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EKOVARA NÛÇEYAN YA HEFTANE

NÛÇEYÊN KURDÎ STANDARDÊN NAVNETEWEYÎ…

Ez dema hûnermendên li vê derê (Kurdistanê) 
û yên li Ewropayê tînim bîra xwe ferqa herî 
mezin di strangotina wan de bû. Yên vê derê 
bi devê xwe distirin yên wê derê ji nava kezeba 
xwe distiran. Ew tehsîra xerîbî û dûrbûnê, 
tenêbûn… di stranên wan de diyar dibû.

Mehdî Mutlu
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M. Masum Suer: Ma dema we digot îhtişam  
we behsa vê avahîyê dikir?
 Murat Bayram  Çile 21, 2023

Wênegirê xwedanxelat M. Masum Suer 
piştî girtina wêneyekê Birca Benûsenê pirsî 
“ev çi avahiya spî ye li pêşiya bircê?”

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê sala 
2021ê îlan kir ku ew ê ji bo berçavkirina 
îhtişama Sûrên bajarî xaniyên li serdora 
bajarî xera bike. Nêzîkî 200 avahiyan 
hat xerakirin. Şaredariyê xera kir paşê 
avahîyeka spî daye çêkirin.

Waliyê ku di heman demê de wek kayûm 
karê şaredariyê jî dike diyar kiribû ew ê 
daran biçîne û dema kesek bê bajarî dê 
bibe heyranê dîtina sûran, dê bikarin di 
nav dar û şînkayê de li dora sûrê bigerin.

Vîdeoya projeya Şaredariya Bajarê Mezin 
a Amedê: https://youtu.be/ylaWn-0XlE0

Di Lîsteya UNESCOyê de ye!

Sala 2015ê Rêxistina Perwerde, Zanist 
Çandê ya Neteweyên Yekbûyî, UNESCOyê, 
Sûr kiribû di lîsteya Mîratên Dinyayê de.

Suer diyar dike avahîya spî tam li ber birca 
herî tûrîstîk û tarîxî hatiye avakirin.

Dema turîst û wênegirên navneteweyî 
tên bajarî ji girekê sûran baş dibînin 
û ji wê derê wêneyan digirin. Avahîya 
spî tam di çarçoveya wêneyan de cih 
digire. Dema çûyîm gelekê xemgîn 
bûm. Şaredarî dibêje ew ê bibe ofîsa 
agahîdanê (ji bo geştyaran). Hinek 
niştecihên wê taxê jî ji min re gortin dê 
bibe kafe.

Sala 2021ê dema avahî hatîn xerakirin 
niştecihan ji BBCyê re gotibûn ku ew 
naxwazin ji cihê xwe biçin. Dewletê 
pereyekê kêm daye wan ew nikarin bi wî 

Wêne: M. Masum Suer
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pereyî ne xanîyekê ava bikin ne jî di kirêyê de bimînin.

Li Bexçeyên Hevselê jî dar têne birîn. Şaredarî dibêje wan hay jê heye. Wan birîna 
daran daye sekinandin û nobedar danîne ber wê derê. Lê hê jî makîne li wê derê kar 
dikin.

M. Masum Suer kî ye?

Li ber mizgefta hz. Suleyman jî xanîyên prefabrîk hatine daynîn.

M. Masum Suer sala 1976ê dest bi 
rojnamegerîyê kiriye. Di 20 salên dawiyê 
de wek wênegir karê xwe yê profesyonel 
domandiye û xwediyê gelek xelatan e. 
Ew bi taybetî bi wêneyên cihên dîrokî tê 
nasîn. 
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Naskirina rapbêjên kurd “xwe-nasîna” kurdan e!
 Murat Bayram  Çile 21, 2023

Reqso yek ji stranbêjên kurd e ku ji sala 
2010ê ve stranên bi şêweyê Rapê dibêje. 
Ew dibêje girseyeka guhdarên rapa kurdî 
heye. Ew ciwan, hişyar û zana ne û civata 
mezinan qîmetê wan nizane.

Reqso, Wêne: Murat Bayram

Dema min cara pêşiyê bi “Rapper”ên kurd 
re hevpeyvîn kirin min ji Reqso pirsîbû 
gelo ez ji bo wan bibêjim “rapbêj” dê bê 
fêmkirin an no. Gotibû “bêje û pîyaseyê 
tevlihev bike.” Îro dibînim ku ew gotin 
belav bûye û ew ê dîsa ji bo wan “rapbêj” 
binivîsim.

Guhdarên me bikarhênerên Tiktokê ne!

Nifşê nû guhdarîya me dikin. Piranîya 
guhdarên me yên bi me re diaxivin di 
emrên 20-30 saliyê de ne. “Nifşê Zyê” 
guhdarên me ne. Civata mezinan wan 
kêm dibînin. Qîmetê wan nizanin û welê 
difikirin ku wan hay ji dinyayê nîne. Lê 
na! Ne welê ye! Wan hay ji her tiştî heye 
lê naxwazin xwe bixin di minaqeşeyên 
mezinan. Ew dixwazin bi nasnameya 
xwe ya kurd bi zimanê xwe kurdî hebin.

Reqso

Reqso, Wêne: Murat Bayram
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https://youtu.be/
La7LvMz297A

Kêm rapbêj hebûn

Dema min dest 
pê kirî gelek kêm 
nimûne hebûn. 
Kesên wek Serhado 
hebûn… Lê vê gavê 
gelek kesên bi rapê 
ve mijûl hene. Gelek 
ciwan têne pirsa 
xwe ji me dikin. Ev 
min gelekî keyfxweş 
dike. Xeyala min 
ew e ku ciwanên 
kurd feyza xwe 
ji stranbêjên tirk 
negirin û bi zimanê 
tirkî karê xwe nekin.

Reqso

Reşikên me

Reqso (Wêne: Arşîva 
Reqso)

Yên guhdariya min 
dikin “reşik” in. Reşik 
ew kes in ku tembeliyê 
nakin. Çalak in û hewil 
didin tiştekê bikin. Ji 
bo wan slogana min 
ev e:

Bijî diranên sexî

Bijî werzîş

Bijî masûlke

Bijî jiyanek tendûrist!

Reqso

Reqso, Wêne: Arşîva Reqso)
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Maddeyên hişber jiyana Barişî çawa têk bir?
 Beril Caymaz  Çile 20, 2023

“Dema ku di 9 saliya xwe de diçûm 
dibistana seretayî  ji ber pirsgirêkên 
malbatî ketime depresyonê.  Li tiştekî 
digeriyam ku xwe lê bigirim, li ser 
pêşniyara hevalên xwe min dest bi 
tiryakê/maddeyên hişbir kir.”

Çîroka Barişî û maddeyên hişber bi vî 
awayî dest pê kiriye.

Li gor lêkolîna, sala 2015ê Şaredariya 
Bajarê Mezin a Amedê kiriye li bajarî 75 
hezar kes mûptelayên maddeyên hişbir 
in. 15 hezar kesan jî metamfetamîn bikar 
anîne.

Ji her sê mûptelayan yek dibêjin ji ber 
dema koçberîya mecbûrî (şewitandina 
gundan, cerdevanbûna gundîyan… 
hwd) kesên ji mal û warên xwe bûyîn 
ketine vê rewşê.

Rapora Şaredarîya Bajarê Mezin a Amedê

Min xwe winda kiribû

Yek ji wan mûptelayan Bariş e ku niha di 
20 saliya xwe de ye û li Sûrê di kargehekê 
de dixebite. Malbata Barişî 11 sal berê ji 
gundê xwe koçî Amedê kirine. 

Barişî demên xwe yên mûbtelabûnê ji 
Botan Timesê re got:

Ez piştî vexwarinê diçûm malê, malbata 
min li çavên min dinêrîya çavên min 
tijî xwîna sor dibû.  Min xwe winda 
kiribû. Min bi malbata xwe re şer dikir. 
Ez ne li ser hişê xwe bûm. Êdî min laşê 
xwe diêşand min jiyana xwe, mektep 
û malbata xwe ji ber wan maddeyan 
winda kir. 
Dema ku min ev yek fêm kir min soz da 
xwe ku ez ê êdî bi kar neanîn im. 

Bariş

Pêvajoya min a devberdanê jî ne 
hêsan bû. Lê min xwe ji her kesî dûr xist. 
Min dev ji dîtina hevalên xwe jî berda. 
Wê çaxê êdî ji bo xwendinê jî dereng 
mabûm lê min kar girt û giranî da ser 
karê xwe. 
Herî zêde Dersîm Dag, parlamentera 
Amedê di vê pêvajoyê de bû alîkara 
min. Me li parqê vedixwar hat cem me 
û rê nîşanî me kir. Min guh da wê. Paşê 
pêvajoya başbûnê dest pê kir.

Bariş
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Dema cara pêşiyê çûyîm ser dikê 9 salî bûm
 Murat Bayram  Çile 19, 2023

Stranbêja ciwan Rojbîn Kizilê bi rêya 
Botan Timesê mizgînî da guhdar û 
heyranên xwe ku ew haziriya klîbeka nû 
dike.

https://youtu.be/vWX9xhcDr94

Ev klîba Rojbîn Kizilê ya digel Fehîmeyê 
li ser YouTubeyê 51 Milyon caran 
hatiye temaşekirin klîba wan a duyem 
33 Milyon caran hatiye temaşekirin. 
Klîba wê ya “Lawo Dîno” 12 milyon û 
ya “Çavbeleka Min Tu yî” jî 7,4 milyon 
caran hatiye temaşekirin.

Nivîs û melodî ya min e

Ez li zaningehê dixwînim û bere 
karê xwe yê muzikê jî dikim. Niha 
min straneke nû qeyd kiriye. Nivîs û 
melodîya wê ya min e. Ez kliba wê 
çêdikim.

Rojbîn Kizil, stranbêj

Apê min û Meta min stran digotin

Destpêkirina min a mûzikê ji 8 salîya 
min dest pê kir. Apê min û Meta min 
stran digotin. Ez 8 salîbûm bavê 
min ez li qurseke temburê qeytkirim. 
Dema ez 9 salî bûm cara yekem 
derketim ser sahnê û min stran gotin 
û wisa heya niha berdewam dike.

Rojbîn Kizil

Ji bo piştevanîyê keyfxweş im

Ez kêfxweş dibim, gava ku li min 
guhdarî dikin an jî klibê min temaşe 
dikin kêfa min tê. Armanca min jî ew 
bû ku bi vî karî bala temaşevana 
bikşînim ser muzika kurdî û zimanê 
kurdî. Ji bo piştevanîya gelê me ez 
gelekî kêfxweş im û bi wa serbilind 
im. Ji hemû gelê mere serkeftinê 
dixwazim.

Rojbîn Kizil
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Hûnermendên kurd ên li Ewropayê dixwestin 
li ser axa xwe bimirin: Mehdî Mutlu
 Murat Bayram  Çile 19, 2023

Bernameya Mehdî Mutluyî ya bi navê 
“Mehdî Mêvan e” dest bi beşên li 
Ewropayê kir. Navê bernameya li Waar 
TVyê tê weşandin wek “Mehdî Mêvan 
e Ewropa” hat guhertin. Beşa yekem 
îro li YouTubeyê jî hat weşandin.

Şehrîbana Kurdî mêvana beşa yekem 
bû:

https://youtu.be/kXgeVW4N2DA 

Ji kezebê digotin

Ez dema hûnermendên li vê derê 
(Kurdistanê) û yên li Ewropayê 
tînim bîra xwe ferqa herî mezin 
di strangotina wan de bû. Yên vê 
derê bi devê xwe distirin yên wê 
derê ji nava kezeba xwe distiran. Ew 
tehsîra xerîbî û dûrbûnê, tenêbûn… 
di stranên wan de diyar dibû.

Mehdî Mutlu

Wesîyeta wan axa wan bû

Gelek stranbêjên em pê re axivîn 
wesiyeta xwe ji me re gotin. 
Wesiyeta wan ew bû ku wan 
dixwest li ser axa xwe bimirin û 
gora wan li ser axa wan be.

Mehdî Mutlu

Stresa Ewropayê kêmtir e

https://youtu.be/UPz7hjTBGvk

Li kolanên Ewropayê min xwe 
azadtir hîs dikir. Stresek li ser min 
nebû. Ji bo nimûne dema me bi 
Berfîn Aktayê li Stenbolê bername 
çêkirî stresek hebû. Min digot 
çêdibe ji nişkê ve yek derbikeve û 
bêje ev çi ziman e, we xêr e!

Mehdî Mutlu Mehdî Mutlu, li Parîsê li ber Birca Eyfelê ye
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Şivan Perwer digel Mehdî Mutlu

Hesen Şerîf û Mehdî Mutlu



 12 

Mamostayên tirk, tirkî-nezanîna zarokên kurd 
wek nexweşiyeka derûnî dibînin
 Gulistan Korban  January 18, 2023

Rojeke xwendekerekî 13 salî malbata 
wî ji destê wî girtibû û anîn ji min 
re. Malbata wî jî nû ji Nîsêbînê koçî 
Stenbolê kiribûn. Mamosteyê wî zarokî 
gotiye, “di zarokê we de problemek 
heye nikare rehetî fêm bike û bi kesekî 
re hevaltiyê nake, pêdiviya wî bi 
perwerdehiya taybet heye.”

Dêrûnas Şînda Barış

Rewşa xwendekarên Kurd yên li 
metropolan dijîn Dêrûnas Şînda Barış bi 
van gotinan rave dike.

Ew li navçeya Kuçukçekmeceyê ya 
Stenbolê di saziyeke taybet de kar dike û 
herî zêde jî bi zarokan re mijûl e.

Li gor Şîndayê pirsgirêka herî mezin ew e 
ku xwendekarên Kurd li metrolan xwe bi 

tenê û xerîb hîs dikin. Sedema xerîbîya wan 
jî ziman e.

Di van rojên de girîngiya perwedehiya bi 
zimanê zikmakî tê axaftin û ji bo bijartina 
dersên kurdî kampanya tê meşandin.

Endama Însîyatîfa Dêrûnasên 
Mezoptamyayê Şînda Barış ji Botan Timesê 
re behsa girîngiya perwerdehiya zimanê 
dayike dike.

“Mamosteyên vê rewşê baş fêm nekin…”

Şînda dibêje, “Di wî xwendekarê de 
tu problem tune bû. Berovajî gotina 
mamosteyê wî, ew dema li Nisêbînê bû 
gelek çalak bû û hevalên wî jî gelek bûn. 
Lê ew li Stenbolê xwe wekî ku ji civatê hatî 
dûrxistin hest dike.”
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“Nekarin wekî xwendekarên 
din baş Tirkî biaxivin”

Dêrûnas Şînda diyar dike 
ku dema zarokên Kurd tên 
bajarên metropolan dikevin 
vê rewşê û got,

“Ji ber ku zimanê wan yê 
zikmakî ne Tirkî ye nikarin 
wekî xwendekarên din 
Tirkîyeke baş biaxivin ev yek 
jî ji wan re dibe sedema 
şerm ê. Mamosteyên ku 
vê rewşê baş fêm nekin jî 
wan dişînin perwerdehiya 
taybet.”

Dêrûnas Şînda Barış

Dêrûnas Şînda jî bi eslê xwe ji 
Nisêbînê ye. Li cihê ku ew kar 
dike bêtir malbatên Kurd ên 
koç kirine henin.

Li gor gotina wê gelek zarok di 
vê rewşê de ne. Yên ew rastî 
wan tê dizane ku problemeke 
wê zarokê tune ye û sedem çi 
ye.

Lê eger ew rastî wan zarokan 
neye û Dêrûnaseke din wê 
zarokê bibîne wê demê rewş 
diguhere…

Li gori derunas çareseriya 
vê pirsgirêk jî raste rast bi 
perwerdehiya zimanê dayikê 
ve girêdaye.

Li gor maddeya 42an ya 
qanûnên Tirkiyeyê, li dezgehên 
perwerdehiyê yê li Tirkiyê ji bilî 
zimanê Tirkî tî ziman nekare 
bibe zimanê perwerdehiyê.

Li gor Enstîtûya Kurdî ya Swedê 
32 mîlyon û 812 hezar Kurd li 
Tirkiyê dijîn. Li gel vê hejmarê jî 
ji mafê perwerdehiyê bêparin.

Nîşe: Di mînaka Dêrunas de 
nav û cihê xwendekar hatiye 
guhertin. 
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Kargehên teknolojîk dawî li bazirganiya 
berikên kevnar anî
 Jan Belek  Çile 18, 2023

Pêşketina teknolojiyê di jîyana me de gelek  
tiştan guhert. Yek ji wan jî bazirganîya 
berikên kevnar e.

Berik di salên derbasbûyî de li bajar û 
gundên derdora Dîyarbekirê bi gelek zor û 
zehmetîyan dihate çêkirin niha li kargehan 
nayên firotin û kes vê karê nake.

Cavit Satici li suka navdar ya Dîyarbekîrê 
li Çarşiya Şewitî xwedî kargeheke ye. Heta 
demeke di kargeha xwe de bazirganiya 
berikan dikir. Lê piştî dît ku kesek vê karê 
neke û tiştên orjînal dernakeve holê dev ji 
firotina berikan berdeye.

“Kesek berikan çênake”

Cavît ji Botan Timesê re wiha dibêje, “Heta 
pandemi derket holê min kilîman difrot. 
Lê piştî pandemiyê tiştê orjînal nemaye. 
Tev ketin nava ticaretê. Berê di malan de 
dihate çêkirin lê êdî nayê çêkirin. Kesek 
berikan çênake.”

Çêkirina berikan wan deman di nava 
malan de bû. Jinên malê bi tayên rengîn 
berikan çêdikirin û bi wan odeyên malê di 
xemilandin.

Berikên dihatin firotin jî aliyê etaran ve 
dihatin tomarkirin û li Çarşiya Şewitî  ji 
alîyen kargehên piçûk ve dihatin firotan.
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Ji ber ku giranîya 
berikan wek berê 
nemaye êdî kes wan 
çênake û wekî gelek 
karan li hemberê 
demê têk çûye.

Li gor Saticî pêşketina 
teknolojîyê jî bandorek 
gelek mezin li ser 
têkçûna bazirganîya 
berikên kevnar kiriye.

“Bala mûşteriyan jî 
nakışîne”

Saticî dîyar dike ku 
berên di malan de 
dihate çêkirin bala 
mûşteriyan dikişand 
lê yên di fabrîqeyande 
niha çêdibe bala tu 
kesî nakişîne.

Li kargeha ku heta 
demeke bi berên 
kevnar hatibû 
xemilandin niha şuan 
wan firaqên sifir û 
paxir cîh digre.

Cavît Saticî tenê 
ew kes bû ku li sukê 
bazirganiya berikan 
dikir. Piştî wî jî dev ji 
firotina wan berda êdî 
kesekî ku vê karê dike 
nemaye.

Bazirganiya berên 
kevnar jî  wekî bi 
dehan karên bi 
vî rengî ket nava 
rupelên dîrokê.
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“Ev darizandin encama tekoşîna Emîne Şen-
yaşarê ye”
 Gulistan Korban  Çile 17, 2023

Li navçeya Pirsûsê ya Rihayê, xizmên 
parlamenterê AKP Îbrahîm Halîl Yildizî 
di 14ê Hezîrana 2018ê de êrîşî malbata 
Şenyaşaran kiribûn.

Di encamê de hevjîn û du kurên Emîne 
Şenyaşarî hatibûn kuştin.

Doza ku ji malbata Şenyaşaran Esved 
Şenyaşar û kurê wî Adil Şenyaşar li 
nexweşxaneyê hate kuştin li 5emîn 
Dadgeha Cezaya Giran ya Meletiyê hate 
dîtin.

Yek ji parêzerê malbata Şenyaşaran, 
Gokhan Dayik ji Botan Timesê re dibêje,

Me jî dizanibû ku dê di runiştina yekem 
de biryareke dernekeve. Parastinên 
gumanbaran hate girtin û hin 
daxwaziyên me jî çêbûn ez dibêjim wê 
herî kêm du runiştin berdewam bike.

Parêzer Gokhan Dayık

Wî got “Doz piştî 4 salan hate vekirin ji ber 
wê gelek delil hatiye tunekirin.

“Ev darizandin jî encama tekoşîna Emîne 
Şenyar e“

Li gor parêzer Dayik darizandin bi tenê ji 
rêzê ye û di rêveçûna dozê dihat xwestin 
ku delil bên wendakirin.

Parezer dîyar dike ku ev darizandin jî 
encama tekoşîna Emîne Şenyar e.

Dadgehê daxwaz kir dosyaya 
nexweşxaneyê bi dosyaya du kesên hate 
kuştin re bibe yek û dozê taloqî 15ê Adarê 
hate kir.

Beriya dozê malbata Şenyaşar / Twitter, @senyasarailesi
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Çi bûbû?

■ Di 14ê Hezîrana 2018an de di dema xebatên hilbijartinê yê Îbrahîm Halîl Yildiz, 
parlamenterê Rihayê yê AKPê de êrişa çekdarî pêkhatibû.

■ Di encama êrişê de Mehmet Şah Yildiz, birayê Îbrahîm Halîl Yildiz, Haci Esvet Şenyaşar 
û kurên wî Adil û Celal Şenyaşar miribûn.

■ Fadil Şenyaşarê ku di pevçûnê de bavê wî û herdu birayên wî candabûn û bi xwe jî 
brîndar bibû, li Nexweşxaneya Lêkolînê û Perwerdeyê ya Gazî Yaşargîl a Amedê hatibû 
desteserkirin û piştre dadgehê biryara girtina wî dabû. 



 18 

“25 sal e parêzer im min hêj nedîtiye ku 
polîsek ceza girtiye”
 Beril Caymaz Gülistan Korban  Çile 17, 2023

Kemal Kûrkût, xwendekarê zanîngehê di 
Newroza 2017an de li Amedê hatibû kuştin. 
Di doza kuştina Kûrkûtî de Polîsê ku bi 
tohmeta “bi qestî kuştiye” dihat dadkirin, 
beraet kir.

Parezerê malbata Kurkut Serdar Çelebî 
biryarê dadgehê ji Botan Timesê re 
nirxand.

“Wêneyên bûyerê hebûn lê dadgehê 
beriya 5 mehan gotûbû delîl nîn e”

Çelebî dibêjê, “Raporan mûfetîşan hebû, 
dîmen hebûn, wêneyên bûyerê hebûn li 
gel vê jî dadgehê beriya 5 mehan gotûbû 
delil nîn e. Piştî wê me serî li Dadgeha 
Îstînafê da. Dadgeha Îstînafê jî got, “Erê 
delîl heye lê li gel vê jî ceza neda.”

Li gor Çelebî piştî biryara beratê dadgehê 
wê betir rê li ber bûyerên bi vî rengî vebike.

“Dadgeh dibêje çek bikaranîna polîsan di 
cîh de ye”

Dadgeh di biryara xwe de dibêje erê 
polîs çek bikaranî ye lê ew di cîh de ye.

Parêzer Serdar Çelebî

Ez 25 sal e parêzer im min hêj nedîtiye 
ku polîseke di dosyayên wiha de ceza 
girtiye. Her bê ceza tê hiştîn an dosya tê 
girtin.”

Parêzer Serdar Çelebî

Rojnameger Abdurrahman Gokê 
ku weneyê kêliya kuştina Kemal 
Kurkutê girtibu beriya niha bi îdiaya 
“propagandaya rêxistinê kiriye” sal û 6 
meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn.

Dadgeha Îstinafê jî wê cezayê li Gok hatibû 
birîn pesend kiribû.

Bixwîne : https://botantimes.com/ci-
hatibe-sere-min-pisti-girtina-wan-
weneyan-hat-sere-min/
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Çi bibû?

Kemal Kurkut ê 23 salî xwendekarê Beşa Muzîkê ya Fakulteya Huneran a Zanîngeha 
Înonuyê bû.

Di 21ê Adarê 2017an de ji bo tevlî Newroza Amedê bibe hatibû bajar û li nêzîkî Parka 
Newrozê di xala kontrolê ya polîsanan de rastî gulebarana polîsan hatibû û jiyana xwe ji 
dest dabû.

Walîtiya Amedê diyar kir ku di destê Kurkut de kêr hebû û “gumana xwekujiyê li ser wî 
hebû” ji ber wê polisan çek bikaraniye.

Lê weneyên Rojanameger Abdurahman Gok girtibû van gotinan berovajî kiribû.

Abdurrahman Gok
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Emîne Şenyaşar û diwarên edaletê
 Gulistan Korban  Twitter, @senyasarailesi  Çile 16, 2023

Rûniştina yekemîn a doza Malbata 
Şenyaşar îro li 5emîn Dadgeha Cezayê 
Giran a Meletiyê bi rê ve biçe.

Emine Şenyaşar banga piştgirîyê dike û 
dixwaze ew tenê neyin hiştin.

Ew bûyera ku jiyana malbata Şenyaşar 
ser û bin kir di 14 Hezîrana 2018an de li 
navçeya Pirsûsa Rihayê pêk hat.

Parlamenterê AKPe Îbrahîm Halîl Yildizî û 
xizmên wî di dikana wan de êrîşî malbata 
Şenyaşarî kiribûn.

Di wê êrîşê de hevjîn û du kurên Emîne 
Şenyaşarî hatibûn kuştin. Emîne Şenyaşar 
û kurê wê Ferît Şenyaşar jî bi brîndarî 
filitîbûn.

Piştî bûyerê Emîne Şenyaşar bi çavên girî 
li ber edliyeya Rihayê runişt û bi daxwaza 
Edaletê dest bi nobetê kir.

Ji roja ku dest bi nobetê kir heta niha 679 
roj derbas bû.

Di nava 679 rojan de Emîne Şenyaşar bi 
dehan caran hate binçavkirin.

Kurê wê û ew rastî lêdanê hatin. Di 
derheqê wan de lêpirsîn hatin vekirin lê 

wan tu caran cihê xwe netirikandin.

Daxwaza xwe ya edaletê her anîn ziman.

Tekoşîna wê ya li ber diwarên darazê 
îlham da derheneran û şayanê xelatan 
hat.

Belgefîlma bi navê “Ji bo Edaletê” ji aliyê 
Elîf Tigit ve hate çekirin û wî tê de behsa 
tekoşîna Emîne Şenyar kiriye.

Emîne Şenyaşar niha daxwaz dike ku kurê 
wê girtî Fadıl Şenyar ku bi 39 salan tê 
darizandin bê berdan û kesên ji wê êrîşê 
berpirsyar bên darizandin.
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Li Amedê karkerên firinan dest ji kar berdan
 Botan Times  Jan Belek  Çile 16, 2023

Karkerên firinan ên Amedê ji bo ku şert û mercên wan ên 
xebatê bên başkirin li Deriyê Çiyê çalakiya rawestandina 
kar lidar xistin. 

Karkerên tevlî çalakîyê bûn bi yek dengî gotin, “Em heqê 
keda xwe dixwazin”

Nîhat Guneş jî yek ji wan karkeran ne ku ji halê xwe gelek 
aciz e.

Guneş dîyar dike ku ew ji ber şert û mercên giran mexdûr 
dibin û dixwazin her kes li çalakiya wan xwedî derbikeve. 
Wî got,

“Em bedelên giran didin” 

Li gel ku em di bin mercên giran de dixebitin jî heqê 
keda me nayê dayîn. Em her roj bi saetan dixebitin da 
ku pêdiviya bingehîn a gel pêşwazî bikin. Hem ji hêla 
beden ve hûm jî ji hêla ruhî ve em bedelên giran didin.

Xebatkarê Firinê Guneş

“Daxwaza me ew e ku mercên xebata me bên başkirin 
û heqê keda me were dayîn. Banga me ji bo rayedar 
û karmendan ev e; bi bêdengiya xwe deriyên debara 
me negirin.” 

Xebatkarê Firinê Guneş
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Di pêvajoya hilbijartinê de li Tirkiyeyê 2.071 
rojname derdikevin 1 kurdî ye
 Murat Bayram  Çile 16, 2023

Medyaya mixalif û ya aligirê desthilatê 
jimara weşanên xwe yên li ser hilbijartina 
serokkomariya Tirkiyeyê zêde kirine. 

Ji bo şopînerên medyaya kurdî dîsa 
çavkanîyên gelek sînordar hene. Rêjeya 
welatîyên kurd tê texmînkirin ku ji sedî 20-
25ê nifûsa Tirkiyeyê ye. Lê rêjeya temsîlîyeta 
di medyayê de gelekê kêmtir e. 

Li gor Saziya Statîstîkan a Tirkiyeyê (TUIK) li 
Tirkiyeyê 2.071 rojname hene. Lê ji vê jimarê 
rojnameyeka rojane ya kurdî nîne.

Rojnameya Xwebûnê, SS

Bi tenê heftenameyeka kurdî heye: 
Xwebûn. Ew jî di dema belavkirinê de rastî 
gelek astengîyan tên. Midûrê nûçeyan ê 
rojnameyê, M. Alî Ertaş di girtîgehê de ye.

2.389 kovar hene ji van jî kovareka nûçeyên 
kurdî nîne.

TUIK, li gor salan jimara kovar û rojnameyan
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Mirov di nava jiyanê de dixwaze tevgerên xwe 
yan jî tevgerên kesên hemberî xwe ji bo başiyê 
biguherîne. Ji bo vê jî hewcedarî bi guherandi-
na şertên derdorê heye. Ji ber ku mirov weke 
hînbûneke berdewam... Yaqob Tilermenî / R.5

Ragihandin, hiş û derhiş
Di dîrokê de artêş bi navê mêran dihatin zanîn û 
artêş ji mêran ava bûn. Artêş, ji bo vegirtina xakê, 
talan, kuştin, eciqandin, tepisandin, xanîmet û 
derxistina şeran li ser piyan bû; ji bo xizmeta çîna 
serdest amade bû...  Adar Gulan / R.2

Salvegera artêşa jinan
Berteka kurdan bo hemû êrîşan dê xwe birêxis-
tinkirin, hevgirtin, bêhtir tifaqa netewe, tifaqa 
rast û berxwedan be. Pira serkeftin û azadiyê 
û hêza çareseriyê ev in. Bihara kurdan û hemû 
gelan dê bi wê bê…  Mehmet Akdogan / R.8

Berteka kurdan

16 - 22 Çile 2023 Hejmar: 161 Buha: 7,5 TL rojname@xwebun.org

xwebûnxwebûn
Sersarî û bêcidiyeta 

li dijî kurdî

Xeyalekî xweş 
bû rastî

Di van çend salên dawî de her sal di 
vê mehê de mijara dersên bijarte ji 
bo zimanê kurdî dîsa dikeve rojeva 
medya û dezgehên kurdan ên bi 
zimanê kurdî re têkildar dibin. Li 
gorî maddeya 42’an ya qanûnên 
Tirkiyeyê, li dezgehên perwerdehiyê 
yên li Tirkiyeyê ji bilî zimanê tirkî tu 
ziman nikare bibe zimanê perwer-
dehiyê. Lewre jî bi milyonan kurdên 
ku li bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê 
dijîn ji perwerdeya bi zimanê 
xwe yê zikmakî bêpar in. Îca heke 
malbat sersariyê nekin û serîlêdan 
di asta herî jor de çêbibin dê 
behaneyeke din ji bo astengkirinê 
derkeve holê... Dildarê Amedê / R.5

Senatoya Berlînê, pirtûka çîrokan 
a Yildiz Çakarê ya bi navê “Xeyal-
firoş” hêjayî xelatê dît. Senato ji sala 
2018’an vir ve xebateke wiha li dar 
dixe û xebatên guncav dibîne, xelat 
dike. Îsal 194 nivîskaran bi berhemên 
xwe serî li vê xebatê dan û Juriya 
Senatoyê 21 berheman hilbijart. Di 
nav van 21 berheman de pirtûka 
Yildiz Çakar ya bi navê “Xeyalfiroş” 
jî heye. Yildiz Çakar, der barê xelat 
û xebatên xwe de ji rojnameya me 
re axivî û wiha got: “Kar û barên me 
yên bi kurdî di qada navneteweyî de 
li gorî zimanên din ne tên dîtin û ne 
jî tên belavkirin. saziyên girîng ên 
dinyayê de bi kurdî xuya kirin weke 
helwesteke îdeolojîk dibînim. ” R.11

Aqilê stratejîk 
bêalternatîf nahêle
Ji bo serokkomariyê mifte di destê 
HDP û gelê kurd de ye. Heta kêliya 
dawiyê ev firset dê bê bikaranîn.
Vê biryarê li gorî hewldan, hêvî û 
manuplasyonên aliyên din nabe. Dê 
li gorî aqilê stratejîk ê paradîgmaya 
Abdulah Ocalan, Tevgera Azadiyê 
û gelê kurd bide. Piştî hilbijartinê jî 
hêzên niha xwe gelek aqil dibînin, 
dê rastiya gelê kurd û aqilê stratejîk 
ê gelê kurd pir zelaltir bibînin. Lê 
hingê dê ji bo wan gelek dereng be. 
Hilbijartineke gelek dîrokê li pêşiya 
me ye. Îktîdar dê bi her awayî êrîş 
bike. Lê divê her kesê/a welatparêz 
jî çi ji dest bê bike. Wekî ku her carê 
tê kirin… H. Halit Alaçati / R.6

Bi xêra xwe tif 
bike devê wê

Temenê min heft sal bû. Mala me li 
gundekî Qerejdaxê bû, em pênc xwîşk 
û bira bûn. Ez zaroka duyem bûm. 
Bavê min rêncberî dikir, dayika min 
keça axayê gundekî bûye. Bavê min 
dema rêncberiya axa kiriye, ew û keça 
axa, yanî dayika min, dil dikevin hev û 
hev direvînin. Paşê pîra min çi şêx û ax-
ayê deverê hene giştan dixê dewreyê, 
da ku dawê çêbikin û tiştek bi keça wê 
neyê. Lê kalê min zaza bû û melûm 
e dibêjin mêrên zaza serhişk in lê wî 
nikaribû bi dek û dolabên dapîra min 
re serî derxista. Dapîra min di devê 
wî re ketiyê û di pozê wî re derketiye, 
ew qayil kiriye. Dapîra min wiha digot; 
Hecî malneketo ma ne kezeba te ye? 
Ma ray li kezebê dibe? Ez xulam, ka 
were baskê...  Fatma Taşli Tunç / R.10

Nê rojan rojdem de oncîna dersê 
weçîniteyî estê. MED-DER ra Er-
sel Doguçî derheqê ziwanê kurdî, 
polîtîkaya dewleta tirke qisey kerd û 
vat ke şaro kurd qetî bi ziwane dayike 
perwerde wazeno. 

Doguçî venga pêro partîyanê tirkan 
da û wina qisey kerd: “Şerto verên ê 
ma yan xeta ma ya sûre ziwan o. Ma 
wazenê bi ziwanê dayike perwerde 
bigêrê. Sîyasetkarê tirkî naye baş 
bizanê.” 

Doguçî derheqê dersanê weçînit-
eyan de zî tayê ercnayîşî kerdî û wina 
vat: “Nê dersî zî baş nêdîyayî. Dewlete 
xeylê bahaneyî vatî. Vanê ‘mamosteyî 
çin ê yan wendekarî nê dersan 
nêweçînenê.’ Na zure ya. Wendekarî 
estê. Mîsal qezaya Henî ya Amedî 
de polêkî de 50 wendekaran derse 
weçînite. Ma çiqas ke wayîrê ziwanê xo 
vejîyê, hende baş beno. Eke wendeka-
rî zaf bibê, yanî dersanê zazakî yan 
kurmancî weçînê, o wext hewcedarîya 
mamosteyan zî gird bena.”

Ersel Doguçî bala weçînitişî ante 
û wirdî îtifaqan rê nê mesajî erşawitî: 
“Ma zanê ke rolê ma kurdan weçînitiş 
de xeylê girîng o. Ma ke nêbê, raştî di 
îtifaqan ra yew nêeşkeno serbikewo. 
Nê semedî ra eke ma hêz danê yew 
îtifaqî, ganî o îtifaq seba ziwan û kul-
turê ma çîyêk bikero. Kamcî het beno 
wa bibo, raşt yan çep cîya nîyo. Eke 
wazenê ma de îtifaq bikerê, vengê şarê 
ma bigêrê, o wext wa vengê şarê ma zî 
bieşnawê. Wa goşdarî bikerê ke ma çi 
wazenê.” Roportajê Dr. Îsmet Konakî / R.4

Di 22’ê kanûna sala 1946’an de Komara Kurdistan li Me-
habadê hat damezirandin gelek nav û destkeftên mezin bi 
bîra me tîne. Gelek kesên kurd û biyanî tim pirseke wiha 
dikin: Gelo sir û esrarên vê rastiyê çi ne ku li pey derbasbû-
na dehan salan roja 22’ê kanûna sala 1946’an ji hişê kurdan 
winda nabe? Zarokên doza Kurdistanê êdî di roja îro de bi 
şoreşa “Jin-Jiyan-Azadî” re careke din bi bîra rêberên Koma-
ra Îslamî ya Îranê û alîgirên sîstema padişahî anîn ku dîsa 
li ser destê wan pêvajoyeke nûtir ji ya serdema Simkoyê 
Şikak, Qazî Mihemed û Dr. Qasimlo dest pê kiriye. Roja îro 

destkeftên kurdan li Bakur, Rojava û Başûr xwedî bandor 
bûne li ser şoreşa Jîna Emînî lê ew şoreş jî bi bîr û ramanên 
rêber û feylesofên kurdan re sûd û destkeftên demokratîk 
ên rêberên kurd baştir raxistine ber çavên sîstemên he-
jmonîxwaz û dîktatorên vê sedsalê. Rêbaza Pêşewa Qazî 
Mihemed û Serok Abdulah Ocalan tenê mehkûmî serkeftinê 
ye. Rola rêberên karîzmatîk û dûrbîn di dem û saetên xwe 
de, zû yan jî dereng derdikeve holê. Em îro di qada Kurdis-
tana mezin van rastiyan dibînin dema ku koşkên dîktatora li 
Tehran, Enqere û Şamê ketine lerzînê… Kakshar Oremar / R.7 

Kurdî ziwanê fermî wazenê
Dewleta tirke seserra 21. de bi kirmanckî û kurmancî perwerdeyê fermî qedexe kena. Şaro 
kurd ziwanê fermî wazeno û seba nê heqê xo têkoşînê girdî rê bêmabên dewam keno

Azmûneke siyasî: Komara Kurdistanê 
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Gelo kurd dikarin ji televizyonan nûçeyan bibînin?

Li gor daneyên Lijneya Bilind a Rayo û Televizyonan (RTUK) ya dewletê:

■ Jimara televizyonên herêmî: 251

■ Jimara televizyonên seteleytî: 148 

■ Jimara televizyonên bi qebloyê weşanê dike: 78

■ Jimara televizyonan: 477 

Ji van 477 televizyonan jimara televizyonên ku bûlteneka wan a nûçeyên kurdî 
heye bi tenê yek e. Ew jî TRTya dewletê ye. Televizyona herêmî Amed Radyo TV jî hin 
bernameyên li ser rojevê çêdike. 

Gelo malperên kurdî ji bo hilbijartinan hazir in?

Zimanê sereke yê ajansên kurdan (MA, JinNews) tirkî ye. Malperên mezin ên kurdan 
jî tirkî ne. Ji ber nebûna perwerdeyê, polîtîkayên tirkî û gelek sebebên dî weşanger û 
xwendevên kurd li şûna kurdîyê tirkî hildibijêrin. 

Li gor daneyên SimilarWeb û Alexayê ji malperên nûçeyên kurdî çêdikin malpera herî 
zêde tê xwendin ev malper e, yanî BotanTimes e. 

SimilarWeb, bi ferqeka zêde BotanTimes malpera yekem e

SimilarWeb, bi ferqeka zêde BotanTimes malpera yekem e

Digel vê yekê jî xwendina vê malperê ji malperên gelek rojnameyên herêmî jî kêmtir e. 
Jimara xebatkarên daîmî yên malperê 2 ne, 2 kes jî digel karên xwe yên dî li vê malperê 
jî kar dikin. 

Di medyaya tirkî de jî ji ber rewşa ekonomîk bi paş de çûnek heye lê em nikarin bi kurdî 
re qiyasê jî bikin.
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