
Li gor rasteqîniya zagonên gerdûnî her dem, 
heta her kêlî di nava xwe de dîrokê dihewîne. 
Lê hinek dem û kêlî hene ne ku tenê dîrokê 
di nava xwe de dihewînin, di heman demê de 
dîrokê ji nû ve vedihonin…  Heval Dilbihar / R.8

Nexşerewş

Di 13’ê mijdarê de li navçeya Beyoglû ya 
Stenbolê teqîneke bombeyî pêk hat. Di 
teqînê de 6 welatiyan jiyana xwe ji dest da 
û zêdetirî 80 welatiyan jî birîndar bûn. Tevî 
ku derket holê êrîş ji aliyê komên di bin 
kontrola wê de hatiye kirin jî Tirkiyeyê bi 
hinceta teqîna Stenbolê di 19’ê mijdarê de 
li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê û Herê-
ma Kurdistanê êrîşeke mezin a hewayî da 
destpêkirin. Tirkiyey êrîşa xwe bênavber 
didomîne û bi armanca valakirina herêmê ya 
ji mirovan, kesên sivîl û çavkaniyên wan ên 
debarê dike hedef. Her wiha Serokkomarê 
Tirk Tayyîp Erdogan gefa destpêkirina êrîşa ji 
bejahiyê ve jî li herêmê dixwe. Rojnameger 
Amed Dîcle ku teqîna Stenbolê û êrîşa li dijî 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji nêz ve dişopîne 
ji rojnameya me re axivî û pirsên me yên der 
barê mijarê de bersivand. Dîcle, da zanîn 
ku Tirkiye bi êrîşê armanca dike destpêkê 
Kobanê dorpêç bike û piştre jî bike bin kon-
trola xwe. Hevpeyvîna Kadrî Esen/R.4

Jin, bi boneya 25’ê Mijdarê Roja Têkoşîna li Dijî 
Tundiya li Ser Jinan ango têkoşîna li dijî tujiya 
mêr-dewletê biryara mezinkirina têkoşînê ya 
li kolanan dan. Rêxistin, komele û platformên 
jinan îsal ji her salê zûtir dest… Adar Gulan / R.2

Tundiya li ser keda jinan
Dewleta Tirke ya qirkere di şexsê îqtîdarê 
AKP-MHP de bi cesareto ke bêvengîya hêzanê 
mîyanetewî ra gena, verva Kurdan qunaxêko 
newe yê şerrî da destpêkerdene. Êrîş û şerrê 
verva Rojavayî no qunaxo… Xoser Welat / R.9

Qunaxo newe: Şerrê Rojavayî
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Hedef neteweya 
demokratîk e

Çira Rûsya û 
Amerîka bêveng ê?

Dewleta tirk a dagirker ji şeva 19’ê 
mijdarê ve bi balafirên şer û çekên 
giran êrîşî rojavayê Kurdistanê, 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dike. Di 
van êrîşan de li seranserî herêmê 
navendên tenduristiyê, binesaziyên 
bajaran û gundên herêmê dike 
hedef. Herî dawî li dijî stasyona Elok 
a Elektirîkê û navendên petrolê jî 
êrîşên dagirkeriyê hebûn. Rejîma 
faşîst a AKP-MHP’ê ev demek dirêj 
e ji bo dagirkeriya xwe li herêmê 
berfireh bike di nava hewldanên 
qirêj de ye. Di çarçovaya van 
hewldanan de bi destê torên xwe 
yên çete û îstixbaratê ve li Bakur û 
Rojhilatê Sûrî… Felemez Ulug / R.7

Welatanê rojawanî rîyê şerî ra vera 
Rûsya tayê hêzê caardişî yê petî 
kerdî. Nêzdî 800 fîrmayî bazarê 
Rûsya ra vejîyayî. Putîn hem hetê 
ekonomî hem zî hetê leşkerî ra binê 
“abluqa” de yo. Nê semedî ra îdar-
eyê Erdoganî çimê ey de “xelasker” 
o. Putîn seba menfeatanê xo Tirkîya 
sey hacetî şuxilneno. Erdogan zî 
hewcedarê hukmatê Putînî yo. Çike 
weçînitişî estê. Hêrişê hukmatê 
Erdoganî de yew hêzo mesuldaro 
bîn Amerîka ya. Rixmo ke Amerîka 
vana “Îdareyo Xoser ê Rojawanî hev-
alê min o”, her tim ci rê îxanet kena. 
Wextê serekîya Donald Trumpî de 
artêşa tirke hêrişê vera Girê Sipî û 
Serêkanî kerd… R.9

Zanebûn û
nezanî

Çi tiştên ku li ser rûyê erdê û di bin 
sîwana asîman de hene hemû li 
gor zanebûna mirov tên binavkirin. 
Zanebûna mirov, pêşî bi hînbûnê 
dest pê dike. Hinbûna tişt û têgihan 
bi têgihîştin, famkirin û watedarkir-
inê pêk tê. Tiştê ku neyê famkirin û 
watedarkirin, nayê hînkirin jî. Hînki-
rin piştî hînbûnê pêkan dibe. Heta 
ku mirov tiştekî hîn nebe, nikare 
hîn bike. Hinbûn bi saya mejî, hiş, 
bîra mirov pêk tê bi saya binehişîna 
mirov mayinde dibe. Heke binehişî-
na  mirov tune be, tiştê ku mirov 
hîn dibe dê zû ji bîra mirov biçe. Li 
gor zanîna biriknasan(norologan); 
agahiyên ku di… Adar Jiyan / R.5

Rojnameger Kakshar Oremar, 
diyar kir ku li rojhilatê Kurdistanê 
şoreşeke bingehîn û bêsînor di 
çarçoveya hêza erdnîgariyeke 
diyar de dest pê kiriye. R.7

Nivîskar Jiyar Jahan Fard, ji bo 
serhildana li Rojhilat û Îranê pêk 
tê got ku jin û gelê kurd û belûc 
bi berxwedana xwe bingehên 
rejîma Îranê dilerizînin.R.8

Ne bawer bikin 
ne jî emel

Rojnameya 
me xelat girt

Di sala 2016’an de ji aliyê hevkar û 
dostên wê yên bi salan ve li dijî AKP’ê 
hewldana darbeyeke leşkerî ya 15’ê 
tîrmehê pêk hat. AKP’ê vê hewldana 
darbeyê ji xwe re kir hinceta xurt-
kirina polîtîkayên dagirkiriyê yên li 
bakurê Kurdistanê. Di vê çarçoveyê 
de destpêkê AKP’ê vîna gelê kurd 
a li şaredariyên bakurê Kurdistanê 
desteser kir. Di navbera salên 2016 
û 2017’an de ji bilî çend şaredariyan 
qeyûm tayînî şûna hemû hevşare-
darên kurd kirin. Piştî dagirkirina 
şaredariyan li hemû navçe û bajarên 
bakurê Kurdistanê alên tirk li kolanên 
sereke hatin daliqandin. Piştî alên tirk 
wêneyên Erdogan jî li kêleka van alan 
hatin daliqandin. Herî dawî jî logoyên 
AKP’ê li alan û wêneyan hatin zêdeki-
rin. R.3

Şaxa Sendîkaya Kedkarên Zanist 
û Perwerdehiyê (Egîtîm Sen) a 
Êlihê, encamên 12’emîn Pêşbirka 
Çîrokan a Şerzan Kûrt ê dema li 
Zanîngeha Mûglayê xwendekar bû 
di 12’ê gulana 2010’an de bi guleya 
polîsan hatibû qetilkirin aşkera kir. 
Ji bo pêşbirka ku bi armanca bal 
kişandina ser binpêkirinên mafan û 
qezençkirina berhemên wêjeyê tê 
lidarxistin, bi zimanên kurdî û tirkî 
50 serlêdan hatibûn kirin. Lijneya 
hilbijartinê ya pêşbirkê, ji ber keda 
me ya ji bo zimanê kurdî rojnameya 
me Xwebûnê hêjayî xelata “Kedê” 
dît. Her wiha di pêşbirkê de çîroka bi 
navê “Qahwexane” ya Kenan Ormek 
û çîroka bi navê “Wesîqeyên Salih” 
a Mem Artemêt jî hêjayî xelata kurdî 
hatin dîtin… R.11

Di vê pêvajoya ku ji her aliyî ve tundiya li ser jinan zêde dibe de 25’ê 
Mijdarê Roja Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan hat pêşwazîkirin. Her 
çiqas li çar aliyên cîhanê tundiya li ser jinan zêde bibe jî têkoşîna wan a 
li qadan jî ji her demê bi hêztir e. Li bakurê Kuristanê tevî ku çalakiyên 
jinan ji aliyê walîtiyan ve hatibûn qedexekirin jî jin daketin kolanan û 
polîtîkayên tundiyê yên dewletê şermezar kirin. Her wiha li rojavayê 
Kurdistanê jî li gel hemû dijwariya êrîşên Tirkiyeyê yên li ser herêmê jî 
jin daketin kolanan û dengê xwe li dijî dewleta tirk bilind kirin. R.2        

Jin li kolanan bûn

Bingehên rejîmê dilerizînin 
xwebûnxwebûn

Armanc xistina Kobanê ye
Tirkiye bi hinceta teqîna Stenbolê di 19’ê mijdarê de li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê êrîşeke hewayî da 
destpêkirin û êrîşa Tirkiyeyê bênavber didome. Her wiha Tirkiye gefa êrîşa bejahî jî dixwe. Rojnameger 
Amed Dîcle, da zanîn ku armanca êrîşa Tirkiyeyê destpêkê dorpêçkirin û piştre jî xistina Kobanê ye 
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Hemî dil kaniya kurdan e niha; li çar aliyan 
diherikin û hebûna kurdan dimeşe û hebû-
na kurdan disoje! Her bombe li bîranînan 
diteqe; her teqîn bîranînan bi hewa dixe. 
Ma gelo bombe û bîranîn û bombe û 
biranîn û bîranîn û bombe yek in?An na 
wê çima wiha bombe û bîranîn li derdora 
me bireqisiyana û dengê xwe bi ser dengê 
teqînên gurên boz bixistana?

Bedenên kurdan li çiya û bajarên welat 
û cîhanê digerin, difirin û tu zirar nadin 
tiştekî; erd jî asîman jî  şahidê vê yekê ye. 
Lê yên ne mirov û bê mirov; ji serî heta 
binî, bi tevî hebûna xwe di nav zibla faşîz-
mê de ne! Li cihê xwe rûniştîne û daran, 
çûkan, kulîlk, zarok, pîrejin, mal, dergûş, 
ciwan û goristanan dikujin. Dixwazin jiyana 
welatê kurdan ji sedî sed, tune bikin. Ma 
gelo dibe ku kurd tune bibin?Wek ku 
her rojavayî, bi her tiştî xwe dibêje; Yên 
gelek ji we gurtir û boztir nekarîn vê yekê 
pêk bînin, îja hûnê bikaribin pêk bînin? 
Belam rastiyek ku xencera xwe niha bi 
dil û cîgerên me tûj dike heye! Ma em ê 
heta kengê neçarê fedakirin û nîşandana 
bedenên xwe bimînin? Mesela çima em 
nikarin serweriya xwe ya ramanî, çandî û 
hestewarî ku cewherê wê ji dilpakî û dest-
pakiya me ya dîrokî tê; di warê psîkopolîtî-
ka û pratîkpolîtîkaya gerdûnî pêk bînin?

Ma dê  her kurdek ji me nikaribe wek 
kirde û pêkanînenek zîrek tevbigere û berî 
ku bobelat û tengezariyên wiha dijwar bên 
serê me; bobelat û tengezariyan bîne serê 
ên hazirker! Ango wan, wergerîne nav 
tirbên ku bi zexelî û çeqelî ji bo me kolane. 
Jixwe tê zanîn ku raz û hêza serkftinê ev 
e. Kî lezgîn be ew xwediyê/a mizgîniya 
serhevraziyê ye! Yanî heta ku mirov di 
her warê jiyanê de herî kêm neh-deh gav 
li pêşiya wan nebe; Dê mirov bi beden jî 
bi giyan jî, li pey wan û rojevên wan ên 
fîzîkî-derûnî were kişkişandin! Dê tim di 
rewşa xweparastinê de bimîne. Belam 
xweparastina herî dijwar, êrîş e; ev jî ne 
di wateya êrîşa leşkeri de ye, jixwe mijar 
jî ne ev e, bes di wateya amadebûn û 
honandina hemû hêza zanîn û bûyînê ye. 
Loma jî pêwîst e em xwe mehrûmhiştina ji 
hêz û bûyîna kirdeyi(sûbjeyî) jî wek dijmin 
û bandora dijmin bibînin û xwe jê bişon.
Yanî lazim e ku mirov timî çend gav li pêş 
xwe be jî… Lew etalet û tilarî wek vîrûsek 
har e û tim li dora mirov digere. Lê ku 
çelengî hebe mirov timî wek kirde ye, nayê 
nivîsandin, bes bi xwe dinivîsîne. Heyam bi 
heyam rê û rêbazên nû dibîne, yên li hem-
ber xwe bê hazirî û şaşwaz dihêle. Mîsal 
ku em wiha bûna; em ê  niha ne di rewşa 
gotin û bangewazî û daxwaza dîplomasiya 
sekinandinê bûna! Na, me yê bi xwe bida 
sekinandinê! Lew em ê aktif bûna, ne dax-
wazvan… Em tev dizanin ku wek kes jî, wek 
civak jî em, zûda ji rewşa daxwazvaniyê 
derbas bûne. Çawa ku ji bo rewşa jinan êdî 
gere em nebêjin ‘bisekne’; lê em bikaribin 
bisekinînin; divê em bikaribin tevî tiştên 
li dijberî hemî kaniyên kurdan ên ku niha 
dilê me diherikînin jî bisekinînin. Mesela 
ku li qada tekoşînê ya ku niha gelek strate-
jik e, li Ewropayê, kurd û dostên xwe ne 
tenê bimeşiyana lê bi dil û mêjiyê xwe yê 
serwer, jiyanê bidana sekinandin, dê rewş 
niha ne wiha bûya û dostan jî bizaniya 
ku dostaniyek wilo nabe û êdî ne bes e! 
Belê, em êdî nebêjin ‘bisekine’, lê em bi 
psîkopolîtîkaya xwe ya ku digihîje giyan û 
jiyana mirovên dûr û nêz bisekinînin. Lew 
kurd êdî dinya ne, kurd êdî dinyayî ne. 
Çima nikaribin çerxa felekê bisekinînin? 
Ma di hemî sazî û dezgehan de kurd nînin 
û her kurd ne lehengek diplomatîk e?

Ku bersiv ‘erê’ be, çima em tim nikarib-
in pêşiya bobelatan bigirin û tim çend gav  
û çend heyam li pêşî bin û ferman li serê 
vê çerxê rakin?

Bila hozan gotina dawîn bibêje; Nax-
wazim êdî li gemiyê binêrim; dixwazim 
bibim gemî! Wê çaxê wext e ku gemiyên 
me bi rê bikevin!

Wexta 
keştiyan

Mizgîn Ronak

Tundiya li ser keda jinan 

Jin têkoşîna xwe didomînin
Li her aliyên ku tundiya li ser jinan 
zêde dibe de 25’ê Mijdarê Roja 
Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan hat 
pêşwazîkirin. Li her aliyên cîhanê her 
çiqas tundiya li ser jinan zêde bibe jî 
têkoşîna jinan a li qadan ji her demê 
bi hêztir e. 

Jinên kurd li welatên Ewropa bi 
komcivîn û atolyeyên ku li darxistin 
deng û îdeolojiya ku dipejirînin û ji bo 
wê têdikoşin dan nasîn. Bi hezaran 
jin di van komcivînan de nêrînên xwe 
yên li ser jineolojiyê anîn ziman û go-
tin ku paradîgmaya ku jinên kurd esas 
digirin ji bo hemû pirsgirêkên me rê û 
rêbazên çareseriyê didin nîşandan.

Bi taybet li rojhilatê Kurdistanê û 
Îranê tevî hemû hovîtiya rejîma Îranê 
jî jinên kurd li kolanan pêşengî ji 
serhildanê re dikin û bi wê baweriyê 
dirûşmê li her derî didin berzkirin. 
Bi hezaran mêrên ku niha di nav 
serhildana Rojhilat û Îranê de cîh 
digirin bi zanebûna wate û girîngiya 

dirûşma Jin Jiyan Azadî di serhildanê 
vê dirûşmê berz dikin. Bi saya têkoşî-
na jinan êdî hemû civak dizane ku 
heke jin ne azad be azadiya civakê ne 
pêkan ne.

Hemû pêkhateyên civaka Îranê di 
nav vê serhildanê de cih digirin. Ji ber 
vê hevgirtinê û mafdarbûna wan a di 
serhildanê de bi taybet ji jinan ji her 
aliyên cihanê bi rêbazên cur be cur 
piştgirî tê dayîn.  

Li Hola Emneseroke ya li Silêmani-
yê jî bi boneya 25’ê Mijdarê Roja 
Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan, 
KJAR’ê bi hevkariya RJAK’ê ji bo jinên 
rojhilatê Kurdistanê pêşangeheke 
wêneyan vekir. Pêşangeh ji bo jinên 
ku ji aliyê rejîma Îranê ve hatine 
kuştin bi dirûşma ‘Dema Parasti-
na Şoreşa Jinan e’ hat vekirin. Di 
pêşengehê de 40 tablo û wêneyên 
Jîna Emînî hatin nîşandan.

Jin di têkoşîna xwe de bi israr in  
Li bakurê Kurdistanê bi boneya 

25’ê Mijdarê bi pêşengiya Tevgera 

Jinên Azad (TJA) li gelek bajaran 
çalakî hatin li darxistin. Meş û çala-
kiya jinên ku li kolanan bûn ji aliyê 
polîsan ve astengkirin û jinên ku li 
ber xwe dan hatin binçavkirin. 

Jinên ku li bajarên wek Stenbol, 

Amed, Enqere, Wan, Cizîr, Antalya, 
Mêrdîn û hwd. daketin qadan pişt-
giriya xwe ya bi jinên Rojhilat û Îranê 
re anîn ziman û êrîşên dewleta tirk 
yên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
ku encama têkoşîna jinên kurd e, 
şermezar kirin.  

Her çi qad li kolanan jin hatibin 
binçavkirin jî têkoşîna xwe li her qadê 
bi israr didomînin.

Jin, bi boneya 25’ê Mijdarê Roja 
Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan 
ango têkoşîna li dijî tujiya mêr-dewl-
etê biryara mezinkirina têkoşînê 
ya li kolanan dan. Rêxistin, komele 
û platformên jinan îsal ji her salê 
zûtir dest bi çalakiyên xwe yên 25’ê 
Mijdarê Roja Têkoşîna li Dijî Tundiya 
li Ser Jinan a navneteweyî bi rêxistin 
kirin. Daketina qadên têkoşînê ya ji 
girseyên jinan, wateyek xwe ya girîng 
a berxwedana jinan îfade dike.

Her jineke bi çîroka xwe tê nasîn, 
ji bo wê nivîsandina her çîrokekê  
vegotina serpêhatiya jinan dibêje. 
Ma jinek maye ku çîroka wê rastî 
tundî, bêedaletî û malwêraniyê 
nehatibe? Ji wê çîroka her jinekê, bi 
tundî û tûjiyê destpê dike. Her ji kîjan 
civakê û baweriyê dibe bila bibe, jina 
ku rastî cihêkarî, tundiya fizîkî, derûnî 
û giyanî nehetibe tune ye. Ji bo wê 
têkoşîna jinan a li hember neheqî, 
kirêtî û zordestiyê mezin dibe. 

Di vê demê de ku em şahîdiya ser-
hildan û berxwedanên jinan dikin ên 
ku bi taybet di pêşengiya jinên kurd 
ên rojavayê Kurdistanê de, hilberîner-
iya şoreşgerî bi pêş dikeve. Li gel 
têkoşîn û berxwedana jinan jî, mêtin-
geriya tirk jî bênavber êrîşî şoreşa 
jinan dike. Di vî warî de gelê kurd, 
jinên kurd, gel û pêkhateyên deverê, 
di bin êrîşên giran ên qirkirinê de 
dijîn. Êrîşên herî mezin ên li ser jinan, 
êrîşên bîrdozî, fizîkî û leşkerî ne.

Her wiha ji bo rawestandina 
êrîşên li dijî Rojavayê welêt ku rejîma 
tirk di nava destwerdana dagirker-
iyê de ye; Kongara Star ku yekemîn 
rêxistina jinan a civakî ya bakurê Sûri-
yeyê, ji jinên cîhanê daxwaza ‘bi rêya 
avakirina dîwareke xwedî li Şoreşa 
Rojava derkevin’ kir. 

Tundî, yek ji şêwazên ferzkirina 
mêtingehkirina exlaq, çand û bedena 
jinan e. Yek ji cureyên tundiyê, 
daneqabûlkirina exlaqê serdestiya 
mêr-dewletê ye. Zilam ne ferza li ser 
jinan e, ew jineke di bin gotina xwe 
de dixwaze. Mêr, jinek li gorî pîvan, 
rêgez û feraseta xwe ya şexsî dixwaz 
e. Yek ji hewldanên zilam kedîkirina 
jinan e. Yanê jina kedîkirî ji bo zilam 
jina herî baş e jina lewaz jina herî 
pêşketî ye. Kedîkirina jinan ji bo wî 
marîfet e. Jin berxa bermalê ye…

Hêrsa jinan ji eleqeya wan a têkoşî-
na azadiyê tê. Jin di ferq û zanebûna 
tundiya baviksalarî ya ku bi hezarên 
salan li ser nirxên jinan tê kirin de ne 
ji ber wî li dijî vê zihniyeta serdest 
têkoşîna xwe berbelavî kolanan dikin. 
Rojek tuneye ku jinek bi destê zilam, ji 
civata jinan kêm nebe.

Fedayîtiya Sara û Rûkenan li dijî 
vê zilmê, bû gulokek ji agirê têkoşîna 
jinên berxwedêr; Nagîhan Akarsel, tevî 
lêgerînên xwe yên teorîk-felsefîk hemû 
jiyana xwe ji bo ku jin zana û azad 
bibe, ji têkoşîna jinan re pêşengî kir.

Gotina ku, ‘binkeftina her zila-
mêke, bi kuştina jineke bi encam 
dibe’ rastiya zilamê hesûd vegotiye. 
Zilamê di jiyana xwe de binkeftî be 
tola vê binkeftina xwe ji jinan hiltîne. 
Rêjeya tundî û tujiyê, kuştinên jinan, 
tevî qeyranên siyasî-aborî, ne kêmî 
qirkirina navîn a zilma Dêreye ku jin 
bi ‘Giyotîne’ ceza dikir. 

Pergala kapîtalîst bi qasî ku ji keda 
destê jinan dixwe, li gor ku keda jinan 
heq dike mafê heqdestiya jinan nayê 
raberkirin. Mêtingeriya nûjen a herî 
kûr li ser keda jinan e. Tevî ku herî 
zêde jin li qada tenduristî-cemawerî, 
fabrîqe, malê karker e jî lê mafê jinan 
ji hêla patron-mêr ve rastî kedxwar-
iyê tê. Jinên karker ên demsalî, bi 
heqdestek biçûk, di şert û mercên 

bêewle yên gelekî giran de tên xeb-
itandin. Karkerên jin ên fabrîqeyan 
rojane rastî hemû cureyên tundî û 
kedxweriya şefên fabrîqeyan tên; 
tundiya herî mezin li ser keda jinan e. 

Herî zêde jin ji xizaniya civakê 
bandor dibin û bi bêkariyê re rû bi rû 
dimînin. Lê tevî wê jî, debara malbat 
û zarokan li ser milên jinan e. Mêr 
xwe ji mezinkirina zarokên ku hilberî-
na malbatekî ne berpirsiyar nabîne. Ji 
ber vê yekê têkiliya serdestî û bêedal-
etiyê dendika malbatê ye.    

Ji bo ku ji kujerên jinan hesab 
nayê xwestin, nayê girtin û ceza kirin, 
li Tikiyeyê jin-kujî erzan e. Her wiha 
hincetên kuştina jinan, zêdebûn e. 
Lê jin dizanin ku li pişt her jineke ku 
tê kuştin hişmendiya zilam/dewletê 
heye. Angaştên ku dibêjin, ‘jin, xwe 
dikujê’ dûrî rastiyê ne.

Jin bi boneya 25’ê Mijdarê Roja 
Têkoşînê, doza vegera li Peymana 
Stenbolê dikin. Yek ji daxwazên 
tevger, sazî, komele û platformên 
jinan ew e ku Peymana Stenbolê 
ku ji hêla desthilatdariya AKP’ê ve 
hatibû feshkirin, pêkanîna şertên 
vê peymanê ye. Peymana Stenbolê, 
ku dîwarên hiqûqa netewe-dewletê 
radike, mafê hiqûqî, civakî û ewlehiyê 
yên jin û zarokan piştrast dike. Israra 
jinan a vegera Peymana Stenbolê, 

mohra xwe li çalakiyên îsal ên 25’ê 
Mijdarê da.

Jinên kurd, ji hêla rêxistinkirina 
çalakiyên mal-kuçe û kolanan ve 
xwedî ezmûnek têkoşînê ya dîrokî 
ne. Her wiha jin tenê ne li kolanan, 
ev çalakî, veguherîn, atolya, semîner, 
perwerde û meşên mêran ên li dijî 
tundiya li ser jinan. Encama têkoşî-
na salan a jinên kurd, êdî mêr jî li 
hember tundiyê bi daketina qadan 
helwest nîşan didin. Meşên mêran 
ên li dijî şîdeta li ser jinan, yekem car 
li rojavayê welêt pêk hat. Sala borî li 
bajarê berxwedanê yê Kobanê, mêr li 
dijî tundiyê meşiyabûn, îsal jî meşên 
mêran li gelek navendên bajarên 
bakurê Sûriyayê, pêk hatin. 

Ev pêşdeçûna civakê bandora 
têkoşîna jinan e; berhema xebatên 
şoreşa Rojava ya deh salên boriye. 
Vê hêza rêxistinkirî, bi mêran re 
guhertinên fikrî, zihnî û civakî çêkir. 
Ev jî tê wê wateye ku dema jinek 
rastî tundiya zilam bê, wê mêr jî li dijî 
tundî û kuştinê xwedî helwest bin.

Ji bo veguherîna hişmendiya ci-
vakî, pêdivî bi perwerdeyê heye. Ji bo 
ku di vî karî de emcam bê zeftkirin, 
pêwîstî bi eleqe, lêhûrbûn û asta 
ronakbiriyê heye. Jin dizane ku azadî 
bêtêkoşîn, bêparastin û bêzanebûn û 
jiyan bê jinan ne pêkan e. 

Adar
Gulan
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Ne bawer bikin ne jî emel  

Çima civîna li ser êrîşên dagirkeriyê hat paşxistin?
Dewleta tirk, bi hinceta hebûna 
PKK’ê ya li herêmê ji salên 1980’yî ve 
li dijî başûrê Kurdistanê êrîşên he-
wayî pêk tîne. Her sal van êrîşên xwe 
didomîne. Rayedarên tirk her cara 
ku ev êrîş pêk tên dertên pêşberî 
qamerayan û ji bo ku gelên Tirkiyeyê 
bixapînin gotina xwe ya klasîk “Wê 
têkoşîna me ya li dijî terorê heta yek 
‘teorîst’ bimîne bidome” dubare 
dikin. Lê ji ber ku doza gelê kurd tevî 

hemû êrîş û dijwariya wan jî li dar e, 
çi dikin nakin nikarin dawî li vê gotina 
xwe bînin!

Di demên dawîn de Îranê jî 
daye ser şopa Tirkiyeyê ya li başûrê 
Kurdistanê; bi hinceta hebûna 
partiyên kurd ên rojhilatê Kurdistanê 
êrîşî başûrê Kurdistanê dike. Îran di 
van êrîşan de navend û baregehên 
partiyan dike hedef û gef li desthilata 
Başûr dixwe ku van partiyan bêban-
dor bike. Herdu welat jî hincetên 
wan heman hincet in û derd û kula 

wan kurd û hêzên kurd ên li herêmê 
ne. Herdu jî dixwazin ku “derd”ê xwe 
bi hêzeke din a kurd derman bikin.

Roja bihata kirin hat paşdexistin
Mixabin hêza kurd a vê daxwazê 

jê tê kirin jî bi herdu dewlatan re dix-
ebite û dixwaze derdê wan derman 
bike. Lê ji her kesî bêtir pêwistiya 
kurdan bi dermankirinê heye. Lewre 
herdu dewletên dagirker li ser xaka 
Kurdistanê li hêzên kurd didin û wan 
dikujin û birîndar dikin. Dermanê 

kurdan xwedîderketina li 
rûmeta kurdan û asteng-
kirina êrîşên dagirkeran 
e. Berovajiyê vê dermanê 
dewletên dagirker jî 
rijandina xwîna kurdan a 
li ser xaka Kurdistanê ye.

Li dijî vê rewşê tişta 
ku diviyabû hikûmeta 
Herêma Kurdistanê bikira 
ji aliyê Hikûmeta Navendî 
ya Iraqê ku beriya çend 
hefteyan hat avakirin ve 
hewldana wê hat dayîn. 
Belê hikûmeta Iraqê 
beriya du hefteyan biryar 
da ku li dijî êrîşên Tirkiye 
û Îranê li hev bicive û 
hin biryaran bide. Lê 
civîna ku roja wê jî hatibû 
diyarkirin di nav hefteyê 

de hat paşxistin. Ofîsa ragihandinê ya 
Parlementoya Iraqê bi daxuyaniyek 
nivîskî ragihand civîn ji bo demek 
nediyar hatiye paşxistin.

Serdana Barzanî ya Bexdayê
Balkeş e piştî ku biryara vê 

civînê hatibû dayîn Serokê Herêma 
Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî serdana 
Bexdayê kiribû û bi Serokwezîrê Iraqê 
Mûhammed Sûdanî re civînek li dar 
xist. Gelo dibe ku ji aliyê Barzanî ve 
daxwaza paşdexistina civînê hatibe 
kirin. Dema ku mirov li rewşa herêmê 
dinêre ev fikar ji mirov re çêdibe. 
Lewre heta niha ji aliyê Barzaniyan 
ve der barê êrîşa Tirkiyeyê ya li ser 
rojavayê Kurdistanê ku bûye sedema 
kuştina gelek kurdan tu daxuyanî 
nehatiye dayîn. 

Ji ber vê yekê jî ne dûrî aqilan 
e ku Barzanî vê daxwazê ji Sûdanî 
kiribe û bi hinceta zelalbûna rewşa 
li herêmê civînê dabe paşdexistin. 
Di van rojên ku pêwistiya kurdan bi 
hevkarî û hevgirtinê heye, hin aliyên 
kurd dikarin bikevin nav bazarên 
bi vî rengî. Lewre derdê van aliyan 
berjewendiyên wan ên malbatî û 
herêmî ne. Ji wan re pir ne xem e ku 
kurd ji aliyê dagirkeran ve tên kuştin. 
Heke kuştina kurdan di berjewandiya 
wan de be dikarin civînên bi vî rengî 
asteng bikin. 

Di sala 2016’an de ji aliyê hevkar 
û dostên wê yên bi salan ve li dijî 
AKP’ê hewldana darbeyeke leşkerî 
ya 15’ê tîrmehê hat pêşxistin. AKP’ê 
vê hewldanê ji xwe re kir hinceta 
xurtkirina polîtîkayên dagirkiriyê yên 
li Kurdistanê. Di vê çarçoveyê de 
destpêkê vîna gelê kurd a li şaredar-
iyên bakurê Kurdistanê desteser kir. 
Di navbera salên 2016 û 2017’an de 
ji bilî çend şaredariyan qeyûm tayînî 
şûna hemû hevşaredarên kurd kirin. 

Piştî dagirkirina şaredariyan li 
hemû navçe û bajarên bakurê Kurdis-
tanê alên tirk li kolanên sereke hatin 
daleqandin. Piştî alên tirk bi hinceta 
referandûma 16’ê nîsana 2017’an 
wêneyên Erdogan jî li kêleka van alan 
hatin daleqandin. Herî dawî li Amedê 
bi hinceta serdana Erdogan a di 23’ê 
cotmehê de amblem ango logoya 
AKP’ê jî li kelêka ala tirk û wêneyên 
Erdogan hate daleqandin. Tevî ku di 
ser vê serdanê re mehek derbas bûye 
jî amblemên AKP’ê nayên rakirin. 

Ne bawer ne jî emel bikin!
Her kesê ku dema bê Amedê ji 

neçarî bi van al, wêneyên Erdogan û 
logoya AKP’ê re rû bi rû dimîne. Tevî 
ku beriya niha ji bo rakirina wêneyên 
Erdogan biryarên hiqûqî hatibûn  
dayîn jî qeyûm û waliyên Amedê di 
vê zihniyeta dagirker de israr dikin. 
Ne alên tirk dadixînin ne jî wêneyên 
Erdogan. Berovajiyê rakirinê herî dawî 
logoya AKP’ê jî li wan zêde kirin. Di serî 
de rêxistinên AKP’ê yên Amedê; walî û 
qeyûmên di xizmeta Erdogan de jî baş 
dizanin ku her kes ji vê rewşê aciz e. 

Baş e, wê demê çima tevî vê 
rewşê jî di vê kiryarê de israr dikin? 
Tevî nerazîbûnê jî dixwazin Erdogan 

û partiya wî AKP bi darê zorê bi gelê 
kurd bidin qebûlkirin û pergala yek-
kesî li her derê serwer bikin. Li gorî 
walî û qeyûmên li Kurdistanê Erdo-
gan Xweda ye û AKP jî Quran e! Heke 
Xweda û pirtûka zilmê hebe, rast e 
Erdogan Xweda ye û partiya wî AKP 
jî Quran e. Di vê rewşê de li her kurdî 
ferz e ku ne ji Xwedê bawer bike û ne 
jî bi quranê emel bike! 

Berteka kal û pîr û ciwanan
Heçî kurdê ku piçekî xwedî wijdan 

be ne bawer im ku ji vê rewşê ne 
aciz be. Gelek caran bûme şahidê 
vê aciziyê. Bawer im gelek kes bûne 
şahidên vê aciziyê. Di wesayîtan de 
dema ku mirov di ber van al, wêne û 
logoyan re derbas dibe gelek kes bi 
vê gotinê berteka xwe tînin ziman: 
“Ca tu li wan û zilma wan binêre.” 
Bêguman berteka ciwan û kal û pîran 

jî hev cuda ye. Ev bertek a kal û pîran 
e. Ji ber ku gelek kes dizanin hewce 
nake berteka ciwanan bi çi rengî ye. 
Tenê vê bibêjim; tonek çêr!

Hin kes hene bi kiryarên xwe 
diayan li xwe didine kirin kesên mîna 
Erdogan jî nifir û çêran bi xwe didine 
kirin. Alên tirk, wêneyên Erdogan 
û herî dawî logoyên AKP’ê yên ku li 
Kurdistanê li wan hatine zêdekirin jî 
tenê bi kêrî zêdebûna nifir û çêrên li 
Erdogan tên. Yanî alên tirk ên li kurdis-
tanê qîmeta wê bilind nakin; wêneyên 
Erdogan û logoya AKP’ê jî dengê AKP’ê 
yên li Kurdistanê zêde nakin. 

Pêwistiya kurdan 
Heke AKP’î naxwazin “enflasyo-

na” nifir û çêrên li wan û serokê wan 
bilind bibe divê rojek zûtir van alên 
tirk ên li kolanên bajarên Kurdistanê 
ku qîmeta wê kêm dikin û wêneyên 

Erdogan û logoya AKP’ê ya ku kîna 
di dilê gel de zêdetir dikin rakin. Her 
kurd ne mecbûr e her kêliya ku der-
keve derve çav bi ala tirk û wêneyên 
Erdogan û logoya AKP’ê bikeve. Heke 
ku ne derew be û hûn dixwazin bi vê 
dengê xwe zêde bikin biçin li bajarên 
Tirkiyeyê vê bikin. 

Niyeta vê ya li Kurdistanê aşkera 
li holê ye. Dagirkerî û zordarî dibe ku 
heta demekê bajo lê wê heta hetayê 
neajo. Heke hezkirin û qebûlkirina 
dagirkeriyê bi al û wêneyan pêk 
bihatina wê li Kurdistanê her kes 
kemalîst bûna. Bi dehan sal in wêne û 
peykerên Mistefa Kemal bi darê zorê 
li her dera Kurdistanê hene. Lê bi qasî 
serê derziyê jî bi kêrî tiştekî nayê. Ne 
kes ji Mistefa Kemal ne jî ji partiya wî 
CHP’ê bawer dike. Bi kurtasî pêwisti-
ya kurdan ne bi kemalîzma bi rengên 
cuda, bi azadî û wekheviyê heye. 

Li bakurê Kurdistanê weke ku alên tirk û wêneyên Erdogan ên kolanan ne bes bin logoya 
AKP’ê jî li wan hat zêdekirin. Di vê rewşê de li her kurdî ferz e ku li dijî van al û wêneyan derkeve

Kadrî Esen

Rêveberiyên xweser 
li hev rûniştin

Wê dîmenên 
îşkenceyê biweşînin

Hêzên siyasî yên 
kurd li hev civiyan  

Ji Îranê hewldanên 
êrîşeke mezintir

Di pêvajoya ku ji aliyê artêşa tirk ve li dijî 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê êrîşên dijwar 
pêk tên de li herêmê hevdîtineke girîng pêk 
hat. Di 20’ê mijdarê roja ku êrîş dest pê kir 
de ji Rêveberiya Xweser a Şengalê û Partiya 
Azadî û Demokratîk ya Êzidiyan (PADÊ) 
heyetek derbasî Rojava bû û bi Fermandari-
ya Hêzên Suriyeya Demokratîk (HSD) û 
Rêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê re hevdîtin kir. Ji ber rizgarkirina 
jinên êzidî heyeta Şengalê spasiya HSD’ê kir 
û xwest ku DAIŞ’iyên radestî Iraqê bên kirin 
di Şengalê re neyên derbaskirin. Her wiha 
heyeta Şengalê êrîşa Tirkiyeyê şermezar kir, 
ji bo Rojava piştgiriya xwe ragihand û bang 
li hêzên navnetewî kir ku pêşî li bobelata 
wê bi êrîşê re encam bide bigirin. HASEKÊ

Girtî Garîbe Gezer di encama destdirêjî û 
îşkenceya ku lê hatibû kirin de di 9’ê kanûna 
2021’ê de li Girtîgeha Kandirayê jiyana 
xwe ji dest da. Mirina Gezer bûbû sedema 
bertekên mezin û li bakurê Kurdistanê gelek 
çalakî hatibûn lidarxistin. Piştî van bertekan 
der barê mirina Gezer de lêpirsîn hatibû 
destpêkirin. Ev lêpirsîn di 22’yê mijdarê 
de bi dawî bû û biryara neşopandinê hat 
dayîn. Di nav hefteyê de parêzerên Gezer 
bi civineke çapameniyê li dijî biryara ku hat 
dayîn derketin. Parêzeran got ku ji ber sûcê 
îşkenceya zayendî yê li Gezer gilî kirine û go-
tin ku wê dîmenên îşkenceya li Gezer hatiye 
kirin biweşînin. Her wiha parêzeran da zanîn 
ku di lêpirsînê de îfadeya midurê Girtîgeha 
Kandirayê nehatiye girtin.  STENBOL

Li başûrê Kurdistanê di navbera partiyên si-
yasî de hevdîtin hatin kirin. Di vê çarçoveyê 
de li navçeya Dûkan a Silêmaniyê bi mal-
ovaniya Serokê Yekitiya Nîştimanî ya Kurdis-
tanê (YNK) Bafil Talebanî serokên partiyên 
siyasî li hev civiyan. Weke jin tenê Hevsero-
ka Tevgera Azadî Tara Hisên tev li civînê bû. 
Ji Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) kes 
tev li civînê nebû. Di civînê de pirsgirêkên 
di navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê 
hatin gotebêjkirin. YNK’ê ragihand ku dix-
wazin ji bo çareserkirina li gorî destûrê û li 
ser berjewendiyên giştî hevdengiyê çêbike. 
Her wiha di civînê de li ser êrîşên dewleta 
tirk û Îranê yên li ser başûrê Kurdistanê 
jî hate rawestandin ku ji bo çareserkirinê 
hewldan werin kirin. SILÊMANÎ

Rejîma Îranê ku ji ber serhildanan rojên 
zehmet derbas dike, hewldanên xwe yên 
êrîşeke berfireh a li dijî başûrê Kurdistanê 
didomîne. Ji dema ku serhildanan dest 
pê kiriye ve Îranê 3 caran êrîşî baregehên 
partiyên rojhilatê Kurdistanê yên li başûrê 
Kurdistanê kiriye û gefa êrîşên berfirehtir li 
herêmê dixwe. Ji bo vê armancê hejmareke 
zêde tang û wesayîtên zirxî li ser sînorê 
başûrê Kurdistanê bi cih kir. Fermandarê 
Hêza Bejayî ya Supaya Pasdarên Şoreşa 
Îslamî ya Îranê Mihemed Pakpûr, der barê 
mijarê de got ku hêzên zirxî û hêzên bersiv-
dana bilez li ser sînorê başûrê Kurdistanê 
bi hêz dikin. Partiyên rojhilatê Kurdistanê jî 
vê liv û tevgera Îranê ya li ser sînorê başûrê 
Kurdistanê piştrast kirin. TEHRAN
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ARMANCA ÊRÎŞA TIRKIYEYÊ

Dorpêçkirin û xistina Kobanê ye
Di 13’ê mijdarê de li navçeya Beyoglû 
ya Stenbolê ji aliyê êrîşkara bi navê 
Ehlam El Beşir ve teqîneke bombeyî 
pêk hat. Di teqînê de 6 welatiyan 
jiyana xwe ji dest da û zêdetirî 80 kesî 
birîndar bûn. Tevî ku piştre derket 
holê Ehlam El Beşir bi 3 DAIŞ’iyan re 
zewiciye, 3 birayên wê di nav DAIŞ’ê 
de hatine kuştin û birayek wê di 
nav Artêşa Sûriyeya Azad (ASA) de 
ye jî AKP-MHP’ê hêzên kurd bi êrîşê 
sûcdar kirin û bi vê hincetê di 19’ê 
mijdarê de li dijî Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê û Herêma Kurdistanê êrîşeke 
mezin a hewayî da destpêkirin. 

Tirkiye êrîşa xwe didomîne û 
bi armanca valakirina herêmê ya 
ji mirovan kesên sivîl û çavkaniyên 
wan ên debarê dike hedef. Her wiha 
Serokkomarê Tirk Tayyîp Erdogan 
gefa destpêkirina êrîşa ji bejahiyê 
ve jî li herêmê dixwe. Rojnameger 
Amed Dîcle ku teqîna Stenbolê û 
êrîşa bi hinceta teqînê dest pê kir ji 
nêz ve dişopîne ji rojnameya me re 
axivî û pirsên me yên der barê mijarê 
de bersivand. Pirsên me û bersivên 
Dîcle yên der barê mijarê de li jêr in: 

Em bi teqîna Stenbolê dest pê 
bikin. Gelek nîqaş û nirxandin li 
ser hatin kirin. Lê ji bilî desthilatê 
tu kesî ji daxuyaniyên ku der barê 
teqînê de hatin dayîn bawer nekir. 
Li gorî we di 13’ê mijdarê de çi bû, 
li Stenbolê çi qewimî?

Li gorî min ew bi xwe jî bawer 
nakin û herî zêde ew bawer nakin. 
Beriya teqînê û piştî teqînê jî dizanin 
ku ew kes kî ne. Her wiha me dît ku 
Ehlam El Beşîr di îfadeyên xwe de 
dibêje birayek wê endamên OSO’yê 
ye û malbat û birayên wê endamên 
çeteyên DAIŞ’ê ne û ji hêla YPG’ê 
ve hatine kuştin. Lewre bi tu awayî 
têkiliya van kesan bi YPG’ê û tu hêzeke 
kurdan re re tuneye. Dûrî aqil e ku 
mirovek birayê wê ji hêla YPG’ê ve 
hatibe kuştin biçe li ser navê YPG’ê 
çalakiyeke wiha bike. Li aliyê din tu 
carî kurdan li dijî sivîlan planeke wiha 
nekiriye. Dema mirov weke kesekî ser-
bixwe bi aqilane li vê bûyerê binêre 
wê bibîne ku tu feydeyê nade kurdan 
tenê zirarê dide kurdan. Ji ber vê jî wê 
çima rêxistinên kurd tiştekî ku zirarê 
bide wan û rewabûna wan a di nava 
gel û raya giştî ya navnetewî de bikin. 

Heke ev teqîn rast e rast ji aliyê 
hikûmetê ve nehatibe birêxistinki-
rin jî ji aliyê hin komên cîhadist ve 
hatiye kirin. Di demên dawî de ji ber 
ku dewleta tirk nêzî rejîma Sûriyeyê 
dibe gelek pirsgirêkên van rêxistinan 
bi dewleta tirk re hene. Dema ku 
rayedarên tirk dan xuyakirin ew dix-
wazin bi rejîma Sûriyeyê re diyaloxê 
bikin me dît ku çawa li Cerablûs, Ezaz, 
Bab û deverên din li dijî dewleta tirk 
xwepêşandan û çalakiyên protestoyî 

li dar xistin. Ew komên çekdar ên bi 
Tirkiyeyê re dixebitin baş dizanin ku 
wê rojekê Tirkiye wan bifiroşe. Lewre 
dibe ku van komên çekdar bi vî rengî 
peyamek dabin dewleta tirk. Dewleta 
tirk jî xwest ku sûdê ji vê bûyerê bigire 
û peyameke wiha da wan komên çete 
ku kî hewl bide zirarê bigihîne Tirkiy-
eyê dê wan wekî YPG û PKK’ê bi nav 
bike û tiştên nemayê bîne serê wan. 
Ji ber ku dewleta tirk wan dişopîne 
dizanibû ku wê tiştekî wiha bikin, lê 
hişt ku ew bûyer bi kontrol were kirin 
da ku sûdê jê bigire. 

Di rewşên awarte de rayedarên 
payebilind bernameyên xwe betal 
dikin û li ser rewşê radiwestin. Lê 
di teqîna Stenbolê de ev pêk ne-
hat. Suleyman Soylû li Îdlibê bû û 
Erdogan jî bêyî ku bernameya xwe 
ya G-20’an betal bike piştî teqînê 
bi çend deqeyan terka welat kir. 
Mirov dikare bibêje ku ev jî beşên 
senaryoya ku hatiye amadekirinin?

Ji ber ku wê Erdogan li civîna 
welatên G-20 bi Joe Biden re hevdî-
tin bikira diviyabû tiştekî wiha li ber 
destê wî hebe. Erdogan dizanibû ku di 
rewşeke asayî de zehmet e Biden ji bo 
destûra êrîşa li dijî Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê were qanihkirin. Di destwer-
dana li dijî Girê Spî û Serêkaniyê de 
me dît ku Biden nerazîbûnên çawa 
nîşan da. Lewre bi senaryoyeke wiha 
çû pêşberî Biden û jê re got, ‘Sivîl 
hatine kuştin û ferman ji Kobanê 
hatiye dayîn û ji ber ku hûn mutefiqê 
me ne divê hûn destûrê bidin me ku 
em êrîşî Rojava bikin’. Lê bawer nakim 
ku Amerîka û welatên Rojava ji vê sen-
aryoyê bawer kiribin. Ji ber ku analîst, 
çavkanî û istixbaratên wan hene û ji 

nêz ve her tiştî dişopînin. Çawa ku em 
dizanin ev teqîn ji aliyê kurdan ve ne-
hatiye kirin Amerîka û welatên Rojava 
jî dizanin ku ew ji aliyê kurdan ve ne-
hatiye kirin. Erdogan xwest ku xwe di 
wê civîna G-20 de maxdûr nîşan bide 
û her kes jê re sersaxiyê bixwaze. Her 
wiha çûna Suleyman Soylû ya Idlibê 
jî ne tesaduf e û mirov dikare wê jî bi 
heman rengî binirxîne.

Weke ku hatibû plankirin hêzên 
Rojava bi teqînê hatin sûcdarkirin 
û piştî hefteyekê artêşa tirk bi bale-
firên şer êrîşeke mezin a hewayî li 
dijî Rojava û Başûr da destpêkirin. 
Bi vê êrîşê Tirkiye dixwaze çi bike û 
bi êrîşa Kobanê dixwaze çi peyamê 
bide?

Ji bo kurd û Kurdistanê projeyeke 
dewleta tirk heye û perspektîf ew e 
ku kurd di sedsala bê de jî bêstatu 
bimînin. Ji ber ku kêm zêde li başûrê 
Kurdistanê statuyek heye naxwazin 
ku li parçeyekî din ê Kurdistanê jî re-
wşeke wiha peyda bibe. Heke derfeta 
dewleta tirk hebûya wê li rojhilatê 
Kurdistanê jî tiştekî wiha bikira. Lê 
ji ber rewşa Rojhilat hinekî cuda ye 
niha Tirkiyeyê bi rengekî din bi wir 
re eleqedar dibe. Dixwazin Başûr û 
Rojava bikin bin kontrola xwe. Ji bo vê 
dixwazin ji sînorê Efrînê heta sînorê 
Îranê herêmên tampon ava bikin. 

Gelek sedemên êrîşa li dijî 
Kobanê hene. Sedema yekemîn ew 
e ku Kobanê di şerê li dijî DAIŞ’ê de 
bûye remzek. Ji dema êrîşên DAIŞ’ê 
yên li ser Kobanê ku Erdogan got 
‘Kobanê ha ket û ha ket’ ve Kobanê 
di dilê wan de bûye derd û kuleke 
giran. Dema ku bibêjin em ê Kobanê 
dagir bikin di hêla hilbijartinê de wê 

hemû dengan li derdora xwe kom 
bikin û 5 salên din jî li ser desthilatê 
bimînin. Ev hesabekî wan ê konjoktur 
e. Lê hesabê wan ê stratejîk jî ew e 
ku Kobanê dagir bikin û xwe bera ali-
yê Eyn Îsa bidin. Li gorî hesabên wan 
piştî van herêman bidest bixin wê 
berê xwe bidin deverên din û hemû 
herêmê bikin bin kontrola xwe. 

Dibe ku êrîşa wan a bejahî ya li 
dijî Kobanê niha rastî nerazîbûnên 
mezin bê. Lewre dixwazin niha 
korîdoreke bi qasî 30 kîlometereyan 
li qeraxê çemê Firatê ava bikin û heta 
pira Qereqozaxê biçin ku 30 kîlome-
tre dûrî Kobanê ye. Bi vê wê gora 
Silêman Şah ji gundê Eşmê vegerînin 
û pira Qereqozaxê jî bidest bixin. 
Rêya ku pira Qereqozaxê li ser e rêya 
M4 e ku ji Helebê heta sînorê Iraqê 
dirêj dibe. Bi vê dixwazin Kobanê 
dorpêç bikin û têkiliya wê ji derdorê 
qut bikin, gelên wê birçî bihêlin û 
neçar bimînin ku jê derkevin. Bi vî 
awayî dixwazin bêyî ku Kobanê dagir 
bikin wê bixînin û bi dest bixin. 

Di êrîşê de ji bilî noqteyên leşkerî 
deverên ku sivîl lê dijîn û her wiha 
çavkaniyên jiyanî yên mîna embarên 
genim, daristan, bîrên petrolê, nav-
endên ceyranê jî bûne hedef. Bêgu-
man ev ne tesaduf in û di çarçoveya 
plana ku hatiye kirin de pêk tên. Vê 
der barê de hûn dixwazin çi bibêjin?

Em dibînin ku Rûsya û hin welatên 
Ewropayê di daxuyaniyên xwe de 
dibêjin ku divê sivîl zirarê nebînin. Ev jî 
tê wê wateyê ku li ser hin tiştan li hev 
kirine. Lewre dewleta tirk jî dixwaze 
derfetê jiyanê nehêle. Weke mînak 
heke biçin heta Qereqozaxê li wir 
bendava Tişrînê ya sereke ya elektrîkê 
heye ku ceyranê dide piraniya Bakur 
û Rojhilatê Sûriyeyê. Her wiha li bîrên 
petrolê dixin, li binesaziyê dixin da ku 
xelk neçar bimîne derkeve. Îhtîmalek 
heye ku wan hin soz dabin Amerîkayê 
ku ew ê sivîlan nekujin lê wê nehêlin 
ku bikaribin li wir bijîn jî. Wiha jî 
herêmê ji sivîlan vala bikin. 

Erdogan piştî hevdîtinên xwe yên 
li G-20’an di vegera Endonezyayê de 

biryara êrîşê da. Li hêla din di rojên 
dawîn de hin hevdîtinên îstixbarî 
di navbera Amerîka û Rûsyayê de li 
Tirkiyeyê çêbûn. Heke hûn van jî li 
ber çavan bigirin li gorî we çi têkiliya 
hêzên navneteweyî bi van êrîşên 
Tirkiyeyê re heye?

Armanca Tirkiyeyê avakirina 
herêmeke bêkurd e. Dema ku Erdogan 
got ew ê êrîşî Minbicê bikin Rûsya û 
Amerîkayê li dij derketin. Lê niha rewş 
guheriye û rewşa Rûsyayê li Ukray-
nayê ne baş e. Ji ber sedemên leşkerî, 
istixbarî û aborî niha pêwistiya wan 
bi Tirkiyeyê heye. Di heman demê de 
pêwistiya Tirkiyeyê jî bi Rûsyayê heye. 
Rûsya ji daxwazên Tirkiyeyê re dibêje 
erê û ew dixwazin ku Erdogan careke 
din li ser desthilatê bimîne. Ji bo 
serkeftina Erdogan a di hilbijartinê de 
Rûsya dixwaze ku Tirkiye êrîşî Kobanê 
bike. Amerîka naxwaze ku Tirkiye êrîşî 
navenda Kobanê bike, lewre Rûsyayê 
ji ber vê jî dixwaze ku Tirkiyeyê êrîşî 
Kobanê bike û navbera Tirkiye û 
Amerîkayê ne baş bibe. Amerîka, 
Ewropa û NATO’yê jî misyoneke wiha 
dane Tirkiyeyê ku ew wekî deriyekî ji 
bo têkliyan bi Rûsyayê re bimîne. Bi 
kurtasî mirov dikare bibêje ku Amerîka 
û Rûsyayê ji bo berjewendiyên xwe 
yên stratîjîk kurdan dikin qurban. 

Piraniya hêz û partiyên kurdan 
teqîna Stenbolê û weke berdewa-
ma wê êrîşa li dijî Rojava û Başûr 
weke xebateke hilbijartinê dinirx-
înin. Êrîşên ku pêk hatine tenê 
dikare bi vê bê aşkerakirin?

 Meseleya hilbijartinê di nav de 
heye lê ev projeyeke dewletê ye. 
Dewlet niha dixwaze vê projeya xwe 
bi destê AKP-MHP pêk bîne. Ji ber ku 
dixwaze li desthilatê bimîne Erdo-
gan dibêje ez bêtir amade me ku vê 
projeyê pêk bînim. Dewlet jî vê yekê 
guncav dibîne. Ew nayê wê wateyê 
ku sibê hilbijartin çêbibin û Erdogan 
û ekîba xwe di hilbijartinan de winda 
bikin û dewlet dest ji vê projeyê 
berde. Jixwe li Tirkiyeyê kesayetek 
an jî partiyek heta ku peymana li dijî 
kurdan îmze neke û siyaseta dewletê 
ya înkar û îmhayê qebûl neke, nikare li 
Tirkiyeyê bê desthilatê. Lewre têkiliya 
vê projeyê bi hilbijartinê re heye lê 
projeyeke stratejîk a dewletê ye. 

Muxalefeta Tirkiyeyê ku bi 
daxuyaniyên desthilatê yên der 
barê teqîna Stenbolê de bawer 
nebû, lê piştgiriya xwe ya ji bo 
berdewama vê senaryoyayê ragi-
hand û ji ber êrîşa AKP-MHP’ê pîroz 
dikin. Hûn vê hewlesta muxalefetê 
çawa şîrove dikin? 

Ji ber muxalefet jî parçeyeke 
sîstema dewleta tirk e, ji bo ku rê li 
pêşiya wan vebe û bibin desthilatdar 
dikarin vî karî ji Erdogan baştir bikin! 
Hişmendiya wan ji ya desthilatê ne 
dûr e. Cudahiya di navbera desthilat 
û muxalefeta Tirkiyeyê de ew e ku yek 
dibêje em bi cîhadîstan şerê kurdan 
bikin a din jî dibêje em bi rejîma 
Sûriyeyê re şerê kurdan bikin. Niha Er-
dogan jî dibêje em dixwazin bi rejîma 
Sûriyeyê re li hev bikin da ku bi hevre 
li dijî kurdan şer bikin. Ev muxalefeta 
ku em dibêjin muxalefet jî heke bi ser 
bikeve wê sibê bi rejîma Sûriyeyê li 
hev bikin û şerê li dijî kurdan bi hin 
rêbazên din bidin meşandin.

Rojnameger Amed Dîcle, ji bo êrîşa Tirkiyeyê ya li dijî Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê got ku armanca Tirkiyeyê ew e ku Kobanê dorpêç bike, ji 

mirovan vala bike û bi vî awayî bajar bike bin kontrola xwe

Amed Dîcle li navçeya Pasûr a Amedê ji dayik bûye û di ciwaniya xwe 
de koçî Ewropa kiriye. Li Ewropa, di televîzyonên mîna Roj TV û Sterk 

TV de pêşkêşvanî û rêveberiya giştî ya weşanê kiriye. Her wiha di ANF’ê 
de jî xebitiye û li başûr û rojavayê Kurdistanê û gelek welatên Ewropayê 

rojnamegerî kiriye. Niha jî li ser qenala xwe ya youtubeyê rojane weşanan 
dike û mijarên di rojevê de dinirxîne û analîz dike.

Amed Dîcle kî ye?

Kadrî Esen



Wêje û Ziman
28 Mijdar - 4 Kanûn 2022xwebûn

5

Postmodernîzm, Roman, Têgiha Lîstikê û “Şeşaqil”

Zanebûn û nezanî 

Ahmed
Kanî

Adar
Jiyan

Taybetîya bingehîn a têgihîştina post-
modern ew e ku bo qadên realizm û 
ontolojîyê lênêrînek nû anîye. Tu tişt bi 
awayek berfireh nayê zanîn. Bo palpiş-
tiya merivan ne dîwarê perestgehek te-
olojik ne jî bircên ber bi asîmanan ve ên 
ku îhtîşama zekaya însanan dinimînin 
hene. Ji ber vê jî çîrok û vegêranên 
dîwarên tune, bê wate dibin. Azmûna 
pirsgirêka temsîlê ya postmodernîzmê 
jî di vê xalê da dest pê dike. Ji bo meriv 
hêjayê vegêranê çi heye û merivê ku 
têgihek hêjayê derbirînê nabîne dê vê 
rewşê çawa vebêje? Ji bo nivîskarên 
postmodern têgiha lîstikê bûye kilîda 
bersivên van pirsan. (Sayak, 2016:98)

Ev agahîyên li jorê ji encama teza 
masterê ya Bulent Sayak a çap nebûyî, 
hatin girtin. Navê tezê “Oyun Kavramı 
Etrafında Postmodernizm ve Roman/
Li Dor Têgiha Lîstikê Postmodernîzm 
û Roman” e. Me wek Koma Xwendinê 
ya Amedê romana “Şeşaqil” a Cîhan 
Rojî, 13ê mehê, li ser zoomê nirxand. Di 
nirxandinên xwe da hevalên komê li ser 
lewazîya honak û karakteran, bikarne-
anîn û mezaxtina zêde keresteyan, 
mentiqa tirkî û herwekî din rawestîyan. 
Ez dixwazim di serî da puxteya çîrokê, 36 
beş e, ya bi vegêrana Şemî peşkeş bikim. 

Di destpêka romanê da epîgrafek li 
ser bê baskîya însên a ku di tengasîyê 
da der tê holê, heye. Karakterê sereke 
Şem bûye evîndarê Seherê. Ji kar-
akterên mitolojîk wek Prometheusê 
ku eylokê kurdan cîgera wî dixwe tê 

behskirin ku te’rîfa kone nebûna wî 
wek mehrûmîyeta ji lîstika hiş û jîyanê 
tê kirin. Beşa duyem behsa destpêka 
evîna Şem û Seherê ye. Beşa sêyem 
hinek taybetîyên Şemî ku derdora wî lê 
dikin heye. Lîstikek bi bêjeya “xwe”yê 
di van taybetîyan da der tê 
pêş: Wek “xwe-lî”, “xwe-şî”, 
“xwe-ş-bêj”, “xwe-dê-da” 
û hwd. Her dem çîrokan li 
hev tîne. Wek mînak çûna 
xwe ya doktor bi çîrokek 
lîstikê peşkeş dike. Di beşa 
çaran da metafora neynika 
şikandî û mekanê hemû 
çîrokan wek gundê xwe yê 
bi ser Vartoyê ve ra îşaretek 
dide kongreya Erziromê. Di 
dawîya beşê da “lengerîya 
mirîyan” bi bîr tîne û bi 
hilmûgulma ser camê pacê 
bi şiklê çêkirî dilîze. Di beşa 
pêncan da Şem û Seherê 
demên xweş bi hev ra 
derbas dikin. Di beşa şeşan 
da dikeve dora kirîna cixarê 
lê dor nayê wî, li hevalek 
xwe yê ciwan guhdarîya 
çîrokên erotik dike lê di 
encamê da wek lîstikek 
çîrokî dihesibîne. Bavê 
Şemî li hember evîndarîya 
wî û Seherê der tê. Seherê 
didine yekî nenas. Di beşa 
heftan da çîrokên gundê 
wan ê bi navê “Dara Dun-
yayê” û helwesta dayîka 
Şemî li hember bavê Seherê 

hene. Di beşa heştan da, Şem Seherê di 
heşê xwe da dişibîne Şahmaranê paşê jî 
poşmam dibe. Wek xewnek ew Seherê 
li nik hev in. Ji Seherê ra dibêje were ez 
mehra xwe û te bibirim, em serê xwe 
hilînin biçin û biçin. Seherê helwesta 

bav û dîya xwe vedibêje. Geh Seher 
dixwaze ku bi hev şa bibin û ji hevşabû-
na wan zarokek peyda bibe, geh jî li 
rewşa malbata xwe difikire û poşmam 
dibe. Di beşa nehan da Rehîmê Vartoyî 
ku Seherê ji xwe ra dibe, tê şayesandin. 

Di beşa dehan da, li odeyek 
otêlê rastê kesek bê nav û 
nişan tê ku gazind ji civaka 
rojîparêz dike. Ew kes di beşa 
yazdehan de kerxaneyê pê 
dide nasîn. 

Di beşa duwazdehan da 
êdî Şem û Rehîm hev nasîne, 
bi hinek awayên wek lîstikan 
gotin di ber hev û ser hev 
ra kirine. Di beşa sêzdehan 
da behsa ku Şem ji zarokên 
gundê xwe tîmek lîstika 
futbolê avakiriye tê kirin. 
Romana “Şeşaqil” di her beşî 
da lîstikan dihewîne lê li vê 
beşê êdî rasterast vegotin li 
dora têgiha lîstikê diçe û tê. Ji 
beşa çardehan bi şûn de Zîw-
er, hevalê Şem ê lîseyê wek 
karakterê alîkar û helbestvan 
dikeve nava lîstikê û nava 
romanê. Di beşa pazdehan 
da, bi teklîfa bavê a ku dê 
xanîyek jê ra li Vartoyê ava 
bike Şem dev ji tîma zaro-
kan ber dide û ji gund diçe. 
Piranîya romanê, ji vir pê da 
gelek mijarên polîtîk wek 
qedexeya li ser zimanê kurdî, 
darbeya leşkerî ya 12ê Îlonê 
û têkiliyên kesên polîtîk bi 

esnaf û derdora xelkê navçê ra bi awayê 
çîrokî û lîstîkên di mejî da têne pêşkêş 
kirin. Wek mînak roman navê xwe ji 
rexneyên Zîwer ên li Şemî wiha digire:

 “Piştî şekirê nebat avêt devê xwe, 
çay fir kir. Got: Tu bi qîma xwe yî, çi dikî 
bike lê ji kerema xwe li ser qerarekî be!

Min got: Merû dibêjin qey ez û tu, 
em her yek ji welatekî ecnebî ne ku cara 
pêşî ye navê wan welatan tê bihîstin!

- Çawa?
- Tu çi dibêjî yek carî dibêjî, rêyekî 

didî ber xwe û dimeşî, min dixwest ez jî 
wisa bama.

- Ji qalikê xwe derê, heya niha çi bû 
çû, ji bîr ke, bavê min dibêje mal mal 
e jî merû rojê carekê paqij dike, bihêle 
bila çûçikên di hişê te da bifirin, nehêle 
ew di hişê te da hêlînan çê bikin!

Kenîyam. Pê re jî kûr de çûm; çi çivîk 
dihat di hişê min de hêlîn çêdikir û heya 
wê esnayê kêm gotinan bi qasî gotinên 
Zîwer ên dawî, ez sews kiribûm! Min 
gotê, ‘meseleya te got, ji bo merivên 
“şeşaqil” tê gotin, qebûl dikim ez jî 
“şeşaqil” im, rojê çendî û çend fikir 
têne min; şeşaqil im, şeşwelat im, şeşrê 
me, şeşdil im, şeşsed û şêst û şeş awayî 
şikil û xeyalan im… niha ez nizanim ev 
aqilê çima li hember dilê min ew qas 
bêdeng dimîne…” Romana ku li dora 
têgiha lîstikê tê honandin bi vê paragra-
fa lîstikî bi dawî dibe:

“Her tişt amade bû. Pişta me li 
qendîlê bû. Seherê bi şelt, sivnik û 
tilîyên xwe gelek şikil çêkirin. Dor hati-
bû Gulsorê, wê dans kir…”

Çi tiştên ku li ser rûyê erdê û di bin 
sîwana asîman de hene hemû li gor 
zanebûna mirov tên binavkirin. Zanebû-
na mirov, pêşî bi hînbûnê dest pê dike. 
Hinbûna tişt û têgihan bi têgihîştin, 
famkirin û watedarkirinê pêk tê. Tiştê 
ku neyê famkirin  û watedarkirin, nayê 
hînkirin jî. Hînkirin piştî hînbûnê pêkan 
dibe. Heta ku mirov tiştekî hîn nebe, 
nikare hîn bike. Hinbûn bi saya mejî, 
hiş, bîra mirov pêk tê  bi saya binehişîna 
mirov mayinde dibe. Heke binehişîna  
mirov tune be, tiştê ku mirov hîn dibe 
dê zû ji bîra mirov biçe.

Li gor zanîna biriknasan(norologan); 
agahiyên ku di çirkeyekê (saniyeyekê) 
de ji hişê mirov der dibin û di bîr û 
binehişîna me de bicih dibin, ji 4 milyar 
bîtan zêdetir in. Belê hişmendiya mirov 
ji wan agahaiyan tenê bi 2 hezar bîtan 
dihese û wan ji bîr nake. Ew agahiyên 
ku di binehişîna mirov de bicih dibin 
bi saya hişmendiyê der dibin. Sede-
ma ku gotin û kiryarên mirov hevdû 
nagirin jî nakokiya navbera binehişîn û 
hişmendiyê ye. Hişmendiya mirov a ku 
2 hezar bîtan di xwe de dihewîne nikare 
zora binehîşîna wî/wê ya ku 4 mîlyar 
bîtan di xwe de dihewîne, bibe. Lewre 
gotinên mirov ji hişmendiya wî/wê, 
belê kiryarên wî/wê ji binhehîşna wî/
wê der dibin. Mirov çiqas bi devê xwe 
tiştên baş û erênî bibêjin jî, binhişî-
na wan zora hişmendiya wan dibe û 
nahêle ku ew kiryarên baş pêk bîne. Bo 
nimûne; di civakeke bavkanî/pederşahî 
de mêrekî ku bi hişmendiyeke mirovhez 
tev digere û her gav dibêje “ez sosyalîst 
û demokrat im û mafê jinan diparêzim”, 
dema ku dengê jinê bi ser ê wî dikeve, 
binehişîna wî dilebite û radibe pêdarê; 
wê gavê  bê haya xwe li mêrekî serdest 
û stemkar dadigere û dengê jinê dibire. 
Ew binhişîna wî ya ku bi salan hêz û 
serdestiya mêranî û baviksalariyê di 
xwe de dihewîne, nahêle ku ew li gor 
devê xwe tev bigere. Lewre tiştên ku ji 

devê wî mêrî derdikevin ji hişmendiya 
wî, belê tiştên ku di liv û kiryarên wî de 
digerin û kesayetiya wî ya rastîn derdixe 
holê, binehişîna wî ye. Ango tiştê ku 
gotin û vegotinên mirov tayin dike 
hişmendiya mirov; belê tiştê ku liv û 
tevgerên mirov diyar dike û wî/wê bi rê 
ve dibe, binehişîna wî/wê ye. Sedema 
bingehîn a ku nahêle gotin û kirinên 
mirov li hevdû derkevin jî ew binehişîna 
wî/wê ya xurt û qayîm e.  

Mejiyê mirov, tiştên ku mirov hîn 
dibe di binhişîna wî/wê de bicih dike 
û jibîrkirinê bi derengî dixe. Heke bîr 
û binehişîna mirov tune be, çi tiştê ku 
mirov hîn dibe, dê pir zû were jibîrkirin 
û mirov dê ji nûve neçarî hînbûna wî 
tiştî bibe. Çi tiştên baş û xirab, erênî 
û neyînî, feydedar û ziyandar, bikêr û 
bêkêr hene hemû di binehişîna mirov 
de bicih dibin û zû bi zû nayê jibîrkirin. 

Binehişîna mirov hem tiştên erênî û 
hem jî tiştên neyînî di xwe de dihewîne. 
Binehişîna mirov tiştên ku tên hînkirin 
hemûyan depo dike. Jihevderxistin û 
veqetandina nîgaşî û rastîniyê ne karê 
binehişînê ye; ew karê hişmendiyê ye. 
Tenê hişmendî dikare xeyal û rastiyê 
an jî başî û nebaşiyê, erênî û neyiniyê 
ji hevdû derxe û binirxîne. Lewre karê 
binehişînê hilanîn û veşartin û karê 
hişmendiyê jî derkirin, derbirîn û  nirx-
andin e. Ji bo wê, hişmendî çiqas xurt be 
zanîn, zanebûn û hînbûn jî ewqas hêsan 
û xurt dibe. Bêguman, zanîn, zanebûn 
û hînbûn jî bi xwendinê bi pêş dikeve.  
Têgihîştin, famkirin û watedarkirin jî dîsa 
bi xwendin û zanebûnê pêkan dibe.   

Zanîn û zanebûn pêşî famkirin û wa-
tedarkirina tiştan, peyre jî têgihên nû 
yên ku ji hêla mirovan ve tên binavkirin 
derdixe holê. Binavkirin û danasîna van 
têgihan, hem çarçove û bergeha têgih 
û tiştan û hem jî sînorê wan diyar dike. 
Zanebûn û nezanî jî wekî du têgihên 
dijber bi hev re derdikevin holê. Gava 
ku yek tune be ya din jî tune ye. Cihê 

ku zanebûn lê tune be, nezanî jî lê tune 
ye. Herdu dijber, hem hevdû diafirînin 
û hem jî ji bo ku hevdû têk bibin di nav 
lêkdaneke bênavber û misêwa de ne. Li 
aliyê din jî, ev herdu têgihên dijber, bi 
hebûna xwe re sînorekî pêk tînin. Belê 
ev sînor jî ne sînorekî misoger, westar û 
sereqet e; sînorekî çêkirî û demdemî û 
guherbar  e. 

Tiştên ku hene, hin caran li gor rewşa 
ku mirov tê de ye û hin caran jî li gor têgi-
hiştina mirov pêk tên. Ji bo wê; çawa ku 
ji bo tu tiştî sînorekî westar tune ye, ji bo 
zanebûn û nezaniyê jî sînorekî misoger 
tune ye. Mirovek der barê hin tiştan de 
çiqas zanebe, der barê  gelek tiştan de 
jî ewqas nezan e. Mirov li gor zanebûn 
û nezaniya xwe ya sînordar ji zanebûn 
û nezaniya xwe re sînorekî datîne. Her 
wiha ew sînor dibe çarçoveya wate, têgi-
hiştin û famkirina zanebûn an jî nezaniya 
ku dibe mijara gotinê.  

Mirov hem dibe zanaya/ê tiştê ku 
dizane û hem jî dibe nezana/ê tiştê 
ku nizane. Li gor me kesa/ê nezan ew 
e ku bi tiştê ku em pê dizan, nizane û 
kesa/ê zane jî ew e ku tiştên ku ew pê 
dizane em pê nizanin. Ango gava ku 
em di çarçoveyeke tengtir de bifikirin; 
em ê kesên ku der barê tiştekî de ji 
me zanatir in wekî  “kesên zane” û yên 
ku der barê tiştekî de ji me nezantir 
in jî wekî  “kesên nezan”  bi nav bikin. 
Ne îro tenê, di hîn serdemên dîrokî 
de mînakên wisa hene. Wekî nimûne; 
pêxemberê ola îslamê, kesên ku bawerî 
bi ola wî nedianîn çi qas zanebûnan jî 
ew wekî “nezan” û yên ku bawerî bi ola 
wî dianîn, çi qas nezanbûnan jî ew wekî  
“zana”  bi nav dikirin. Heta Ebûcahilê 
binavûdeng ku navê wî bi xwe Umer e 
û zana/zane û serkêşê civata xwe bû, ji 
ber ku bi ol, doz û bîrdoza pêxemberê 
umeta îslamê  bawerî nedianî, di nav 
civata misliman de wekî  “Ebûcehil’  
(Bavênezaniyê) dihat binavkirin. Heman 
gavê ligel ku gelek bawermendên ola 

îsalmê yên ku pir nezan û xeşîm bûn 
jî, ji ber ku tenê bawerî bi ola îslamê 
dianîn, tu car wekî nezan nedihatin 
hesibandin. Berevajiyê wê; feraseta 
dijber a ku Ebûcehil û ola wî diparast 
jî pêxemberê ola îslamê wekî “nezan”, 
“xeşîm”, “umî/nexwende”  û “sêrbaz” 
dida binavkirin.         

Îro jî gelek kesên ku bi heman 
feraset û dijberiyê tev digerin û hin 
têgihan li gor  fikr û zanebûna xwe diyar 
û pênase dikin, hene. Wekî mînak; 
endazyarek dikare bijîşkekê/î ku der-
barê endazyariyê de ne zane be, wekî 
“nezan” nîşan bide. Belê ew bijîşka/ê 
ku der barê endazyariyê de nezan e, 
dibe ku der barê  tenduristiyê de ji  
wê/î endazyarê/î pir zanetir be û ew jî 

der barê tenduristiyê de endazyar wekî 
keseke/î ‘nezan“ nîşan bide. Ev herdu  
kes jî xwe  “zane’ û  kesên pêşberî xwe 
“nezan” dibînin. Belê ev nirxandin, qet 
nabe pîvana zanebûn û nezaniya wan 
a tevahî. Nezaniya qadeke sînordar û 
pisporiyê ye. Ev nihêrîn, dûrî feraset 
û nirxandina zanistê û hişmendiya 
analîtîk(dahûrîner) e. 

Rastî û heqîqeta tişt ew e ku ne tu 
kesên bi tevayî zane û ne jî tu kesên bi 
tevayî nezan hene. Her mirov li gor xwe 
hin tiştan dizane û hin tiştan nizane. 
Dibe ku her mirov, di warekî de ji 
mirovên din zanetir û di warekî din de jî 
ji mirovên din nezantir be. Ango nezanî, 
tenê tê wateya kêmbûna zanînê; nayê 
wateya nezaniya tevayî. Bi rastî ku ne 
mimkûn e ku mirovek her tiştî dizanibe 
an jî tiştekî nizanibe. Her kes bi qasî tiştê 
ku dizane, zane û bi qasî tiştê ku nizane, 
nezan e. Yanî ji bo her mirovê/î sînorê 
zanebûnê û ne jî yê nezaniyê heye. 
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Hedef neteweya demokratîk e

Xiyaneta xeter û serkeftina wê 
Dîrok ji me re dibêje ku doza kurd tim 
bi xiyanetê re rû bi rû bûye û ji ber wê 
jî gelek astengî jê re derketine. Bi tu 
awayî hêzek azadîxwaz a kurd nemaye 
ku li dijî xiyanetê şer nekiribe û tu di-
jminek kurd jî nemaye ku li gel xiyanetê 
hevpeyman nekiribe. Ev yek di xelekên 
qetilkirina şoreşgerên kurd û dijberiya 
şoreş û hevsengiya ligel dijmin tê dîtin. 

Dema ku rûpelên dîrokê tên vekirin, 
ji duh heta îro, li ser xaka Kurdistanê du 
xet an jî ferasetên cuda tên dîtin. Xetek 
xeta neteweyî û welatparêziyê ye ku 
ji bo azadî û doza rewa ya gelê kurd di 
nava têkoşînê de ye û berdêlên giran 
daye. Li beramberê wê jî xeta xiyanetê 
û destên dijmin û dagirkeran ên ku timî 
li kêleka dijmin cih digire heye. Pişta 

xwe daye gelê xwe û li dijî xeta netew-
eyî di çeperan de ye. 

Xiyanet yek ji serpêhatiyên herî bi 
êş e ku em dikarin nebin xwedî. Ferqa 
xiyaneta li gelê xwe, li hevalekî yan jî li 
malbatekê nîne. Bi xiyaneta her kesê ku 
li baweriya me dike birînên ku derman-
kirina wan demeke dirêj digire li me 
peyda dibin. Carinan ew birîn qet baş 
nabin. Em hemû jî dizanin ku em çiqas ji 
kesê ku xiyanet li me kirine bawer bikin 
wê birînên me ewqas mezintir bibin. 

Lê mirov nikare her xemgîniyê bike 
kategoriya îxanetê. Francois de La Ro-
chefoucauld waha tîne ziman: “Rastî ev 
e, wekî mirov, em her gav nikarin hêvi-
yên derdorên xwe pêk bînin. Dem hene 
ku em ne li gorî peywirê ne û mirovên 
ku em jê hez dikin bêhêvî dikin.”  

Lê îxaneta ku me diêşîne 
û tesîrê li me dike îxaneta 
bi qestî ye. Ev kes dizanin 
ku ew tiştek xelet dikin, 
ji ber sedemên bi tevahî 
xweperest, lê her wiha 
dikin. Mînak, gava yek 
ji me re piştrast dike ku 
ew ê tu carî naxwaze me 
biêşîne, lê hingê bi qestî 
wê yekê dike. 

Cureyên xiyanetê 
Ji cureyek zêdetir 

xiyanet heye. Ji aliyekê 
ve em dikarin xiyanetê 
li xwe bikin, li aliyê din jî 
carinan ji aliyê kesên din 
ve xiyanet li me tê kirin. 
Pir kes difikirin ku xiyanet 
tenê di têkiliyên navkesî 
de dibe, lê di rastiyê de 
rewşên din jî hene. 

Du tiştên hevpar ên 

hemû cureyên cuda yên sextekariyê 
hene. Yekemîn: Dûrketina ji tiştekî ku 
berê bi aşkera yan jî nepenî ji aliyê 
kesekî ve hatiye diyarkirin. Duyemîn: 
Sûdwergirtina ji baweriya kesê din. 

Dema ku em xiyanetê li mirovan dik-
in, em xiyanetê li peyman û bendewar-
iyan û li hêvî û sozên xwe jî dikin. Em bi 
gotin û kirinên xwe xiyanetê li gel dikin. 

Her kesê ku xiyanet lê hatiye kirin 
dizane bêhêvîbûnek tal çawa ye. Tu xwe 
bêqîmet hîs dikî û gêj dikî. Fikr, hest û 
hêviyên te bi tevahî ji hêla kesê din ve 
hatine paşguhkirin. Tu di plana kesên 
din de bûyî peya. Bi gotineke din, kesê 
din tenê we objektîf kir û bi kar anî. Ji 
ber vê yekê xiyanet pir biêş e û dikare 
şopên ewqas kûr bihêle. 

Serkeftina xiyanetê 
Xiyanet dikare jehrî be, bi gelemperî 

kesên ku xiyanet kirine pir gumanbar in. 
Xiyanet ne tenê li ser me, li ser hemû 
kesên derdora me bandor dike. Bi durûtî 
yan durûtiya kesekî din re mijûlbûn bi 
rastî zor e û birînên xiyanetê bi gelem-
perî bi serê xwe baş nabin. Ji ber vê yekê 
ji bo derbaskirina vê xiyanetê divê rêyek 
bê dîtin. Li vir çend serişte hene ku tenê 
em dikarin wan bigirin dest: 

Werin em rewşê binirxînin; girîng 
e ku mirov fêr bibe ka bi rastî çi bûye 
sedema xiyanetê. Divê em zêde baldar 
bin ka em bi qestî hatine xapandin an 
na. Bi rastî girîng e ku mirov niyeta kesê 
din bifikire. 

Em xwe sûcdar nekin û ji xwe 
re bibin hevalek baş; her çiqas di vê 
rewşê de kesê îxanet kiriye mexdûr 
be jî gelek caran xwe ji ber tiştên ku 
qewimîne sûcdar dike. Ew ji xwe re 
dibêje ku ew ê çiqas bêbawer û bêaqil 
bûye, xwe şermezar dike. Lê heke em 

ew kes bin, divê em tu carî berpirsiyari-
ya kiryarên kesên din negirin ser xwe. 

Divê em tişta qewimî qebûl bikin; 
bêguman, em dikarin her wiha hewl 
bidin ku tiştê qewimî înkar bikin. Lê ew 
ê me negihîne tu derê. Tiştê herî baş 
ew e ku mirov tiştê qewimî qebûl bike 
û bibîne ku çareseriyek ji rewşê re heye 
yan na. 

Divê em dem bidin xwe, xiyanet 
dikare me ji hêla hestiyarî ve biteqîne. 
Baş e ku hûn hinekî dem bidin xwe 
da ku hûn sarbûna xwe ya destpêkê 
derbas bikin û nêrîneke zelaltir ji tiştên 
ku diqewimin re bibînin. 

Werin em hevsengiyê bibînin; her 

kes dikare xeletiyan bike. Divê em tu 
carî vê yekê ji bîr nekin. Çiqas zehmet 
be jî pir tê pêşniyarkirin ku mirov vê 
yekê li ber çavan bigire. 

Werin em rêyekê ji bo efûkirina 
kesên din bibînin; bexşandin nayê wê 
wateyê ku em bi tenê tiştê ku qewimî 
qebûl dikin. Ev nayê wê wateyê ku 
tiştek neqewimiye. Zêdetir ew e ku em 
bi xwe re bigihîjin ahengê û fêr bibin ku 
bila rabirdû bibe. 

Xiyanet hertim wek daqurtandina 
hebeke tal e. Lê ne hewceye ku ew her 
gav bibe sedema travmaya jiyanê. Pêşî 
divê em hewl bidin ku dema ku em 
hatine xayînkirin hevsengiya xwe ya 
hundurîn ji nû ve bi dest bixin. Ew rêya 
yekane ye ku hûn vegerin ser lingên 
xwe. Nehêlin kirinên kesek din bandorê 
li jiyana we ya mayî bike. 

Dewleta tirk a dagirker ji şeva 19’ê 
mijdarê ve bi balafirên şer û çekên 
giran êrîşî rojavayê Kurdistanê, Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê dike. Di van êrîşan de 
li seranserî herêmê navendên tenduris-
tiyê, binesaziyên bajaran û gundên 
herêmê dike hedef. Herî dawî li dijî 
stasyona Elok a Elektirîkê û navendên 
petrolê jî êrîşên dagirkeriyê hebûn. 

Rejîma faşîst a AKP-MHP’ê ev 
demek dirêj e ji bo dagirkeriya xwe 
li herêmê berfireh bike di nava 
hewldanên qirêj de ye. Di çarçovaya 
van hewldanan de bi destê torên xwe 
yên çete û îstixbaratê ve li Bakur û 
Rojhilatê Sûrî li dijî Rêvebiriya Xweser 
kete nava tevgerê. Ji bo vê êrîşa xwe ya 
dagirkeriyê jî rewa nîşan bide teqîna li 
Taksîm a Stenbolê kir hincet. Tevî ku her 
kes dizane ev teqîn senaryoya MÎT’ê ye 
jî dewlata dagirker bi vê derewa xwe 
bawer kiriye û êrîşan pêk tîne. 

Piştî vê teqînê bi çend rojan şefê 
saziyên îstixbarata Rûsya û Amerîka 
li Stenbolê li hev rûniştin. Piştî vê 
hevdîtinê bi çend rojan jî li dijî herêmê 
êrîşên dewleta dagirker dest pê kirin. 
Di vir de diyar dibe ku welatên rojavayî 
di serî de Rûsya û Amerîka ku li herêmê 
bêyî îzna wan tişt naqewime ji êrîşên 
dagirkeriyê re lempeya kesk vêxistine. 
Jixwe MÎT’ê li herêma Efrînê ya dagirkirî 
û Idlibê ev demeke cihê çeteyan 
diguhert û amadekariyên xwe dikir. Bi 
teqîna Stenbolê û bi taybet jî piştî van 
hevdîtinan senaryoya ku amade kiribûn 
xistin dewrê. 

Bêguman hemû aliyên ku dewleta 
dagirker û qirker baş nas dikin dizanin 
ku armanca van êrîşan dagirkirina 

herêmê bi xwe ye. Jixwe şefê rejîma 
faşîst Erdogan beriya çend rojan ev 
niyeta xwe bi awayekî vekirî anî ziman 
û got; “Em dixwazin seranserê sînoran 
bikin bin kontrola xwe û bi tank û esk-
erên xwe, koka wan biqelînin.”

Divê bê zanîn ku yekem armanca 
van êrîşan têkbirina Rêveberiya Xweser 
a ku li ser pergala neteweya demokratîk 
hatiye sazkirin. Jixwe gelek welatên 
rojavayî li dijî vê pergalê ne ku bingeha 
xwe ji nêrîn û dîtinên Rêber Apo digire. 
Lewma bi awayekî sergirtî be jî ew ji bo 
têkbirina vê pergalê li gel dewleta tirk a 

dagirker cih digirin. 
Di van êrîşan de ku bi erêkirina 

hêzên navneteweyî pêk tên bi zanebûn 
sivîl û binesaziyên bajaran tên hedef-
girtin. Divê bê zanîn ku lêdana stasyona 
Elok a elektrîkê yekser bandorê li ser 
jiyana 2 milyon kesî dike. Ger em bînin 
bîra xwe dema hêzên rûs li Ukraynayê li 
stasyona Elektrîkê dan di serî de Yekitiya 
Ewropa û gelek welatan qiyamet rakirin. 
Ev mijar wek sûcê li dijî mirovahiyê birin 
civîna Neteweyên Yekbûyî. Lê heman 
welat dema mijar dibe kurd û êrîşên li 
dijî warên wan sê meymûnan dilîzin. Ev 

durûtiya welatên rojavayî di van êrîşan 
de hêzê dide dewleta dagirker. 

Welatên ku di têkoşîna li dijî DAIŞ’ê 
de bi hevkariya şervanên kurd pesnê 
xwe didin îro çavên xwe ji qirkrina van 
şervanên legeng re digirin. Daxuyaniya 
ku ji aliyê Pentagonê ve hat dayîn bi yek 
gotinê durûtî û dûrî nirxên mirovahiyê 
ye. Di daxuyaniyê de bi awayekî aşkera 
dibeje ku “ji derveyî şervanên me hûn 
dikarin li her kesî bidin.” Yanî di van 
êrîşan de sivîl hatine qetilkirin, cih û 
warên wan hatine talankirin ne xema 
wan e. 

Divê gelê kurd û dostên wan li dijî 
van helwestên ku cihêkariyê dixe nava 
gelan xwedî helwest bin. Jixwe Rêve-
biriya Xweser, Fermandariya Giştî ya 
HSD’ê, Meclîsa Sûriyeya Demokratîk 
û gelek saziyên herêmê li dijî van 
hewldanên dagirkeriyê daxuyanî dan 
û diyar kirin ku ew ê herêmên xwe bi-
parêzin. Bêguman xwedîderketina gel a 
li Rêveberiya Xweser û Pergala Netew-
eya Demokratîk ji her awayî biwate 
û girîng e. Ev jî nîşan dide ku pergala 
Neteweya Demokratîk ne tenê ji aliyê 
kurdan, ji aliyê hemû pêkhateyên 
herêmê ve hatiye qebûlkirin û pejiran-
din. Lewma îro li seranserê herêmê, 
tevî ewqas êrîşên dijwar jî gel xwedî 
li nirxên xwe û Rêveberiya Xweser 
derdikeve. 

Dewleta tirk a dagirker bi van êrîşan 
hewl dida ku herêmê vala bike. Lê li dijî 
van êrîşan helwesta gel xwedî nirxekî 
hêja ye. Pêkhateyên herêmê ku li ser 
bingeha şerê gel ê şoreşgerî xwe birêx-
istin kirine nîşan didin ku wê li dijî van 
êrîşan berxwedaneke mezin hebe. Ji 
xwe Fermandarê Giştî yê HSD’ê Mazlûm 
Ebdî jî di peyama xwe de bi awayekî 
aşkera got “Em hêzê ji berxwedana 
gelê xwe digirin.” Bi ya min ev tespîteke 
girîng e. Gelê rêxistinkirî dikare hemû 
plan û projeyên li ser herêmê tên fer-
zkirin pûç bike û xwedî li îradeya xwe ya 
siyasî, civakî û eskerî derkeve. 

Bi têkoşîn û berxwedana gel çawa 
ku çeteyên DAIŞ’ê li herêmê bi destê 
şervanên kurd têk çûn wê rejîma faşîst 
a AKP-MHP’ê jî li ser heman axê têk 
biçe. Lewma dor hatiye ku keç û xortên 
kurd Erdoganê dîktator têk bibin.

Prof. Dr. 
Abdulîllah Polat

Felemez
Ulug

Xweşkanî
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Şoreşa Jîna Emînî ber bi ku ve diçe?

Herî kêm di 10 salên borî de Kurdistan 
weke navendeke girîng a serhildanên 
siyasî bûye qada gûherandin-vegûher-
andinên dîrokî. Ji Kobanê, Efrîn û 
Şengalê heta Amed, Kerkûk, Urmiye, 
Seqiz û Kirmaşanê kurd hem li dijî 
paşverûtiyê û hem jî li dijî rejîmên 
dîktator rawestiyane. Bi bedelên giran 
û bêhempa destkeftiyên mezin kirine 
para xwe û doza mirovahiyê. 

Li dijî van gûherandinên mezin 
van rojan gef, daxuyanî, liv û tevgerên 
dagirkerên Kurdistanê me bêtir bi ce-
whera serhildanên li Kurdistana mezin 
dihesîne. Ji hêlekê ve rejîma dîktator 
a Îranê ji hêla din rejîma kurdkuj a 
Tirkiyeyê dem bi dem li dijî kurdan 
gefên xwe dubare dikin. Twîtta dawî ya 
wezîrê hundir ê Îranê peyamên dîrokî 
tê de ne. Ehmed Wehîdî wiha dinivîse: 

“Duh di axaftina xwe ya li gel 
hevtayê xwe yê tirk de min ragihand 
ku Îran bi xurtî û bi îstiqrar piştevaniya 
Tirkiyeyê dike û desthilatdarî û ewle-
hiya herdu welatan di berjewendiya 
herdu aliyan û herêmê de ye. Min ji wî 
re got ku dijminên Îran û Tirkiyeyê yên 
hevpar hene û divê ji bo rûbirûbûna bi 
wan hêzên ku ewlehiya herdu welatan 
têk dibin hevkariyeke cidîtir di navbera 
me de hebe.” 

Hevdîtina Pehlewî û Mistefa Kemal
Di sala 1934’an de dema ku Riza 

Şahê Pehlewî seredana Tirkiyeyê dike, 
Mistefa Kemal jê re wiha dibêje: “Li 
du aliyên sînorên me dijminên me yên 
hevpar hene û divê em li dijî wan xwedî 
stratejiyeke hevpar û hevgirtî bin.” 

Di wê hevdîtinê de Riza Şahê Pe-
hlewî bejna xwe li ber wî ditewîne, ev 
di rewşekê de ye ku li bakur û rojhilatê 
Kurdistanê bi têkçûna serhildana Agirî û 
Amedê re li Rojhilat serhildana Simkoyê 
Şikak û li Başûr jî serhildana Şêx Me-
hmûdê Berzencî û Şêx Ehmedê Barzanî 
bi xwînê rastî şikestinê hatine. Gelo di 
navbera daxwaz û gotinên wan du dîk-
tator û rêberên îro yên Îran û Tirkiyeyê 
de kîjan cudahî tên dîtin? 

Mêjiyên perçebûyî!
di çend rojên derbasbûyî de Tirki-

yeyê dest bi bombebarankirina çend 
cihên rojava û başûrê Kurdistanê kir. 
Zêdetirî 30 kesan jiyana xwe ji dest 
dan û hê bêtir jî birîndar bûn. Her wiha 
Îranê hêzên mezin şandin Mehabad û 
bajarên din ên rojhilatê Kurdistanê û 

Îranê. Êrîşên Tirkiyeyê û Îranê yên li 
ser kurdan hemû sînor derbas kirine. 
Sînorên ku wan bi darê zorê li ser axa 
Kurdistanê çêkirine di rojên wan ên 
tengav de bêwate ne. Lê mixabin hê jî 
hinek partiyên biçûk û mezin li Kurdis-
tanê behsa qaşo dest-têwerdana hinek 
partiyên bakurê Kurdistanê di başûr, 
rojava û rojhilatê Kurdistanê de dikin. 
Mêjiyên parçebûyî hê jî di nava me de 
pir in. Sedema vê yekê jî ew e ku ew 
ji tirsa ramanên felsefî, nasnameya 
dijminê xwe û heta ji dîroka kurd û 
Kurdistanê jî bêxeber in.  

Qêrîna Dr. Qasimlo
Şehîd Dr. Qasimlo carekê wiha 

qêriyabû: “Ez bi aşkerahî dibêjim ku em 
kurd li Kurdistanê hêza yekem bûn ku 
me li dijî rejîma Xumeynî berxwedan 
kir û ez bawerim ku dîsa em ê bibin 
hêza dawiyê jî di qada têkoşîna li dijî vê 
rejîma dîktator de.” 

Li pey 43 salan ew rastiyên ku Dr. 
Qasimlo li ser gotina wan bi israr bû îro 
derketine holê. 

Îro li rojhilatê Kurdistanê şoreşeke 
bingehîn û bêsînor di çarçoveya hêza 
gel an jî erdnîgariyeke diyar de dest 
pê kiriye. Pêşengên vê serhildanê kurd 
in û felsefeya rêberên weke Abdullah 
Ocalan, Qazî, Fûad Sultanî, Dr. Qasim-
lo û şehîdên çar aliyên welatê me tê 

de xuya ye. Roja 16’ê îlonê ji Seqizê li 
ser gora Jîna Emînî dest pê kir lê kesî 
nedizanî ku wê qêrînên “Jin, Jiyan, 
Azadî” wiha hêsan bigehin hemû kûçe 
û kulanên Tehran, Isfehan, Meşhed, 
Qom, Kirmaşan, Sine, Îlam, Urmiye û 
hemû cihanê. 

Sembola jin û azadîxwaziyê
Ger neteweyek azadîxwaz ji azadiyê 

wêdetir tiştekî din hilbijêre wê her tiştê 
xwe winda bike. Hêzên êtlaata Îranê 
bi hemû rêbazan zextên giran anîn ser 
malbata Jîna, lê wan serê xwe nete-
wandin û li ser kêlika gora wê ev tişt 
nivîsandin: “Jîna navê te bû sembola 
jin û azadîxwaziyê”. Êdî ji wê rojê û şûn 
ve li her dera Kurdistanê dê û bavê 
her şehîdekî bûn rêberên siyasî. Heta 
ku ew neaxivin, mirov dikare texmîn 
bike ku zarokên wan ên şehîd di kîjan 
malbatê de û bi kîjan perwerdeya bilind 
a siyasî-civakî mezin bûne. Li Kurdis-
tanê merasima oxirkirina cenazê her 
şehîdekî/ê konferanseke neteweyî ye. 

Berxwedana kurdan mînak digirin
Serhildan li her kûçe û kolanê mîna 

“kongreya gel” e. Ne cîhada Xumeynî 
ya sala 1978’an ne faktora ol û mezheb 
ne jî mîlîtarîzekirina Kurdistanê karibû 
rê li ber kîn û hêrsa gelê kurd bigire. 
Israra kurdan li ser çêkirina civakeke 
sekular û çandeke tije tolerans ne tenê 
bi ser ket, belim îro em dibînin fars û 
komên din ên nîjadî yên di nava sînorên 
siyasî li welatê Îranê de berxwedana 
kurdan ji xwe re weke mînak digirin. 
Kurd xwedî perwerdeyeke bilind a 
siyasî û asta têgihîştina wan ji ber 
hebûna partiyên siyasî ji miletên cîran 
bilindtir e. Em vê rewşê li bakur, başûr 
û rojavayê Kurdistanê jî dibînin. Di 43 
salên temenê Komara Îslamî ya Îranê 
de kurdan hem referandoma rejîma 
Îranê boykot kir û hem jî bi berxwedana 
xwe ya li dijî tevkujî û siyaseta rejîmê ya 
rasîstî bû çandek ku îro şax û pelên xwe 
avêtine herêmên din ên Îranê jî. Rêberê 
bîr-ramanên felsefî-şoreşgerî ji Kobanê 
heta Maku û Îlamê tirs û lerzeke mezin 
xistiye dilê dîktatorên ku ne dikarin 
xwe bigûherînin û ne jî gotin-daxwazên 
gelan ên demokratîk bibihîzin. 

Rojhilatê Kurdistanê di salên 1978-
81’an de qada şerê bi neviyên Sefawi-
yên tawanbar re bû. Salên piştre bi tero-
ra rêberên kurd û zindanîkirina hezaran 
şoreşgerên kurd re Kurdistan vegûhes-

tin girtîgeheke mezin. Partiyên nû di 
qada xebatê de zêde bûn û li rex Komel 
û HDK’ê vê carê PJAK jî hebû û rêberê 
kar û xebatên wê yên siyasî-leşkerî ji 
yên partiyên din berfirehtir bû. Kurdên 
rojhilatê Kurdistanê hem haydarî têkoşî-
na kurdên beşên din bûn hem jî bi wan 
re hevkar û hevdeng bûn. Pêşengên 
têkoşîna li Îran û Rojhilata Navîn îro 
kurdên çar aliyên Kurdistanê ne.

Di çavên gel de rûreş in
Îranî zû bi zû çanda miletên din 

napejirînin. Hezar û 500 salên borî bi 
darê zorê dînê îslamê pejirandin lê 
qet çanda wê nepejirandine. Lê di 43 
salên borî de xirûra wan hate şikandin 
û dîktatorên Tehranê bi navê şoreşa 
îslamî di warê siyasî, civakî û aborî de 
ziyan û zirarên mezin gihandin gel. Di 
vê navberê de nêrîna li ser Kurdistanê 
cudatir bû û bi siyasetên şovenîst hewl 
dan ku bi rêya belavkirina madeyên 
narkotîk, kuştin, bêkarî û şerê taybet 
siyaseta xwe ya bişaftinê ber bi serkeft-
inê ve bibin. Bi serhildana Jîna Emînî 
re êdî niha baş pêhesiyane ku hemû 
hewldanên wan vala bûne. Kurdis-
tan xwedî civakeke serzindî û di qada 
xebatê de xwedî pêşengên jîr û zana ye. 
Êdî hikûmetek ku dengê gel û daxwazên 
ciwanan nebihîze wê weke Îrana îro rezîl 
û rûreş an jî di çavê gel û cihana derve 
de bêmeşrûyet be. Ew ê ji doktorê 
jenetîk, stranbêjên rep, keçên helbest-
van, karker û rewşenbîrên civakê bitirse. 
Pêre êdî bêşexsiyetiya xwe ji sedî 100 
ispat dike. Dîktator ne ji dîrokê dersê 
werdigirin ne jî ji paşeroja xwe ditirsin. 
Êdî ne ji bo gel ne jî ji bo dewletê veger 
pêkan e. Bi vê wateyê êdî gel gihîştiye 
wê baweriyê ku rejîm daxwazên wan 
bi cih nayne, dewlet jî dizane ku tiştekî 
nîne ku êdî ji dest bide û ger pêngavekê 
ji yasayên xwe yên desthilatê vegere 
dikare bibe encama têkçûna wê jî. 

Taybetmendiyên serhildanê
Di serhiladana van 70 rojên borî 

de em taybetmendiyên jêr bi aşkerahî 
dibînin: 

1 - Dijberî jî îtîrazeke biçûk e lê wa-
tedar li Seqizê dest pê kir û hêdî-hêdî 
kemilî û îro kirasê şoreş û serhildanê 
di ber bejn û bala wê de ye ku li hemû 
Îranê û Kurdistanê ye. 

2 - Rejîm di serkûtkirina xwepêşan-
danan de heta niha serkeftî nebûye. 
Hêza serkûtker mandî, westiyayî û 

perîşanhal in û di navbera gel û sîstema 
desthilatdar de dûdil û bêçare mane.  

3 - Nerazîbûn berdewam in  û 
şûkeke mezin dane rejîmê ku li gor min 
ev bi tena serê xwe serkeftineke mezin 
e ku piştî 43 sal û çend mehan cara 
yekê ye weke destkeftekê reng û rûyê 
xwe li Kurdistan û Îranê daye diyarkirin. 

4 - Piştî bizava salên borî ya di bin 
serokatiya reformxwazan de xwen-
devanên zanîngehan heta radeyekê 
bêdeng bûn, lê niha ew jî bi awayekî 
berfirehtir û di rûberekî mezintir ji 
carên berê di qada dijberî rejîmê re ne.  

5 - Di hemû temenê desthilata Koma-
ra Îslamî de ew heykel û heybeta wê ya 
vala wisa bi zelalî ji raya giştî ya derveyî 
sînorên Îranê re nehatibû xuyanê. Êdî 
bi van îtrazan re ew nasnameya tam to-
talîter a xwedî naverokeke bêmeşrûyet ji 
cîhana derve re jî aşkera bûye.

6 - Kultura xebat û serhildanên siyasî 
li Îran û Kurdistanê hatiye gûherandin. 
Hemû dirûşmeyên têne dayîn li dijî 
totalîtarîzm û hejmonîxwaziyê ne.  

7 - Di civakê de êdî daxwaza yekê 
û dawiyê ew e ku dîn û ol, mezheb û 
bawerî di karê desthilatdariyê de xwedî 
biçûktirîn rolê bin. Yanî civakeke sekular 
ku tê de dîn û desthilat ji hev cuda bin. 

8 - Pêwîst e li rex hemû taybet-
mendiyên şoreşa di bin pêşengiya jin 
û ciwanan de ked û pêşengiya kurdan 
neyê jibîrkirin. Yanî di nava komên nîjadî 
yên nava sînorên Îranê de kurdan bêtir 
ji vê rêbaza pîroz re pêşnegî kirine. 

9 - Dîmenên tije qêrîn ên gel li hemû 
rojhilatê Kurdistanê bersiva wan cinayet 
û bombaranên rejîma îdamê ne ku 43 
sal in ji Mehabadê heta Koyê û Hewlêrê 
berdewam in. 

10 - Otokrasî nexweşiyeke desthilat-
dariya dîktatorên nefame ku dema 
ji kontrol û çavdêriyê dernekeve, bi 
hêsanî wek milyaketekê dibe cin û her 
tiştî digire nav xwe. Rêberê dînî yê Îranê 
bi nesaxiyeke wiha re rû bi rû maye. 

11 - Dezgehên îstîxbaratî-îdeolojîk 
ên hikûmetên dagîrker li Kurdistanê 
kêmasiya xwe bi tundî û hovîtiyên li dijî 
gel telafî dikin. Pirensîbên mirovatiyê, 
bi teybetî di der barê kurdan de ji wan 
re bêwate ne. Wan hemû îşkence û 
lêpirsînên serdema navîn ên hikûmeta 
dêrê bi teknolojiya nûjen vejandine, 
Kurdistan kirine girtîgeheke mezin lê 
“hêza gel” hemû plan-projeyên wan 
belav kirin. Ew niha ji ber vê rewşa heyî 
mendehûş û matmayî mane. 

Îro li rojhilatê Kurdistanê şoreşeke bingehîn û bêsînor di çarçoveya hêza erdnîgariyeke diyar de dest pê kiriye. Pêşengên vê serhildanê 
kurd in û felsefeya rêberên weke Abdullah Ocalan, Qazî, Fûad Sultanî, Dr. Qasimlo û şehîdên çar aliyên welatê me tê de xuya ye

Kakshar Oremar 
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Li dijî zordestiyê berxwedan

Nexşerewş
Li gor rasteqîniya zagonên gerdûnî 
her dem, heta her kêlî di nava xwe de 
dîrokê dihewîne. Lê hinek dem û kêlî 
hene ne ku tenê dîrokê di nava xwe de 
dihewînin, di heman demê de dîrokê ji 
nû ve vedihonin  û radiçînin. Ew dem û 
kêlî dibin bîr, hiş û laşê dîrokê yên wê 
demê û hemû demên piştî wê…  

Dem û kêliyên ku em behsa wan 
dikin, bêguman dem û kêliyên vejîner, 
raperîner, şoreşger, afirîner û sazker 
in. Tiştên li dijî rasteqîniyê vediçirînin/
hildiweşînin, li şûna wan tiştên rasteqîn 
radiçînin/ava dikin. Ev dem û kêlî li gor 
dualîtiya rasteqîniyê hem erk û peywira 
xwe ya veçirîner/hilweşîner tînin cih, 
hem jî ya raçîner/avaker. Ji pêvajoya 
wan dem û kêliyan re heyamên dîrokî 
tê gotin… 

Raperîna dîroka xwebûnî
Me kurdan di nava van çend hezar 

salên dîroka civakî de çend caran, hem 
ji bo xwe hem ji bo tevahiya mirovahiyê 
heyamên dîrokî honandine, raçandine 
û saz kirine; mora bîr, hiş, giyan û jiyana 
xwe lê dane…

Va ye em kurd di van heyamên 
dawiyê de jî careke din mora xwe li 
ser eniya dîrokê didin, rêgeh, rûgeh 
û asogeha wê diyar dikin, bi awayekî 
nûjenkirî dîrokê ji nû ve dihonin, 
radiçînin û saz dikin. Em bi serfirazî 

dikarin bibêjin ku em kurdên têkoşer ên 
azadîrês û xwebûnsaz bi bîr, hiş, raman, 
giyan, jiyan û pergala vehonîner, raçîner 
û sazker ên cîhan û jiyaneke rasteqîn a 
xwebûnî û gerdûnî ne; ev yek ji her alî 
ve bi rengekî gelek zelal li ber çavan e… 

Li aliyê din, sed heyf û mixabin 
em kurd îro wek netewe ji ber gelek 
sedemên dîrokî û serdemî yên piralî 
yên navxweyî û derveyî hê jî ne azad 
û rizgar in. Helbet têkoşîna me ya ji bo 
vê yekê jî bi tena serê xwe serketin û 
serfiraziyeke bêhempa ye, lê divê ev 
yek bi serketin û serfiraziyên şênber û 
mayînde di her qadê de bê tacîdarkirin. 
Ev jî bi azadbûn û rizgarbûneke teqez a 
neteweyî, bi pêkanîna avakirina Kurd-
istaneke azad a yekbûyî, bi sazkirineke 
tekûz  a pergala xwe ya modernîteya 
demokratîk û bidestxistin û mîsogerkiri-
na statuyeke fermî ya polîtîk a navxweyî 
û navneteweyî ya xwebûnî û gerdûnî 
pêkan dibe. 

Em kurdên ku bi salan e bi vê yekê 
baş hesiyane, di van heyamên dîrokî 
de, bi têkoşîneke bêhempa ya dîrokî ya 
ku her qad û kêliyeke wê destan û hel-
best û romanên sînornenas ên bêdawî 
ne, li qada mirovahiyê, di nava hemû 
neteweyên cîhanê de ji gelek aliyan 
ve pêşengiya jiyan û cîhaneke azad û 
demokratîk, serfiraz û bextewar dikin. 

Lê neyarên mirovahiyê, dagirker 
û mêtingerên wehş yên kurdkuj, bi 
erêkirin, beralîkirin û piştgiriya hovege-
wreyên modernîteya kapîtalîst dîsa ji 
bo pêşîlêgirtina serketin û serfiraziya 
me, êrîşên herî hov tînin ser me kurdan 
û dixwazin welatê me Kurdistanê bi 
çekên kîmyewî/fosfor bigire heta hemû 
çekên kujer seranser bikin goristana 
me. Hewl didin ku qiyametê li ser serê 
me bigerînin û her derê ji me re bikin 
dojeh... Radestbûnê û destjêberdana 

kurdbûneke azad li ser me ferz dikin. 
Dixwazin em her tim wek kole, bind-
est, benî, xulamok/xidamok, qeşmer 
û maşikên wan bimînin. Dixwazin em 
dest ji her tiştên xwe yên neteweyî 
berdin, bibin wek wan û xwebûna 
xwe ya neteweyî tune bikin. Dixwazin 
em xwekujiyeke neteweyî pêk bînin, 
xiyaneteke neteweyî li xwe bikin û 
heta hetayê bêrûmet bijîn, anku bibin 
laşzindiyên giyanmirî.

Lê em kurdên birûmet û azadîparêz 
radestî wan nabin. Ne ku heta hilm û 
henaseya xwe ya dawiyê, em ê piştî 
hilm û henaseya xwe ya dawiyê jî, li dijî 
zebanî û celadên kurdkuj ên xwînmij û 
‘xwedayok’ên kapîtalîst ên gerdûnxwar 
têkoşîna xwe ji her milî ve bimeşînin û li 
her bihosteke axa Kurdistanê tovê azadî 
û rizgariyê bireşînin, dawiya dawiyê bi 
ser bikevin û azad bijîn...

Her kêliyê têkoşîn
Her çar milên Kurdistanê niha di 

bin êrîşên mezin de ne. Li ser bakur, 
başûr, rojava û rojhilatê Kurdistanê 
êrîşên hovane û kurdkujiyeke bite-
vahî tê meşandin. Zarok, jin,  pîremêr, 
rojnameger jî di nav de kurd bitevahî 
tên qetilkirin. Dagirker û mêtingerên 
hov, li gor armanca xwe ya stratejîk li 
ser axa Kurdistanê li gel kuştina laşî, 
kurdîkujî, çandkujî, wêjekujî, bîrkujî û 
her cureyê ‘kujî’yê pêk tînin; ji bo vê 
hemû rê û rêbazên hov bi kar tînin. Te-
crîd, dorpêçkirin, êrîş û qirkirinên piralî 
yên li ser hemû nirxên neteweya kurd 
derketine asta herî jor.

Helbet li dijî êrîşên tevahî û her 
cureyên qirkirinê û ligel hind dorpêçkir-
inên har û hovane, têkoşîna azadiya 
kurd û Kurdistanê jî, bi awayekî destanî 
bênavber berdewam e. Bêguman, 
têkoşîneke sînordar ji bo xwegihandina 

azadî û bidestxistina rizgariyê têrê nake. 
Divê em ji zarokên sêsalî û heta kal û 
pîrên sedsalî hemû kurdên birûmet 
jî, bi giyanê seferberiyê, li dijî erîşên 
tevahî yên kurdkuj her kêliyê û li her 
qadê ji her milî ve di nava têkoşîn û 
raperîneke tevahî, yekbûyî, domdar û 
encamgir de bin. Pêwîst e hemû roje-
vên me li ser vê bingehê bin. 

Divê em baş bizanin û zelal û aşkera 
rasterast diyar bikin û bidin zanîn ku 
di rojên wiha dîrokî de kes û derdorên 
kurd ên ku peywir û berpirsyariyên 
xwe yên kurdbûneke azad û birûmet 
nayînin cih hevpar û hevkarên dagirk-
er û mêtingerên hov ên kurdkuj in. Bi 
kîjan sedeman be bila bibe, kurdên ku 
li dijî her cureyê hovîtî û kurdkujiyê bi 
dagirkerên Kurdistanê re bi awayekî 
hevkariyê dikin û li dijî wan tênakoşin, 
tenê temaşe dikin, dengê xwe dernaxin 
di nava bêbextî û bêrûmetiyeke mezin 
de ne; hevkarên kurdkujiyê ne û ew jî 
kujerên kurdan in. Bi taybetî jî kurdên 
xwedî statu (wek başûrê Kurdistanê), 
kurdên serwer, kurdên çîna jor û çîna 
navîn, serok, berpirsiyar û rêveberên 
partî, sazî û dezgeh, nivîskar û huner-
mendên ku navê kurdayetiyê li ser e 
yan jî li ser navê kurdan tevdigerin.

Kes, derdor û saziyên berpirs ên ku 
li dijî dagirkirina Kurdistanê û kurdku-
jiyê li her çar aliyên Kurdistanê ji her 
milî li ve tênakoşin, pêşengiyê nakin, 
li ber yekitiya neteweya kurd a azad û 
demokratîk asteng in, ji bo yekbûna 
kurd û Kurdistanê hewl nadin û riya 
têkiliya di navbera hemû derdorên 
kurd de venakin, li her gund û ba-
jarekî kurdan ranakin ser piyan, li dijî 
Tevgera Azadiya Kurdistanê rasterast 
an jî bi hezar rû û rûpoşên desthilat-
dariya paşverû, fend û fûtên serdestiya 
bindestan, dek û dolabên qirêj û kirêt, 

rê û rêbazên reş û tarî dimeşînin, kurt 
û kurmancî yên ku bi awayekî li gel da-
girker û mêtingeran bin, ên li dijî evqas 
êrîş û tevkujiyan bêdeng dimînin bi 
xwe jî bi rengekî dagirker û mêtingerên 
Kurdistanê ne, xayîn, bêbext û kujerên 
kurdan in...

Bi taybetî jî divê qada nivîskarî, 
hunermendî û rewşenbîriya kurd jî di 
asta herî jor de, wek qada pêşeng a 
neteweya kurd peywir û berpirsyariya 
xwe bîne cih. Anku em nivîskar, huner-
mend û rewşenbîr jî divê bi rengekî ras-
terast, zelal û aşkera, bi pênûs, gotin, 
huner, hêz, sekn, helwest û çalakiyên 
xwe yên rewşenbîrî û entelektueliyeke 
şoreşger li dijî dagirkerî, mêtingerî, xiya-
neta xweperest, welatfiroş û her cureyê 
kurdkujiyê, li her qadê pêşengiyeke 
şoreşger, afirîner, domdar û encamgir 
bikin. 

Berpirsiyariya rewşenbîran
Divê em ji bîr nekin ku em nivîskar û 

rewşenbîr xet û bext û rûmeta netewe 
û cîhana xwe ne. Heke ku em bi rastî 
jî pêwîstiyên vê yekê bînin cih em ê di 
dîroka xet, bext û rûmeta Kurdistan 
û mirovahiyê de wek aleke ronahiyê 
pêl bidin, na heke ku em neyînin cih, 
sed heyf û mixabin em ê bibin bêxet, 
bêbext û bêrûmetên herî tarî û mezin; 
dixwazî peyv, hevok, riste û berhem-
ên me li erdê rabin çar gavan û lat û 
zinaran rakin ser piyan, li esmanan bi 
per û bask bikevin û ewrên ripreş bikin 
deryayên şipşîn jî dê ji milyonan yek 
qasî toz û gemara bin piyên zarokên 
serhildêr ên kurd ên ku bi keviran ber 
û singê dagirkerî û mêtingeriya kurdkuj 
û mirovahîkuj diqelişînin bi qedr û 
qîmet nebin, bikevin ber bayê tayê porê 
azadîrês, demhon û jînraçîn ê Jîna û 
Nagihanan… 

Zêdetirî 40 salan komên siyasî, 
xwendekarî, etnîkî, karkerî û civakî ku 
ji bindestî, xizanî û dabeşbûna çînan 
bêzar bûne, şoreşek ji bo guhertina 
rejîmê ava kirin, lê encama şoreşê li 
dijî îradeya gel bû. Komara Îslamî bi 
piştevaniya welatên wek Îngiltere û 
Fransa û welatên din ên rojavayî propa-
gandeyên berfireh ên ku ji bo Xumeynî 
kirin, hemû komên siyasî yên din ji holê 
rakirin û hêzeke din a navendî ava kir, 
vê carê jî li ser bingeha Îslamê. Komên 
curbicur ên siyasî û civakî yên ku li dijî 
zilm û zordariyê rabûn, ji destpêkê ve 
fêm kirin ku tenê veguhestina desthilat-
darî û sermayeyê pêk hatiye û hîna jî 
divê têkoşîna azadiyê bimeşînin. Civaka 
Kurdistanê ku xwediyê partî û dîroka 
têkoşîna medenî û siyasî bû û di sîste-
ma nû de bû şahidê jinavbirina hebû-
na xwe, ji Komara Îslamî re got na û 
dijminatiya ducarî ya vê rejîmê bi civaka 
Kurdistanê re heya îro diyar e.

Çalakvanên medenî û siyasî yên 
netewên din ên erdnîgariya Îranê jî bi 
awayekî din li hember Komara Îslamî 
ya Îranê derketin û vê rejîmê jî wek 
rejîmên dîktator ên din, bi rijandina 
xwîna girseyên dijberên xwe, tirs û xof 
û bêdengkirina xelkê dest pê kir û des-
thilatdariya xwe berdewam kir. Xwîn-
rijandin di salên destpêkê yên Komara 
Îslamî de bi awayên cuda dihat meşan-
din. Wek mînak, berdestik û cehşên vê 
rejîmê di yek kiryara xwe de, sînemaya 
RIKS(Rex)a Abadanê di dema temaşeki-
rina filmekê de şewitandin û zêdetir ji 
420 kes kuştin da ku ew sînemayê bi 
dijminan ve girêbidin û xelkê ji aloziyê 
bitirsînin û wan razî bikin ku Komara 
Îslamî bipejrînin.

Di berdewamiya dijberayetiyê de, di 
sala 1988’an de rejîmê dest bi kuştina 
çalakvanên siyasî, nivîskar û rojname-
vanan kir ku bi kuştinên rêzî dihatin 

naskirin û bi hezaran çalakvan hatin 
qetil û teror kirin.

Kuştina Dr. Abdurahman Qasimlo 
û kesayetên din jî di berdewamiya 
afirandina bêhêvîtî, teror û wehşet 
tevgerên berengar de pêk hat.

Jin komeke din a civakî bû ku 
dema Komara Îslamî hat ser desthilatê 
azadiya xwe di metirsiyê de dît, ji bilî 
tepeseriya çînî, etnîkî, olî, azadiya 
gotinê û hwd. ji her demê zêdetir hest 
bi zordariya zayendî û hîcaba îslamî ya 
mecbûrî kir. Mohr erêkirina sansur û 
tepisandina jinan bû. Jinên ku ji bo aza-
diyê şoreş kirin, di rejîma nû de ne tenê 
mafên xwe bi dest nexistin, lê mafên 

herî bingehîn ên weke mafê hilbijartina 
cil û berg jî ji destên wan hatin girtin û 
êdî neçar bûn ku bindestiyê qebûl bikin 
an jî dîsa li ber xwe bidin û şer bikin.

Lê bersiva hemû protestoyan yek 
tişt bû, çewisandin û serkutek dijwar-
tir. Bersiva civakên Kurdistanê li ser 
tasfiyekirina partiyên din ên siyasî di 
destpêka şoreşê de bû sedema bombe-
barankirina bajarê Senendecê, girtin 
û darvekirina çalakvanan. Bersiva ner-
azîbûna nivîskar û rexnegiran teror û 
qetilkirin bû û bersiva nerazîbûna jinan 
a li dijî binpêkirina mafên wan ew bû ku 
zêdetir jinan paşve bixin nav quncikên 
malan û wan ji civakê dûr bixin.

Rejîma Komara Îslamî ku rejîma yek 
ziman, yek ol, yek partî û yek nasname 
bû; di çavên dijmin de li hemû cudahi-
yan dinêrî, wan weke dijmin dihesiband 
û bi her awayî hewl dida wan qels bike.

Rêjîmê bi dizîna samanên xwezayî 
yên neteweyên kurd, ereb, belûç, gilak û 
hwd. û veguhestina wan a bo navendê, 
hemû netewên ne fars feqîr û belengaz-
tir kirin û xema beşeke mezin ji netew-
eyên cuda bi hewldana hewcedariyên 
wan ên bingehîn bi cih tîne da ku rê li 
ber pêşketina rewşenbîrî û siyasî ya wan 
bigire. Lê van gelan di bûyerên dîrokî 
de nîşan dane ku her ku zext zêde dibe, 
potansiyela wan a têkoşînê jî zêdetir 

dibe. Mînaka wê ya zelal jî têkoşîn û 
berxwedana civaka Kurdistan û Belû-
cistanê ya di serhildana du mehan de ye.

Kurdistan û Belûcistan ku xwediyê 
samanên xwezayî yên pêwîst bo geşbû-
na aboriya xwe ne, bi sedema dizîna 
samanên wan gelek hejar bûne û heta 
rejîmê rê nedaye van civakan ku jêrxana 
aborî ava bikin û em dizanin ku serhilda-
na van rojan li rojhilatê Kurdistanê dest 
pê kir û berdewamiya xwe deyndarê 
wê ye, serhildan ji aliyê gelê Kurdis-
tanê ve tê organîzekirin. Ev rêxistin di 
grevên berfireh ên li rojhilatê Kurdistanê 
û têkoşîna kolanan û berxwedana li 
hember avakirina komîteyên taxan û ne 
dûrketina di slogan û rêbazên têkoşînê 
de tê dîtin. Bi wî awayî ku îro li seranserê 
erdnîgariya Îranê, bawer bi pêşeng û 
rêberbûna Kurdistanê di sloganan de 
xwe dide xuya kirin.

Di heyama çil û sê salên Komara 
Îslamî de, hejmara çalakvanên destbi-
serkirî, mehkûmkirî û îdamkirî li Kurdis-
tanê her tim zêdetir bûye û têkoşîn jî her 
wisa zêdetir bûye. Di van rojan de bi qasî 
ku têkoşîna li Kurdistanê xurtir e, zextên 
li vê civakê ji aliyê rejîmê ve jî bi tundî 
zêdetir tê meşandin. Dîsa rejîm xeletiyek 
kiriye, wisa difikire ku bi tepeserkirina 
zêdetir wê vê serhildanê bifetisîne, her 
ku diçe her mirovek tê kuştin, pêlek nû 
ya serhildanê di merasîmên hefte/heftim 
û çile/çilim de çêdibe.

Di vê serhildana du mehan de di-
yardeya konkrêt a “çiqas zext, têkoşîn û 
berxwedan zêdetir bibe” tê dîtin. Jinên 
ku beşa herî bindest a civakê ne, îro 
pêşenga têkoşîna azadiyê ne û bi dirûş-
ma Jin Jiyan, Azadî û gelên bindest ên 
vê erdnîgariyê yên weke kurd û belûc 
ku Xumeynî her yek ji yê din xerabtir bi 
nav kir, îro bingehên vê rejîmê diler-
zînin/dihejînin.

Heval
Dilbihar

Jiyar Jahan 
Fard
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Çira Rûsya û Amerîka bêveng ê?

Qunaxo newe: Şerrê Rojavayî
Dewleta Tirke ya qirkere di şexsê 
îqtîdarê AKP-MHP de bi cesareto ke 
bêvengîya hêzanê mîyanetewî ra 
gena, verva Kurdan qunaxêko newe 
yê şerrî da destpêkerdene. Êrîş û şer-
rê verva Rojavayî no qunaxo newe yo. 

Dewleta Tirke bi şerrê verva 
Herêmanê Pawitişî êy Medya hes-
abêy pîlîy kerdîbîy. Nêy hesabîy Zap, 
Metîna û Avaşîne de ro xoverdêrîya 
Gêrîlayanê Azadîya Kurdistanî 
qelebîyay. Hesabê Dewleta Tirke di 
mîyanê hefteyêke, didi hefteyan de bi 
serkewtiş û îşgalkerdişê Vaşûrî bî. He-
saban nêgirewt û 7 aşmîy o şerrêko 
sinebisîne yê cepheyî yeno dayene. 

No di tarîxê şarê Kurdî de çîyêko 
newe yo. 7 aşmîy o rixmê heme 
teknîkê averkewteyî yê şerrî, hêza 
hewayî, hetkarî û hemkarîya NATO û 
tewir peynî verê çimanê dinya de bi-
karardişê sîlahêy kîmyewî û bombey-
anê qedexeyan, artêşa Dewleta 
Tirke verva xoverdêrîya gêrîlayan asê 
menda, têkşîyişî ver de ya.

Ney şerrî îqtîdarê AKP-MHP ke di 
bedêlê qirkerdişê şarê Kurdî de heme 
dewlete teslîmê ey amî kerdene, 
hetê eskerî, sîyasî, aborî û civatî ra 
vist mîyanê krîzêkê pîlî. Dewlete 
amî talankerdene û îqtîdarî sûcêy 
pîlîy kerdîy. Îqtîdar, xisûsî zî Erdogan 
zaneno heke di ney şerrî de bi ser 
nêkewo, ameyîya ey qet başe nîya û 
do bêro mehkemekerdene. 

Tirkîya kewta pêvajoya weçînay-
işî û çîyo ke no îqtîdar bido şaranê 
Tirkîya zî nêmendo. Di şertanê ewroyî 

êy Tirkîya de dorêka bîne weçînayişî 
ra serkewte vecîyayişê Erdoganî, 
mumkun nêeyseno. No şerr bi 
perrêkê xo zî sîgortaya Erdoganî yê 
weçînayişan o. 

Di na rewşe de didi rayirê Erdo-
ganî estîy bîy. Ya yewîne bi kurdan 
reyde pêkardişê werêameyişêke 
û ya didiyine zî şerr bî. Erdoganî 
weçîneka didiyine, şerr weçîna. 
Erdogan wazeno bi îşgalkerdişê tay 
herêmanêy bînan di Rojavayî de şêro 
weçînayişan. Reyna ke mumkun bo, 
di çarçoveya xeyalanê Osmanîtîya 
newîye de xo herême de mende 
bikero û hesabanê ke gere bido ra, xo 
bixelesno. No qerar tenê yê Erdoganî 
nê, bi zixtnayişê hêzanêy mîyan-
netewîyan bî zî.

Zê Erdoganî û dewleta tirke, 
hesabêy hêzanêy mîyanetewîyan zî 
est ê. Înan zî  di çarçoveya şerrê 3’ine 
yê Cîhanî de herme de planêke daya 
destpêkerdene û wazenê seba ses-
erra ameyî, herême newe ra dîzayn 
bikerê. Rochelato Mîyanên di wareyê 
xetanê enerjîyî û rayiranê bazirganîya 
ameyîye de, seba pergala hêzanê 
gerdûnî cayêko zaf muhim o. Bi no 
sebeb zî gere na xete de tu hêzêke te-
berkontrolî nêmana. Persgira zî îtîya 
de vecîyena orte. 

Têgêrayişê Azadîya Kurde ya bi 
paradîgmaya  Neteweya Demokratîke 
di vernîya ney dîzaynî de kelem a. 
Heke Pergala Vakûr-Rochelatê Sûrîya 
ke felsefeya Netewa Demokratîke 
sero ameya awankerdene bi ser 
bikewo, do hesabê dîzaynê neweyî yê 
hêzanê mîyanetewîyan zî têk şêro. No 

zî seba pergala gerdûnî çîyo ke bêro 
qebûlkerdişî nîyo. Seba serkewtişê 
dîzaynê neweyî, gere vernîye ro na 
pergale bêra girotene ke na nêbo zî 
qasêke bêra kontrolkerdene.

Wayirê na plana newîye baş 
zanenê ke 40 serrîy o rixmê heme 
hetkarîya ke daye Tirkîya, reyna êrîş 
û komployan, nêşikay Têgêrayişê 
Azadîya Kurde, têk berê. Nika bi 
planêy cîya cîyayan wazenê na hêza 
ke nêşikena bêra têkberdişî, bê îrade 
bikerê û definê binê kontrolê xo.

Di binkeya bêvengîya verva nêy 
êrîş, qirkerdiş û hovîtîyanê dewleta 
tirke êy hêzanê mîyanetewîyan de no 
feraset est o. Bi vatişêko bîn wazenê 
bi dişmenanê Kurdan êy herême, 
Kurdan bidê terbîyekerdene. Na seba 
Emrîka zî, Rûsîya û Ewropa zî derbas-
dar a. Seba ke Îraq û Sûrîya bi halê xo 
bilî bîyê, herême de ya ke seba ney 
karî bêra bikarardiş, Tirkîya û heta 
radeyêke zî Îran o. Êrîşanê Tirkîya êy 
seranserê Kurdistanî reyde, êrîşê Îranî 
êy verva Vaşûrî zî tesaduf nîyê.  

Di na alozîya ke bi her awayi duştê 
Kurdan eysena de, Kurdîy bêçare 
nîyê. Kurdistan zê axe, di qelbê na 
cografîyaya ke newe ra yena dîzayn-
kerdişî de yo. Hêzêy mîyanetewî zî 
baş zanenê heta ke persgiraya Kurde 
çareser nêbo, dîzayno ke di Rochelatê 
Mîyanênî de yeno plankerdişî nêşike-
no bi awayêko rihet bikewo merîyete 
û xo bidomno. Polîtîkayê qirkerdişî 
zî êdî kar nêkenê. Xora se serrîy o di 
merîyete de yê û bi ser nêkewtîy. 

Felsefeya Neteweya Demokratîke 
têreyde cuwîyayişê şaran û îdeolojîyê 

cenîya azade ya Rayver Apoyî, şaro 
Kurd ard qunaxêko newe. No îdeolojî 
ewro di serre de Rochelato Miyanên 
ro heme dinya vila beno. Hetê 
behreya şerr û eskerî ra zî tewir baş, 
hêzêy ke herême dîzayn kenê, Kurdan 
şinasnenê.

Reyna Rochelato Mîyanên de bê 
Kurdan, di serre de Emrîka, hêzêy 
mîyanetewî nêşikenê game bierzê. 
Ke rewşa ferasetê civatî yê dewletanê 
herême verçiman de bêrogirotiş, 
civato tewir demokratîk û sekuler 
ke şikeno bi heme şar û bawerîyan 
reyde bicuwîyo, Kurd ê. Hêzêy mîya-
netewî naye baş zanenê û wazenê 
Kurdêy ke bi goreyê înan teber raye 
de yê, bigerê binê kontrolê xo. Seba 
nêy kontrolî zî tay zextîy hewce yê. 
Dewleta Tirke seba ney karî çiwaya 
tewir kêrameyîye ya. 

Heke ewro di serre de Emrîka û 
NATO, reyna Ewropa û Rûsya destûrê 
êrîşanê hewayî dayo û verva êrişanê 
hovan êy Dewleta Tirke bêveng ê, rey-
na verva bikarardişê sîlahanêy kîmy-
ewîyan hîrê meymûnan kaye kenê 
se, sebeb terbîyekerdiş û girotişê 
binkontrolî yê Azadîya Kurde yo.

Heke şaro Kurd di çar perçey-
anê Kurdistanî û dinya de dormeyê 
Têgêrayişê Azadîye de bêro pêhete 
û tekoşîna xo bi awayêko ke yena 
waştişî berz bikero, do nêy hêzîy zî na 
helwesta xo ra fek vera bidê. Çare-
serîye kewtişê binkontrolî nê, di her 
cayî de pêkardişê yewîtîya netewî û 
zafêrî berzkerdişê tekoşîne yo. Ke na 
pêk amî, tu êrîş û hêzêke nêşikenê 
vernîye ro serkewtiş û azadîye bigêrê.  

Rejîmê Erdoganî yo terorîst 
şaristananê Rojawanî yê sey Kobanê, 
Dêrik, Şehba, Efrîn, Minbic, Hesekê, 
Qamişlo de çend rojî yo hêrişanê 
hewayî keno. Şarê Rojawanî qir keno 
û cayanê sey nêweşxane, wendegeh 
dano bombayan ver. 

Hêzanê mîyanneteweyîyan ê ke 
seba Ukrayna rayaumûmîye viraşte û 
hetkarîya girde daye serekê ci Zelen-
skîyî, derheqê hêrişê Tirkîya de veng 
nêvejenê. Vernîya çimanê dinya de 
qetlîyam heta jenosîd yeno caardene. 
Nê qetlîyamî de bitaybetî reftarê Rûsya 
û Amerîka zaf yeno nîqaşkerdene. 

Îşxalê Rûsya
Rûsya 24ê sibata 2022î de Ukrayna 

de dest pê şerê gonînî kerd. Bajarî 
dayî bombayan ver û tayê îşxal kerdî. 
Bi mîlyonan ukraynayijî welatê xo 
ra vejîyayî. Bi hezaran kesî ameyî 
qetilkerdene. Hema zî Rûsya bajaranê 
Ukrayna ser o roketan varnena. Bi 
zorkarîye wazena Ukrayna îşxal bikera, 
la warê şerî de panorama bedilîyena. 
Bi hetkarîya welatanê rojawanî artêşa 
Ukrayna aver şina. Rûsya cayanê îşx-
alkerdeyan game bi game ca verde-
na. Rixmo ke rejîmê Putînî general 
Surovîkîn ard serê cepheyê Ukrayna, 
apeyancîyayîş mecburî bî. Bi nê 
hawayî artêşa Rûsya oblastê Hersonî 
ra apey ancîyaye. Eke wina dewam 
keno, oblastê sey Zaporîjya, Donetsk 
û Lugansk destê Rûsya ra zî vejîyenê. 
Nika dîktator Putîn nê xeterî vîneno û 
wazeno îdareyê Zelenskîyî reyde pey-

mane bikero. Labelê Ukrayna nêzdîyê 
peymane nêbena. A wazena herranê ci 
bîgêra binê kontrolê xo. 

Putîn zî mesuldar o
Welatanê rojawanî rîyê şerî ra 

vera Rûsya tayê hêzê caardişî yê petî 
kerdî. Nêzdî 800 fîrmayî bazarê Rûsya 
ra vejîyayî. Putîn hem hetê ekonomî 
hem zî hetê leşkerî ra binê “abluqa” 
de yo. Nê semedî ra îdareyê Erdoganî 
çimê ey de “xelasker” o. Putîn seba 
menfeatanê xo Tirkîya sey hacetî şuxil-
neno. Erdogan zî hewcedarê hukmatê 
Putînî yo. Çike weçînitişî estê. Ey seba 
weçînitişan hêrişê Rojawanî kerd û 
Putînî ra hetkarîye girewte. Eke Rûsya 
warê hewayî nêakerdêne, artêşa tirke 

şaristanê Rojawanî nêdayêne bom-
bayan ver. Yanî îdareyê Putînî şerê vera 
Rojawanî de mesuldar o. Çend rojî verî 
heyetê Rûsya, Tirkîya û Îranî Astana 
de ameyî têhet. Temsîlkaro taybet ê 
Sûrîye yê Rûsya Aleksandr Lavrentyevî 
têna Tirkîya rê tayê “pêşnîyazê sem-
bolî” kerdî. 

Amerîka îxanet kena
Hêrişê hukmatê Erdoganî de yew 

hêzo mesuldaro bîn Amerîka ya. Rixmo 
ke Amerîka vana “Îdareyo Xoser ê 
Rojawanî hevalê min o”, her tim ci rê 
îxanet kena. Wextê serekîya Donald 
Trumpî de artêşa tirke hêrişê vera Girê 
Sipî û Serêkanî kerd. Îdareyê Trumpî ci 
rê destûr da û kardî sanaye piştîya hev-

alê xo. Nê hêrişê peyênî de zî îdareyê 
Joe Bîdenî bêveng maneno. Wezaretê 
Pawitişî yê Amerîka eşkerayîyêke kerde 
û zafî “hêzanê asayîşê” xo de eleqedar 
bî. Vervatoxê wezaretî Patrick Ryderî 
bi hawayêkê akerdî hêrişê Tirkîya şer-
mezar nêkerdî.

Ewropa dirîyîye kena
Welatê Ewropa zî dirîyîye kenê. 

Hetêk ra Ukrayna de vera Putînî 
hêzanê caardişî kenê û hêrişê ey 
asteng kenê, hetekê bînî ra Rojawan 
de vera hêrişê Erdoganî “goşhîrayîye” 
kenê. Çimanê Ewropa de Erdogan 
merdimo “hol” o. Her ke kurdan qir 
keno, her ke bajaran dano bombayan 
ver Ewropa bêveng manena. 

Dewleta tirke ya terorîste Rojawan de qetlîyam kena. Domanan kişena. Nêweşxane û wendegehan 
dana bombayan ver. Labelê hêzê mîyanneteweyî bêveng manenê. Warê hewayî Erdoganî rê akenê 

Merkezê Xeberan‘Cinî hemverê 
dewlete de yê’

Asyaya Pasîfîkî 
şermezar kena

Fincanciye rê 
ceza yena waştiş

Merkezê Heqanê Cinîyan ê Baroyê Anqa-
ra û Merkezê Gelincilî yê Baroyê Anqara 
pîya çarçeweya 25ê Teşrîna Peyêne Roja 
Têkoşînê Vera Şîdetê Serê Cinîyan de 
panelêke viraşte. Panel salona konferansî 
ya Merkezê Perwerdeyî ya Anqara de 
ame viraştiş. Rêxistinê komelê sîvîlî tewrê 
panelî bîyî. Cinîyan panel de da zanayîş 
ke cinîyî teberê sîyasetî de yenê verdayîş 
û vat ke ganî heme bibî muxalefet û kişta 
cinîyanê Îranî de ca bigêrî. Sosyologa 
Îranî Sara Baherirade vat: “Cinî hemverê 
îdeolojîyê dewlete de vejîyenî.” Panelî 
de cinîyan bale ante zextê serê têkoşînê 
cinîyan. Zextê serê rojnamegeranê JIN-
NEWS û MAyî ameyî vîrvistiş. ANQARA

Serdozgerîya Komare ya Anqara tehqîqa-
to ke derheqê Sereka Konseya Merkezî 
ya Yewîya Tabîbanê Tirkan (TTB) Şebnem 
Korur Fîncanciye de dabî destpêkerdiş 
temam kerd. Sereka Konseya Merkezî 
ya TTByî Fîncanciye seba ke waştbî 
hêrişê kîmyewî yê ke Tirkîya herêmanê 
Zap, Metîna û Avaşînî de şixulnayî bêrî 
cigêrayîşkerdiş, 27ê teşrîna verêne de 
amebî tepiştene. Îdîanameyo ke ame 
hadrekerdiş de ame îdîakerdiş ke Fin-
canciye ‘propagandaya rêxistine’ kerda 
û coka ra aye rê 7 serr û 6 aşmî cezaya 
zîndanî ameye waştiş. Akademîsyene 
Şebnem Korur Fincanci nika Zîndanê 
Cinîyan ê Padaye yê Sîncanî de yena 
tepiştene. ANQARA

Rêxistinanê sîvîl û partîyanê sîyasî yê 
xeylê welatanê Asyaya Pasîfîkî hêrişê qirk-
erdişî yê dewleta tirke û Îranî ke hemverê 
kurdan de pê anî şermizar kerdî û veng 
da ke wa şer bêro vindarnayîş. Eşkerayîye 
de wina ame vatiş: “Ma hêrişê leşkerî yê 
dewleta tirke û Îranî yê hemverê kur-
dan bi şîdet şermizar kenî. Artêşa tirke 
ya dagirkere hemverê kurdanê Vakur û 
Rojhelatê Sûrîye û Vakurê Iraqî de hêrişê 
hewayî dayî destpêkerdiş. Hukmatê Îranî 
seba çalakîyanê ke badê qetilkerdişê Jîna 
Emînîye, seba heqê cinîyan dest pêkerd 
tedaya leşkerî zêdînaye.” Ame vatiş ke 
hêrişê leşkerî tena huqûqê mîyannetew-
eyî binpay nêkenî, eynî wextî de benê 
sebebê vînîkerdiş û ziraran. AMED

Xoser
Welat
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1 - Bajarekî rojavayê Kurdistanê. 
2 - Festîvala filman, çalakî.
3 - Dayik. 
4 - Hesnê ku li bin piyê ker, hesp û kantiran didin.
6 - Kum. 
10 - Kok.
11 - Mêzekirin.
12 - Paytexta Sûriyeyê. 
15 - Bajarekî rojhilatê Kurdistanê.
17 - Cihê ku sewal jê êm dixwin.  
18 - Kesê ku li pez dinêre.
20 - Heskirin.
23 - Roja em tê de ne.
24 - Jêr, xwar. 
27 - Rojeke hefteyê. 

JI JOR BER BI JÊR DE

3 - Mirovên bêhiş. 5 - Erd. 7 - Çiyayekî Kurdistanê. 8 - Daçekek. 9 - Xerab, kavil.
13 - Ronahî. 14 - Ji nişkan ve. 16 - Alavekî şer yê kevnar. 
19 - Bajarekî rojavayê Kurdistanê. 20 - Cînaveke pirhejmar. 21 - Ne ziwa, hêwî. 
22 - Tirafa agir.  25 - Noteyeke muzîkê.
26 - Berxik an jî karika ku ne di dema xwe de çêdibe. 28 - Danekî rojê.

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ DE
XAÇEPIRS

Ez hê neh salî bûm, di çûm dibistanê, safa 
çaran. Em li Amedê, navçeya rezan, li taxa 
şêxşamîl li quncika zindana Amedê di 
xaniyekî banê wî ax û ji despêka payîzê û 
hetanî dawiya buharê, dilop û şilop bi ser 
me de dihatin xwerê.

Bavê min sibê hetanî êvarê li qahwê bi 
hokê di leyîst. Dayika min ji bo zikê me têr 
bike û salê pêlaveke nû têxe nigê me, dilê 
xwe xistibû devê xwe û karê alemê dikir.

Bi şev diçû fabrîqa pembo û bi roj jî 
diçû paqijiya malan. Em ne yek bûn û ne 
dudu bûn.

Em heft xwişk û bira bûn. Du xwişk û 
çar birayê min hebûn. Xwişka min a mez-
in li Wanê zanîngeh dixwed, birayê min ê 
mezin jî li Stembolê zanîngeh dixwed.

Dayika min ji bo pera bigîhne wan bi 
şev û bi roj dixebitî, me gelek caran day-
ika xwe nedidît. Dema ji kar dihat êvarê 
em di xew re diçûn û dema sibê zû jî diçû 
em hê di xew de bûn. Bi vî awayî roj û 
hefte û meh dibuhurîn.

Tenûra taxê di ber deriyê me de bû. Ji 
serê sibê û hetanî êvarê tenûr sar nedibû. 
Zivistanê dû û dûkêla wê tenûrê û havînê 
jî arî û toz û tebara wê di mala me de bû. 
Dayika min her çiqas gazinc ji cîranan dik-
ir û digot jî vala bû. Rojekê ez ji dibistanê 
hatim, ji birçîna çongên min difisîn. Ez bi 
delka dibeşim, çentê min li milê min, min 
nêzîkî li malê kir, bîhna nanê tenûrê dilê 
min sot.

Ez li ser kevirê ber derî rûniştim. 
Xaltîka Fato nanê xwe bi tenûrê ve daniye 
û li ser piyê tenûrê legana xwe dişo. Ez 
rûniştim mîna ku pisîka xwe bide li benda 
goşt min li xaltîka Fato nêrî da ku parîkek 
nan bide min.

Min çentê xwe vekir, pirtûka xwe 
qeliband vî alî wî alî, ez kuxiyam lê xaltîka 
Fato li aliyê min nenêrî. Xaltîka Fato nanê 
xwe derxist, legana xwe bi serî kir nan û 
rûhevîrka xwe di ser werkir û berê xwe da 
malê. Dema ew ji ber tenûrê çû min êrîşî 
tenûrê kir û li hundirê wê nêrî. Tobe ku 
xaltîka Fato kurtêlek jî pêve hiştiye! Hem 
ji birçîna û hem jî ji qehra ronî di çavên 
min de neman.

Min jî rahişt kevirekî li ber tenûrê,-
textikê eniya xaltîka Fato nîşan girt û min 
dawşandê! Wekî hêkekê li nîvê eniya wê 
da. Li dora xwe zîz bû û di cihê xwe de 
rûnişt û got:

-Hahooo  bavooo ez kuştim. Wê 
nizanibû ka kevir ji kîjan alî de hatiye. Min 
xwe xist hundir û min derî li xwe girt. Het-
anî êvarê dayika min nehat, min ji kesî re 
derî venekir. Êvarê dayika min ji kar hat û 
xwişk û birayên min ji dibistanê hatin, me 
şîva xwe xwar, min serê xwe danî. Min wê 
şevê hetanî sibê nanê tenûrê di xewna 
xwe de dît.

Di ser re bîst û pênc sal derbas bûn. 
Xaltîka Fato êdî pîr bûye, bi gopal dimeşe. 
Min zanîngeh xelas kir, çend sal in ez 
mamoste me. Lê hîn bêhna nanê xaltîka 
Fato di pozê min de ye. Hê jî min negotiye 
xaltîka Fato min ew kevir danî te....

Tiştanok (mamik)

Ay li min bavo 
ez kuştim 

Fatma Taşli
Tunç

1-Mamê mino
Ew bê can û bê rih e
wek mirova diaxiv e
Ew çi ye?

2-Mamê mino
Bê dest û bê pê hat ji çê
Da ber xwe bire deştê
De bêje ew çi ye?

Carekê mirovek li basê siwar dibe û dema 
dixwaze pere bide ajokar, destê xwe davêje 
berîka xwe dibîne ku vala ye. Di nava basê de 
dizekî hemû perê wî ji berîka wî derxistiye. 

Mêrik bi şermî ji ajokar re dibêje welehî 
hinekan pereyên min dizî ne û bibore ez nika-
rim pere bidim te, dixwazî min li vir daxîne. 

Kesê ku perê wî diziye bi dengek bilind 
dibêje na xalo na tuyê çawa dakevî, ez ê li 
şûna te pere bidim ajokar. 

Rêwiyên di basê de tev bi hevre ji mêrikê 
diz re li çepikan didin û wekî ku qenciyeke 
mezin kiribe. 

Îca van rojan mesela me û Amerîkayê jî 
hinekî wiha ye. Hem dewleta tirk bi destûra 
wan û derew û hincetên vala êrîşî Rojava 
dike û hem jî Amerîka daxuyaniyan dide û 
hişyariyan dide dewleta tirk ku êrîşên xwe 
rawestîne.  

Bersivên me ev in:

1-Televizyon  2-Çem

Bersiva hefteya borî

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.

Dizo camêriyan dike
Hesen Hemkê
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Xelata kedê dan Xwebûnê

Şaxa Sendîkaya Kedkarên Zanist û 
Perwerdehiyê (Egîtîm Sen) a Êlihê, 
encamên 12’emîn Pêşbirka Çîrokan 
a Şerzan Kûrt ê dema li Zanînge-
ha Mûglayê xwendekar bû di 12’ê 
gulana 2010’an de bi guleya polîsan 
hatibû qetilkirin aşkera kir. Li pêşbirka 
ku bi armanca bal kişandina binpêkir-
inên mafan û qezençkirina berhemên 
wêjeyê tê lidarxistin, bi zimanên kurdî 
û tirkî 50 serlêdan hatin kirin. Lijneya 
hilbijartinê bi nirxandina serlêdanan 
kesên ku xelat wergirtine diyar kir. 
“Xelata Kedê” ya pêşbirkê ji ber xe-
batên xwe yên li ser zimanê kurdî dan 
rojnameya me Xwebûn ê. 

Doza Şerzan Kûrt
Serokê Şaxa Egîtîm Sen a Êlihê 

Nûrettîn Şîmşek, beriya ku xelat wer-
in dayîn Şerzan Kûrt bi bîr xist û wiha 
axivî: “Ji bo bîranîna kurê serokê 
sendîkaya me yê berê Omer Kurt, 
Şerzan Kûrt bidin jiyîn û tevkariya 
pêşvebirina ziman her sal weke Şaxa 
Egîtîm Sen a Êlihê pêşbirka çîrokê 
li dar dixin. Di heman demê de em 
armanc dikin ku bikevin pêş neheqî û 
bêhiqûqiya di doza Kûrt de derketi-
ye holê. 7 sal û 6 meh cezayê hefsê 
yê li polîsê kujer hatiye birîn nayê 
qebûlkirin. Ewilî cezayê mûebeta 
girankirî ji polîs re hat xwestin pişt 
re ji sûcê birîndarkirinê ceza li polîs 
hat birîn. Ev yek bêhiqûqiye. Biryara 

Dadgeha Bilind jî ji polîtîkaya bêceza-
tiyê zêdetir tiştekî din nîne.”

Xelata Xwebûnê
Şîmşek, diyar kir ku “Xelata 

Kedê” ya îsal ji Rojnameya Xwebûn 
a weşana kurdî dike re hat dayîn 
û axaftina xwe wiha bi dawî kir: 
“Sedemê vê yê ewil tevî zext û as-
tengkirinan jî hêj li vî welatî têkoşîna 
xwe ya weşana kurdî didomîne. Ya 

duyemîn jî zext û girtinên li ser çape-
meniya azad. Ji bo em balê bikişînin 
ser van zextan me ‘Xelata Kedê’ ya 
îsal hêjayî Rojnameya Xwebûnê dît.”

Xelatên din ên ku hatine dayîn 
bi vî rengî ne:

Xelatên kurdî
Di beşa kurdî ya pêşbirkê de ji 

aliyê jûriya ku ji Rengîn Kardelen, 

Bûrhan Tek, Mûrat Dildar, Ferhadê 
Mihemed, Şêxo Fîlîk û Omer Kûrt 
(Bavê Şerzan Kûrt. Deng bi kar ne-
aniye) pek tê ve çîroka  bi navê “Qa-
hwexane” ya Kenan Ormek û çîroka 
bi navê “Wesîqeyên Salih” a Mem 
Artemêt hêjayî xelatê hatin dîtin. 

Xelatên tirkî
Di beşa tirkî ya pêşbirkê de ji 

aliyê jûriya ku ji Bîrgul Sevînçlî, Bûket 
Arbatli, Sûzan Bîlgen Ozgun, Merve 
Yakût, Şengul Canve û Nejla Kûrt 
(Dayika Şerzan Kûrt. Deng bi kar 
neaniye) pek tê ve çîroka  bi navê 
“Karadenîz” a Serdar Komurcu û çîro-
ka bi navê “Cango” ya Eyyup Epekîncî 
hêjayî xelatê hatin dîtin.

Şerzan Kûrt
Kûrt di sala 2010’an de dema 

ku li Zanîngeha Mûglayê dixwend 
ji aliyê polisan ve hat kuştin. Salek 
piştî kuştina Kûrt ji sala 2011’an ve ji 
aliyê Şaxa Egîtîm Senê ya Êlihê ve bi 
armanca balkişandina ser binpêkir-
inên mafên mirovan û qezenckirina 
berhemên xweser ên wêjeyî Pêşbirka 
Çîrokan a Şerzan Kûrt bênavber tê 
lidarxistin.

Şaxa Egîtîm-Sen a Êlihê ji bo 
Şerzan Kûrt bibîr bînin her sal pêşbir-
ka çîrokan li dar dixe. Di encama 
sitandina xelatan de dê ji aliyê jûriya 
pêşbirkê ve berhemên ku guncav 
hatine dîtin wê wekî pirtûkekê bên 
amadekirin û çapkirin.  

Di 12’emîn Pêşbirka Çîrokan a Şerzan Kûrt de ku ji aliyê Şaxa Sendîkaya Kedkarên Zanist û Per-
werdehiyê (Egîtîm-Sen) ve hatibû lidarxistin, rojnameya Xwebûn hêjayî “Xelata Kedê” hat dîtin

Navenda Nûçeyan

Azadiya Çapemeniyê
Bingeha civakeke azad û demokratîk

Di 8’ê hezîrana 2022’yan de li Amedê polîsan bi ser mal û cihê kar ên gelek rojnamegeran de girt. Kedkarên çapemeniyê Safiye Alagaş, Serdar Altan, Azîz Orûç, 
Mehmet Alî Ertaş, Omer Çelîk, Sûat Dogûhan, Ramazan Delay, Neşe Toprak, Zeynel Abîdîn Bûlût, Mazlûm Dogan Guler, Mehmet Şahîn, Elîf Ungur, Îbrahîm 

Koyûncû, Remziye Temel, Abdurrahman Oncy û Lezgîn Akdenîz hatin girtin û ji wê demê ve di girtîgehê de ne. Nayê zanîn ku bi çi tên tawanbarkirin.
Amûrên wan ên teknîkî desteser kirin û ev rewş ji bo saziyên çapemeniyê ku lê dixebitîn dibe sedema pirsgirêkên mezin. 

Hikûmeta tirk û piştgirên wê ku mafên bingehîn û azadiyan bin pê dikin, xebatkarên çapemeniyê hedef digirin, rê li ber êrîşên fizîkî yên li dijî wan vedikin, 
kesên ku êrîşî rojnamegeran dikin ceza nakin û wan xelat dikin.

Girtinên bi sûcdariyên kêfî êrîşa li dijî  demokrasî û  azadiya çapameniyê ye. 
Seroka Yekitiya Tabîbên Tirk (TTB) Şebnem Korur Fîncanci ji ber ku pêwîstiya lêkolîna der barê bikaranîna çekên kîmyewî ya artêşa tirk a li Kurdistanê anîbû 
ziman di dawiya meha cotmehê de li Enqerê hat girtin. Girtina Fîncanci jî vê nîşan dide. Di vê çarçoveyê de bi hincetên heman rengî rojnameger Dîren Yûrtser, 
Denîz Nazlim, Selman Guzelyuz, Berîvan Altan, Hakan Yalçin, Emrûllah Acar, Ceylan Şahînlî, Habîbe Eren û Oznûr Deger jî hatin girtin. Rojnameger û xebat-

karên Ajansa Mezopotamyayê gelek caran bi hûrgulî der barê sûcên şer ên artêşa tirk de û bi bikaranîna çekên kîmyewî kiribûn nûçe. 
Tirkiye ji bo xebatkarên çapemeniyê welatekî pir zordar e. 

Rayedar û dadgehên tirk, rojnamegeriya rexnegir bi çalakiyên 'terorîst' re yek digirin. Ev ji aliyê saziyên navneteweyî yên mîna Neteweyên Yekbûyî, Konseya 
Ewropayê, YE, RSF û Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî ve bi tundî hat rexnekirin. Tirkiye di Endeksa Azadiya Çapemeniyê ya Cîhanê de di nav 180 welatan de 

di rêza 149’an de ye. Niha li Tirkiyeyê zêdetirî 60 rojnameger di girtîgehê de ne.
Her wiha dewlet dixwaze zexta li ser çapemeniyê bi "qanûna dezenformasyonê" hê zêdetir û sansurê jî berfirehtir bike. D qanûna nû de ji bo her kesê ku "ew-
lehiya welat û pergala cemaweriyê dike talûkeyê” heta 3 salan cezayê girtîgehê tê xwestin. Qanûneke wiha, li Tirkiyeyê xebatkarên çapameniyê û bi milyonan 

bikarhênerên înternetê bi teqîbatê re rû bi rû dihêle.
Ji ber van sedeman em dixwazin;

  * Li Tirkiyeyê zilma li ser rojnamegeran bi dawî bibe û girtî bên berdan.
 * Seroka Yekitiya Tabîbên Tirk Şebnem Korûr Fîndanci demildest bê berdan.

 * Hemû mewzûatên ji bo astengkirina muxalefetê ku di bin navê têkoşîna welat a li dijî terorê de tên meşandin ji meriyetê bên rakirin, ji bo azadiya ramanê 
garantî bên dayîn û ji azadiya çapameniyê re rêz bê girtin.

 * Rêz li prensîba serxwebûna dadweriyê bê girtin û dawî li binpêkirinên sîstematîk ên mafên bingehîn ên demokratîk bê.
* Em bang li Tirkiyeyê dikin ku rêzê li peymanên navneteweyî yên ku îmze kirine bigire û li gorî wan tevbigere. 

 Piştevaniya bi rojnamegerên girtî re!
 Ji hemû girtiyên siyasî re azadî!

 Bern, Mijdar 2022

Platforma Aştî û Piştevaniyê ya Tirkiye û Kurdistanê

Şanoya Bajêr a Amedê bernameya xwe 
ya meha kanûnê aşkera kir. Listîka “Dek 
û Dolabên Scapen” ku derhêneriya wê 
listîkvan Ozcan Ateş dike, listîka “Don 
Kîxot” ku derhêneriya wê Ferhat Feqî 
dike û herî dawî jî listîka “Tartûffe” ku 
derhêneriya wê Ruknettîn Gun dike dê 
derkeve pêşberî şanohezan. 

Bernameya meha kanûnê ya Şanoya 
Bajêr a Amedê wiha ye:

3 Dek û Dolabên Scapen: 2-3-9-10’ê 
Kanûnê, saet: 19.30

3 Don Kîxot: 16-17’ê Kanûnê, saet: 
19.30

3 Tartûffe: 23-24’ê Kanûnê saet: 
19.30

Şanohezên ku dixwazin van ber-
nameyan temaşe bikin dikarin bîletên 
xwe li ser malpera Sahneya Şanoya Bajêr 
a Amedê bistînin. AMED

Bernameya 
Şanoyê ya meha 

kanûnê aşkera bû
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Delalê li ber dilê Edûlê-VI
Hooo xwîner û guhdarvan! Bizanibe kal 
pîrên te, gotin di kêferata pîrozmendi-
yê de ji te re mîrat hiştiye. Tu jî wan 
gotinan di bîrdanka xwe de himet bike. 
Piştre jî bi rêûresm radestî dûhatiyên 
xwe bike. Da ku guhê dinyalikê, ji deng-
vedana tingîniya sewta zimanê afirand-
inê, mehrûm nemîne.

 ...Dewrêş, çav li wan herdu qîzên 
xemilandî dikeve, ji wan re dimîne 
hijmekar. Lê herdu qîz silava Dewrêş 
lê venagerîne û bi lez ji ber Dewrêş 
dixişikin, xwe ji ser gir berdidin xwarê. 
Dewrêş, li dû wan e. Yek ji wan qîzan di 
ser stuyê xwe re difitile, awireke tîravêj 
davêje Dewrêş. 

Binêrin xwînerên ezîz, bê vebê-
jerê destanê, awireke bi tenê çawa bi 
dehan hevok, bi wê kurdiya xas-xaşêlî 
ku bi hezaran sal in li girbêj û hûrbêja 
dengbêjan ketiye, piştre di parzûnkê ve-
bêjeran de hatiye parzinandin û di bîra 
guhdarvan de hatiye havênkirin, çawa 
diwesifîne:

“Dibê wan qîzan yekê li ser pî 
xwe ra nêhirî, siwarek li pê wan tê, 
hespî di bin da padîşakî hespan e/
Siwarî li ser padîşakî xortan e/Ji sêrî 
şara keserrewanî, i’gala muê’lî xar kirî 
avêtî çatê biriyane/Di istu da melûl 
bî qeytana nêrûz û dabanê girane/
Simbêl badane kirine perê ne’imane/
Ji pêsîrê bişkok filitiyane, di binaniyê 
de dixewîne çaqê zirxliyane/Bi qapûtê 
Şamêyî giran, bi şerwelê qeremdîlî, 
bi zoyê cûzman, şabûrê zîvîn avêt’ne 
pehniyane/Li hêlekê şûrê qabilme 
dibrûsê, li tertîba brûskê ezmanan, li 
kêlekê dibê xewane/Heywan di bin da 
zirav bî, bî têla qeytane/Nehl û bizmar 
di bin nigê heywên da nemane/Gem li 
aziyan tenge, li parsiyan dikojê damaxa 
dizgînê polêt û lîwanê/Kêlekê heywên ji 
kutanê şabûran bûne goştê devî kêran 
û qîmane/Parsî wî heywanî gewr dikin li 
tertîba berfa li sirega çiyane.”

Dewrêş û hiwêd begê kal
Gava Dewrêş li dû wan herdu 

qîzan diçe û derdikeve li serê gir, dên 
û bala xwe didê haylooo! Li wî alî gir, 
qebîleyekê lê daniye; kon vegirtiye, 
ne serî heye, ne jî dawî; nola qirik û 
qertelên çolan ku xwe datînin û diku-
mişin li ser kelaşên miraran. Kon, bi çar 
hêlan, li kêleka hevdu hatine vegirtin. 
Her hêlek ji wan konan, bi qasî 500 konîn 
in. Li pêşiya her hêlekê, konekî ezamet 
yê serdarê wê hêlê vegirtiye û li pêş wî 
konê serdêr, sencqa cengê lidarxistî ye. 

Dewrêş, çi bibîne?! Li nav wan 
konan jin henin, mêr tunenin; cahnî 
henin, makên wan tinenin. Jin, xwelî li 
serin û di şînê de ne; rû bi nahperrûkan 

qelaştî û kezî birîne. 
Gava Dewrêş xwe ji ser gir ber-

dide nava konan, dinêre herdu qîz her 
yek ji wan berê xwe dide konê serd-
arekî. Hingê, şih’înî bi Hedbên dikeve. 
Cahniyên di gironekan de jî Hedban 
dibersivînin û nola qîzikên li ber xama 
bilîrîne, ew jî wanî dişih’in û di girone-
kan de radibin li ser nenûkan direqisin. 
Dinya dibe erdê eresatê; toz, dûman 
hildibe dikişe di kokevaniya ezman de 
digewime. Dibê wê çaxê yekûna qîz û 
bûkên tirk û gêsan radibin temaşeya 
Dewrêş û Hedbanê bi hêbet. Kalemêrek 
jî ji bin konekî serdaran derdikeve û 
diçe Dewrêş pêşwazî dike. 

Dewrêş ji kalemêr dipirse, dibêje 
hûn çi kesin û li wê derê çi dikin. Lê 
kalemêrê zemana bi wezin Dewrêş 
hilditeqilîne û dixwaze pêşîkê ew xwe bi 
wî bide naskirin, ka ew li wir li çi digere. 

Dewrêş ji kalemêr re dibêje kalo, 
ez kurdekî li binê beriyê me. Du hêştir/
deve yên min ên hêçbûyî ku ew herdu 
hêştir bi sewdê/eşqê ketine; herduyan 
hevûdu hilanîne û bi çolê ketine. Ev sê 
roj in ku ez jî ketime li dû wan. Gaveka 
din li serê gir ez li du qîzên xemilandî 
rast hatim. Piştre jî min xwe di nava 
konên we de dît. Du qîzên xemilandîne, 
lê jinên we di şînê de ne, cahniyên we 
bê mak in. Ka bêje. Çi ecêba giran li we 
qewimiye û ev çi rewş e?

Kalemêr, bersîva Dewrêş dide û xwe 
bi wî dide naskirin ku ew Hiwêd Begê Kal, 
bavê Efer û Utman ê serdarê gêsan e. 
Kalê bernas, Hiwêd Begê Kal dikudîne:

“Ew herdu qîz, yek a bi kincê 
kurmancî, Eyşa xwişka Çîl Îbramê Begdilî 
yê tirk e(vebêjer bi me dide hînkirin ku 

kincê jinên kurd, moda bûye ku qîzeke 
tirk kincên kurmancî/kurdî li xwe kiriye) 
Ew a din jî, ji hestî û hinava vî kalî ye. Ger 
dinya wêran bibe, yaxwud ava bibe, ew ti 
caran dev ji xemla xwe bernadin.”

Piştre, Hiwêd Begê Kal gotinê dajo û 
ji Dewrêş re ta bi derziyê ve dike; rewşa 
jinên di şînê de, ya cahniyên ji ber 
makên wan girtî, yek bi yek ji Dewrêş re 
dibêjin. Her wiha ew derawayê konan 
û senceqa li pêş konê serdaran jî, ji 
Dewrêş re rave dike ku Eferê serdarê 
gêsan, Çîl Îbramê serdarê tirkan, Kose 
Weys û Eyûbê Mistefa, bi sê hezar û 
700 siwaran, bi dowazde zo hiropçiyan, 
bi dowazde defan, bi dowazde bêraqan 
û bi pêncî qîzên serdaran derketine 
cerd û bêregê sî du hezar malên Milan. 

Dewrêş, ji Hiwêd Begê Kal rica dike 
ku ew bergiya/guzergeha 3 hezar û 700 
siwarên derketine cerd û bêrega Milan, 
raber wî bike.

Hiwêd Begê Kal, dibêje: ez Hiwêd 
Begê Kal im, ne dînim û ne jî harim. 
Ez bala xwe didim te, tu ne tirk e, ne jî 
ereb e; tu kurd e. Û tu Dewrêşê Evdî ye. 
Ev hespê di bin te de jî, Hedban e. Ez 
pê dizanim ku wextekê tu û Eferê lawê 
min, bûnin birakên hev û te cahniyê 
birayê Hedban diyarî Efer kiribû. 

Hiwêd Begê Kal, hemû peyvên pê 
meriv dixape yên bi salan e di bîrdanka 
xwe de hilaniye, bi ezmûna salan, nola 
teyrika şevxapînok, yek bi yek ji zimanê 
xwe ber bi guhê Dewrêş ve difirîne. Jê 
re dibê: kuro lawo tu bi ruhstîn be jî, 
tu nikare ruhê 3 hezar û 700 siwaran 
jê bistîne; jê re dibêje, kuro lawo tu bi 
gurekî sibatê be û têkeve nava sê hezar û 
700 mîhan jî, tu nikarî bi wan; jê re dibê-
je, kuro lawo dev ji Edûla Zortemîr Paşa 
berde, were ez qîza xwe li te mahr bikim; 
jê re dibêje, kuro lawo tu êzidî ye, ew 
milîn e, ma dawa milan bi te ketiye?!..

Dewrêş, bi gotinên Hiwêd Begê nola 
keftarê pîr kone, naxape. Jê re dibêje: 
bavî kalo malî ava. Bila qîza te jî li te 
pîroz be. Ez rica dikim ji te, tu yê cihê 
cerd û bêregê xwe ji min re bibêje.

Hiwêd Begê Kal, ji ber Dewrêş nake 
der. Radibe cihê cerd û bêregê gêsa û 
tirka jê re dibêje ku ew li derdora Girê 
Uzun Alçanê ye (girê uzun alçanê 10 
km. dikeve başûrê wêranşarê)

Dewrêş, malavatiya wî dike û 
Hedbên li ser stu paş de dizîvirîne; berê 
xwe dide hogiran. 

Dewrêş û Eferê Gêsî
Vebêjerê destanê dibêje: Eferê Gêsî 

bihîstiye Dewrêşê destbirakê wî, li gel 
yazde hogirên xwe derketiye cerd û 
bêrega tirk û gêsa. Efer, dixwaze berî şer 
destpê bike, biçe xwe bigihîne Dewrêş û 
wî serwext bike, da ku ew xwe ji navbêna 
wan û Milan bide alî. Efer, bi hinceta hes-
pê xwe yê gewî rake çargaviyan û hinekî 
wî biwestîne, ji siwaran vediqete. 

Ê de çawa be, hespê di bin Efer de 
jî birayê Hedban e. Hesp, dêlê li xwe 
badide û dibe mîna birûska ezmanan û 
ji ber çavan wenda dibe. 

Ji dûr ve, firqeyek siwar li ber 
çavên Efer dikeve. Jixwe re dibêje, 
hebe tinebe ev Dewrêş û hogirên 
xwe ye. Hesp, ber bi wan ve dibezîne. 

Efer dinêre waye siwarek ji wê firqeya 
siwaran veqetiya û ber bi wî ve hat. 
Siwarê te, Dewrêş bi xwe ye. Efer û 
Dewrêş digihêjin hev. Ê de çawa be, ew 
herdu jî wextekê ji hevdu re bûnin bira 
û Dewrêş, birayê Hedbên ê niha di bin 
Efer de diyarî wî kiriye. Herdu li hal û 
wextên hevûdu dipirsin. Efer jî nola wî û 
bavê xwe Hiwêd Begê Kal tif kiribin bin 
zimanê hevûdu; ew jî gotinê nêzîkî yên 
bavê xwe, ji Dewrêş re dibêje. 

Dewrêş, pêşniyarên Efer red dike. 
Efer dibe benîştê mezeloq û bi De-
wrêş ve dizeliqe; gotinên xwe yên pê 
Dewrêş serwext bike dikudîne û bi 
israr jêre dibêje tu êzidî ye, ew milî ne 
û ji pêxîla Dewrêş venabe. Di wê hênê 
de, Sahdûnê bira jî xwe digihîne li ba 
wan. Mihîna wî ya qere-kumêt di binî 
de natebite; nola çivîka çikçiga ê hey li 
dora wan doş dibe. Sahdûn, pê nizane 
ku Dewrêş û Efer destbirakên hev in. 
Dewrêş, bi mexseda Sahdûn xwe bi 
Efer re hinekî tirş û tahl bike, çavên 
xwe ji Sahdûnê bira re dişkîne, da ku 

Efer ji pêxîla wî vebe. Lê Sahdûnê bira 
naşî ye; baş li ber nakeve û bi xişim xarî 
Efer dike, rima xwe bi şûrikî li serê wî 
dixîne û serê wî dişkîne. Dewrêş, gelekî 
bi Sahdûnê bira re hêrs dibe û ew wê 
bêbextiyê qebûl nake. 

Efer, xeşîmiya Sahdûn dide xatirê 
Dewrêş û pêşniyareke nû ji dewrêş re 
pêşkêş dike. Ka em biçin ba vebêjerê xwe 
yê xwediyê henaseya sêhrawî û gotinên 
nola kilîta devê gencîneya destanan, bê 
ew ê çawa guhên me ji gotinên xwe re 
bike du qet qumaşê şîfon. 

Dibê Efer got:
“E’ ji te ra yeke din bibêjim: Te ji 

paşî milan ra sond xwarî ku tu îlleh 
aktarman rast kî ber konî paşî milan 
û tu cilên egîdan çengî ber nigî wî/
Brawo, rabe ser xwe/Cilî mi ji mi bike û 
di xwînê bide, bike gilok li tergî Hedbên 
girêde/Û hespê mi jî birî hespê tê, wî 
hane sekinî/Wî jî big’re, hefsêr di istî 
mi ke/Mi bi tenî kirês, xwas, tevî vê 
birînê, serqot, min bibe li ber hevala 
bisekinîn/Bê va Eferê Gêsî, min axtirme 
kir li meydana mêran û dikim bikujime 
jî/Ez e dexaletî hevalê te bim/Merî 
dilpak pirr in, lawê mêrane pirr in/Tu mi 
baxşîşe wan ke/Tu hespî min û va çek 
û sîlehe min bibe û here bin konê paşê 
millan/Wan çeken bin nigê paşê millan 
û bibê: vana ê Eferê Gêsî ne/Mi axtirme 
kir li meydana mêran û bêyî dexaletê 
hevalê min bû/Hevalê te wê gîh ji te 
ra bi şehde bin/Bibê min ew baxşîşî 
wan kir û ew bi wê birînê, bi wî halî 
çû nêv tirk û gêsan/Tenê bira dîndarê 
Edûlê bi te ra me’rê diyarê qebrê/E’ jî 
wê bi serê serqot, bi nigê’ xas, bi tenê 

kerês, bi vê birînê hereme nêv tirkan û 
gêsan/Qerezdarên min jî pirr in ji tirk û 
gêsan/Wê li dora mi bigihê’ne hevdi/
Wê bibê’n va çi bû bi serî te de hat?!/Ez 
e bibê’m ‘willa kurrê Evdoyê Şerqî li mi 
rast hat, ez û wî daket’ne trada mêran/
Mi bi kurrê Evdoyê Şerqî nikaribû/Va 
feleketa bi serî mi da hanî û mi xwe 
havête hevalê wî/Wî ez baxşîşe hevalan 
kirim/Ez e vê kêmayî di dawê xwe kim, 
seba xatirî ku Edûl bi dest te kevê.”

Dewrêş, vê lehengiya sixte ne li xwe 
datîne û ne jî wê têkçûnê li Efer datîne. 

Heçî Efer e, bi dilekî şikestî û bi çavên 
hêsir, pişta xwe dide Dewrêş û berê xwe 
dide cerd û bêregên tirk û gêsan. 

Dewrêş ji pare bangî Efer dike, dibêje: 
Efer, li qada cengê tu derkeve li pêşberî 
min, ez ê bi te re şer bikim, nola di-
jminekî qane qan. Li xwe miqate be.

Têbinî: hooo xwîner! Xeleka tê, ya tewra 
dawî ye û dê şerê Dewrêş û hogirên wî destpê 

bike. Heçî kesê/a nexweşiya dil pê re hebe, ji 
niha ve ji we re dibêm, nexwîne. Yan jî çi zanim, 

bixwîne de hema çi ji dil tê bila bê, lêêê looo! 
( Dê bidome )

Agîd
Yazar

xwebûnxwebûn


