirin.

digerînî? Welat niha di torbe û qutiyan
de ye; em nikarin ji nedîtîve werin, ên di
wan torbe û qutiyan de ne, ne xerîbên
me ne, nasnama me bi xwe ne. Heta ku
ew wisa di vê geriyana bêdawî da bin, dê
şingeşinga şûrên qederê ji ser hebûna
me kêm nebe. Heta ku ew li wir bin em
ê jî nikaribin li vir bin. Heta ku ew wisa
di nav zarîna bîr û siberoja dîrokê de bin,
guhên tu kesî bê olan namînin. Olan didî,
olan didî tu welato di hinava hebûna
me de. Têgehek dinî êdî tu; welatek din,
giyaniyek din a destpêkê û dawiyek din
î. Ma tu çend qutî û torbeyî welato li
hembêz û ser milê me. Çiqas giran, çiqas
sivik, çiqas nêzik ,çiqas dûr î? Tu çend
qutî û torbeyî welato li ser sibeyên dil û
hişên me. Welat niha bilbilek şeydaye
di qutî û torbeyan de li ser milê me
dixwîne; bixwîne welato, lê te jî tu war

nîne. Welat niha di hembêza dayik û
bavên pakrewanan de ji mijangên me
derbas dibe. Oxir be welato tu di qutî
û torbeyan da jî bî, ji gerdûnê mezintir,
ji bêdawîtiyê dirêjtir î. Welat niha di
torbe û qutiyên devgirtî de di geriyana
xwebûnê de ye; bigere welato...
Min ên di qutî û torbeyên te de
bûne bêdengiya hewarê, em in ên di
destê dê û bavan ên leriziyayî de li şekirê
îdê geriyayî. Ew destên di gihîştinan de jî
tenê mayîn. Li Şengalê, li Amed, Şirnex û
Wanê rêwiye welat, rêwiyek ji serdema
Med û Zelaniyan mayî; dimeşe, tevî
xewnan betal dike. Tevî rastiyan şaş dike
ev meş. Lê li bin baskên teyrên bahozan
de kulîlkan vedike. Li Kobanê dibe ava
kaniya kurdan, li Zagrosan heyveron e;
welat êdî gerokek dînewer e em tev li
pey wî bîrewer.
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Biryara nenaskirina
vîna gelê kurd dan!
Parlamentera HDP’ê ya Amedê Semra Guzel
ku bi hinceta wêneyên wê yên bi gerîlayê
HPG’ê Volkan Bora re derketibûn destnedayîna wê hatibû rakirin û di meha îlonê de hatibû girtin, biryara xistina parlamenteriya wê
hat dayîn. Bi hinceta ku tev li rûniştinên li Lijneya Giştî ya Meclisê nebûye beriya demekê
ji bo xistina parlamenteriya Guzel Komîsyona
Amedekar hatibû avakirin. Vê komîsyonê
di 8’ê mijdarê de pêşniyar kiribû ku parlamenteriya Guzel bê xistin. Li ser vê di 17’ê
mijdarê de Komîsyona Têkel a ji Komîsyonên
Destûra Bingehîn û Edaletê pêk tê bi piraniya
dengan biryara xistina parlamenteriya Guzel
da. Komîsyonê, biryara xwe ji Lijneya Giştî ya
Meclîsê re şand û biryara dawîn a der barê
Guzel de wê li vir bê dayîn. ENQERE

Îranê dîsa partiyên
Rojhilat kir hedef
Serhildana ku ji ber kuştina jina kurd Jîna
Emînî li rojhilatê Kurdistanê dest pê kir
didome. Rejîma Îranê ku nikare pêşî li
serhildanê bigire dîsa navendên partiyên
rojhilatê Kurdistanê yên li Başûr kir hedef.
Di 14’ê mijdarê de rejîma Îranê bi moşek
û dronan baregehên Hizba Demokrata
Kurdistanê ya Îranê, Komeleya Zehmetkêşan,
Komeleya Şoreşgeran û Komeleya Komunistan topbaran kir. Di erîşên rejîma Îranê de 2
pêşmergeyên Rojhilat jiyana xwe ji dest dan.
Di 28’ê îlonê de jî rejîma Îranê êrîşî baregehên partiyên Rojhilat kiribûn û 11 welatî û
pêşmerge şehîd kiribûn. Di vê pêvajoya ku ev
êrîş pêk hatin de Wezîrê Karê Hundir ê Tirkiyeyê Suleyman Soylû bi hempîşeyê xwe yê
Îranê Ahmed Vahidi re hevdîtin kir. HEWLÊR

Hovîtiya DAIŞ’ê ya
li Holê didome
Wargeha Holê ya li Bakur û Rojhilatê
Sûriyeyê ku malbatên DAIŞ’iyan lê dimînin,
hovîtiyên li dijî zarokan berdewam dikin. Di
15’ê mijdarê de Hêzên Ewlekariya Hundirîn
ku li wargehê kontrol pêk anîn cenazeyên
2 zarokên keç li ‘Beşa Muhacirat’ a jinên
DAIŞ’î dîtin. Hat ragihandin ku temenê herdu
zarokan 11 û 15 bûye û serê wan jêkirî bûye.
Herdu zarok jî ji Misrê ne. Ji ber vê bûyera
hovane Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di nav hefteyê de bi daxuyaniyekê bal kişand ser talûkeya li wargehê û
careke din ji welatan daxwaz kir ku welatiyên
xwe yên li wargehê vegerînin welatên xwe.
Beriya niha jî gelek bûyerên bi vî rengî li
wargehê pêk hatin û ji bo pêşîgirtina vê çend
caran operasyon jî pêk hatin. HESEKÊ

Li Silêmaniyê
komkujiyek pêk hat
Di 17’ê mijdarê de li bajarê Silêmanî yê Herêma Kurdistanê di pergala gazê ya maleke 3
qat de teqîneke mezin pêk hat. Di teqînê de
mal bi tevahî hilweşiya. Her wiha xesareke
mezin jî gihîşt wesayît û avahiyên derdora
malê. Ji ber ku mêvan jî li malê hebûn teqîn
bû sedema komkujiyeke mezin. Hat ragihandin ku dema teqînê pîrozkirina rojbûna
ferdekî malê hebûye û bi giştî 30 kes li malê
bûne. Di teqînê de 15 kesan jiyana xwe ji
dest da û 12 kes jî birîndar bûn. Cenazeyên
kesên mirî di encama xebatên çend saetan
de ji binê kavilên malê hatin derxistin û li
goristna bajar hatin veşartin. Ji bo kesên mirî
li bajar şîn hatin danîn û rayedar û nûnerên
partiyên siyasî yên herêma Kurdistanê ji
malbatê re sersaxî xwestin. SILÊMANÎ
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Cezayê girtina ser rastiyê
Di danişîna doza komkujiya li dijî malbata Dedeogûllari de heyeta dadgehê bi armanca ku ser rastiya
komkujiyê bigire bi bayê bezê kujer Mehmet Altûn ceza kir û hemû bersûcên din ên dozê berat kir
Navenda Nûçeyan
Di 30’ê tîrmeha 2021’ê de ji aliyê
kujer Mehmet Altûn ve li navçeya
Meram a Konyayê li dijî malbata
Dedeogûllari komkujiyeke mezin pêk
hat. Kujer Altûn 7 ferdên malbatê
li ser hev kuşt û hewl da mala wan
bişewitîne. Beriya komkujiyê di 12’ê
gulanê de faşîstên tirk êrîş birin ser
malbatê û ferdên malbatê yên hatin
kuştin jî di nav de gelek kes jî bi
giranî birîndar kiribûn. Her wiha gefa
kuştinê li wan xwaribûn. Tevî vê yekê
jî dewlata tirk ji bo parastina malbata
Dedeogûllari negirt û hişt ku malbata
bi awayekî komî bê kuştin.
Sal û nîv di ser komkujiyê re derbas bû. Ji ber rola wê ya di komkujiyê
de dewleta tirk darizandineke baş
pêk neanî û ji bilî tetikkêşê komkujiyê kesên ku destê wan di komkujiyê
de hebûn dernexist holê. Danişîna
dozê ya herî dawîn a komkujiyê ku
kujer Mehmet Altûn û 9 bersûc jê
dihatin darizandin di 17’ê mijdarê
de li 4’emîn Dadgeha Cezaya Giran a
Konyayê hat dîtin. Serokwekîla Koma
HDP’ê Meral Daniş Beştaş, Hevberdevka Kongreya Demokratîk a Gelan
Esengul Demîr û Parlamenterê CHP’ê
yê Enqerê Levent Gok dozê şopandin.
Di danişînê de, ji ber ku nedihat
bawerkirin heyeta dadgehê darizandineke adil pêk bîne û biryarên di cih de
bide, parêzerên malbata Dedeogûllari
daxwaza reda dadger kirin. Ji ber vê
daxwazê li dijî xwe heyeta dadgehê
parêzeran ji eywana danişînê derxist
û daxwaza wan red kir. Biryara ku di
danişînê de hat dayîn gumana parêzeran piştrast kir. Lewre heyeta dadgehê
bêyî ku têkiliyên wî yên bi rayedaran
re derbixe holê 7 caran cezayê muebbeta giran li kujer Mehmet Altûn birî û
hemû bersûcên din ên dozê beraet kir.
Serdan û hevdîtinên kujer
Piştî danişînê parêzer û kesên
ku tev li danişînê bûn li ber Edliyeya
Konyayê daxuyanî dan û helwesta

heyeta dadgehê ya der barê komkujiyê de şermezar kirin. Di daxuyaniyê
de destpêkê parêzerê malbatê Atîlla
Kart axivî û agahiyên balkêş der barê
kujer Altûn de parve kirin. Kart, diyar
kir ku 45 sal in parêzeriyê dike û cara
yekemîn dibîne ku heyeta dadgehê
dixwaze demildest biryarê bide û ev
agahî dan: “Kujer di navbera 20’ê
gulanê û 30’ê tîrmehê de serdana
Fermandariya Hêza Bejahî kiriye û
4 saetan li vir maye. Her wiha çûye
avahiya Miduriyeta Giştî ya Polisan jî.”
Kart, da zanîn ku kujer beriya
komkujiyê bi qasî 4 saetan ji şîrketeke ewlehiyê birîfîng girtiye û wiha
got: “Em dibînin ku xofa dadgehê ji
derketina holê ya van belgenameyan
e. Em dixwazin rastî derkeve holê.
Em dibêjin ku komkujî bi awayekî
profesyonelî pêk hatiye û qaşo
nîşaneyên ku destê peywirdarên
cemaweriyê jî tê de heye dikin.”

re nêbêje nîjadperestî mirov nikare li
dijî wê têbikoşe. Li Tirkiyeyê kurd ne
azad û wekhev in. Kî berpirsyarê vê
ye? Gelo tenê tetikkêş e? Bêguman
na. Kesên ku bi gotinên nîjadperest
dijminatiya kurdan dikin û wezîrê
karên hundir û hêzên ewlehiyê ku van
gotinan pêk tînin berpirsyarên vê ne.”
Di berdewamê de Beştaş, got ku
destê hemû kesên li dijî nîjadperestiyê dernakevin di tetika ku kujer girtiye de heye û ev tişt anîn ziman: “Ka
biratî? Hûn li kuderê ne? Hûn ê bi
daxuyaniyên xwe yên tewşo mewşo
ku ser komkujiyê digirin bi nîjadperestiyê re têbikoşin? Me darizandineke şermî ku wê derbasî rûpelên
dîrokê bibe temaşe kir. Têkiliya kujer
a bi hêzên ewlehiyê re çi ye? Di vê
dozê de bi cezakirina kujer edalet
pêk nayê. Wê gelo timik kurd bên
kuştin û kesên ku dikujin jî beraet
bikin? Em vê qebûl nakin.”

Berpirsyar ne tenê tetikkêş e
Serokwekîla Koma HDP’ê Meral
Daniş Beştaş jî der barê biryara heyeta
dadgehê de ev nirxandin kir: “Di rastiyê de ev nîşan dide ku dadgeh dixwaze çibike. Komkujiyeke nîjadperest
pêk hat. Heta ku mirov ji nîjadperstiyê

Dibînin lê ne wêrek in
Parlamenterê CHP’ê Levent Gok
jî destnîşan kir ku helwesta serokê
dadgehê li dijî hiqûq û usûlê ye û
wiha axivî: “Me dît ku serokê dadgehê bi awayekî awarte ji berpirsyariya
xwe reviya. Me dît ku wê di vê dozê

de edalet pêk neyê. Em bûn şahid
ku wijdanê raya giştî bin pê dikin.
Dewlet careke din bi destê darazê
têk çûye. Kesên ku darazê kirine vî
halî divê hezar car şerm bikin.”
Hatina danişînê tenê têr nake!
Gok, bi awayekî sergirtî desthilatê
ji komkujiyê berpirsyar digire lê
newerê bi awayekî wêrek li dijî wê
derkeve. Tenê desthilatê bi bêşermiyê sûcdar dike. Bêguman rayedarên
desthilatê bêşerm in. Lê kesên ku
kujeran nas dikin û newirên dengê
xwe ji wan re bikin jî bi qasî wan
bêşerm in. Şopandina danişînê vê
şermê ji ser mirov ranake. Lewre partiya ku Gok lê parlamenter e jî mîna
desthilatê difikire û bawer nake ku
komkujî komkujiyeke nîjadperestî ye.
Ji biryara ku di danişînê de hatiye
dayîn û nirxandinên siyasetmedaran
jî diyar dibe ku heyeta dadgehê biryareke bêalî nedaye. Biryara ku hatiye
dayîn li gorî daxwaza desthilatê ya
ji heyeta dadgehê hatiye xwestin ji
bo girtina ser rastiyên komkujiyê ye.
Lewre heke wiha nebe çima kesên
ku qaşo ji derxistina holê ya rastiyan
û cezakirina sûcan berpirsyar in biryarên wiha tirsonek bidin?

Êrîşên Tirkiyeyê û hewldanên li dijî wê
Navenda Nûçeyan
Dewleta tirk bi artêşa tirk êrîşên xwe
yên li dijî gelê kurd li bakur, başûr
û rojavayê Kurdistanê didomîne. Di
vê çarçoveyê de di nav hefteyê de li
bejahiya bajarên Şirnex û Colemêrgê
yên bakurê Kurdistanê bi tevlîbûna hejmareke zêde ya leşker, tîmên taybet û
cerdevanan êrîşên nû yên leşkerî hatin
destpêkirin.
Li Şirnexê, leşkerên ku derketin
êrîşê li herêma Bestayê 3 şivanên li
ber pez tazî kirin û ji bo ku der barê
gerîlla de agahî bidine wan îşkence li
wan şivanan kirin. Koçerên ku ji ber

ewlehiyê bêyî ku navê xwe aşkera
bikin ji Ajansa Mezopotamyayê (MA)
re axivîn û der barê êrîşa li dijî şivanan
de ev agahî dan: “Leşkeran dora 3
şivanan girtin û ji wan pirsa “hûn li
vir PKK’iyan dibînin?” kirin. Şivanan jî
got ku wan tu kesî neditiye. Li ser vê
leşkeran got, ‘Hûn çima agahî nadin?’
û li şivanan dan. Dûre jî kincên wan ji
wan kirin û îşkence li wan kirin.”
Li Rojava û Başûr jî êrîş
Ne tenê li bakûrê Kurdistanê di
heman demê de artêşa tirk li dijî
rojavayê Kurdistanê jî gelek êrîşên
hewayî û bombeyî
pêk anîn. Hedefa
êrîşên dewleta tirk
û komên paramîlîter ên girêdayî
wê gundewarên
herêma Efrînê
û Til Temir bûn.
Di van êrîşan de
artêşa tirk kesên
sivîl kirin hedef û
xesar dan mal û
deverên jiyanê yê

gelên herêmê.
Her wiha artêşa tirk êrîşên xwe
yên ku di meha nîsanê de bi hevkariya
Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) li
dijî herêmên Zap, Avaşîn û Metîna yên
Herêma Kurdistanê daye destpêkirin jî
didomîne. Di nav hefteyê de jî artêşa
tirk êrîşên xwe yên li vir domand. Di
van êrîşên xwe de dewleta tirk çekên
kîmyewî jî bi kar tîne û hewl dide bi vê
rêbazê bi serkeve.
Komîsyona lêkolînkirinê
Bertek û çalakiyên kurdan ên ji
ber van êrîşên Tirkiyeyê yên li dijî
destkeftiyên kurdan jî berdewam
dikin. Di nav hefteyê de di encama
van bertekan de Parlamentoya Iraqê
ji bo lêkolînkirina bikaranîna çekên
kîmyewî yên artêşa tirk komîsyoneke
taybet ava kir. Komîsyona hat avakirin
wê biçe herêmên ku êrîşên Tirkiyeyê
lê didomin û li van deveran der barê
mijarê de lêkolînan bike.
Parlamenterê Koalîsyona Fetihê Refîq Salîhî, der barê avakirina
komîsyonê de axivî û ev agahî dan:
“Wê nûnerên Wezareta Parastinê ya

Iraqê, Komîsyona Asayîş û Parastinê ya
Parlamentoya Iraqê û Wezareta Karên
Derve ya Iraqê di komîsyona bê avakirin de cih bigirin. Armanca komîsyonê
ew e ku ji bo bikaribe li Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî gilî bike
hemû belgeyam kom bike.”
Wê parlamentoyê agahdar bike
Li aliyê din hat ragihandin ku wê
di rojên pêş de Wezîrê Karên Derve yê
Iraqê Fuad Hisên ji bo agahdarkirina
êrîşên çekên kîmyewî yên Tirkiyeyê
ji aliyê meclisê ve bê vexwendin. Wê
Fûad Hisên, der barê êrîşên çekên
kîmyewî de endamên parlamentoyê
agahdar bike û kar û xebatên wezareta
xwe yên vê der barê de aşkera bike.
Heke ev xebata ku Parlamentoyha Iraqê daye pêşiya xwe pêk bîne û
komîsyona ku bê avakirin li deverên
êrîş lê pêk tên belgeyên bikaranîna
çekên kîmyewî bi dest bixe dibe ku di
qada navneteweyî de ji bo Tirkiyeyê
pêvajoyeke zor û zehmet dest pê bike.
Lê ji bo ku ev pêk neyê li bendê ye ku
dewleta tirk bi piştgiriya PDK’ê aloziyan derbixe.
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TEFSÎRÊ KURANÎ NUŞT

‘Wa dîndarî wayîrê dewaya xo vejîyê’
Tefsîrê Kuranî şima çend serran
de nuşt?
Hevalanê mi vatêne 5, 6 serrî.
Mi serra 2010î de dest pêkerd û 11
aşman de qedêna. Serre nêqedîya.
Lajê mi Ehmed mi dir hetkar bî.
Ehmedî vat “nameyê mi mekerê ci.”
Nameyê ey nêame dayene. 2011 de
ez kewta zîndan.

Nevîn Alkan
Welatê kurdan tarîx de mabênê
dewletanê kolonyalîstan de ame
letekerdene. Tirk, fars û ereban
vera şarê kurdî tedaya girde kerde.
Bi seserran kurdî binê serdestîya
dewletanê nî şaran de mendî. Kultur,
nasname û kamîya kurdan marûzê
asîmîlasyonî mende. Nê dewletanê
kolonyalîstan ra yew zî Tirkîya ya. Key
ke komara Tirkîya ronîyaye, vera kurdan polîtîkaya taybete dest pê kerde.
Waşt ke erdê kurdan tirk bikera.
Ziwanê ci dest ra bigêra û ziwanê tirkî
ferz bikera. Na polîtîka pêro bajaranê Kurdistanî de hema zî bêmabên
dewam kena. Bêguman ziwanê
kurdî yanî kirmanckî û kurmancî rîyê
polîtîkaya qirkere ra xeylê zîyan dî.
Nika komelê kurdî ziwananê xo
senik qisey keno û girîngîye nêdano
ci. Çike herêma umûmîye de ziwan
nêno şinasnayene. Vera polîtîkaya
asîmîlasyonî ganî têkoşîno qerardar
bêro kerdene. Çarçewa kirmanckî
de tayê şexsîyetî nê têkoşînî rê bi
xirtîye dewam kenê û bedelan danê.
Mela Mehemedê Hezanî mîyanê
nê şexsîyetan de xeylê balkêş o. Bi
serran xizmetê ziwan û şarê xo kerd.
Hema zî xebatanê xo domneno. Ma
no hewte meymanê melayî bîyî û ey
de qisey kerd.
Mamoste tenê derheqê kalikanê xo de ma rê qal bikerê?
Ez lajê Mela Abdulxefurî ya. Mela
Abdulxefur lajê Mela Hesenî yo,
Mela Hesen zî lajê Mela Mihemedî
yo. Mela Mihemed lajê Şêx Esedî yo.
Tarîxê kalikanê ma xeylê derg o. Ez
heta 14 babîyan zana.
Şima ça de ameyî dinya û perwerde girewt?
Ez serra 1938î de dewa Hezanî
ya Licê de ameya dinya. Yanî wextê
qirkerdişê Dêrsimî de. Eynî o wext
de. Wextê ma de qican nêeşkayêne
perwerde bigêrî. Gerek ti şêrî teber
de biwanî. Mi heta ke mekteb
qedêna pîyê xo het de wendêne.
Kitabê şerîetî mi het de wendê,
fariskî mi ey het wendê. Mektebê mi
qedîya, na rey ez ameya şîya Balicne.
Dewêka ma ra nêzdî ya. Serra 1956î
de ez uca de heta payîzî menda.
Payîz de uca ra şîya Amed, camîya
Hz. Omerî. Mi uca de wend. Camî
verê Berê Mêrdînî de ya. Ma camî
de nêwendêne. Hucra de wendêne.
Na rey feqîyî zaf bîyî. Medresaya
camîya Kurşunlu de zî zaf bîyî. Ma
37 tenî bîyî. Ma 7-8 tenî cayê ke
zerreyê Sûrî de kewtêne ra. Uca de
serrêke menda. Badê cû 1957 de ez
şîya Metranî. Dewa Metranî nêzdîyê
Amedî ya. Heta serra 1960î mi uca

Çend serrî zîndan de mendî?
Hîrê serrî menda.
Şima zîndan de qet çîyêk nuşt?
Zîndan de mi nênuştêne.

Mela Mehemedê Hezanî yo ke warê îtîqatî de bi kirmanckî xeylê xebatî
kerdî, wina qisey kerd: “Mi pêro eserê xo warê dînî de kerdî. Yanî mi waşt
bimojnî ke kesê dîndarî zî wayîrê dewaya xo vejîyenê.”
de wend. Dima ra dewêka Bîsmîlî de
wend. Badê cû ez şîya Baroxlî. Dima
ra wendişê mi qedîya.
Ma wazenê derheqê Ehmedê
Xasî de zî tenê qisey bikerê. O zî
dewa şima ra yo. Derheqê ey de
ma rê se vanê?
Ehmedê Xasî 1860 de ameyo
dinya. Mi serê sîya mezela ey de
nuşto. Cayêk de sey 1865î nusîyeno.
No tarîx şaş o. Goreyê nasnameyê ey
nuştê, la raştî de o 1860 de ameyo
dinya. Xasîyî Sibata 1951î de rehmet
kerdo. Keyeyê înan nêzdîyê ma bî.
Cilê ey peşmê heywanan ra bî. Ey
peşm kuwayêne û berdêne Licê de
deştêne. Êlegê ey zî, şelwarê ey zî
peşmê sipî ra bî. Şelwarê ci zaf derg
nêbî. Heşok daîma pira bî. Heşokê
ey zî rengê lacîwertî de bî. Wexto
ke Licê ra miftîtî ra îstîfa kerdbî,
amebî dewe. Dewijan vatêne wa
xoce nêşêro verê dewaran û pesî.
Ey vatêne nê, ez şina. Keyeyê xocî
verê ra nat dewe de keyeyê alîman û
melayan bî. Na dewe de înan melatî
kerda. Ez mabêne pîyê xo û ey de
sey posteberî bîya. Ey ez şawitêne ey
het, ey bînî şawitêne ey het. Ez ana
mîyanê înan de gêrayêne.
Mabênê pîyê şima û Ehmedê
Xasî de çend serrî estê?
Pîyê mi 1905 de ameyo dinya.
Xoce 45 serrî pîyê mi ra pîlêr o. Na
rey pîyê mi dersê feqîyan dayêne,
tutanê dewe rê dayêne. Xoceyî eleqe
nêkerdêne, ey derse nêdayêne. Rew
ra ameyêne û uca de niştêne ro. Rey
ke pîyê mi uca de nêbî, xoceyî vat

“hela biwanê şima senî wanenê”. Ma
feqîyî zaf bîyî. Ma wend. Xoceyî mi
rê vat “pîyê to yetîm mend, (kalikê
mi wexto ke rehmet keno, pîyê mi
qij beno. Birayêkê ey şino şerê Rusya
û êdî nêno) seke nêeşka biwano. Ti
biwane. Ti do cayê Şêx Esedî bigêrî.
Şima ci rê se vatêne? Senî veng
dayêne?
Ma vatêne xoce, keyeyê xoceyî.
Ma ra zî vatêne keyeyê xocî, înan ra
zî vatêne keyeyê xocî. Yanî pîyê mi
ra zî vatêne xoce. Xoce Ebdulxefur,
Xoce Mela Ehmed. Êyê ke dewe ma ra
nêbîyî, ci rê vatêne Xasî. Ma nêvatêne
Xoce Xasî, ma vatêne keyeyê xocî.
Mezela Ehmedê Xasî dewa
Hezanî de ya?
Heya dewa ma de ya. Xora
kerraya mezela ey mi nuşte. Nuşte bi
tîpê erebkî yo, feqet kurdkî yo. Mi ci
rê helbestêke zî bi zazakî nuşte. Binê
aye de kurmancî zî esto.
Helbeste nika şima de esta?
Nê mi de nika çin a. Seba ke
nuşte bêro wendiş, ganî boyax bêro
pirakerdene. Key ke mi serê kerra de
nuşt, boyax kerd. La aw boyax ci ra
şîyo. Herfî temamî nêasenê. Eke ez
nêbî yew nêeşkeno asan biwano. Mi
di rêzî ci rê nuştbî.
Derheqê Xasî de çîyo bîn o ke
yeno vîrê şima esto?
Rojêke mi ber serê ci de tepişt.
Zano ke ez ey bivînî, remena. Ey ez dî
û ame, xo da fekê berî. Kîşta berî mi
ra nêasena. Ez ewnîyaya verê tuye

Mela Mehemedê Hezanî kam o?
Mela Mehemedê Hezanî serra 1938î de Amed de dewa Hezanî ya Licê
de ame dinya. Verî dewa xo de dest pê perwerdeyî kerd. Dima medreseyan
de wend. Serra 1969î de oncîna Hezan de dest pê melayîya fermî kerde.
Nêzdîye 23 serran wezîfeyê xo kerd û serra 1992î de teqawut bî. Serra
2011î de ame tepiştene. Zîndanê Amedî de mend û 2014î de ame veradayene. Warê kirmanckî de xeylê xebatê rûmetinî ardî pêser. Bitaybetî tefsîrê
Kuranî bala wendoxan anjeno.

de ronişte nîyo, cayê xo de nîyo û
ez kewta zerre. Mi dî ke gampola xo
daye vernîya mi û vat “hey vinde”. Ez
vinderta. Ey vat “ a roje to qey ber
serê mi de tepişt û şî”. Mi vat, “wele
mi ti zerre de kerd xo vîr ra.” Pers kerd
“kamî to ra vat ana bike?”. Mi vat
“nêzana”. Vat “şeytanî to ra vat”. Mi
vat “heya”. Vat “de bê, ma werê bêrê.”
Destê mi girewt û vat “ez se vana ti zî
vaje. Allahûmme sallî alla seyyîdîna
Muhammedîn.” Mi zî vat. Hîrê reyî
destê mi girewt û vat “banî! ma werê
ameyî”. Mi bîyokî berdêne û dayêne
ci. Pîyê mi vatêne “şo, hîrê rey destê
ey lew pane û bide verê ey”. Na rey
mi berdêne verê ey de dayêne ro û
mi lew dayêne destê ey ra. Eno peynî
de zî mi berdî bîyokî dayî ey û hîrê rojî
badê cû rehmet kerd.
Mamoste, nika ma tenê derheqê nuştişê zazakî yê şima ser
o qisey bikerê. Şima key dest pê
nuştişî kerd? Gelo şima bi zazakî
medresa de qet çîyêk nuşt?
Serra 1967î de mi êdî
nêwendêne. Wendişê mi qedîyabî.
Serra 68î de mi dest pê nuştişê
helbestan kerd. Medresa de mi
çîyêk nênuşt. Têna mi enî kerdêne.
Mîyanê pêro feqî û melayan de mi
ardêne, di rêzî Melayê Cizîrî, di rêzî ê
xo nuştêne. Mi dayêne destê înan û
pers kerdêne “kamcî ê min ê, kamcî
ê Melayê Cizîrî yê?” Ê Melayê Cizîrî
ra vatêne ê to yê, ê mi ra zî vatêne ê
Melayê Cizîrî yê. Hende helbestê mi
ameyêne zanayene. Mi ewil dest pê
helbestan kerd.
Nika helbestî şima dir estê?
Şima î pawitê yan çap kerdê?
Hîn pawite estê. Nika verê destê
mi de nîyê. Yanî goreyê 400, 500
rîpelî helbestê mi resayî pê. Belkî
hîna zêde. O dem xora îmkanê ma
çinbî. Çapkerdiş zî çetin bî. Yanî
çîyo ke merdimî nuştêne ameyêne
qedexekerdene. Coka qedexe bî û ez
nêeşka çapbikerî. Badê cû mi tefsîrê
Kuranî bi zazakî nuşt. Eqîdeyê îmanî
zî verê cû mi zazakî û kurmancî nuştî.

Çike çimê mi nêdîyêne. Mi çîyêk
nêdîyêne. Têna mi yew şîîre nuşte. O
wext embazêkî mi rê hetkarîye kerdbî. Mi vatêne, ey nuştêne. Zîndanê
Amedî de, temamê zîndanan de xeylê çîyî virazîyayî. Xoveşnayîş, kiştiş,
zulm û tedayêkî bîyî. Mi vat binusî.
La çimê mi baş nêdîyêne.
Şima zafî warê îtîqatî de nusenê.
Çira çîyêkê winayênî tercîh kenê?
Mi nuştişê xo yê verênî serra
80î de nuştî. Semedo ke mi çîyê
dînî nuştêne, mi rê vatêne ke ena
qet bena. Mi zî pêro eserê xo warê
dînî de kerdî. Yanî mi waşt bimojnî
ke kesê dîndarî zî wayîrê dewaya xo
vejîyenê. Yew miftîyo ke Meletîye
de bî, vato “hêfê Mela Mehemedî,
hende alîm o, hevalê ê bêdînan o.”
Na rey dima cû yew ci ra vano “miftî
efendî biewne eserê ey ra, eserê ey
dînî yo. Ti senî nê ra anakî vanê.”
Dima cû miftîyî vato “wele mi şaşîtî
kerda.” Na rey mi eserê dînî nuştêne
ke wa fehm werte ra wedarîyo. Miletê ma xo ra girêdayeyê dînî yo.
Mamoste, şima seba ziwanê
ma xizmeto gird kerd. Goreyê fikrê
şima demê ameyoxî de ziwanê ma
se beno?
Çewlîg ra zazayêk, seydayê ma bi
kurmancî derse dayêne. Hevalê mi
ma berdê uca. Wexto ke dersa ma
qedîyayêne, ey vatêne “wele mi fam
nêkerd. Seydayî se vat, mamosteyî se
vat. Ti mi ra vace.” Bi kurmancî dersa
ma dayêne. Melayo ke derse dayêne
zaza bî û kurmancî derse dayêne.
Zazakî çinbî. Yanî rewşa zazakî xeylê
xirab a. Nê serranê peyênan tayê
xebatê muhîmî yenê kerdene. No
averşîyayîş merdimî zaf keyfweş
keno. Bêguman no zaf çîyo şexsî yo û
bes nîyo. Hêvî kena ke demê ameyoxî
de ziwan zafêr yeno şuxilnayene.
Derheqê azadîya ziwanî de têkoşîn
girdêr beno. Şima xora zanê destpêkê zazakî hetê Xoceyê Xasî ra dest
pêkerdo. Osman Efendîyî zî Sêwreg
de mewlîd viraşto. Ê mi hîrêyin bî.
Ez to rê çîyêk vacî. Feqîyê Çewlîgî
mi het de esto. Ez hema zîndan de
bîya. Mi vat “ez vecî û tefsîrê Kuranî
yê zazakî çap bikerî.” Îne se kerdo xo
resnayo ey merdimî û vato “ti bîyare,
ti ewilî çap bike wa nêbo ê yewine
tefsîrê zazakî de”. Yew zî mi şima rê
tenê qala ci kerd. Eqîdeyê îmanî ser
o mi nuştbî. Serra 1980î de mi bi
kurmancî nuşt û serre dima bi zazakî
nuşt. Xora helbestê mi zazakî yê. Unîversîteya Artuklî de tayê helbestê mi
ameyî çapkerdene. Bawer kena ke nê
xebatî şarê ma rê do feydedar bibê.

Wêje û Ziman

5
Îbrahîm Seydo
Aydogan
Ji bo ku mirov di wêjeya kurdî de
pêşketina hunerê romanê baş fahm
bike, pêwîst e ku mirov bala xwe bide
têgihîştina avakirina lehengan û her
weha tevlêbûyîna wan lehengan ya li
bûyeran û ya li dorhêla ku ew di navê
de ne. Bûyer, kes, mekan, alav û dem
tim bi hev re di peywendiyê de ne,
dibin diyardeyên paşxaneyeke civakî û
derûnî û carinan jî îdeolojîk. Gava ku
me digot divê em li “ya ku nehatiye
gotin” bigerin, hingê me rêbaza hermenotîka berheman destnîşan dikir.
Ev pîvanên nirxandina romanan dê
alî me bikin ku em hin helwêstên romannivîsan jî weke kesayetî fahm bikin.
Dîroka vegotina romanekê hemû
li ser vegotina mirovî bi xwe ye. Ew
mirovê ku lehengê romanê ye, bi
derûnî û civakîbûna xwe ve tev li
bûyerên romanê dibe û em ji wan
lehengan digel helwêstên wan yên nava
bûyeran nas dikin.
Derûnîbûn ew taybetmendî ye ku bi
tenê bi jiyana hundirîn û bîra lehengan û hişê wan ve têkildar e. Derûniya
lehengan bêguman dê bandorê li tevgerên wan yên nava bûyeran bike. Lehengekî xemgîn û lehengekî kêfxweş dê
bi awayên cuda tev bigerin û helwêstên
wan yên li hemberî kes û bûyerên din jî
dê ji hev cuda bin. Jêderkên civakî jî û
heta yên aborî jî bivê nevê dê bandorê
li tevgerên lehengên cuda bikin. Hingê,
bûyera ku li dora lehengan pêk tê, dê
hem bandorê li lehengan bike û hem jî
leheng bi xwe dê bi van cudahiyên xwe
yên derûnî û civakî û aborî ve bandorê
li wan bûyeran bikin. Rewşa derûnî ya
wê kêlîka pêkhatina bûyeran çawa be,
bûyer û helwêstên lehengan jî dê li gorî
wê şikil wergirin. Ma di jiyanê de jî ne
weha ye? Belê.
Roman hingê bi nêzîktêdayina xwe
ya li lehengan ve rastiya xwe teqeztir
dike û xwe li ser xwendevanan ferz
dike. Ji bo ku xwendevan bikare cîhana
ku roman pêşniyarî wan dike dawerivînin û bipejirînin, di ber bûyer û
şayes û kronolojiyê re, avakirina lehengan jî yek ji girîngtirîn xalan e.
Romannivîs ne psîkolog e û ne jî
sosyolog e; ne dîroknas e û ne jî fîlozof
e. Lê belê, romannivîs ji bo vegotina
romana xwe ji van hemû waran îstifade
dike. Civak, dîrok, siyaset û psîkolojî
alavên çavdêriyên romannivîsan in û
helwêstên wan pê xurttir dibin. Lewre,
mijara romanan ya navendî “mirov” e û
mirov bi xwe, hebûneke derûnî, civakî,
dîrokî û felsefî ye. A ku Raskolnîkov an
jî Gregory Samsa di serê xwendevanan de weke lehengên rasteqîn dide
avakirin ew e ku Dostoyevskî û Kafka ev
leheng mîna kesên rastîn vegotine. Rasteqîniya wan jî ji vegotina rewşên wan
ên hundirîn tê. Heta ku romannivîsek li
qeraxên psîkolojî û sosyolojiyê negere,
ew ê nikaribe lehengên xurt ava bike.
Leheng bi du rêyên cuda ve di nava
çîrok û romanan de xuya dibin. Mirov
dikare bibêje ku du portreyên wan an jî
du wêneyên wan hene. Portreya yekem
li ser vegotina wan ya ji hêla vebêjêr
ve diyar dibe. Ew lehengan çawa bide
naskirin, çawa bişayesîne, em ê jî wan
weha nas bikin, li ser bextê wî ye. Portreya duyem ku dibe portreya rasteqîn,
wêneyên lehengan yê hundirîn e ku li
ser derûnî û helwêstên wan ava dibe.
Leheng her weha difikirin, tiştan dibêjin, diyalog û monologên wan hene,
helwêstan nîşan didin, hestên wan
hene, dikevin erênayê û bi kes û bûyeran re didin û distînin. Ev taybetmendiyên wan yên civakî û derûnî ne yên ku
wan weke lehengên rasteqîn li cem
xwendevanan dide avakirin. Em bînin
bîra xwe ku ji Flaubert pirsîbûn ka gelo
Emma Bovary kî ye û Flaubert jî gotibû
« Madame Bovary, c’est moi ! » Yanî
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Gelekî normal e ku civak bi şik li wan kesan binihêre ku di berhemên xwe de sirf pesnê
xwe bidin û biçin ser sifreya dewletê û bi qurretî behsa nirxên civak û siyaseta kurdî bikin
«Madam Bovary ez im». Hingê romannivîs lehengan li gorî tecrubeya xwe ya
jiyanê û ji xwe ava dike. Ew bi xwe û
kesên ku ew nas dike, filîmên ku wî lê
temaşe kiriye, pirtûkên ku wî xwendine,
deverên ku wî dîtine, bûyerên ku wî
jiyane yan ew bûye şahidê wan an jî wî
bihîstine, nas û dostên wî, malbata wî,
cîranên wî… Hemû daneyên ku wî di
jiyana xwe de berhev kirine, jê re dibin
haveynê avakirina lehengan û heta bi
romanan jî. Herçî romannivîs e, hingê
ew bi çavekî cuda li jiyanê dinihêre, bi
qaçaxî her tiştî li cem xwe qeyd dike
da ku bi kar bîne, bi zanebûnî yan jî
bi nezanî, ew kes, cîh, dîmen, bûyer û
dem li cem wî embara daneyên jiyanê
pêk tînin. Nirxandina van daneyan,
kûrahiya hişê wî û zîrekiya wî nîşan
dide. Li cem Dostoyevskî, leheng bi
giyanên xwe ve tev li bûyeran dibin û
mirov dibêje qey ew bûyer û kes bi rastî
jî hene. Jixwe, weke ku Virginia Wolf di
gotareke xwe de balê dikişîne ser “di
romana rûsî de lehenga sereke giyan
e ». Di Bîranînên Mala Mirî de, Dostoyevskî hevokekê bi kar tîne û dibêje «
li wira ji her celebî mirov hebûn », yanî
mirov bi hemû rengên xwe ve.
Roman ne cîhekî weha ye ku tenê
mirovên baş an jî xerab lê hebin ; lewre
mirov ne yan baş yan jî xerab e. Ji ber
wê ye ku di romanên mezin de mirov
nikare ji kesî re bibêje baş an jî xerab.
Raskolnîkovê Dostoyevskî, di Sûc û Ceza
de, pîrejinekê dikuje, lê em jê re nabêjin
« xerab ». Weke mînak, di Birayên Karamozov a heman nivîskarî de, behsa çar
birayan dibe. Yek ji wan rewşenbîr e, yek
oldar e, yek berdûş e, yek jî kurê xulama
malê ye û nexweşiya zerikê li cem wî
heye. Heger mirov bala xwe baş bide
van her çar lehengan, mirov dê bibîne
ku her yek ji wan parçeyek ji takekesî û
jiyana Dostoyevskî temsîl dikin. Lewre,
Dostoyevskî yê rewşenbîr di dawiya
jiyana xwe de berê xwe dabû bawermendiyê ku Freud gelekî lê ecêb dima («
Patrisîd li cem Dostoyevskî », pêşgoti-

na ji bo fransiya Birayên Karamozov,
weşanên Gallimard: Parîs, koleksiyona
Folio); lê ew her weha qumarbazek jî
bû ku mîna Dîmîtrî yê nava romanê,
jiyaneke berdûşî dijiya û ew jî weke
Semerdyakof bi nexweşiya zerikê jiya.
Çawa mirov bi gelek takekesiyan ve û
bi gelek helwêstan ve dijî, leheng jî vî
rengê jiyana mirovî di nava xwe de vedihewînin. Romannivîsên mezin, ev taybetmendiya lehengan baş fahm kiriye.
Kategorîzekirinên psîkolojiya populer li
rastiya jiyanê nayên, di wêjeyê de jî eve
dibe nîşana qelsiyeke berbiçav.
Di romana kurdî de heger em bala
xwe bidin çend mînakan, em ê bibînin
ku lehengên me ji vê taybetmendiya
sereke ya ku dê wan jîndar bike bêpar
hatine hiştin. Lewre, nivîskar ji lehengên xwe hez dikin û dixwazin ku em
jî ji wan hez bikin.
Li cem Mehmed Uzun, weke ku me
di gotarine din de jî behs kiriye, Memduh Selîm yê Siya Evînê û Celadet Bedirxan yê Bîra Qederê nikarin xerabiyê
bînin bîra xwe, lewre ew ne Mr. Bloomê
James Joyce in. Digel ku kesên rasteqîn
û dîrokî ne jî, vebêjerên van romanan
ew bi tenê ji hêlên wan yên baş an jî
derbeder ve dîtine. Eynî mîna lehengê
Firat Cewerî yê bi navê “Nivîskar” ku di
romana Lehî kesekî îdealîzekirî ye, digel
ku weke karîkaturekê safik e û cihê
pêkenokan e. Ew nivîskar xwe dide ber
Dostoyevskî, minneta xwe dike ku kurd
xelatan nadin wî; dibêje ku wî ev ziman
ji nû vejandiye û axir di çavên lehengan
re li Nivîskar tê niherîn. Kevnegerîllaya
ku lehengeke romana Ez ê Yekî Bikujim
e û her weha di romana Lehî de jî heye,
axir dide pey nivîskarê romanê û pê re
diçe Swêdê.
Cewerî mesele vajî fahm kiriye. Ne
ku leheng divê bibin heyranê nivîskêr
û wî bi me bidin naskirin, lê belê divê
nivîskar lehengan bi me bidin naskirin.
Erê, Dostoyevskî pîvan e, lê em fikir û
ramaneke kûr li cem Nivîskarê nava romana Lehî nabînin. Ji ber wê ye ku me

got ku “safik” e. Her weha sîmulasyona
rewşenbîrî û romannivîsiyeke giran dike
ku mirov sedemên wê di nava romanê
de fahm nake. Nivîskar komîk e, kenê
mirov pê tê, mirov dibêje qey karîkatur
e, lê Cewerî ciddî ye û pirsgirêk jî di vira
de dest pê dike. Lewre, îdealîzekirina
wî lehengî ancax dikare hêvî û fantaziya
nivîskarê romanê bi xwe be. Wekî din,
Cewerî di herdu romanên xwe de jî bi
awayekî ecêb girrê xwe yê li hember
civaka kurdî nîşan dide. Temo dixwaze
bajêr bişewitîne (Ez ê Yekî Bikujim),
Nivîskar gazindan ji civaka kurdî dike
(Lehî), lê nivîskar ji Dîanaya kevnegerîlla
re dibêje te xwast ji bo vî milletî canê
xwe feda bike, lê ev millet her roj ji sibê
heta êvarî baz ser te dide (Ez ê Yekî
Bikujim). Lewma Dîana axir bi nivîskêr
re diçe Swêdê û terka welêt dike û dide
ser rêya wî. Hingê, hemû senaryo hatiye danîn: Civaka kurdî kevneperest û
cahil e û xatirê kedê nizane, lewma divê
mirov li dûrî vê civatê bisekine.
Di vê helwêstê de, xeletiyek heye.
Civata kurdî xatirê xwendeyan digire,
her weha xatirê wan kesan jî digire ku
ked dabin, bedel dabin, berhem dabin.
Lê belê, gelekî normal e ku civak bi şik
li wan kesan binihêre ku di berhemên
xwe de sirf pesnê xwe bidin û biçin ser
sifreya dewletê û bi qurretî behsa nirxên civak û siyaseta kurdî bikin. Hingê,
Cewerî jî dê mîna Flaubert bibêje
“Nivîskar ez im, Temo ez im, Dîana ez
im” û ew ê jî mîna Dostoyevskî beşekî
takekesiya xwe li Temo bar bike û
beşekî jî bi rêya Dîanayê nîşanî me bide;
lê gava ku dilê wî rehet nebe û narsîsîzma xwezaya nivîskariyê têr nebe, ew
ê bi xwe jî weke nivîskarekî ku Nobelê
heq dike bikeve nava romanê û xwe
bişîbîne Dostoyevskî.
Du fenomenên nava wêjeya kurdî
hene ku dişibin karîkaturan ku yek
jê Firat Cewerî ye û yê din jî Lokman
Polat e ku bi kodnavan tiştan li ser xwe
dinivîse, mîna Senar Şahîn û Gulîzar
ku bi van navan pesnê Lokman Polat

hatiye dayin, lê digel ku me gelekî lê
pirsî jî kes nizane bê ev kî ne. Eve hemû
berhemên narsîzm û frustrasyona
çend nivîskaran e û peywendiya wê bi
wêjeyê û rewşenbîriyê ve nîne. Wêje û
rewşenbîrî karekî ciddîtir e.
Heman helwêst li cem Mehmed
Uzun jî, di romana wî a bi navê Ronî
Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê de hebû.
Nivîskarê romanê bi xwe diket nava
romanê û bi Kevoka lehenga romanê re
diket nava danûstendineke weha ku bi
me dida fahmkirin ku şoreşgerên kurd
û tevgera kurdî bi hişmendiyeke şaş
tev digerin û ji lewma Kevok di dawiya
çîroka xwe de nameyan ji nivîskêr re
dişîne û dixwaze bide ser rêya wî. Di
wê romanê de jî nivîskar weke kesekî
îdeal hatiye destnîşankirin. Navê vê
egosentrîzm e ku nîşaneke narsîzmê ye,
lê belê li ser sîmulasyon û xapandineke
rewşenbîriya kûr ya derewan hatiye
avakirin. Lewre, di herdu lehengan de
jî ku nivîskar in û tev li nava romanan
dibin, em nivîskaran weke kes dibînin,
lê belê di herduyan jî kûrahiya ramanî û
rewşenbîrî û ne jî wêjeyî xuya nabe.
Herçî Firat Cewerî ye, ew ne bi tenê
nivîskariya xwe îdealîze dike, her weha
tercîhên xwe yên siyasî jî weke tercîhên
îdeal pêşkêş dike. Ji ber wê ye ku di
romana Ez ê Yekî Bikujim de, kevnegerîllayek dibe fahîşe û Temo yê ku 15 salan
di zindanê de maye, dixwaze heyfa
xwe ji bajêr hilîne û nivîskarê romanê
yê rastîn axir diçe TRT6’ê û ji wira bi
qurretî behsa şoreşgerên kurd dike yên
ku canê xwe di şevereşan de feda dikin.
Weke ku me got, heger Gogol bûya, dê
romaneke henekokî ji vê serboriya Firat
Cewerî û Lokman Polat derxistaya û Rojnivîska Dînekî binivîsandaya ku tê de wî
lehengê ku kes guh nadiyê bawer dike
ku ew qralê nû ye lê hê kes pê nizane.
Yên me jî bawer dikin ku ew Nobelê heq
dikin, lê kes xatirê wan nizane. Ya xirab
ew e ku ew di vê helwêsta xwe de ciddî
ne, henekan nakin. Jixwe henek û pêkenok jî ji wira û bi şûn de dest pê dike.
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Romana jiyana azad û tolhildana hezar salan
H.Halit Alaçati
Romanek di rûpelên wê de navê bi
hezaran nemiran, bi hezaran berxwedêrên zindanan, artêşên ji bo azadiyê şer dikin, bi deh milyonan welatparêz li ser sond dixwin, ramaneke
mirovahî feyz û hêviyê jê digire.
Gelek û civakbûyîn afirand, hemû
hêmanên ji bo civakbûnê îcad kir,
bingeha huner, endezyarî, wêje, zanist,
bawerî, siyaset, çandinî û aboriyê avêt.
Îro li gorî pergala cîhanê weke welateke
bênav û nasname ye. Nirxên afirandî
ji hêla dagirkeran û piştgirên wan ên
navneteweyî ve hatine talankirin û
dizîn. Dîrokek bi zêr hatiye nexşandin, îro di bin piyên dagirkeran de tê
perçiqandin. Zarokên Kurdistanê bi
zimanê dijminê xwe tên perwerdekirin,
bi çanda wan a serserî tên mezinkirin
û bi vî awayî tevkujiyek çandî, civakî û
dîrokî tê meşandin. Dagirker û êrîşkar
ji bo Kurdistanê di bin nîrê koletiya xwe
de bihêlin hemû rêbazan bi kar tînin
û welatiyên Kurdistanê weke artêşên
koleyan bi kar tînin û didin xebitandin.
Tişta ji her tiştî kambaxtir gelê di
dîrokê de bi afirînerî, jîrbûn û cengaweriya xwe derbasî rûpelên dîrokê
bûbû, di nav neçariyek mezin de dijiya.
Weke berxa li ber kêrê bêzar û bêmecal
mabû. Serî li ber qedera ji hêla dagirkeran ve hatibû destnîşankirin tewandibû û xwe li ber rehma wan hiştibû. Ne
dikaribû bilive û ne jî dikaribû îtîrazî vê
qedera kambax bike. Ne xwedî nêrîn,
raman û hişmendiyeke rizgariyê, ne
jî xwedî hêz û baweriya pêşerojê bû.
Ne dikaribû hêviya mûcîzeyekê jî bike.
Bi her awayî ve xwe ji kêrê re amade
kiribû û texlîda miriyan dikir. Êdî ne
dikaribû xeyal bike ku dê bikaribe wekî
hemû mirovahiyê bibe xwedî kesayet,
maf, welat û azadî.
Xeyalan guherandibûn
Dagirkeran û xwediyên wan bi gelê
kurd dabûn qebûlkirin ku bêwelat,
bênasname, bêçand, bêdîrok û
bêbawerî ne. Xewnên gelê qedîm veguherandibûn kabûsan û xeyalên wan veguherandibûn çîrokên komkujiyan. Êdî
ji bo gelê Kurdistanê xeyalkirina jiyanek
weke ya hemû mirovan jî zêde dihat
dîtin. Fîtikên wan, bêwêjin wan, stranên
wan, kilamên wan, cil û bergên wan,
xwarin, çand, huner û dîroka wan tev
weke nexweşiyekê hatibû pênasekirin.
Nêzîkbûna van nirxan kiribûn hinceta
girtin, kuştin û komkujiyê. Di encama
çîrokên komkujiyê, xewnên kabûsî, zilm
û zordariya dijmin de her kes ji nirxên
mirovahî afîrandî, welatê civakbûyîn û
mirovahî pêk anî, direviya.
Bi armanca xelasbûna ji komkujiya
fizîkî tenê rêyek danîbûn pêşiya gelê
Kurdistanê; ew jî reşkirina nirxên kurdistanî, reva ji wan û şibiyana dagirkeran

bû. An dê bibana tirk, ereb û fars an jî
dê komkujiyên di çîrokên wan de bihatina serê wan. Yek bi yek, kom bi kom, ref
bi ref ji Kurdistanê û nirxên kurdistanî
direviyan û hewl didan vegerin dagirkerên xwe. Fikirîna kurdek û Kurdistaneke azad weke şerma herî mezin a
cîhanê di mejiyê gelê bindest de hatibû
nexşandin. Êdî ew jî bi qasî dijminên
xwe bawer bûn ku kurdê azad û Kurdistana azad xeyal e. Gotinên, “Bi dewletê
serederî nayê kirin”, “Kurd nikarin xwe
bi rê ve bibin” û “Kurd serbixwe bibin
jî dê di du rojan de serê hev bixwin” ji
nifşekê derbasî nifşên din dibûn.
Kesek derket
Hemû çîrokên wan ên serkeftinê
hatibûn jibîrkirin. Gotin, ziman, çîrok
û destanên wan teva vegeriyabûn
hewarên komkujî, êş û janê. Ji bo janê
nekişînin êdî çîrokên xwe jî nedigotin.
Hewl didin hemû çîrok û destanên
xwe, dîrok û zimanê xwe ji bîr bikin.
Ketibûn dafikek wisa bi çar lepan xwe
bi benê dijminan ve digirtin. Koka xwe
ya 15 hezar salî bi fars, ereb û tirkên
di temenê neviyên wan de bûn ve girê
didan. Bi qasî xwe bi benê dagirkeran
ve digirtin ew qas biçûk, nekir, bêzar,
reben, jar û tune dibûn. Dafik kêlî bi
kêlî li dora wan dişidiya û qirik li wan
zeft dikir. Dema mirovahî ber bi çarêka
sedsala 20’emîn ve diçû, hatibûn asta
fetisînê. Lê mecal û hêza wan a ku hewl
bidin nefesa dawî bigirin jî tune bû.
Dijmin û dagirkerên Kurdistanê

weke serxweşan bi kêf û şên bûn.
Kenên serkeftinê diavêtin. Êdî kes
nedikaribû û ne jî diwêribû behsa
navê kurd û Kurdistanê bike. Her tişt
qediyabû, gelê hemû nirxên mirovahiyê
afirandibû û welatê wan ê wargeha
mirovahiyê ji rûpelên dirokê winda
dibûn. Êdî xelasiya wan nepêkan bû.
Dagirker ew qas bi vê bawer bûn, gora
kurdan li ser çiyayên Kurdistanê çêdikirin û li ser kêliya wê nivîsa, “Kurdistana
xeyalî li vir miriye” dinivîsandin. Di demek wiha de kesek derket, kesek ciwan,
kesek tenê, kesek hêza diya wî, bavê wî,
malbata wî, cîranên wî, civak û gelê wî
hatine dizîn. Kesek ziman, çand, huner,
ax û jiyana wî hatiye dizîn.
Biryara tolhldanê
Kesayetek ji hevoka “Kurdistan
mêtingeh e” pêvetir tiştek wî yê din
tunebû. Lê di heman demê de kesayetek di dilê wî de hezkirinek mezin
a ax, welat, çand, ziman, bawerî û
nasnameya kurd û Kurdistanê heye.
Kesayetek qedera koletiyê lê hatiye
birîn red kiriye û li dijî vê qederê ala
serhildanê rakiriye. Kesayetek sondxwarî û sozdayî ku gelê hatiye kolekirin,
azad bike. Kesayetek li dijî jiyana dagirkeran rewa dîtî, rêgeza “Ey jiyan an ez ê
serkeftinekê ji te re bibexşînim an jî ez ê
te tune bihesibînim” danî. Kesayetek li
ser rewşa kurd û Kurdistanê pênaseya,
“Li welatê nan em muhtacî pariyek nan
kirin” anî ziman û biryara tolhildana vê
rewşê dayî.

Kesayetek, neteweyek ji xweliya wê
afirandî, di 27’ê mijdarê de li gundek
biçûk ê navçeyek biçûk a paytexta
welat Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)
bexşandî dîrok, jiyan û mirovahiyê kir.
27’ê Mijdarê destpêka vejîna gelek li ber
mirinê ye. Biryara paşve girtina hemû
nirxên ji kurd û Kurdistanê hatine dizîne.
Vîna ji nû ve mirovbûn, ji nû ve kesayetbûn, ji nû ve civak û netewbûnê ye. Li
dijî rebenî, belengazî, jar û perîşaniyê;
baweriya bi hêzbûn, ji xwe, nêrxên xwe,
dîrok, civak, çand û welatê xwe hezkirinê ye. 27’ê Mijdarê kokberdana nava
kûrahiyên axa Kurdistanê û xwe gihandina hêza 15 hezar sal berê ye.

na romana dawî lê nehatî, destana
lehengên ji nifşê xwedawendan, şerê
bahoza vejînê ye. Romana jiyana nû
îro dikeve temenê 45’an. Romanek di
rûpelên wê de navê bi hezaran nemiran, bi hezaran berxwedêrên zindanan,
artêşên ji bo azadiyê şer dikin, bi deh
milyonan welatparêz li ser sond dixwin,
ramaneke mirovahî feyz û hêviyê jê
digire. Romana welatê winda ji nû
ve weke modela mirovahiyê derbasî
rûpelên dîrokê kir. Romana gelê li ber
mirinê cardin weke 15 hezar sal berê
anî asta pêşengên mirovahî û cîhanê;
nirxên hatine dizîn û talankirî ji destê
dijmin û dagirkeran derxist û radestî
xwediyên wê kirî.

Rêya derketina ji dojehê
Ligel hemû êrîş, zilm û zordariya
bêhişkirin, bêbîrkirin, bêbawerîkirin
û bêhêvîkirinê hemleya xwe naskirin
û xwebûnê ye. Bi dîroka xwe re li ser
bingehek rast têkilî danînê ye. Xwe
weke parçeyek axa xwe û axa pîroz
jî weke hebûna xwe dîtinê ye. Li dijî
qelsî, tirs û xofê; raperîna wêrekiyê
ye. Şikandina nîrê koletiyê, teqandina
kelehên tirsê yên di mejiyan de û meydanxwendina dagirker û dijminan e.
Navê guleya li eniya dijmin hatiye xistin
û destpêka tola hezaran salan e. Sibeha
ji nû ve û bi awayek azad ji dayîkbûna
zarokên welat e. Pêngava jiyana azad û
bi rûmet e. Rêya derketina gelekî ya ji
dojeha dagirkerî; ronahiya jiyan, welat
û civakek nû ye.
27’ê Mijdarê dîroka destpêkiri-

Li mirovahiyê pîroz be
Hezar silav ji wê kesayeta xwe bi milyonan rapêçayî, hezar silav li nivîskarê
vê romanê, hezar silav li nemirên,
berxwedêr û şopdarên vê romanê. Silav
li 27’ê Mijdarê roja destpêka romana
jiyana nû. Silav li têkoşîna destêpka
paşvegirtina hemû nirxên ji kurd û
Kurdistanê hatine dizîn û talankirin. Lê
roman hêj neqediyaye. Naqede jî. Heta
siya dagirkeran li ser axa me hebe dê
bê nivîsandin. Heta hemû dar, kevir, pel,
av, rûbar, çiya, deşt û zozanên welat
bi felsefeya Rêberê Gelan Abdullah
Ocalan bixemilin dê ev roman berdewam bike. Roja vejînê, roja rûmetê, roja
destpêka azadiyê, roja tolhildanê li gelê
kurd û hemû gelên bindest ên cîhanê û
mirovahiyê pîroz be.

rêxistinên hiqûqî yên sivîl. Lê hê ne diyar
e ku wê ev lijne ji çend endaman pêk
bê û çend endamên wê ji wezaretê bin
û çend endamên wê ji baro û rêxistinên

hiqûqî yên sivîl bin.
Her wiha hê ne diyar e kîjan baro û
rêxistinên hiqûqî yên sivîl vê guhertinê
çawa pêşwazî dikin.

Dixwazin darbeyeke din li AYM’ê bidin
Navenda Nûçeyan
Desthilata AKP-MHP’ê ku bi fermana wê
der barê siyasetmedar û kesên birêxistinkirî de biryarên “hiqûqî” tên dayîn,
dest bi amadekariya mudaxaleyeke din a
darazê kir. Li gorî nûçeyên ku di nav hefteyê de hatin dayîn AKP-MHP ji bo kêmkirina serlêdanên takekesî yên li Dadgeha
Destûra Bingehîn (AYM) amadekarî dikin
ku bi pêşnûmeqanûnekê paketeke nû ya
darazê pêşkêşî meclîsê bikin.
AKP-MHP, plan dikin ku bi vê paketê
pergala serlêdanên takekesî yên ji bo
binpêkirinên mafan ên li AYM’ê biguherînîn û Lijneya Pêşlêkolanê ava bikin.

Li gorî agahiyên ku hatin wergirtin, AKPMHP, ji ber ku mafê serlêdana takekesî
weke “venêrîna qanûn” û “meqama
temyîzê” dibînin û girankirina karê
AYM’ê ya ji ber van serlêdanan, pêwistî
bi guhertineke bi vî rengî dibînin.
Di vê çarçoveyê de AKP-MHP li ser
guhertinê bixebitin û di mehên pêş de
wê paketa amade bikin pêşkêşî meclîsê bikin. Lê weke guhertinên beriya
niha di vê guhertinê de jî AKP-MHP bi
niyeteke xerab serî li vê guhertinê didin.
Lewre bi armanca kêmkirina serlêdanên
takekesî yên ne “pêwist” armanc dikin bi
sekreterya Wezareta Dadê “Lijneya Serlêdanên Takekesî” ava bikin. Wê ev lijne

dosyayên ku şertên wan ên serlêdanê
tunebûn neşîne AYM’ê û li xwediyên
wan vegerîne.
Bi vê serlêdanê AKP-MHP xwe dikin
şûna AYM’ê û dixwazin êdî di asta herî
bilind de mudaxaleyî darazê bikin. Bi
guhertina ku ew dixwazin pêk bînin
wê êdî li şûna darazê ew ê biryara
serlêdanên takekesî yên li AYM’ê bidin.
Lewre Wezîrê Dadê endamekî hikûmetê
ye û wê serlêdanên takekesî bikevin bin
kontrola desthilatê. Tevî ku armanc ev e
jî AKP-MHP’ê vê qebûl nakin.
Bi armanca ku vê gumanê ji holê
rakin plan dikin ku di vê lijneyê de
weke endam cih bidin nûnerên baro û
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Xweşkanî
Felemez
Ulug
Di 13’ê mijdarê de li navçeya Beyogluyê
ya Stenbolê teqîneke bombeyî pêk hat.
Di encama vê teqînê de 6 kesan jiyana
xwe ji dest dan û 81 kes jî birîndar bûn.
Desthilata faşîst a AKP-MHP’ê piştî teqînê dîsa qedexeya weşanê ragihand.
Wezareta Karê Hundir a tirk ji bo
bûyerê zêdetir şîlo bike bi vê qedexeyê jî bisînordar nema. Wezîrê faşîst
Suleyman Soylû ku bi dijminahiya li
dijî gelê kurd radibe yekser Rêveberiya
Xweser a Bakur-Rojhilatê Sûriyeyê kir
hedef. Soylû got, “Kujer berî çar mehan
di ser Efrînê re bi rêyên qaçax ketiye
Tirkiyeyê.” Suleyman Soylû bi agahiyên
pêşî dayî senaryoya wan bi xwe amade
kiriye raxist ber çavan.
Wezîrê faşîst bi heman argûmanan
hewl da bûyerê berovajî bike û bi vê teqînê gelê kurd reş bike. Jixwe medyaya
hawiz a deweleta tirk jî bêyî ku bikeve
nava lêpirsînekê yekser êrîşî gelê kurd
û tevgera azadiyê kir. Di vê mijarê de
ji aliyê kes û saziyên qaşo xwe pispor
pênase dikin ve senaryoyên cuda cuda
hatin rojevê. Hemû nêrîn jî di parelelê
axaftinên Soylû de şekil digirtin. Jixwe
ev jî diyar dike ku ev êrîş bi çi baldariyê
hatiye plankirin û birêvebirin.
Ji destpêkê ve raya giştî ya derveyî
welat, partî û saziyên demokratîk biguman nêzî îdîayên Suleyman Soylû bûn.
Dû re jî derket holê ku têkiliya kesên
wekî bombekar nîşan didin û bi serokê
MHP’ê yê Navçeya Basa ya Şirnexê
Mehmet Emîn Îlhan re heye. Balkêşiyeke din jî tevî derket holê ku serokê
MHP’î bi bombekar re axiviye jî polîsan
ew binçav nekir û tenê ji bo îfadeyê ew

Siyamed
Sîpan
Roja 20‘ê Mijdarê Roja Navnetewî
ya Mafên Zarokan e. ji ber ku di sala
1989‘an de Konvensiyona Neteweyên Yekbûyî ya ji bo parastina mafên
zarokan hatiye pejirandin û mohrkirin,
ev roj weke Roja Navnetewî ya Mafên
Zarokan hatiye îlankirin.
Ev konvensiyon ji 54 xalan pêk tê.
Çend xalên vê konvensiyonê wiha ne:
Her zarok mafê wî/wê heye ku
perwerdeyê werbigire.
Her zarok mafê wî/wê heye ku
tenduristiya wî/wê bi her şêwazê were
parastin.
Her zarok mafê wî/wê heye ku ji
kedmêjiya aborî were parastin. Tu zarok
divê ji ber zayendiya xwe tundî lê neyê
kirin û neyê dezavantajkirin.
Her zarok mafê wî/wê heye ku

Sûc jî û sûcdar jî diyar in
vexwendine emniyetê.
Lê tevî ku bûyer êdî zelal bûye jî
dewleta tirk bi hemû derfetên xwe
hewl dide îdîayên Soylû piştrast bike
û bûyerê biavêje ser aliyên kurd. Her
kesê ku Tevgera Azadiya Kurd ji nêz ve
dişopîne dizane ku ev çalakî bi tu awayî
ji aliyê wê ve nahatiye kirin. Tevgera
Azadiya Kurdistanê çi dibe bila bibe
sivîlan nake hedef ji aliyê din ve ew
berpirsyariya çalakiyên xwe radike.
Jixwe Fermandariya Biryargeha Navendî ya Parastina Gel, Fermandarê Giştî
yê HSD’ê Mazlûm Ebdî, Berdevkê Fermî
yê YPG’ê Nûrî Mehmûd, Hevserokatiya
Konseya Rêveber a KCK’ê bi daxuyaniyan desthilata faşîst a AKP-MHP’ê
derewîn derxistin. Piştî van daxuyaniyan
gumanên li ser îdîayên Suleyman Soylû
zêdetir bûn. Çima raya giştî biguman
nêzî daxuyaniya dewleta tirk bû?
Bêguaman di dîroka nêz a dewleta
tirk de bûyerên Gara Enqere, Amed û
Pirsûsê hene. Beriya van bûyeran dîsa
rayedarên dewleta tirk li gelê kurd gef
dixwarin. Piştî van gefan di mîtînga
HDP’ê ya Amedê û li dijî avahiyên wê
yên li herêma Çûkûroavayê êrîş pêk
hatin. Şêwazê teqîna Stenbolê gelo
çiqas ji van êrîşan cûda ye? Cudahiyek
tenê heye. Girtina qaşo faîla teqînê jina
bi navê Ehlam El Beşîr e.
Ji derveyî girtina Ehlam El Beşîr ku
çiqas bi vê teqînê re têkîliya wê heye jî
tam nayê zanîn, tu tiştekî teqîna li Stenbolê û yên din ji hev cuda bike nîne. Ji
ber van sedeman şik û gumanên pir xurt
hene ku ev çalakî ji aliyê hin şaneyên
veşartî yên MÎT’ê ve hatibe kirin. Dema

mirov daxuyanî û agahiyên der barê teqînê de tên parvekirin dinêre, ev nêrîn
hîn xurttir derdikeve pêş.
Bi vê teqînê re girêdayî divê tekîliya
dewleta tirk û rêxistinên terorîst ên ku li
herêmên dargirkîrî yên mîna Efrîn, Idlib,
Cerablûs, Serêkanî û Grêspî jî bên dîtin.
Bi taybet li herêma Efrînê piştî di nava
van komên çete de hin pevçûn derketin û şûn ve qirêjiya ku dewleta tirk
li van herêman kiriye hîn zelaltir hate
dîtin. Ji gelek aliyan ve tê zanîn ku li van
herêman dewleta tirk a faşîst hewl da
ku hin komên di qada navneteweyî de
zêde hatine reşkirin û bi kiryarên xwe
yên terorîstî tên naskirin, bi armanca
xwe derxe paqijiyê û xwest têkiliya xwe

ya bi wan re qût bike. Lê di nava dewletê
bi xwe de hin kes naxwazin têkîliya xwe
bi van koman re qut bikin. Lewma teqîna
Stenbolê dibe ji aliyê wan kesên ku pitşgiriya van koman dikin ve hatibe kirin.
Têkildarî teqîna Stenbolê gelek
senaryoyên cuda hatin nivîsandin. Ji
van senaryoyan a herî rast û bêşik ew
e ku ev teqîn ji aliyên hin kesên di nava
dewletê de ne ve hatiye plankirin û
birêvebirin. Armanc çi dibe bila bibe ji
ber vê rewşê rayedarên dewletê berpirs
in. Binpêkirina mafên mirovan heye û
gelek kes bûne maxdûr. Rejîma faşîst
a AKP-MHP’ê li şûna derkevin ji gel
lêborînê bixwazin, hewl didin di nava
civakê de cudahiyê çêkin. Bi taybet

Zarokên kurd û mafên wan!
navekî bigire.
Her zarok mafê wî/wê heye ku fikra
xwe azad bibêje.
Dema em hinek li “hejmar, dane,
rastiyan“ binêrin ev encam derdikeve
pêşberî me:
Li cîhanê ji her pênç zarokan yek
jê di nava şer de mezin dibe û bi giştî
420 milyon zarok li heremên şer û
pevçûnan mezin dibin.
Ji sedî 50’yê penaberan zarok in û ji
ber şer an jî tundiyê penaber bûne.
Yek ji 3 zarokên li Afrîka mezin dibin,
birçîbûnê dibînin.
Li tevahiya cîhanê zêdetirî 264 milyon zarok û ciwan naçin dibistanê.
Li tevahiya cîhanê her sal zêdetirî
milyarek zarok bi tundî û kedmêjiyê re
rû bi rû dimînin.
Li tevahiya cîhanê nêzî 250 hezar
leşkerên zarok hene.

Gelek keçên jin ku temenê wan negihîştiye 18‘an neçarî zewacê tên kirin.
Nêzî 15 milyon zarok ji bo “koletiya
modern” tên bi karanîn – weke mînak
xizmeta malên dewlemendan dikin.
Hejmar ango daneyek din jî ku
mirovan diricifîne jî ew e ku li tevahiya
cîhanê ji her 5 deqeyan carekê zarok ji
ber şer, tundî, birçîbûn û şert û mercên
xirab jiyana xwe ji dest didin. Bêguman
daneyên wisa mirov gelek xemgîn dikin
lê rastiya li Kudistanê ji vê jî xirabtir e.
Li tevahiya Kurdistanê mafên
zarokên kurd tên binpêkirin. Zarokên
kurd an dibin armanca tundiya sîstematîk a dewletê yan jî ji aliyê malbatê ve
tundî li wan tê kirin û tên îhmalkirin. Gelek caran ji neçarî karên zehmet bi wan
tên kirin. Di vir de kedmêjiya aborî xwe
derdixîne pêş. Rewşa zarokên kurd li her
çar parçeyan gelek ji hev ne cudaye.
Li rojhilatê Kurdistanê rewşa
zarokên kurd hem gelek zehmet e û
hem jî şert û mercên jiyanê ji bo wan
gelek giran in. Her meh zêdetirî 100
zarok li Rojhilat û Îranê jiyana xwe - ji
ber nexweşî, şer, tundî û birçîbûnê - ji
dest didin. Di dema dawî de bi taybet
di dema Serhildana Rojhilat de rejîma
Îranê gelek kes kuştin. Di nav van kesan
de gelek zarok jî hene.
Li başûrê Kurdistanê diviyabû rewşa
zarokan gelek baş û cuda bûna, lê
mixabin rastî tiştekî dine. Ji ber ku li
Başûr ne sîstemek perwerdehiyê ya baş
heye ne jî mafên zarokan bizanebûn
tê parastin. Mixabin di vir de bandora
rêveberiya ku di bin destê malbatekê
de ye - gelek mezin e.
Li rojavayê Kurdistanê jî zarok ya bi
destê çeteyên tirkan an jî bi destê dewleta tirk tên kuştin. Dewleta tirk her roj
êrîşî Rojava dike. Di her êrîşê de zarok
birîndar dibin û tên kuştin.
Em werin ser birîna giran, werin ser

rewşa bakûrê Kurdistanê. Yek ji welatên
cîhanê ku herî zêde xeterî ji bo jiyan û
ewlehiya zarokan lê heye Tirkiye ye. Ev
bêguman sîstematîk bi destê dewletê
ve tê meşandin. Bi taybetî jî li bajarên
ku bi gelemperî kurd lê dijîn - kuştin
û tundiya li zarokan zêde ye. Ji destpêka avakirina komara tirk ve her tim
zarokên kurd bûne armanca êrîşan. Êrîş
ne tenê bi kuştin û birîndarî bi dawî
dibe, her wiha bi asîmlasyoneke sîstematîk û bi koçberiya ber bi bajarên tirk ve
mafên zarokên kurd tên binpêkirin. Bi
taybetî jî di dema desthilata AKP’ê de
ev kuştin û tundî gihîştiya asta herî jor.
Dema ku mirov li rewşê dinêre û dibîne
mirov dikare bi sedan mînakan bide.
Mînaka yekemîn ku em dikarin bidin
ew e ku desthilata AKP‘ê zagonek di sala
2020’î de derxist. Li gorî vê zagonê, kesên ku tecawizî zarokên keç kirine dikarin
bi wan re bizewicin û doz li wan neyê
vekirin. Her wiha ferz dikin ku mexdûran
bi tecawizkarên wan re bizewicînin. Lê
mixabin tevî nerazîbûnên hatin nîşandan jî desthilatê ev zagon pejirand.
Mînakek din jî ew e ku li gora
raporekê, di nava salekê de li Tirkiyeyê
365 bûyerên binpêkirina mafên zarokan
pêk hatine. Bi gotinek din her roj binpêkirinek pêk hatiye.
Mînakek din ku rûyê mirovan
dişewitîne jî ew e ku li gora Googleyê li
cîhanê herî zêde li Tirkiyeyê pornografiyên zarokan tên temaşekirin. Ev rastî
rewşa derûnî ya li Tirkiyeyê baş radixe
ber çavan.
Yek ji dewleta ku herî zêde zarok lê
kar dikin û kedmêjiya zarokan lê heye
Tikiye ye. Gelek zarok li ser karên sezonî
û erdan, gelek ji wan jî li kargeh û şîrketan di bin şert û mercên gelek xirab
de mezin dibin.
Mînakek din ku mirov dikare bide jî
ew e ku niha li girtîgehên Tirkiyeyê bi

şefê şerê taybet Suleyman Soylû ji roja
bûyer qewimiye ve heta niha tekane
armanca wî reşkirina gelê kurd e. Tifaqa
faşîst a AKP-MHP’ê di vê rewşa kaotîk
de hewl dide wek her carê li ser xwîna
hatiye rijandin desthilata xwe xurt bike.
Di halê heyî de êdî sûc û sûcdar diyar
in. Divê li dijî van binpêkirinên derqanûnî û sûcên li dijî mirovahiyê gel û
aliyên demokratîk xwedî helwest bin. Êdî
pir aşkera ye ku ev dewleta kifnikî êdî ne
pêkan e ku ji bo berjewendiyên gelan
bikaribe tiştekî bike. Hemû hewldanên
wê ji bo xurtkirina desthilata xwe ye.
Lewma divê gel ji vê desthilata ku bi
kuştinan xwe li ser gel ferz dike re êdî
bibêje bes e!

sedan zarok hene. Hinek ji wan ji ber
“cezayên” dayikên xwe girtî ne û hinek
ji wan jî ji ber ku kurd in bi zanebûn tên
girtin û nayên berdan.
Her wiha dîsa gelek zarok ji ber
tundî û şer jiyana xwe ji dest didin. Hin
daneyên vê der barê de yên di navbera
salên 2011 û 2021’an de dikarin wiha
bên rêzkirin:
73 zarok bi guleyên polîs û leşkeran
jiyana xwe ji dest dane.
62 zarok bi teqînên bombeyî jiyana
xwe ji dest dane.
39 zarok bi teqînên kemînan jiyana
xwe ji dest dane.
33 zarok di nava şer de jiyana xwe ji
dest dane.
18 zarok bi maşîneyên zirxî yên polîs
û leşkeran jiyana xwe ji dest dane.
9 zarok di çalakiyan de bi guleyên
polîsan jiyana xwe ji dest dane.
Ji van daneyan diyar dibe ku di
nav 10 salan de tenê 18 zarok ji ber
ku maşîneyên zirxî yên polîsan li wan
qelibîne jiyana xwe ji dest dane. Ev
daneyên li jor didine xuyakirin ku mafên
zarokên kurd nînin.
Hêjayî gotinê ye ku di dema coronayê
de zext, tundî û bûyerên xirab li ser zarokan zêdetir bûn.
Peywira bingehîn a dayîk û bavan ew
e ku zarokên xwe biparêzin. Ev parastin
ne tenê li dijî kuştin, birîndarkirin, tundî
û zextan e. Her wiha parastina mafê perwerdê, mafê nasnamê, mafê fikra azad,
mafê tendûristiyek baş e jî. Her wiha divê
ku dayik û bav zarokên xwe ji madeyên
hişbirê û bişaftina ziman jî biparêze.
Ji ber ku zarokên me pêşeroja me ne,
ji kerema xwe re zarokên xwe biparêzin û
bi têgihiştin mezin bikin, da ku bibin kesayetên xwedî nav, xwedî nasname, xwedî
vîn û azadî. Ger em vê bi serkeftî pêk
neynin mixabin wê pêşeroja me tarî be.
Çavkanî:
UNICEF, UNHCR, Humanium
Wikipedia
Rêxistinên Parastina Mafên Zaroka û Alîkariya wan (SOS, IHD, Egitim-Sen)
Rojnameyên kurd, tirk, elman û ingilîz
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Mehmet
Oncu
Pêşiyên kurdan gotine; “Tê sotin nayê
gotin!” Çîroka vê gotinê jî weke gotinê
bixwe gelek balkêş e. Lehengê serpêhatiya wê Îskenderê Mezin, bi gotineke
din Aleksandirê makedonî ye. Dibêjin;
dema Îskenderê Mezin derdikeve sefera
mezin ya Rojhilat ku porê xwe bi kîjan
berberî dida kurkirin, ew berber dikuşt.
Çima ku di serê wî de du strû (qoç)
hebûne. Îskenderê Mezin ew strûyên di
serê xwe de weke sir qebûl dikir, nedixwest sira wî ji hêla hin kesên din ve bê
zanîn û aşkera kirin.
Efsaneya berberên ku diçûn gel wî û
bi şûnde venedigeriyan li dinyayê belav
bûbû. Dema ew dadiket qadekê bajarek
dagir dikir ku çiqas berber hebûn direviyan xwe vedişartin. Xizmetkarên wî berber nedîtin ku porê keyê xwe pê bidin
kurkirin. Dema Îskender tê Kurdistanê
piştî dorpêçkirin û dagirkirina şarekî
xizmetkarên wî lê dibin moz û li berberekî digerin. Dema bi zor û zehmetiyê
berber dibînin, bi şertê ku wî nekujin
û berber jî sira keyê wan nede der, wî
derdêxin hizûra Îskenderê Mezin. Gava
berber dest bi karê xwe dike, bi sosret
û şaşwazî dibîne ku weke ga du strû bi
serê Îskender ve hene. Bi şaş û çavlihewa dimîne, lê belê ji ber ku kuştin pêve
ye, nikare vê sirê aşkera bike.
Aşkeranekirina vê sirê di hinavê wî
de dibe kul. Berber bi wê kulê ji xwarin
û vexwarinê dikeve û her roj hinekî din
di bin bandora wê kulê de diperçiqe.
Mala wî radibe ser piyan, wî li ser bijîşk
û nojdaran digerînin, bê ka derdê wî çi
ye? Piştî demekê wî dibin cem nojdarekî xwedî aqil û navdar, nojdar ji wî
re dibêje;
- Derdê te çi ye? Berber dibêje;
- Tê sotin, lê nayê gotin! Nojdarê
xwedan aqil derdê wî fam dike. Dizane
ku di hinavê wî de sirek heye, lê ji ber
ku ew nikare wê sira kujer aşkera bike,
ji meraqa wê sirê re nexweş e. Nojdar
bi vê hişyariyê ji wî re dibêje;
- Ger ku wîsa ye, divê tu biçî, devê
xwe bikî aveke vala û rewanbar, sira ku
te disotîne divê tu di wê avê de bibêjî.
Ger ku ew sir demeke din di zikê te de
bimîne, wê te bikuje. Li ser rênîşandana
nojdar zilamê berber diçe ser aveke
vala û devê xwe dike avê û bi çiriya
dengê xwe kul û meraqa di zikê xwe de
ji avê re dibêje. Nesaxiya di hinavê xwe
de valayî wê avê dike, weke ku hemû
barê dinyayê ji ser pişta wî bê xwarê
rehet dibe. Kula di zikê berber de weke
tov dikeve avê, di rexê avê de aj dide,
mînanî du şiv leben(qamûş) dide der.

Serbest

Tê sotin nayê gotin!

Tê gotin ku ew leben ji kesên di qeraxa
wê avê re derbas dibin re dibêje; “Du
strûyê Îskenderê Mezin hene ha, du
strûyê Îskenderê Mezin hene…”
Erê gelî birano, ji ber ku axa xelkê
kurd xwedî rabûrdûyeke dûr û dirêje,
ew ax bi jimareke bêjimar bûye govanê
(şahîd) çîrok, serpêhatî û serboriyên
ecêb û sosret. Ji van serpêhatî û serboriyên ecêb hinek hatin gotin û nivîsandin ên hatî gotin û nivîsandin bûn
dîrok û di bîra gelê kurd de man. Hinek
nehatin gotin û nivisîn, ew jî weke sir û
raz tevî lehengên xwe di tariya dîrokê
de wenda bûn û çûn. Ji van çîrokan yek
jî çîroka nifşê me yê xêrnedîtiye. Ger
ku serpêhatiya nifşê me neyê gotin,
vegotin û nivîsandin, kifr û jariya ku me
dîtî dê weke kula berberê Îskenderê
Mezin wê di zikê me de bibe pençeşêr,
ew pençeşêra ku li me peyda bûyî dê
bi riya genetîk ê ji nifşan derbasî nifşên
din bibe û here.
Hîn ku em neketine nav kûriya

mijarê divê ez di serî de nifşê me bi we
bidim nasîn. Weke tê zanîn li dinyayê
nifşekî ku bi şêwaza “nifşê 68’an” dihat
binavkirin hebû. Şohreta vî nifşî di ser
sînor û tîxûbên welatan re werkiribû.
Ew nifş, nifşekî kûrewî bû û wî nifşî sûda
xwe ji şoreşa Kubayê wergirtibû. Lew ku
di wê serdemê (1968) de nifşê 68’an li
rûzemînê dinyayê bayê azadiyê lîlandîbû.
Ew bayê ku ji fikr û raman, çalakî
û hewldanên wan firdayî bandoreke
mezin li ser êl û gelên dinyayê kir. Êl û
gelên dinyayê bi bandora wî bayî gelek
maf û destkeftiyên giranbûha bi dest
xistin. Di wê navberê de textê gelek
tîran û nobranên li desthilatdariyê
hejiya. Mixabin li Tirkiyeyê jî yên li ser
navê şoreşê derketin rê (nifşê Denîz
Gezmîş, Mahîr Çayan, Îbrahîm Kaypakkaya û hwd.) ji hêla rêveberiya komarê
ve hatin girtin, kuştin û darvekirin.
Bêguman sîtav û şewqvedana vî nifşî
bandorek li ser xelkên kurd jî kir. Her
wiha di nav kurdên bakur de hêz û

saziyên weke (Ocaxa Kurdên Şoreşger
ên Demokrat) DDKO derketin holê. Paşê
vê saziyê weke darek bi kok şaxveda û
gelek saziyên din ji sîngê wê darê re şax
û çiqil vedan.
Saziyên weke Rizgarî, DDKD, Kawa
û hwd. derketin holê. Lê em ne ji wî
nifşîbûn! Me xwe li nav nifşê ji pey wî
nifşî dît. Şik tune ku nifşê me jî ruhê
xwe ji hewldanên nifşê 68’an distand û
çep bû. Hin hevalên me, bi sûda nifşê
68’an xwestin me jî wek “nifşê 78’an”
binav bikin. Belê şohreta nifşê 78’an
weke ya nifşê 68’an di ser tixûbên welatan re werne kir.
Wê demê em xortên kurdan, li
şar û warên kurdan ji nîveka dezgeyê
asîmîlasyon û otoasîmîlasyonê re
derbas dibûn. Komara Tirkiyeyê ya ku
wê demê nedikarî saziyên karkerên ku
xwe bi rêxistin kirine belav bike, dixwest
me bi riya perwerdeya li dibistanan ji
nasnameya bav û kalan biqetîne û bi
nasnameyeke çêkirî ve girê bide. Di
zarokatiya me de gelek mamosteyên ku
li Enstuyên Gundan (koy Enstûsû) îcazet
girtî hebûn, nifşê 68’an bandoreke pir
mezin li ser wan kiribû. Ji wan gelek
jî ji wî nifşî bixwe bûn ku rihê 68’an
bi wan re hebû. Ew saziyên bi navê
“Enstituyên Gundan” ku gelek şaîr û
wêjevanên navdar jî gihîştandibûn, di
sala 1953’yan de ji hêla bavê şaîrê navdar Can Yucel, Hasan Alî Yucel û yekê bi
navê Pertew Tongûç ve hatibûn damezrandin. Belê perwerde û destûrdarên
wê saziyê yên jêhatî tevî çepgirî û ruhê
xwe yê ji nifşê 68’an em asîmîle dikirin
û ji dezgeyê bişavtinê re diborandin.
Ew kesên şoreşger (!) li ser navê
şoreşê zimanê me wekî nîşana paşverûtiyê bi me didan nasîn û axaftina me ya
bi zimanê dayikê qedexe dikirin. Qedexeya wan a li ser zimanê me ne qedexeyeke sist û ji rêzê bû. Qedexeyeke xurt
û şidîbû ku ew dişopandin. Heta bi me
jî didan şopandin. Wan camêran wê
demê bi hişên xwe yên şoreşger dezgehekî wisa li me venebûn(dadabûn) ku
rêbaza wan li ser gelek hevalên me
bandora hingoftinê (fikrîsabît) pêk
anîbû. Ew hevalên me di jiyana xwe ya
ji wê pêve tu caran bi kurdî neaxivîn. Bi
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dayik û bavên xwe yên tirkînezan re jî
bi tirkî diaxivîn pirsên wan ên bi kurdî
bi tirkiya xwe ya nîvcoya netemam
dibersivandin. Mixabin ez bi dilekî soj
dibêjim; îro jî ew heval di nav wê trawmayê de bi wê tirkiya xwe ya netemam
dipeyîvin û bi kurdî naxivin.
Hîn ku cih hatiye ji bo nimandina
rengê trawmaya ku me borandî nîşanî
we bikim dixwazim serpêhatiyeke xwe
ji we re parve bikim. Belê gelek ders
û dîmenên balkêş di vê serboriyê de
hene, divê em bala xwe baş bidinê.
Şîret û sosretiya di vê serboriyê de ji
guhê xwe re bikin guhar.
Sal 1968 bû, li bajarê Adiyeman
(Semsûr), taxa Xarxarê Dibistana
Seretayî ya Şoreşê em xwandekarbûn. Temenê min 7 bû û yên hevalên
min ên polê jî li derdora 7’an bûn.
Ez xwendekarê pola duyemîn bûm.
Navê mamosteyê me Abdullah Qadioglû bû. Qadioglû xelkê Adiyemanê,
kurê Mehmûdê Qêdî bû. Mehmûdê
Qêdî û binemala wî hemû kurd bûn.
Di mala xwe de jî bi kurdî dipeyivîn.
Mamoste Abdullah Qadioglû ji bo me
him di polê de him li dibistanê him jî ji
derveyî dibistanê yanî li malan û kolanê
axaftina vî zimanî qedexe kirîbû. Hemû
xwendekar temîn kiribû ku “kî bi kurdî
biaxive (bi dayika xwe re jî), werin ji min
re bibêjin, ez ê yên bi kurdî axivî bidim
cezakirin” digot.
Wan deman xizanî û hejarî pir bû
û mal û malbatên me nedikarîn ji bo
me sol û kincên baş ku me ji sermaya
zivistanê biparêzin bikirin. Cotek solên
ku nimreyekê ji lingên min mezintir di
lingê min de bûn. Çenteyê min li gor
bejna min gelek gir û giran bû. Ji ber ew
ji xwişka min a 8 salan ji min mezintir
ji min re mabû. Min di wan kolanên
sar û zivistanê zemînê wan bi barîna
şiliyê heriyeke sor digirt de xwe bi zor
û zehmet digihand dibistanê. Rojeke
zivistanê ya sar ger ku ez ne şaşbim
rojek ji meha reşemiyê bû.
Gava min bi zehmetiya her roj xwe
gihand polê min fam kir ku ez çend
deqîqeyan dereng mame. Mamoste di
polê de bû û palmisaniya kî hatiye kî
nehatiye dikir.
- Mamoste serê xwe li maseya ber
xwe rakir, bala xwe da min û got: “Li
ber textê reş, li ser lingekî raweste!”
Bêçare min tevî wê cemidînê
çenteyê xwe da erdê û ez li ser lingekî
rawestiyam.
- Mamoste got: “Çenteyê xwe jî
hilde!”
Min çente hilda, mamoste berê xwe
da xwendekarên di polê de û ji wan re
got: “Hûn dizanin vî çi kiriye?” Hemû
xwendekaran bi hev re gotin: “Na!”
- Mamoste got: “Duh ber bi êvarê li
kolanê bi dayika xwe re bi kurdî axiviye.”
Her kes mat, metel û riwî, li rûyê
mamoste dinêriya.
- Mamoste got: “Çav û guhê min li
her derê hene, bila haya we jê hebe.”
Bêguman min nizanîbû kî li mîxê min
xistiye. Hevalê min kurê cîranê me X,
ez tê venebûm ku ew di siraya xwe de
rûniştîbû, pîs pîs li min dinêriya û bi min
dikeniya. Şik nîne ku têvenana (mixbîrî)
hevalê min ji bo wê rûdanê hewldaneke
normal bû. Dibe ku tiştekî min an hewldaneke min bi wî qehr hatibe wî jî bi wê
rêbazê heyfa xwe li min hilanî be. Bila
ew li wir be.
Niha min dîmenek raberî we kir. Divê
hûn biçin wê roja reşemiya sala 1968’an
ya sar û wê wêneya sosret di mêjiyê
xwe de vejînin. Gelî birano, zimanê me
yê ku weke şîrê dayika me helal û li me
qedexekirî û yê ku bi sebeba bikaranîna
vî zimanî me dide cezakirin kurd e. Kesê
ku ji bo axaftina zimanê dayikê hevalê
xwe têvenayî (îxbarkirî) kurd e. Yê ku bi
sebeba axaftina zimanê ku ji dayika xwe
hînkirî hatî cezakirin jî kurd e.
A niha ez dipirsim, ew çawa feqe û
li serê vî miletî hatiye dadan? Gelo ji vê
girantir qewimînek hatiye serê miletekî
din? Heke ku we got, “Erê, hatiye!”
pirsên min jî neman.
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Şar go senî
kêfweş bibo?
Dewletî mecbûrê şarî kêfweş bikerê.
Dewletî û di mîyanê dewletan de zî
hikumetî mecbûrê şarî kêfweş bikerê.
Hikumet destê kamî de beno wa bibo,
şaredarî destê kamî de bena wa biba,
walîtî, qeymeqamî, muxtarî, ferq nêkeno… Mecbûrîyetê ke ê şarê xwu kêfweş
bikerê. Ene heme welatanê raverşîyayan
de rêgeza yewîne ya. La Tirkîya de?
Mesela Tirkîya de, bajarê ke mîyanê
sînoranê Tirkîya de yê, mîyanê enî bajaran de rewşa merdiman senîn a? Bêrê
ma bawnê di bajaran ra.
Verî ma bawnê Amedî ra. Merdimê
ke bi heqdestê normalî bixebetîyo 5-6
hezarî lîra pere gêno. Ew go beşko bi
enî 5-6 hezarî lîra pereyan jiyaney xwu
dewam bikero?
Ma bi nimûneyan bawnê mesela ra
Amed de, hetê Hizûrevlerî de kîrayê
keyeyan dewrê 3 hezarî TL’yê. Seyrantepe Tokî de 3500 û corêrî yê. Bi kîrayê
keyeyî nîmeyê meaşî şî… Xura cayê zey
Dîclekentî de kîrayî çiqayê, ma qalî daxî
nêkenî…
Wesarê emsarî de kîloyê peynîrê
başî dewrê 60-70 TL bî, la hema serre
temam nêbîya eynî peynîr kîloyê cê 125130 TL yo. Di qatî bîyo zêde. La meaşê
joy nêbî zêde. Çîyê bînî zî bi eno awa yê.
Nimûneyê diyîne Stenbol ra yo
Par enî çaxî dikanê mehla de hakêke
dewrê 0,75 – 1 TL bî. Enka eynî dikanî
de eynî hakî bi 3 TL yenê rotişî. Hebê
nanê wişkî Stenbol de binê 2 TL ra bî,
enka eynî nan bi 5 TL yeno rotiş.
Kîrayê keyeyan par Stenbol de
pirsgirêk nêbî. Normal halê xwu de bî,
enka qezayanê zey Esenler, Zeytînbûrnû
de keyeyê tewr xirabî, ê qatanê cêrînan
4-5 hezarî ra kemêrî kîra çinî ya. Û
helbet cayê pîçeke başî tewr zêde yê.
Qezayanê zey Kadikoy, Bakirkoy, Beşîktaşî de zî endêke vayê ke xwu ra hewce
nêkeno ma qalî bikerê.
Temamê Tirkîya de par lîtreyê mazotî
dewrê 6-7 TL bî. Enka temamê bajaran
de dewrê 24-26 TL yo. Yanê 4 qatî bîyo
zêde. Meaş endêke bîyo zêde? Nê…
Bi kilmî ma vacê, meaşê merdimêke
qeybî jiyaney keyeyê cê bes nîyo. Yanî
gere keye de di tenî (pîreke û mêrde)
bixebetîyê, yan zî perîşanî go dewam
bikero. Ha, di tenî bixebetîyê zî feyde
nêdano, reyna zî ser bi ser go bieşkê
îdareyê xo bikerê.
Ma agêrî sere û persê xwu bikerê: Bi
enî awayî go merdimî senî kêfweş bibî?
Go keyeyan ra senî vengê huyayîşî, kêf
û şahî bêro?
Keyeyo ke nêşko debara xwu bikero,
go senî hizûr tede bibo? Keye de hizûr
çinê bo go welat de senî hizûr bibo?
Erê, dewletî mecbûr ê şarê xwu kêfweş bikerê, hizûr bîyarê mîyanê welatê
xwu. La eke nêşkê enîyan biyarê ca?
Ma tena hetê aborî ra çende
nimûneyî dayî, xwu ra hetê edalet û
hiqûqî, sîyaset, yewbîyîne ra zî hewce
nêkeno ma qalî bikerê. Di seserra
21’inan de rewşa Tirkîya anekîya.

Taksîm de ‘hesabê weçînitişî’ esto
Hêzanê şerê taybetî yê Tirkîya Taksîm de komployêk organîze kerd. Ê vera komelî gamanê terorîstan erzenê. Weçînitiş her ke nêzdî beno serebûtê winayênî zêdîyenê. Hêzê “nimitkî” amadekarîya şerî kenê
nêdano. Otokrasîyo kanperest hem
vernîya Ewropa hem zî Amerîka de
astengîyêke yo.

Merkezê Xeberan
Caddeyê Îstîklalî yê Taksîmî de 13ê
teşrîna peyêne de teqayîşêk qewimîya.
6 merdimî ameyî qetilkerdene û 81
merdimî dirbetin bîyî. Wezîrê karanê
zerreyî Suleyman Soyluyî cade nê
serebûtî de PKK û YPG sucdar kerd.
Mudirîya Pêroyî ya Asayîşî zî eşkerayîyêka winayêne kerde.
Nêrazîbîyayîşanê verênan mojna
ke hukmatê Erdoganî kayê neweyî
serûber keno. Hema ke cigêrayîşo
bidetay nêamebî kerdene, selahîyetdaranê hukmatî mabênê PKK, YPG
û hêrişkare de “têkilîyêke” berarde.
Reyna “îllûzyon” ame afernayene. La
rûpuşê fêlbazan wextê kilmî ra tepîya
gina waro.
Ame zanayene ke hêrişkare Alham Albashire pê hukmatê Erdoganî
wayîra têkilîyêke ya. Telefonê Serekê
Qezaya Basa (Güçlükonak) ya Şirnexî
ya MHPyî Mehmet Emîn Îlhanî kincê
lêşinî vetî orte. Çike goreyê qeydan
mabênê Emîn Îlhanî û Albashire de
tayê qiseykerdişî bîyî. Dima derheqê hêrişkare de zanayîşê neweyî
ameyî girewtene. Na çarçewa de
Hemserekê PYDyî Salîh Muslîmî nê
eşkerayîyî kerdbî: “Cinîya ke hêriş
kerd grûbanê OSOyî reyde wayîra
têkilîyan a. Binê beyraqanê grûba
Sultan Muradî de fotografê aye estê.
Xora bixo kurde nîya.”
Qankerdişê welatanê rojawanî
Hukmatê Erdoganî bêguman

wazeno vera Rojawanî hêriş bikero.
Nê semedî ra ci rê sebebê girdî lazim
ê. Birastî rayaumûmîya tirke vera
kurdan her tim paştî dana hukmatî.
Mixalefet bira vera hêrişan û komployan bêveng maneno. Bi nê hawayî
hukmatî bi teqayîşê Taksîmî waşt
dînamîkanê zerreyî nê, welatanê
rojawanî qan bikero. Îdareyê Anqara
waşt têgêrayîşê kurdî çimê Amerîka û
welatanê bînan de “terorîze” bikero.
Xora key ke teqayîş qewimîya, Suleyman Soyluyî Amerîka zî sucdar kerd
û vat ke nê hêrişî de “mesuldarîya”
aye esta. Soyluyî ezaya amerîkanijan
qebul nêkerd.

Rojawan Erdoganî nêwazeno
Seba hêrişkerdişê vera Rojawanî
hukmatê tirkî rê qetî tesdîqê hêzanê
mîyanneteweyîyan lazim o. Labelê
kes nika tawîz nêdano. Çend rojî verî
Endonezya de kombîyayîşêkê G-20
bî. Erdogan zî şî uca. Kombîyayîşêk
ra dima tayê welatan mîyanê xo
de kombîyayîşêko bîn kerd. Tîya de
Erdogan nêame dawetkerdene. No
reftarê welatanê rojawanî mojneno
ke ê polîtîkaya teberî ya Erdoganî
tesdîq nêkenê. Ê êdî asmosferê
sîyasî yê Tirkîya de Erdoganî nêwazenê. Çike îdareyê Erdoganî hetê
ekonomî û sîyasetî ra bawerîye

Tirkîya paca ya
Bitaybetî têkilîyê ke mabênê
Rûsya û Tirkîya de estê seba
averşîyayîşê NATOyî gefêko gird o.
Putîn û Erdogan yewbînî rê “jestanê
muhîman” kenê. Her di dîktatorî
seba pawitişê îqtîdarê xo hewcedarê yewbînî yê. Putîn şerê Ukrayna
ra dima binê hezanê caardişan de
yo. Derûdormeyê ci hetê welatanê
rojawanî ra ameyo girewtene. Nê
semedî ra Tirkîya seba ey “paca” ya.
Putîn wazeno ke xêrê hukmatê Erdoganî nê hêzanê caardişî ra xo bixelisno. Yew zî tayê projeyê Rûsya estê.
Mîsal Santralê Enerjî yê Nukleerê Akkuyu seba olîgarşî xeylê girîng o. Key
ke no proje qedîya, olîgarkan rê karê
girdî ano. Oncîna projeyê gazê xozayî
(Cereyano Tirk) girîngîye kirişeno.
Cêwîyê sîyamî
Erdogan û Putîn sey “cêwîyanê
sîyamî” têgêrenê. Çend aşmî dima
Tirkîya de weçînitişî estê. Erdoganî rê
qetî “aramîya ekonomîkî” lazim a. Seba
ameyoxê xo şerê Rûsya û Ukrayna de
“mabênkarîye” keno. Nêwazeno rîyê
nê şerî ra enflasyon berz bibo. Çend
rojî verî Rûsya eşkera kerd ke a wazena
peymana korîdorê teneyî ra vejîya.
Hukmatê Erdoganî cade nêrazîbîyayîşê
xo mojna û netîce de peymane ameye
4 mengan dergkerdene.

Soylu: Albashire zî Minbic ra ameye!
Pêvînayîşê butçe yê serran ê
Komîsyonê Plan û Butçe yê Meclîsî
roja îne virazîya. Serekwekîla Partîya
Demokratîke ya Şaran (HDP) Meral
Daniş Beştaş, parlamenterê HDPyî
Ridvan Turan, Garo Paylan, Fîlîz Ker-

estecîoglu, Hasan Ozguneş, Kemal
Bulbul, Zeynel Ozen, Oya Ersoy û Erdal Aydemîr wexto ke Wezîrê Karanê
Zerreyî Suleyman Soylu kewt salone
nêwiriştî payan ser.
Koma CHPyî badê ameyîşê

Soyluyî dekewt salone. Soyluyî
komîsyon de qisey kerd û HDP
reyna hedef nişan da.
Pêvînayîşê butçe de reyna Soyluyo ke derheqê çalakîya hemverê
Keyeyê Polîsan ê Tece yê Mêrsînî
de malumatê şaşî dabî û dima
ra vatbî ma şoforê taksîyî ra nê
malumatî girewtî, na reye îdîayêko
ecêbin eşt raşte û vat: “Ganî bêro
zanayene ke dewleta tirke hûmara
postalan ra bigêr heta her çîyanê
terorîstanê serê koyî zana.”
Soyluyo ke derheqê teqayîşê
Stenbolî de her reye eşkerayîyanê
cîyayan dano, na reye malumatê
cîyayî dayî û îdîayê xo de wina vat:
“Hêrişê Mêrsînî zî yê Cadeyê Îstîklalî
zî Minbic de pê ameyî.” Wezîro tirk
seba hêrişê vera Rojawanî wazeno
rayaumûmîye virazo. ANQARA

Startê 25ê Teşrîna Peyêne Amed de ame dayîş
Platformê Cinîyan ê Dicle Amedî
û hemparê Torra Têkoşînê hemverê Şîdetî yê Amedî verê bînaya
PTTyî ya Qezaya Rezanî ya Amedî
de çarçewaya 25ê Teşrîna Peyêne
Roja Têkoşînê hemverê Şîdetê serê
Cinîyan de ameyî têhet û startê
çalakîyan ame dayîş. Xeylêk cinî
beşdarê çalakîyan bî û pankartê
Jin jiyan azadî ame akerdiş. Serê
nameyê cinîyan de avûkatê Baroyê
Amedî Îrem Yildiz eşkerayîye wend.
Yildiza da zanayîş ke Wayê
Mîrabalî yê ameyî qetilkerdiş anê
vîr û wina vat: “Çayê dinya beno
wa bibo, ma cinîyê ke têkoşîn

kenê silam kenê, ma do çalakîyê
xo hewteyêkê dewam bikerê û ma
bi şawitişê qertan ê seba cinîyê
tepişteyî dest pêkerd.”
Îreme eşkerayîye de bale ant
serê polîtîkayê şerê taybetî û neql
kerd ke polîs û leşkerî yenê pawitiş.
Sewbîna Îreme da zanayîş ke yeno
waştiş çimê cinîyan bitersnê û
vat, do pêwa pêro heme tedayan
têkoşînê xo yê raşteyan dewam
bikerê û vengê xo berz bikerê.
Sewbîna vat, do cinî fek azadîya xo
ra vera nêdê. Eşkerayîye bi sloganê
‘Biciwîyo xoverdayîşê cinîyan’,
‘Jin jiyan azadî’, ‘Nagîhan Akarse-

le rûmeta ma ya’ û ‘Ma bêveng
nêbenê’ qedîyaye. Badê eşkerayîye
cinîyê tepişteyan rê qertî ameyî
şawitiş. AMED

Keyeyê elewîyan
ameyî nîşankerdene
Bajaranê cîya cîyayan ê Tirkîya de
tim berê elewîyan yenê nîşankerdene û serê ber û dêsanê ci de
mesajê kiştiş û tehdîtkerdişî yenê
nuştene. Na reye qezaya Yenîşehîrî
ya Mersînî de panc keyeyê elewîyan
pê rengê sûrî ameyî nîşankerdene.
Sîteya Parkentî de daîreyê H.Ç, C.L,
M.A, Ş.K û N.Cyî ameyê nîşankerdene. Îxbarê hemwelatîyan ser o
derheqê babete de tehqîqat dîya
destpêkerdene. Hemwelatîyan da
zanayene ke ê qerqilîyenê û wazenê
ke cade faîlî bêrê dîyene.
Hemwelatîyan vat: “Elewîyan
tarîx de tim no çi dî. Domanê ma zaf
tersayî. Ma tim bedelê elewîbîyayîşî
danê.”
Hetê bînî ra Walîtîya Mersînî îdîa
kerd ke serebût ‘pêrodayîşê cîranan
o’ û derheqê babete de keso bi
nameyê M.K. ameyo destbendkerdene. Ganî bêro vîrvistine ke
par taxanê Ova û Uçakî yê qezaya
Seyhanî ya Adana, qezaya Menemenî ya Îzmîr û kuçeyê Lokmanî yê
taxa Baglarbaşî ya Yalova de bêrê 5
keyeyanê elewîyan ameybî nîşankerdene û nê hedîseyî zî sey ê bînan
ameyî peygoşkerdene. MERSÎN
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Çîroka revandina
Binefşê

Çi erebeyek xweş e.
Ez her çiqas
nikaribim bistînim
jî ji bo welatê
min tiştekî pir
şanazî ye...

Seîdê Hondov ( Bavê Hotê )

Ha ji te re jî çay...
Tu çay vexwe çay
baş e...

Tiştanok (mamik) Plana pîrê
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 emaila
rojnameyê da ku em wan jî biweşînin.
1 - Mamê mino
2 - Mamê mino
Apkê min î bi lingekî
Melayekî bi kurk e
Ber tenûra gundekî
Axa erdê kun dike
Ew çi ye?
De bêje ew çi ye?

Bersivên me ev in:
1-Mîrkut 2-Sîxur

XAÇEPIRS

Du jinên 90 salî li devê derî bi hevre rûniştibûn û sohbet dikirin.
Pîra Sarê: Hevjînê min van rojan adeteke
gelekî nebaş hîn bûye. Nenûkên destên xwe
dixwe. Ez çawa dikim ew dest ji vê adetê
bernade. Ew yek min pir aciz dike.
Pîra Hilwa: Wele tu mafdarî, carekê hevjînê min jî ew adet lê peyda bûbû lê min pê
da terkirin. Bi wê rêbazê êdî min pêşiya wê
adeta nenûkxwarinê girt.
Pîra Sarê: Ez di bextê te de me te çi kir, ji
min re bêje.
Pîra Hilwa: Ez ê bêjim lê wiha belaş nabe,
divê tu hinek ji wan mewîjên xwe yên xweş
bidî min.
Pîra Sarê: Heyra ez soz didim te ku ez ê
sibê bi xwe kulmek ji wan mewîjan ji te re
bînim.
Pîra Hilwa: Rêbazeke baş û gelekî hêsan
e. Min taximê diranê wî veşart û wiha ez ji
wî derdî xelas bûm.

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ DE
3 - Kesên ku çavên wan nabînin. 5 - Cînavkek. 7 - Koma pez. 8 - Pêşdaçekek.
9 - Mirovê xapînok. 13 - Zindaneke navdar a Îranê. 14 - Ne bejî.
16 - Alava ku berê rûnê xwe tê de hiltanîn. 19 - Hedef. 20 - Agir. 21 - Ji werîs ziravtir e ji ta
qalindtir e. 22 - Ne ciwan. 25 - Daçekek. 26 - Navek jinan ê kevnar. 28 - Serhildan.

JI JOR BER BI JÊR DE
1 - Berhevoka gotinan û wateya wan.
2 - Cebhe.
3 - Cînavkeke pirsiyariyê.
4 - Bazdan.
6 - Qazan, alava mezin a xwarin tê de ji mêvanan
re pêşkêş dikirin.
10 - Nîşe.
11 - Cihê ku kayê tê de hiltînin.
12 - Cihê ku karwanan xwe lê digirt û tê de bi cih
dibûn.
15 - Vê carê.
17 - Olî.
18 - Fêkiyeke havînê yê Amedê bi mezinbûna xwe
navdar e.
20 - Sîxur.
23 - Rengek.
24 - Kar û westan.
27 - Cihê ku genim lê dihêrin.

Bersiva hefteya borî

Kemal kurê apê bavê min bû. Mirovekî
feqîr bû û hinekî guhên wî giran bûn.
Xalê hecî Mihemed jî mervê me bû. Hecî
Mihemed soz dabû Kemal ku keça xwe
Binefşê bide wî.
Diya min digot zemanê berê hemû
malbata wê biribû leşkeriyê û hema bêje
kesek zilam ji malbatê li malê nemabû.
Diya min wê demê bi 4 gayan cot
dikir. Hecî Mihemed jî mirovekî me bû û
keçeke wî ya bi navê Binefşê hebû.
Hecî soz dabû Kemal ku dê Binefşê
bide wî. Yanî Binefşê wekî nîşaniya wî
dihate hesabê.
Carekê xalê hecî Mihemed û mirovekî
din li ber dîwar rûniştine, diya min guhên
xwe dide ser wan û dibîne ku mêrik
dixwaze hecî Mihemed qayil bike ku keça
xwe Binefşê bide kurê wî. Mêrik ji xalê
Mihemed re dibêje ji xwe perê Kemal
tune ye, ez ê ewqas qelen bidim te û keça
xwe nede Kemal bide kurê min.
Dema diya min wan gotinan dibihîze
gelekî hêrs dibe û di cih de vedigere malê.
Diya min li malê bi birayê xwe hecî Ihsan
re diaxive û jêre behsa hal û meseleya
hecî Mihemed û keça wî Binefşê dike.
Dawî diya min Meyase ji birayê xwe
Ihsan re dibêje; planeke min heye, divê tu
jî alîkariya min bikî.
Ji birayê xwe Ihsan re dibêje tu dê biçî
li filan şikeftê li hêviya me bisekinî ez ê
biçim Binefşê birevînim û bînim wir.
Paşê diya min xwe digihîne Binefşê û
jêre dibêje hal û meseleya bavê te wiha
wiha ye.
Piştre ji Binefşê re got îşev xwe hazir
bike ez te ji Kemal re direvînim. Pêşî
Binefşê qebûl nekir xwe da wî alî vî alî lê
diya min gef lê xwarin û ew qayil kir.
Êvarê em li malê ne, min dît diya
min rahişt damançeya xwe xiste ber xwe
û xwe ji derketinê re amade dike. Ez jî
rabûm ku pêre herim, heta ji diya min hat
sîleyek li nava çavên min da û got di ciyê
xwe de rûne.
Paşê got bextereş di cihê xwe de
rûnê, tuyê xelkê bi me bihesinî. Diya min
derket û bû derengî şevê lê xewa min
nayê ez li hêviya wê sekinî me. Berdestê
sibê min dît diya min vegeriya malê.
Piştre me fêm kir ku çûye Binefş revandiye û biriye şikeftê teslîmî birayê xwe
kiriye û paşê jî çûye Kemal ji xew rakiriye
û ew biriye şikeftê ba Binefşê.
Kemal di xaniyekî biçûk de dijiya
xaniyekî ku ji yek odeyê pêk tê, wekî
kulubeyekê bû. Diya min bi şev diçe li derî
dide lê Kemal ji xew ranabe, hem di xew
de ye û hem jî guhê wî giran e.
Diya min dibîne ku Kemal ranabe
hema radihêje kevirekî û li cama pencereya wî dide, kevir û camên şikestî dipekin li nava livînê Kemal dikevin.
Kemal bi tirs û bêhnefişk radibe ser
xwe û dibêje çi bû, çi qewimî.
Diya min dibêje rabe ser xwe min
xwestiya te revandiye. Kemal dibêje;
Amojin çima û çi bûye ku te xwestiya min
revandiye.
Diya min jêre dibêje; hadê zû biçe
waye min Binefş revandiye û biriye şikeftê
li wir teslîmî birayê xwe Ihsan kiriye.
Kemal diçe şikeftê û wan dibîne.
Paşê Ihsan, Kemal û Binefşê ji şikeftê
derdixe û wan dibe gundê Gomê li wir
teslîmî mala apê min Seîd dike.
Wiha jî êdî gel dikeve nava wan û wan
li hev tîne. Diya min jineke wiha bihêz û
wêrek bû û tucaran neheqî qebûl nedikir.
Wê tucaran neheqî li xerîban qebûl
nedikir îca nexasim ku Kemal û Binefş
mervên wê bûn.
Bi saya serê dayika min Binefş bi kesê
ku jê hez dikir re zewicî û nebû qurbana
bazarên bavê xwe.

Çand û Huner
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‘Ew ê timî gul bimînin’

Roza
Metîna
Romana Nobedarê Gulên Kobanê ya
nivîskar Mizgîn Ronak a ji 184 rûpelan
pêk tê û ji aliyê Weşanxaneya Sîtavê ve
hatiye çapkirin, dilê mirov ber bi kaniya
têkoşînê vedike. Bi dev, hest û tevgerên
dînekî rastiya berxwedana li Kobanê
hatiye dayîn, radixe pêş çavan. Bi devê
dînekî ji bo têkoşerên azadiyê wiha tê
gotin: “Çavên wan wek tîrêjên rojê ne.
Lêvên wan wek deşta bê av qelişîne lê
dilê wan wek avê geş e.” Dînoyê me
dîsa dibêje: “Dîno me dilhêko me.”
Bi ravekirina bûyer û têkoşîna bi devê
Dîno şêwazeke cuda derketiye holê.
Dibe ku ev şêwaz li cîhanê ji aliyê hinek
nivîskarên din ve jî hatibe bikaranîn lê
cara ewil ez di romana Mizgîn Ronak a
bi navê Nobedarê Gulên Kobanê li vê
şêwazê rast hatim. Loma rasthatina vê
şêwazê hem tameke cuda da min hem
jî bandoreke mezin li min kir. Her wiha
wêneyên li dû pirtûkê yên Kobanê jî.
Rastiya di navbera sînoran de
Gelek tiştên di romana Nobedarê
Gulên Kobanê de bandorê li ser ruh,
beden, hiş û derûniya xwîner bikin,
hene. Yek ji van rastiyan li ser sînorên
çar aliyên Kurdistanê ye. Gelê kurd her
tim bi hesreta li ser sînoran jiyaye. Di
vê romanê de jî mirov wê hesretê ji kûr
de hîs dike. Dîno tim qala birayê xwe yê
çûye Bakur dike û bêyî wî bibîne dibe
cangoriyê Kobanê. Ji aliyekî ve jî germahiya di navbera sînoran de balê dikişîne.
Bi vê hevoka di romanê de ev germahî
di dil de dişitele: “Zinar ne ji Kobanê bû,
ji Mahabadê bû lê aşiqê Kobanê bû.” Bi
vê hevokê sînorên ji aliyê dagirkeran ve

Evîn
Teyfûr
Dinya êdî bihar bû, li her aliyên
xwe gulên rengo rengo vekiribûn.
Dar di nava daristanan de bi
hemû cureyên fêkiyan şîn bûbûn.
Hêdî hêdî serm û seqem diçûn û
germahî çêdibû. Ewran koç dikir û
rojê germahiya xwe bêhtir vedida.
Li wan daristanan, di nava
wan dar û gulan de, çar hevalên
ku gelekî ji hev hezdikirin bi hev
re dijiyan. Her roj bi hev re diçûn
dibistanê û vedigeriyan. Bi hev
re xwarin dixwarin, dixwendin
û dilîstin. Jixwe êdî dem û rojên
dibistanê ber bi dawiyê ve diçûn.
Li dibistanê, mamoste êdî dest bi
ezmûnan kiribû. Diviyabû hemû
şagirt di van demên dawî yên
xwendinê de bêhtir bala xwe bida-

hatine xêzkirin, hildiweşin. Wekî di
romana Nobedarê Gulên Kobanê de
di romana Sînor a Menaf Osman de
jî rastiya sînoran li ber çavan ji nû ve
zindî dibe. Bi vê gotinê ve girêdayî
em cih bidin vê hevoka di berhema
Mizgîn Ronak de: ”Wele ez neçûm,
ez ê herim ber sînor û biyokan di ser
têlan re biavêjim aliyê Bakur û hew…”
Dilsoziya têkoşerên azadiyê
Di romana Nobedarê Gulên
Kobanê de dilsoziya di navbera
têkoşerên azadiyê de bi hinek hevokan gelek xweş hatiye ravekirin. Ev jî
mîna dersekê ye. Bîr û baweriyê jî bi
pêş dixe. Yek ji van hevokan wiha ye:
”Va ye, nan û penîrê min jî danîne
ber serê min…çi însanên ecêb in,
dema ku gule tên, xwe pev re diavêjin pêşiya hev lê dema nan û xwarinê, ji hev re dihêlin. Êvarê du hêkên
me hebûn, wê got ‘ez naxwim’, wî
got ‘ez jê hez nakim’ dawiyê bi zorê
bi min dan xwarin. Derew dikirin,
hemiyan jî jê hez dikirin lê ji bo ku
hindik bûn ji hev re hiştin.” Ev hevok
li dijî bêarbûn û bêxemiyê mîna
derseke giranbûha ye.
Êrîşa li dijî rûmeta gelê kurd
Di vê romanê de xaleke din a girîng
êrîşa li dijî rûmeta gelê kurd a li çar
aliyên Kurdistanê ye. Ravekirina vê xalê
ya di nivîsên xwe de gelekî girîng e.
Li bakurê Kurdistanê jî dewletê gelek
caran êrîş biriye ser gorên cangoriyên
azadiyê. Hestiyên wan di bin peyarêyan
de veşartiye. Gotina Dîno ya, “Kevirên

mezelan û kulîlk şikandin. Qey ev çete
neyarên menzel û kevirên wan in jî?”
Êrîşa li dijî rûmeta gelê kurd dîsa dixe
bîra mirov. Her wiha têkoşîna li dijî vê
êrîşê tê dayin jî.
Parastina hafizaya civakî
Dibe ku min berê jî gelek caran
behsa parastina hafizaya civakî kiribe
lê ez ê dîsa qal bikim. Ji ber ku parastina hafizaya civakî bingeha parastina
nasnameyê ye. Rengê hafizaya civakî bi

Girîngiya xwendinê
na ser xwendin û ezmûnên xwe.
Wan her çar hevalan jî didu ji
wan dest bi xwendinê kiribûn. Lê
her duyên din jî hîna her roj gava
ku ji dibistanê vedigeriyan pirtûkên
xwe diavêtin odeya xwe û diçûn ji
xwe re dilîstin. Rojekê piştî ku her
çar heval; Pezkovî, Rovî, Kîvroşk
û Mirîşk ji dibistanê vegeriyan,
xwarina xwe bi hev re xwarin. Paşê
xwestin yekser dest bi xwendinê
bikin. Lê Rovî got:
- “Ka em hinekî herin bi
lîstokan bilîzin, paşê em ê dest bi
xwendinê bikin!”
Kîvroşkê gava ev gotin bihîst,
aciz bû û got:
- “Rovî, sibe ezmûn e. Ger em
tê de bi ser nekevin, em ê di vê
werza xwendinê de bi bin bikevin.”

Rovî guh neda gotinên Kîvroşkê
û got:
- “Mirîşk, Pezkovî! Ka em herin
hinekî ji xwe re di nava gulan de
bilîzin û bila Kîvroşk tenê heta
êvarê bixwîne!”
Pezkovî jî mîna Kîvroşkê hêrs
bû û got:
- “Ez naçim. Sibe ezmûn e û
divê em bixwînin. Ger em nexwînin, em ê bi bin bikevin.”
Rovî wek ku gotin hilnebijart, li
Mirîşkê nihêrî û got:
- “Hîna gelek dem ji bo xwendinê heye. Jixwe em ê herin wek
her car hinekî bilîzin û vegerin û
bixwînin.”
Kîvroşkê bi xemgînî got:
- “Dema çi! Sibe ezmûn e û
dem nemaye.”

pênûsa Mizgîn Ronak jî daye der.
Dîsa bi devê Dîno hatiye gotin: ”Ez
bi dûrbîna xwe dibînim. Ew mal
pir xweş bû. Şahmaran li dîwarê
wê daliqandibûn û xalîçeyên bi
xezal û pezkovî. Şîn, sor, zer, spî,
mor. Her tim dengê dengbêjan ji
wê malê dihat û Mihemed Şêxo
timî li wê malê kilam digotin.”
Şahmaran, xalîçeyên nexşandî,
dengê dengbêjan, hîmên çandeke
kevnar û dewlemend in. Loma
lorandina kilamên dengbêjiyê ya
di guhê zarokan de mîna zêrê di
nav zîv de ye. Ji bo em tevşê xwe
bi serê xwe nexeritînin, xwedîderketina li nirxên hafizaya civakî hêja
ye. Ka em ji ser van sê hevokên
di romanê de cih digirin jî behs
bikin: ”Nanê tenûran jî ji yên firinan xweştir in. Bêhna wî, tehma
wî. Wekî ku bêhna dayikan û ya
tenûrê tevlîhev dibin.” Piştî min
ev sê hevok xwendin dîsa hat bîra
min ku yek ji bêhna herî zêde jê
hez dikim, bêhna nanê tenûrê ye.
Jixwe pesnê bêhna dayikan mirov
çiqas bide jî têrê nake.
Êrîşên di bin navê olê de
Gelek caran di bin navê olê de
êrîşên mezin li ser kurdan hatine kirin.
DAIŞ’ê jî di bin navê olê de êrîşî kurdan
kir û heta gotin, “Em ê nimêja xwe ya
cejnê li Kobanê bikin.” Axirê miradê
wan di qirika wan de ma. Bi vê hevoka
di romanê de cih digire êrîşa di bin
navê olê de li kurdan tê kirin, rave
dike: ”Çawa kuro? Çimkî ew bi xwînê

Mirîşkê bi gotina Rovî bawer
kir û da pey wî û çûn ji xwe re
bilîzin. Kîvroşk û Pezkovî pir li ser
rewşa wan û ne xwendina wan
xemgîn bûn. Dema xwendinê di
ser Rovî û Mirîşkê re derbas bû.
Wan ji xwe re di nava baxçeyê de
dilîstin û haya wan ji demê tune
bû ku êdî bûye êvar.
Mirîşk, piştî ku hinekî westiya ji
Rovî re got:
- “Rovî, dem gelekî çû. Va ye
êdî roj diçe ava!”
Rovî, jê re got:
- “Hîna dem pir e. Xwendina
me tev de nîv saetek e.”
Mirîşkê dîsa ji gotinên Rovî
bawer kir û heta derengiya êvarê
leyîstin. Li mal Kîvroşk û Pezkovî,
êdî xwendina xwe ber bi dawî ve
anîbûn. Carekê piştî saet heştê
êvarê derî lêket; tik, tik, tik... Rovî
û Mirîşk vegeriyan malê. Lê ji
westana lîstokan êdî nikarîbûn
bixwendana û yekser ketin xewê.
Kîvroşk û Pezkovî, pir li ser rewşa
wan xemgîn bûn û ew jî ji bo sibehê dereng nemînin çûn razên.
Sibehê piştî ezmûnê Rovî û
Mirîşk gelekî xemgîn bibûn. Lê
Kîvroşk û Pezkovî pir şad bûn.
Roja din piştî ku mamoste pileyên
ezmûnê destnîşan kirin, Kîvroşk
û Pezkovî bi pileyên baş bi ser
ketibûn, lê Mirîşk û Rovî bi bin
ketibûn. Mamoste hinekî aciz û
xemgîn bû û ji wan re got:
- “Ger hûn baş nexwînin, hûn ê
bi bin bikevin. Divê van rojan hûn
hinekî dev ji lîstokan berdin û guh
bidin xwendinên xwe, ji bo ku hûn
bi ser bikevin.”
Mirîşk û Rovî, gelekî xemgîn
bûn û soz dan mamoste ku ew ê ji
bo ezmûnên din baş bixwînin. Piştî
dibistanê her çar heval çûn malê.
Xwarina xwe xwarin û bi şadî û
hêzeke mezin dest bi xwendinên
xwe kirin.
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destmêj digirin, loma jî ew bêdestmêj
in. Xwîn ji her derê wan tê, bi xwînê teharetê digirin, ma mirov bi xwînê destmêj digire û pak dibe?” Mizgîn Ronak di
romana xwe de hevokên xwe bi hostetî
honandiye û bal kişandiye ser gelek
rastiyên qewimîne. Rastiya xweşikbûna Kobanê jî bi van hevokan wiha
rave dike: ”Em Kobanê ne dilo, Kobana
gulan û nexşên nazbalîfan û xezalên li
xalîçeyên dîwaran. Em Kobana fîncana
qehweyê ne dilo, kes nikare qehweya
me vexwe. Kobanê qehweya Kurdistanê
ye! Çi xweş e dilo! Kobanê qehwe ye lê
di qirika wan de bimîne!”
Têgeh û nirxên kurdewarî
Car caran hunera gotinê û îroniyê
jî reng daye honandina bûyerê ya di vê
romanê de. Rengê têkoşîna jinê jî hêvî
afirandiye. Em anîna ziman a bilûrê ya
têgeheke kurdewarî û bi van hevokan
hatiye honandin jî ji bîr nekin: ”Xem
nîne bila top û gule bibarin, tu dê ji
rika wan ve li bilûrê bixî, em ê jî guhdar
bikin. Çimkî tu bilûrvanê şer û cengê yî,
ne yê dawet û seyranan.” Hevoka,”Helbest dixwendin lê nizanim helbestên
Şêrko Bêkes an ên Feqiyê Teyran?”
Têgeh û nirxên kurdewarî yên di vê
berhemê de cih digirin di heman demê
de dibin moralekî baş.
‘Min ji toza li ser gulan jî hez kir’
Ji gulan gelekî hez dikim. Ji bêhna
wan jî. Bi xwendina berhema Nobedarê
Gulên Kobanê min ji toza li ser gulan jî
hez kir. Toza bi mendîla di destên Dîno
de dihat paqijkirin. Her wiha ji van
hevokan jî, ”Berê min tenê bêhn dikir.
Lê niha ez bi dilê wan, zimanê wan,
dîrok û pêşengê wan dizanim. Mesele
ew gul in û ew ê timî gul bimînin, tu car
xiyanetê li xwe û koka xwe nakin.”

Hejmara 20’emîn
a kovara Golik
derket
Kovara karîkatur û mîzahê ya bi kurdî Golik, weşana
xwe ya ku piştî 5 salan di 1’ê tebaxê de jinûve dest
pê kir, didomîne. Kovara ku nivîskar û xêzkerên wê
ji girtiyan pêk tê, ji ber girtî sewqî girtîgehên cuda
hatin kirin û pirsgirêkên aboriyê di sala 2017’an de
neçar ma navberê bide weşana xwe.
Kovara Golik ku piştî pênc salan jinûve dest bi
weşana xwe kir, di hejmara 20’an de bi dirûşmeya
“Jin Jiyan Azadî” ku piştî qetilkirina Jîna Emînî ya li
Îranê di çalakiyan de bû perspektîfa bingehîn a jinan
derket.
Golik, kovareke mîzahê ya bi kurdî ye, ji aliyê girtiyên siyasî yên di girtîgehan de ne, di sala 2012’an
de hatiye derxistin. Di sala 2017’an de kovarê ji ber
pirsgirêkên aborî li Kurdistan û Tirkiyeyê navber
dabû weşanê. Di berga yekemîn a kovarê de ji
hemû der û dorên siyasî yên kurd re banga yekitiya
neteweyî hatibû kirin. Ji ber wê jî Golik ji her der û
dorê sûd werdigire û bi temamî kovareke kurdî û
kurdewar e.
Kovara kurdistanî
Berga kovarê ya duyemîn balê dikişîne ser berxwedana li rojhilatê Kurdistanê û bi dirûşmeya “Jin
jiyan azadî” derket. Bi vê dirûşmeyê hem berxwedana azadiya jinan
hem jî berxwedana gelê Rojhilat û Îranê tê
silavkirin. Golik
zêdetir ji bakurê
Kurdistanê sûdê
werdigire lê
hewl dide ku
dengê Başûr,
Rojava û Rojhilat jî ragihîne.
ENQERE
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Dr. Îsmet
Konak
Tarîxê kurdan de tayê portreyan seba
azadîya şarê kurdî xeylê têkoşîno
gird kerd. Nê portreyan ra Ana Zarîfa û Alîşêr mîyanê welatperestanê
ma yê qedrberzan de bîyî. Înan de
hişmendîyêka girde ya Kurdistanî estbî.
Her tim zerrîya şarê kurdî de cayê înan
sey “koyê Tujîkî” girîng o.
Ana Zarîfa de xirtîye û egîtîye
Wirdî merdimî herêma Qoçkirî ra
yê. Rixmo ke Qoçkirî sey herêma Sêwasî
yeno zanayene, tayê çimeyan de sey
rojawanê Dêrsimî nusîyeno. Raştî zî
mabênê Dêrsimî û Qoçkirî de her tim
têkilîyêka nêzdîye estbî. Ana Zarîfa
merdima Alîşêrî bîye. Derheqê cuya aye
de çi heyf ke zaf zanayîşê hîrayî çin ê.
Nuştox Celal Temel meqaleyêka xo de
nuseno ke Zarîfa serra 1885î de Qoçkirî
de ameye dinya. Nurî Dêrsimî zî Ana
Zarîfa ser o zanayîşêkê kilmî dano. O
vano ke Zarîfa lesderge bîye. Rûyê ci de
xirtîye û egîtîye estbî. A baxusus wayîra
hîsê qewetinî yê neteweyî bîye. Mîyanê
cinîyanê kurdan de seba hişyarbîyayîşê
neteweyî propagandaya erjaye kerde.

Ana Zarîfa û Alîşêr

***

Eşîrê Pulurî,
Girewt derûdormeyê welatî,
Peyî ra çirî nêameye,
Xozatî xîret nêkerd.
Dêrsim de têkoşînî dewam kerd
Dima ke Xoverdayîşê Qoçkirî
binkewt, Ana Zarîfa û Alîşêr şîyî Dêrsim
û keyeyê Seyîd Rizayî de têkoşînê
azadîye domna. Înan tîya de xeylê
xebatê feydedarî kerdî. Mîsal Ana Zarîfa
mîyanê cinîyan de xebitîyaye û ê rêxistin kerdî. Bêtersîye, xirtîye û hunerê
Zarîfa mabênê şarê Dêrsimî de xeylê
wext ameyêne vatene. Alîşêrî zî wendegehî dayî akerdene û bixo dersî dayî.
Hişmendîya şarê Dêrsimî berz kerde.
Xîret kerd ke mîyanê eşîran de yewîye
awan bikero. Têkoşînê Ana Zarîfa û
Alîşêrî Dêrsim de nêzdîyê 25 serran dewam kerd. Mabênê înan bi Seyîd Rizayî
ya paştîdayîşo girs estbî.

Yewbînî rê “hewalo” vatêne
Mabênê Ana Zarîfa bi Alîşêrî de
têna “zewej” nê, “hewalîye” zî estbî.
Xora Nurî Dêrsimî dîyar keno ke înan
yewbînan rê bi kurmancî “hewalo”
vatêne. Ê têkoşînê sîyasî de heta
peynîye tede têgêrayî.

Alîşêrî artêşa rûse de sey temsîlkarê
kurdanê Qoçkirî, Meletîye, Dêrsim
û Sêwasî tayê têkilîyî viraştî. Goreyê
hîpotezê tarîxnas Mehmet Bayraqî
Alîşêrî waştêne binê serdestîya Rûsya
de “Kurdistanê otonomî” bivirazo.
Artêşa rûse nê şerî de heta Erzingan
amebî. Labelê 25ê teşrîna verêna 1917î
de Rûsya de şorişê bolşevîkan qewimîya
û atmosferê şerî avurîya. Bolşevîkan
waşt cayanê ke amebî îşxalkerdene ra
bivejîyê. Bi nê hawayî “artêşa sûrexe”
Erzingan ra zî vejîye. Îdareyê Moskova tîya de sovyetêk da awankerdene.
Goreyê tayê çimeyan Alîşêr û Alîşanî
sovyetê Erzinganî de sey temsîlkaranê
şarê kurdî ca girewt. La sovyet bado
bi destê artêşa tirke ame letekerdene.
Dima Alîşêrî Dêrsim û Qoçkirî de rêxistinkerdişî rê dewam kerd.

Pê Rûsya têkilîyî viraştî
Alîşêrî verî serekê eşîranê Qoçkirî
Mustafa Begî rê nuştevanîye (katibîye)
kerde. Dima ke Mustafa Beg bi destê
îdarekaranê dewleta Osmanî ame
qetilkerdene, lajanê ey Alîşan Beg û
Haydar Begî serekîya eşîre rayra berde.
Alîşêrî zî hetkarîya xo rê dewam kerd.
Dewaya Kurdistanî de serre bi serre
zafêr eleqedar bî. Key ke serra 1914î
de Şerê Yewinî yê Dinya dest pê kerd,

Cemîyetê Teâlî yê Kurdistanî
Peynîya Şerê Yewinî yê Dinya de
dewleta Osmanî binkewte û 30ê teşrîna
verêna 1918î de Peymana Adirbesî ya
Mondrosî ameye îmzekerdene. Îdareyê
Osmanî kewt destê dewletanê Îtîlafî. Di
aşmî tepîya Stenbol de Cemîyetê Teâlî yê
Kurdistanî (CTK) ronîya. No wext sereyê
hukmatê Stenbolî de Damat Ferît Paşa
estbî. Mabênê hukmatî û CTKyî de aşma
gaxanî ya 1918î de peymanêke ameye

Alîşêrî çend ziwanî zanayêne
Mêrdeyê aye Alîşêr serra 1882î
de qezaya Îmranîya Sêwasî de dewa
Azgêrî de ame dinya. Endamê eşîra
Şêx Hesenan bî. Perwerdeyê xo Sêwas
de girewtbî. Yeno nuştene ke Alîşêrî
xeylêk ziwanî sey kurdî (kurmancî), tirkî,
armenkî, rûskî zanayêne. Bitaybetî warê
ziwanê kurdî de xebatê rûmetinî kerdî.
Cigêrayîşî rayra berdî û helbestî nuştî.

Ma nênê rayîrê heramîyan.

îmzekerdene. Goreyê peymane hukmatê
Osmanî Kurdistano otonomî qebulkerdbî.
Kurdistan û Dêrsim
Nuştox Munzur Çem meqaleyêka
xo de nuseno ke Alîşêr zî tewrê CTKyî
bîbî. Ey serekîya beşanê Qoçkirî yê
CTKyî rayra berdêne. Na çarçewa de
tayê mektubê Alîşêrî yê ke şawîyayî
CTKyî bale anjenê. Nê mektuban de
bitaybetî çekuyê sey “kurd, Kurdistan”
xeylê balkêş ê. Çike serranê peyênan
çend zazaperestî îdîa kenê ke ey de
nasnameyo kurd çinbî. Mîsal Alîşêr
mektuba ke 3ê adara 1920î de şawitbî
Serekîya CTKyî de nuseno ke herêma
Qoçkirî girêdayîyê Kurdistanî ya û sencaqa înan Dêrsim o.
Alîşêr û Hesen Xeyrî Beg
Serra 1919î de Anatolîya de pê
serkêşîya Mustafa Kemalî têgêrayîşêk
dest pê kerd. Armancê na tevgere esasî
kurdan, armenîyan û ruman erd ra
bêparkerdiş bî. Yanî tirkperestan waşt
erdê Anatolîya “homojen” bikerê. Vera
na polîtîka Ana Zarîfa û Alîşêrî mabênê
eşîran de xebatê sîyasîyî kerdêne. Înan
tede Adara 1920î de şîbî Dêrsim û
uca de pê tayê şexsîyetanê muhîman
pêvînayîşî kerdî. Tarîxnas Mehmet
Beyraq nuseno ke înan ra yew, parla-

menterê Dêrsimî Hesen Xeyrî Begî de
amebî kerdene. Alîşêrî ci rê bi kilmî
wina vatbî: “Asin key ke germ o, yeno
kutene. Xanedanîya Osmanî ra xeylê
dewletê neteweyî ameyî viraştene. No
dem demê xoverdayîşanê neteweyîyan
o. Kurdî wayîrê kesayetîya netewe
nîyê zî turkî wayîrê aye yê? Heq ke
ma rê hetkarîye keno, eke ma mentiqî
têgêrenê o wext ma eşkenê bibê dewletêka xosere…”
Xoverdayîşê Qoçkirî
Seba azadîya Kurdistanî Dêrsim
de xebatanê rêxistinkerdişî
bêmabên dewam kerd.
Alîşan Beg şî Xozat û tayê
eşîran reyde pêvînayîşî
kerdî. Mabênê înan
de peymane ameye
kerdene û eşîran
seba paştîdayîşî
sereyê “zulfikarî” de
wad kerd. La Seyîd
Rizayî nê pêvînayîşan
de canêgirewt. Çike
ey fikrîyayêne ke eşîrê
Xozatî wadê xo nêgênê pê.
Pêvînayîşan ra tepîya hukmatê
Anqara rê notayêke û telgrafêk
şawîyayî. Telgrafê bi tarîxî 25ê teşrîna
peyêna 1920î de awankerdişê Kurdistanî
ame waştene. Mustafa Kemalî rê ame
vatene ke eke no waştiş nêno qebulkerdene, o wext vera Anqara çekî do
bêrê şuxilnayene. Hukmatê tirkî waştiş
qebul nêkerd. Yanî nêwaşt kurdan rê
statu bido. “Kohabîtasyon” çimê hukmatê Anqara de “gefêk” bî. Nê reftarê
tirkan ra tepîya êdî xoverdayîş lazim
bî. Wusar 1921î de herêma Qoçkirî de
hêzanê kurdan vera hukmatê Anqara
sere wedarit. Goreyê zanayîşî yo ke hetê
nuştoxe Dîlek Kizildag Soileau ra dîyeno,
Alîşêr serekê Xoverdayîşê Qoçkirî bî. Sey
teorîsyen û fermandarî îdare kerdbî.
Bêguman Ana Zarîfa zî ci rê embazîye û
rayîrhewalîye kerdbî.
‘Xozatî xîret nêkerd’
Çi heyf ke xoverdayîş sernêkewt.
Seyîd Riza heqdar vejîya. Çike eşîranê
Xozatî wadê xo nêtepişt. Nê konteksî de
şîîrêkê Alîşêrî zî esto. O wina nuseno:
Înano ke saye ser o,
Zulfikarê Murtezayî ser o wad kerd,
Peyî ra telgrafî antî,

Paçîya Judasî
Bitaybetî Qirkerdişê Qoçkirî ra
tepîya çimê dewleta tirke de Dêrsim
“nîşangâh” bî. Derheqê Dêrsimî de
xeylê raporî ameyî amadekerdene.
Nê raporan ra tepîya rejîmê Mustafa
Kemalî qerarê qirkerdişê Dêrsimî da.
Kanûna 1935î de “Derheqê Îdareyê
Şaristanê Tuncelî de Qanûn” vejîya
û nameyê Dêrsimî bi fermî avurîya.
Aşme tepîya Abdullah Alpdogan sey
“walîyê Tuncelî” ame wezîfekerdene.
Xeylê selahîyetê hîrayî dîyayî ci. Serra
1936î de Alpdoganî bi eşîranê kurdan
pêvînayîşê nêzdî kerdî. Eşîran çekê xo
zafî teslîmê îdareyê tirkî kerdî. Dima
ra hukmatê Mustafa Kemalî 4ê gulana
1937î de derheqê “tenkîlê Tuncelî” de

qerar girewt. Goreyê qerarî leşkerê tirkî
kewtî her cayê Dêrsimî. Hukmatî bitaybetî waştêne ke serkêşanê girîngîyan ê
Dêrsimî wedarno. Na çarçewa de cergê
tirkî û hemkarê înan kewtî peyê Ana
Zarîfa û Alîşêrî. Ê Koyê Tujîkî de şikefteya
Palaxine de mandêne. Temmuza 1937î
de mabênê Ana Zarîfa, Alîşêr û Seyîd
Rizayî de kombîyayîşêk qewimîya. Seyîd
Rizayî welatanê teberî reyde pêvînayîş
pêşnîyaze kerd. Nê konteksî de Alîşêrî
waşt şêro Yewîya Sovyetan û ci ra
hetkarîye bîgêro. La cerganê Mustafa
Kemalî o asteng kerd. 9ê temmuza
1937î de Zeynel Top û merdimê ci bi
waştişê Rayverî şîyî şikefteya Palaxine û
waşt Alîşêrî bivînê. Zeynel û Rayver eynî
wextî de birazayê Seyîd Rizayî bîyî. Alîşêr
şikefte ra vejîya ke vera meymanan
şêro, la uca de rastê guleyan ame. Ana
Zarîfa cade ferq kerd û bi kurmancî wina
vat: “Wiy! hevalê min dikujin!” bi kirmanckî “Wiy! embazê mi kişenê”. Dima bi
çeka xo qetilkaran ra yew kişt. Aye waşt
ke ê bînan zî bikişa, bi destê Zeynelî ameye qetilkerdene. Koyê Tujîkî de “paçîya
Judasî” reyna xo mojna.

