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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Wêne-nûçe:  
Sûrên Diyarbekirê xwe bi berfê xemiland
 Murat Bayram    Murat Bayram    Sibat 04, 2023

Îsal ji ber nebarîna berfê tê texmînkirin ku 
hişkesalîyek dê li pêşiya me be. Bi guherîna 

îklîmê demsal wek tê çaverêkirin derbas nabin. 
Heta nîvê zivistanê hewayên biharê hebûn. 

Em mizgînîya hatina berfê bi van wêneyan didin.
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Lîstikvanê fîlman  
Cahît Şahin Yalçinî qeza kiriye
 Botan Times    Sibat 04, 2023

Lîstikvanê fîlman Cahit Şahin Yalçinî li ser 
hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand 
ku wî li Diyarbekirê qeza kiriye.

Şahinî ji Botan Timesê re piştrast kir ku ew 
silamet e.

Yalçinî wêneyê erebeya xwe jî parve 
kiriye û diyar kiriye ji ber çalên di rêyan 
de wî qeza kiriye. Wî got ew ê dozê li wan 
saziyan veke ku rêyên xerab çênakin û 
dibin sebeba qezayê.

Wî da zanîn laşê wî êşiyaye û hin der xîştilî 
ne(diriyana sere-sere) lê ew baş e. Di 
nava rêyê de çaleka mezin hebûye dema 
berfê çal veşartiye û ew ketiyê erebeya wî 
qulipîye.

Şahin Yalçin aktorekê ji Erxenîya 
Diyarbekirê ye. Sala 2021ê digel Hanî 
Moştehîdîyê serlehengê fîlma “bêwar” bû. 

Landless Trailer 2021
https://youtu.be/dP_UwZ8GXEE

https://youtu.be/dP_UwZ8GXEE
https://youtu.be/dP_UwZ8GXEE
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

“Mixabin piraniya caran koçber 
nikarin pîşeya xwe bikin”
 Nûçegihan    Sibat 04, 2023

Kesên ku ji ber zilm û zordariyê neçar 
mane welatê xwe terk dikin. Ew kes bi 
binpêkirina mafên mirovan re rû bi rû 
dimînin. Parastina wan di asta neteweyî û 
navneteweyî de exlaqî û qanunî ye.

Parêzer Ahmet Mullamuhammed li ser 
mafên penaberan ji Botan Times re  axivî. 
Wî behsê kirin ka penaber li welatên bicih 
bûne xwediyê kîjan mafan in.

Parêzer Mullamuhammed da zanîn ku 
hemû penaberên li Tirkiyeyê dijîn di warê 
mafê tenduristî, perwerde û starbûnê de 
weke welatiyên Tirkiyeyê xwedîyên heman 
mafan in. 

Wek nimûne penaberên ku dixwazin li 
zanîngehan bixwînin dikarin ji kotayan 
biyanî sûd werbigirin.

Parêzer dibêje ku ji bo garantîkirina 
jiyana xwe li Tirkiyeyê mafê wan heye ku 
dozê li wan bidin.

Lêbelê ji bo kesên neqeydkirî yên ku ne 
xwediyê statuyekê ne, rewş dijwar dibe. 
Di hemen demê de ji bo ku bi awayekî 
yasayî kar bikin pêwîst e destura karî ji 
Wezareta Karên Hundir werbigirin.

Şertek hebe ku meriv di hin prosedûrên 
dijwar de derbas bibe, ger piştgirîya 
aborî distîne ew yek ser tê qut kirin. 
Dema penaber dixwazê dozê veke û ev 
jî ne qeydê be dadger carinan dikarin 
têgihistinê nîşan bidin.

Parêzer Mullamuhammed der barê 
alîkariya aborî ya ji bo penaberan hatiye 
kirin de wiha axivi:
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Em tenê dikarin behsa mîqdarên piçûk 
ên ku Yekîtiya Ewropî û Neteweyên 
Yekbûyî bi riya Heyva Sor û Weqfa 
Piştgiriya Malbatê dane bikin. Serê 
mirovekî bi şertê ku rewşa malbatê 
xerab be derdora 150 lîreyî distîne.

Digel ku gelek penaber li welatê ku 
lê koçber bûne dikarin karsaziya xwe 
bikin. Gelek penaber dem bi dem hin 

zehmetiyan re rû bi rû dimînin û di karên 
cuda de dixebitin.

Mixabin piraniya caran koçber nikarin 
pîşeya xwe bikin. Di gel ku li welatên 
herî pêşketî jî wekhevîyê hene. Gelek 
kesên ku em nas dikin, bi karên xwe 
nakin, karên hêsan mijûl in. Li Tirkiyeyê ji 
ev yek dijwartir e.
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

“Zevîyên me di bin avzêlê de man”
 Beril Caymaz    Sibat 03, 2023

Sirûc

Dema ku dirûnên normal dikevin 
zeviyê, ew binav dibin. Ji bo vê yekê me 
makîneya dirûnê ya bi zencir bikar tînin. 
Ev bû sedema lêçûnên me yên zêde. 
Niha em nikarin mesrefên xwe yên din jî 
jê derxînin. 

Îsal  zivitanê jî ber ku hewa germ bû û 
baran jî nedibariya dinya ziwa bû.

Ji xeynî hişkesaliyê cotkarên li Rihayê  ji ber 
bilindbûna ava erdî piştî 3 mehan çandinî 
berhev kirin.

Bandora vê yekê ew e ku ava ji depoyan tê 
diçizire binê erdê.

Aydinê ku 20 sal in li Sirûcê cotkarî dike ji 
Botan Times re axivî:

Îsal deverên din pir ziwa bû lê ji ber 
bilindbûna ava erdê zevîyên me di bin 
avzêlê de man. Niha piraniya cotkaran 
nekarin zevîyên xwe biçînin. Lê yên dest 
bi çinînê kirine jî ancax dikarin nîvê 
zevîyên xwe biçînin.

Bi gelemperî me di meha mijdarê de 
garis bîçer dikir. Îsal em di meha sibatê 
dikin. Ji ber vê yekê me çandiniya 
duyem (genim) dereng çand.

Cotkar anî ziman ku makîneya dirûnê a 
normal nikarê bikeve zeviyê Sirûc
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

“Piştî du hefteyan emeliyata min heye,  
dora rontgenê dê piştî 5 mehan bigihe min!”
 Beril Caymaz    Sibat 02, 2023

Hefteya borî ez çûm nexweşxaneyê 
Dîcleyê doxtorî got ku ez ê di hefteyekê 
de emeliyatê bikim. Lê Doxtorî ji 
berîya emelîyatê ji min xwest ku EMG 
bikişînim. Herî zû di meha Tebaxê de 
diroka EMG dane min. Min jî lezgînîya 
xwe jî teknîsyenan re îzah kir. Wan di 
behnvedana nîvroyê de EMGya min 
kişand. Ger ez biçûma nexweşxaneya 
taybet jî diviyabû min 2 hezar lîre 
bidaya. Bûdçeyek min a bi vi rengî ji 
tune ye.

Li melpera Nexweşxaneya Gazî Yaşargîl ya 
Perwerde û Lêkolînê ya Diyarbekirê raber 
dike ku 12 doxtoren beşa rodyolojîyê hene.

Nexweşên ku naxwaze navê xwe eşkere 
bibe jı Botan Times re gotin di vê beşê de 1 
teknîsyen dixebitin.

Li Tirkiyeyê welatî ji bilî qeyrana dermanan 
di warê tedawikirinê de jî gelek probleman 
dikişînin.

Nexweşan ji Botan Timesê re gotin ku 
kesên dixwazin tedawî bibin nikarin 
randevuyên doktoran jî bi dest bixin.

EMG (elektromîyografî) ji bo nexweşên 
kansêrê tên kişandin. Ew ji ber pandemîyê 
li Amedê tenê li Nexweşxaneya Zanîngeha 
Dîcleyê tê kirin.

Li wî nexweşxaneyê du teknîker li ser 
cihazekî dixebitin. Nexweşên kanserê 
neçar in ku bi mehan li bendê bin EMG 
bigirin.

Jineke bi pençeşêrê ku naxwaze navê xwe 
eşkere bibe got ku:
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“Kesên ku dixwazin rontgenê bikişînin bi 
saetan li rêze de dimînin.”

Li gor agahiyên nexweşê dide me ew bi 
seatan li benda kişandina Rontgenê û MR 
sekinîne. Her wiha dibêje;

Kesek tenê di hundurê de dixebite ger 2 
kesên din jî hebûna em e evqas direj li 
bende nebûna.

Nexweşek din jî diyar kir ku her çend ew 
nexweşekê acîl bû jî, wî diroka rontgenê 
24ê sibatê istand.

https://botantimes.com/doktor-u-dermansaz-dibejin-derman-nemane-wezir-dibeje-nexwes-zede-ne/
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Serokê ÎYÎ Partiyê yê bajarê Amedê: Di balafirên 
tên Amedê de divê dengê Kurdî jî hebe
 Gulistan Korban    Sibat 02, 2023

Serokê Partiya ÎYÎ yê bajarê Amedê Vejdîn Ensarioglu

Perwerdehiya zimanê dayikê mafeke 
rewa ye. Hejmara dersên bijarte dikare 
bên zêdekirin. Ji bo wê jî divê di nava 
civatê de anketeke bê çêkirin. Ger xelk 
bixwaze seatên dersên kurdî zêde bibe,  
divê bê zêdekirin.

Vejdîn Ensarioglu

“Tirkî û Îngîlîzî heye çîma Kurdî tune ye”

Serokê Partiya ÎYÎyê yê bajarê Amedê Vejîn 
Ensarioglu dîyar dike ku eger ew bibin 
desthilatdar ew ê di balafirên tên Amedê 
de anonsên Kurdî jî lê zêde bikin û dibêje:

“Ez bi balafirê gelek têm û diçim gelek 
caran jî bala min kişandiye…  Mesela di 
balafirên tên Amedê de anonsên Tirkî 
û Îngîlîzî heye lê çima ya bi Kurdî tune 
ye? Kesên tew bi Tirkî nizane hene, ew 
çima li wan tê kirin. Divê di seferên tên 
Amedê de anonsên bi Kurdî jî hebe.

Tirkiye êdî ket pêvajoya hilbijiartinê.

Partiyên li Tirkîyeyê jî ji niha de dest bi kar û 
xebatên xwe kirin.

Dengê hilbijêrên Kurd jî wekî gelek 
hilbijartinan di vê hilbijartinê de jî biqiymet 
û stratejîk e. 

Partiyên sîyasî ji bo Kurdan çi waat dikin û 
dê çi bikin? 

Di bernameyên xwe de çawa cîh didin 
Kurdan? Li Perwerdehiya zimanê zikmakî 
çawa dinerîn?

Li ser vê mijarê em ê her hefteyê li deriyek 
partiyeke siyasî ya li bajarê Amedê bidin.

Vê heftê Serokê Partiya ÎYÎyê yê bajarê 
Amedê Vejdîn Ensarioglu li ser vê mijarê 
bersiva pirsên Botan Timesê dide.

Li ser pirsa me ya di derbarê perwerdehiya 
zimanê dayikê Ensarîoglu dibêje, 
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Beriya niha jî min gotibû, pîştî  min 
Serokê AKPê yê bajarê Amedê jî got: 
“Çima çênebe” Lê eger em bibin 
desthilatdar em ê nebêjin “çima 
çênebe” em ê bikin.

Vejdîn Ensarioglu

‘Yek dewlet, yek al dibe lê yek milet nabe’

Vejdîn Ensarioglu gotinên Serokomar 
Erdogan yê “Yek al, yek dewlet û yek millet” 
bibîrdixe û dibêje;

Yek millet nabe ji ber ku li vê welatê yek 
milet najî. Miletên din jî hene. Lê yek al û 
yek dewlet e.

Vejdîn Ensarioglu

Parlemena Tirkîyeyê bi 600 kursî ye û 37 
wekîlên Partîya ÎYÎyê heye.

Partiya ÎYÎ partiyeke netewperest e.  Di 
25ê Cotmeha 2017an de ji aliyê Meral 
Akşener û 4 wekîlên ji Partiya Tevgera 
Neteweperest hatine îxrackirin hatîye 
avakirin. 

Meral Akşener ji wê salî ve serokatiya 
partiyê dike.

DİYARBAKIR



 16 

 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Mamikên Gundikê Melî / Herêma Botan
 Murat Bayram   Malpera Gundikê Melî    Sibat 01, 2023

Mamik li hin herêman wek tiştonek têne zanîn. Min ev mamikên 
li jêr sala 2010ê ji bo malpera xwe Kurdîgehê berhev kiribûn. 

Gundikê Melî 10 kîlometreyan ji navenda Şirnexê dûr e.

Gundikê Melî

1. Mamkê min ê mamanî 
Qesra spî bê derî. Çî ye?

2. Mamkê min ê mamanî 
Rojê bûk e şevê pepûk e. Çî ye?

3. Mamkê min ê mamanî 
Pirtika karê li ser guhê darê. Çî ye?

4. Mamkê min ê mamanî 
Sindirûka li ser sindirûkê mifte ya li destê 
bûkê. Çî ye?

5. Mamkê min ê mamanî 
Sergelgele bingelgele  
çavzîq û simbêlbel e. Çî ye?

5. Mamkê min ê mamanî 
Hilindo milindo kurek ji babê bilindo. Çî ye?

6. Mamkê min ê mamanî 
Tişta tiştanî di nêv mîzera siltanî  
ji bilî Xwedê kes nizanî. Çî ye?

7. Mamkê min ê mamanî 
Ji hire heta Mûsil  
hemî morîyên sinsil. Çî ye?

8. Mamkê min ê mamanî 
Ji hire heta Bexda kulav rada. Çî ye?

9. Mamkê min ê mamanî 
Serhilû ye ne mar e, grêkodel e ne dar e, 
giya dixwe ne dewar e. Çî ye?

10. Mamkê min ê mamanî 
Şil bike, rep bike, tê re bike. Çî ye?

11. Mamkê min ê mamanî 
Vî milî teht e wî milî teht e  
nêvê de şil û şeht e. Çî ye?

12. Mamkê min ê mamanî 
Mezela şuştî û miştî  
du feqên çavreş tê de rûniştî. Çî ye?
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13. Mamkê min ê mamanî 
Tu girê didî diçe, tu berdidî disekine. Çî ye?

14. Mamkê min ê mamanî 
Reş e reş e wek qîr,  
kutilka çêdike wek mala mîr. Çî ye?

15. Mamkê min ê mamanî 
Reş e reş e wek qîr difire wek tîr. Çî ye?

16. Mamkê min ê mamanî 
Zerik goştînî, girar qîrînî,  
hesko darînî. Çî ye?

17. Mamkê min ê mamanî 
Bazina xezalê gêr bû newalê. Çî ye?

18. Mamkê min ê mamanî 
Ez ji tehtê de diavêjim naşikê  
ez diavêjim kulekukê de dişikê. Çî ye?

19. Mamkê min ê mamanî 
Keçika dukezî serbanan ve bezî. Çî ye? · ·

20. Mamkê min ê mamanî 
Yekê got ayy! milê mino.  
yekê got: ayy! pişta mino.  
yekê got xwezka min û canê mino. Çî ye?

21. Mamkê min ê mamanî 
Ji şikêrê ye ji têrê ye ji rêrê ye. Çî ye?

22. Mamkê min ê mamanî 
Komkirî barê gakê vekirî  
weke çîyakê. Çî ye?

23. Mamkê min ê mamanî 
Mamê bi lingikê diçe şerê gundikê. Çî ye?

24. Mamkê min ê mamanî 
Ser text e, bin text e,  
di nêvê de pîrek bê bext e. Çî ye?

25. Mamkê min ê mamanî 
Ker zirî kuşpil firî. Çî ye?

26. Mamkê min ê mamanî 
Hespê boz kir toz. Çî ye?

27. Mamkê min ê mamanî 
Çil çîk in, çil berçîk in  
çil ode ne çil kilîle ne. Çî ye?

28. Mamkê min ê mamanî 
Sînîya savarê ya li ser guhê darê. Çî ye?

29. Mamkê min ê mamanî 
Şikefta tarî tejî tê de mirarî. Çî ye?

30. Mamkê min ê mamanî 
Ez çûm şikeftekê min darek rast nedît  
ez bigirim bi destê xwe. Çî ye?

31. Mamkê min ê mamanî 
Çêlekoka zerik ji xwe re di gere. Çî ye?

32. Mamkê min ê mamanî 
Sermişar e, pêxepar e,  
heçî nezane dewar e. Çî ye?

BERSIV

1. Hêk
2. Nivîn
3. Kon
4. Gêruse
5. Rêvas
6. Jina Hemle
7. Baran
8. Berf
9. Kusî/Şkêvlatok
10. Ta û Derzî
11. Hevîr
12. Goz
13. Pêlav/Sol
14. Kêza Gû
15. Kêç

16. Kil û Kildank
17. Mar
18. Kewzan/Kizwan
19. Bangur
20. Dîwar, Girş û 
Bangur
21. Gêruse
22. Kon
23. Mîrkut/Mêkut
24. Kusî/Şkêvlatok
25. Tiving/Tifek
26. Aş
27. Pîvaz
28. Hinar
29. Dev û Didan
30. Şaxê Bizinan
31. Kulind/Kundir
32. Dîk/Dîkil
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Safîye Alagaş ketiye lîsteya “Freedom 
House”ê
 Freedom House   Yonca Sarsilmaz     Sibat 01, 2023

Safîye Alagaş ketiye lîsteya “Girtîyên 
Sîyasî yên Dozên Sembolîk” a Freedom 
Houseê.

Safîye Alagaş ji Hezîrana 2022an ve 
li Girtîgeha Dîyarbekîrê girtî ye. Li gor 
nûçeya Freedomhouse wê di derbare 
dewleta Tirkîyeyê de wisa gotiye: Ew 
êrîşî her kesan dikin da ku civateke 
îtaetkar û sernerm derxin holê.

Di hûcreya Alagaşê de ji bilî wê 14 
rojnamegerên din jî hene û kamerayek 
24 seatan çavdêrîya wan dike.

Destûra pirtûk û rojnameya jî tune ye 
û xwarina ku didin wana jî têrê nake.

Alagaş û hevalên wê yen rojnameger 
ên girtî bi hinceta “propagandaya 
terorê” hatine girtin. Ji ber lêpirsîna 
wê polîsan dest daniyê li ser telefon, 
kamera, kompûter û ekîpmanên din 
ên wê.

Safîye Alagaş midûra nûçeyan a Jin 
Newsê ye û li Botan Internationalê 
dersên rojnamegerîya jinparêz dida.

https://freedomhouse.org/report/free-them-all
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Akademîsyenê Kurd: Mutabakata Partiyên 
Muxalefetê bernameyek vala bû!
 Gulistan Korban    Sibat 01, 2023

6 partiyên mixalîf ku ji CHP, ÎYÎ Partî, Partiya 
Saadet, Partiya Demokrat, DEVA û Partiya 
Pêşerojê pêk tê, bernameya xwe ya 
hikûmetê eşkere kirin.

Di metnê de zêdetirî 2,300 soz cîh digre lê  
ji wan yek jî ne ji bo kurdan bû. 

Ev yek jî di nava Kurdan de rê li ber 
nîqaşan vekir.

Ji Zanîngeha Alparslana Muşê 
Akademîsyen  Prof. Dr, Abdullah Kiran, 
li ser mijarê ji Botan Timesê re dibêje, 
“Mutabakata partiyên muxalefetê,  tu hevî 
ne da min, ne jî da kurdan. Bernameyeke 
vala bû.”

“Kî dikare mafê kurdan bide divê HDP bi 
wan re tifaqê bike”

Akademîsyen Abdullah Kiran

Akademîsyen Kiranî diyar dike ku di 
bingeha hemû meseleyên li Tirkiyeyê 
de pirsa Kurd heye û dibêje,  “Kesên 
ku di derheqê çareseriya pirsa Kurd 
de tu fiqreke wan tune be li ser kîjan 
mutabakatê li hev bikin bila bikin ji 
Tirkiyêyê re demokrasîyê nayne. 

Prof. Dr, Abdullah Kiran

Li gor Kiranî, li Tirkiyeyê pirsgirêka 
demokrasîyê tune ye. Astengiya li pêş 
demokrasiyê heye e ew jî pirsgirêka Kurd 
e.

Kiran dibêje, “Partiyên muxalafetê ji bo vê 
pirsgirêkê nebînin divê kor bin.”

Cîvîna Masaya Şeşane
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“MHP jî mafê Kurdan bide..”

Mixabin Kurd ji sîyasetê fêm nakin, HDP çi 
bike ji xwe nekare li Tirkiyeyê bibe îktîdar. 
Sîstem jî û sazend jî rê nade vê yekê. Ji ber 
wê, kî desthilat be ango kî pirsa kurd dikare 
çareser bike divê em bi wan re bazariyê 
bikin.

Cîvîna Masaya Şeşane

Eger îro Erdogan mafê Kurdan 
bide divê siyaseta Kurd bi wî re jî 
tifaqê bike. MHP jî bibe desthilatdar 
divê bi em wan re rûnin li ser mafê 
kurdan bazariyê bikin. Ji ber ku 
siyaset kareke hunerî ye.

Prof. Dr, Abdullah Kiran

“Akşener pêşwaziya koroyeke kurdî 
qebul nake!”

Prof. Dr, Abdullah Kiranî xemsariya 
partiyên muxalafetê ya bo pirsgirêka 
Kurd rexne dike dîbêje,

Akşener koreyeke kurdî bê 
peşwazîya wî, wê qebûl neke. Ka 
wê bi wan re çawa çareseriyêke 
çêbibe. Ez di şuna HDPê de bim 
ez  ê bi AKP re li rê ya li hev kirinê 
bigerim. Meseleya Kurdî ne 
meseleyeke şexsî ye divê ji bo 
berjewendiya civata Kurd kar û 
bar bê meşandin.

Prof. Dr, Abdullah Kiran
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Baroya Amedê: 
Nahît Eren bi kuştinê tê tehdîdkirin
 Beril Caymaz    Sibat 1, 2023

Foto : Twîtter, @av_nahiteren

Tahîr Elçî

navçeya Sûrê ya Amedê li ber Mînareya 
Çar Ling hatibû kuştin.

Elçî wê demê Serokê Baroya Amedê bû.P 
iştî daxuyanîyekê li ber wê minareyê 
hatibû kuştin.

Baroya Amedê îro (Çarşem) nivîsek 
parve kir. Di vê nivîsî de tê gotin ku nayê 
qebûlkirin Serokê Baroye Amedê Parêzer 
Nahît Eren li ser medyaya civakî bi kuştinê 
bê tehdidkirin. 

Tehdid ji hesabên nenas têne kirin. Di 
wêneyên hatîn parvekirin de zarokên 
serokê me û hemû malbat û xizmên wî 
hene. Giraniya meselê têra xwe zelal e

Em naxwazin êşên nû û trajediyên nû 
bibînin. Em bang li kesên têkildar dikin 
ku hêj dereng nebûyî erka xwe pêk 
bînin.

Baroya Amedê

Di nivîse de tê gotin ku careke din ew 
naxwazin weqayek nû ya Alî Gunday û 
êşêk nû ya Tahîr Elçî bibînin. 

Çî hatibû serê Alî Gunday û Tahîr Elçî ?

Parêzer Tahîr Elçî di sala 2015an de li 
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Wî di bernameya Herêma Bêalî (Tarafsız 
Bölge) ya Televîzyona CNN Turkê de gotibû 
ku:

PKK ne rêxistineke terorî ye. Heger hin 
kirinên wê terorîst bin jî PKK tevgereke 
siyasî ya çekdar e. Daxwazên siyasî yên 
wê hene ku pîştgiriyeke pir cidî heye.

Tahîr Elçî

Tahîr Elçî bi îdiaya ku propagandaya 
rexistine Terorê kiriye hatibû binçavkirin. 
Paşê bi şertê kontrola edlî hatibû berdan.

Serokê Baroyê Gumuşhaneyê Alî Gunday 
di sala 1995an de li buroya xwe hatibû 
kuştin. 

Du parêzerên jin hingê xwestibûn bi 
şêweyê sergirtî biçin dadgehê. Li gor 
qanûnên hingê ev nehiqûqî bû. Gunayî 
endambûna wan jinan betal kiribû. 
Rojnameya Akîtê Gunay wek hedef nîşan 
dabû. Yek ji xwendevanên wê rojnameyê 
serokê baroyê kuştibû. 

Alî Gunday

https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1620474768553316355?s=20&t=CN0lRnh2WmIOrlI7ireTFQ


 23 

 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Nurcan Degîrmencî: Strana “Nazikê”  
dengekê ji nava rûh û canê min e!
 Murat Bayram    Sıbat 01, 2023

Bihara konseran

Degirmencîyê diyar kir ku ew plan dike di 
demsala Biharê de dest bi konseran bike, li 
bajaran bigere û di konseran de bistire.

Kûnyaye klîbê

Stran û mûzîk: Ciwan Haco

Derhêner: Kerem Pola Gotin

Aranje/Arrangament : Alpaslan Türer

Nurcan Degirmencîyê albûmeka maxi 
single derêxist. Klîba strana “nazikê” ji 
beriya sê rojan li YouTubeyê hat weşandin.

Klîba Nurcan Degirmencîyê

Nurcan Degirmencîyê ji Botan Timesê re li 
ser strana nazikêyê got:

Dema ez stranên bi şêweyê Koma 
Wetan û Ciwan Hacoyî dibêjim ez hîs 
dikim deng ji nava rûh û canê min tê. Ez 
bi hemî hebûna xwe stranê hîs dikim. 
Min stran bi du şêweyan got hem 
akûstîk hem jî rock. Ya akûstîk gelekê bi 
dilê min bû lê guhdaran zêdetir ji strana 
bi şêweyê rockê hez kir. 
Hin guhdar dîyar dikin ku ew gelekê 
keyfxweş in, ji ber dibînin stranbêjeka jin 
stranên bi şêweyê rocka kurdî dibêje. 
Ji aliyekê ve jî hinek dibêjin ‘rock û kurdî 
li hev nayên.’

Nuracan Degirmencî 
Nurcan Degirmenci - Nazikê
https://youtu.be/bInjx0t6jGc

https://youtu.be/bInjx0t6jGc
https://youtu.be/bInjx0t6jGc
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Divê sîstema edaletê ya Tirkiyeyê  
dest ji zilma li ser nûnerê RSFyê berde
  RSF Rojnamegerên Sînornenas    Çile 31, 2023

Rêxistina Rojnamegerên Sînornenas (RSF) 
bang li rayedarên Tirkiyeyê kir ku bila ew 
hemî dozên li ser nûnerê wê betal bike.

Nûnerê RSFyê Erol Onderoglu di heft salan 
de 16 caran hatiye mehkemekirin û dê 1ê 
Sibatê cara 17ê jî bê mehkemekirin.

Di Gulana 2016ê de Erol Onderoglu, mafparêz 
Şebnem Korur Fincanci û rojnameger Ahmet 
Nesîn ji bo hevgirîya ji bo rojnameya Ozgur 
Gundemê beşdarî kampanyayekê bûne. 
Rojname rojnameyeka aliyê kurdan bû.

Ji roja hevgirîyê taciza mehkemekirinê dest 
pê kir.

Ji bo parastina pirdengîya medyayê 
kampanyayeka sembolîk hatibû kirin û 
rûniştina 17 caran li dadgehê tê kirin ji ber 
wê ye. Ev tişta li hemberî nûnerê me tê 
kirin nimûneyeka trajîk ya wê yekê ye ku 
destkarîya sîyasî li sîstema dadkirinê tê 
kirin. 
Em bangî sîstema dakirinê ya Tirkan dikin 
ku dest ji vê zilmê berdin û hemî kiriyarên 
li dijî Erol Onderogluyî bisekinînin. 
Christophe Deloire 
RSF – Sekreterê Giştî

Erol Onderoglu, Nûnerê Tirkiyeyê yê RSFyê 

https://rsf.org/en/everyday-occurrence-iran-three-more-women-journalists-jailed-tehran-marking-55-arrests-start
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Google: Dijûnên kurdî tên mereq kirin
  Murat Bayram     Çile 31, 2023

Li gor Google Trendê bikarhênerên 
Googleyê herî zêde dijûnên kurdî mereq 
dikin.

Di lêgerka Google Tirkiyeyê de bi zimanê 
Tirkî, dema “Kürtçe/Kurdî” tê nivîsîn 
lêgerînên herî “trend” dijûn in.

Herweha ji lêgerkê diyar dibe ku 
rastnivîsîna bikarhênerên Googleyê gelekê 
xerab e.

Erol Onderoglu, Nûnerê Tirkiyeyê yê RSFyê 

Izmîrî û Stenbolî dipirsin

Li gor lêgerikê herî zêde kesên li Izmîr û 
Stenbolê dijîn li “Mi di te nî*” nêriye.

Qun Mezin çi ye?,

Pirsa “qun-mezin çi ye” herî zêde li 
Enqereyê hatiye pirsîn.

Tir çî ye?

Li bajarên Kocaeli, Izmîr, Bursa û Stenbolê 
herî zêde “tir” hatiye mereq kirin. 
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Ergatîvîtî çi ye?
  Lezgînê Çalî     Çile 31, 2023

Di hindek zimanên zindî yên cîhanê da, 
ko kurdî yek ji wan e, fail anko subjekt 
bandorê li kar anko fiilî (verb) nake, carina 
berkar anko mefûl (objekt) jî li ser verb û 
fiilan dibe xwedî-bandor. Zimanê Pehlevî, 
ko mîna babê kurmanciyê ye, jî ergative 
bûye.

Di kurmanciyê da, ergatîvîtîyeka şeqkirî 
(split) heye. Bi vê ramanê ko rewşa fiilên 
derbaz (transitive) ji ya fiilên nederbaz 
(intranitive) derheqa ergatîvîtiyê da li 
dema niha û nehatî da ji rewşa wan li 
dema bihurî cida ye. Li demên niha û 
nehatî (present and future), fiil di bin 
bandora biker anko subjektî da dihê 
xebitandin, ne xem e ka fiil derbaz e 
an nederbaz. Bi gotineka dî, eger biker 
kithejmar be, fiil jî li goreyê wî kithejmar 
dibe, eger biker pirrhejmar be, fiil ji 
pirrhejmar. Jibo mînak:

Jibo fiilên nederbaz: Ez diçim. Tu diçî, Ew 
diçe, Em diçin. Hûn diçin, Ew diçin.

Jibo fiilên nederbaz: Ez dinivîsim. Tu 
dinivîsî. Ew dinivîse. Em dinivîsin. Hûn 
dinivîsin. Ew dinivîsin.

Lê binihêrrin ko eger ez nameyeka bi tenê 
jî binivîsim ez her dibêjim “Ez nameyekê 
dinivîsim”, û eger ez 10 nameyan jî 
binivîsim dîsa dibêjim “dinivîsim”: “Ez 10 
nameyan dinivîsim”.

Dîsa we dît ko fiil li goreyê bikerî dihê, 
“diçim”, “diçî”, “diçe”, …

Lê rewş jibo dema bihurî cida ye. Jibo 
fiilên nederbaz dîsa jî biker anko subjekt 
bandorê li fiilî dike. Sedema vê jî eşkira 
ye, fiilê nederbaz çi berkar anko objektan 
naxwaze. Bi vî rengî tenê subjekt anko 
biker heye ko tesîrê li fiilê nederbaz bike. 
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Mînak:

Ez mirim. Tu mirî. Ew mir. Em mirin. Hûn 
mirin. Ew mirin.

Lê şaşiya mezin ko diqewime wî çaxî ye ko 
dem dema bihurî be û fiil fiilekê derbaz be. 
Pirraniya xebatkarên televizyonî li vêderê 
dikevin şaşiyê, û çaresera wê formûleka 
pirr hêsan e. Çareser ev e:

Li dema bihurî, gava ko fiil derbaz 
(transitive) be, bikerê xweriskî (mefûl anko 
object) mîna bikerê rêzmanî dixebite. Bi 
gotineka dî, tu dibêjî qey berkar bûye biker 
û biker bûye berkar. Di zaravezanistê anko 
termînolojiya zanistê zimanî da, dibêjin 
vê diyarok anko fenomenê “ergatîvîtî” û 
ji wî berkarê xweriskî yê ko mîan bikerekê 
rêzmanê anko gramatîk dixebite ra dibêjin 
“kardar” anko ajan (agent). Ez dê vî tiştî bi 
mînakan ruhn bikim.

Min nameyek nivîsî. Te nameyek nivîsî. Wî/
Wê nameyek nivîsî. Me Nameyek nivîsî. 
We (Hewe) nameyek nivîsî. Wan nameyek 
nivîsî.

Hewe dît. Di tevaya wan hevok anko 
cumleyan da “nivîsî” heye, û biker anko 
subjektên hevokan ne yek kes e. Carekê 
“ez”, carekê “tu”, carekê “wan”; lê di tevaya 
wan hevokan da fiil (nivîsî) wek xwe hatiye, 
çima? Hewe qet ji xwe nepirsiye çima? 
Jiber ko berkarê xweriskî anko mefûlê wan 
hevokan hemûyan yeke: “nameyek”.

Tiştê ko min gelek ecêbmayî dike ev e: 
Pirraniya kurdên ko di ergatîvîtiyê da 
şaşiyan dikin van çend hevokên jorîn 
dirist û bûçewtî û şaşî dinivîsin. Lê dema 
berkar bihê guhartin, an li şûna ko berkar 
navek be, pronavek be, li wê demê şaşî 
diqewmin. Çawa? Li van mînakên jêrîn 
mêze bikin:

Min nameyek nivîsî. Min du name nivîsîn.

Min mirovek dît. Min sê mirov dîtin.

Binihêrrin! Di hemû hevokan da, subjekt 
anko bikerê xweriskî “min” e, lê fiil li 
goreyê berkarê xweriskî (name, mirov) 
carekê kithejmar (“nivîsî”, “dît”) û carekê 
pirrhejmar (“nivîsîn”, “dîtin”) hatine.

Niha em dê hevokê bi awayekê dî binivîsin:

Mirovekî ez dîtim. Sê mirovan ez dîtim.

Aha li vêderê jî pirr kes şaşiyan dikin. 
Sedema wê jî, herwekî me got, ew e ko 
ew ji ergatîvîtiya kurmanciyê nafehmin 
anko fehim nakin. Eger tu bizanî ko di 
kurmanciyê da kengî berkarê xweriskî dibe 
berkarê rêzmanî anko gramatîk jî, wî çaxî 
tu dê bikaribî nav û bernavan jî, kithejmar 
û pirrhejmaran jî baş û dirist bikar biînî.

Formûla bikaranîna dirist ya pronavan û 
navên pirhejmar û kithejmar jî ev e:

Li her dera ko berkar hebe, prova an navê 
ko temsîla wî berkarî dike dihê tewandin 
anko tesrîfkirin. Anko em dibêjin nav an 
pronav di doxa tewandî da ye. Û li her 
dera ko biker hebe, nav an pronavê ko 
temsîla wî bikerî dike nahî tewandin. Lê 
ji bîr mekin ko di vê formûlê da, merema 
me ji berkar û bikeran berkar û bikerên 
rêzimanî anko gramatîk in, ne yên xweriskî. 
Anko di demên niha û nehatî da, hemî 
biker û berkarên xweriskî biker û berkarên 
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rêzimanî ne jî, lê di dema bihurî da, bikerê 
fiilên nederbaz û berkarên xweriskî yên 
fiilên derbaz dibin bikerên rêzimanî, û 
bikerên xweriskî yên fiilên derbaz dibin 
berkarên rêzimanî.

Bi vî awayî desteka pronavên “ez, tu, ew, 
em, hûn, ew” û navên mîna “Kurdo, Şirîn, 
Ehmed, name” di doxa netewandî da 
ne û dikarin rola bikerên rêzimanî bilîzin. 
Derheqa fiilên nederbaz da, ev çawa ko 
jibo demên niha û nehatî rast e, jibo dema 
bihurî jî rast e:

Ez hatim. Ez dihêm.

Tu hatî. Tu dihêyî.

Ew hat. Ew dihê.

Em/Hûn/Ew hatin. Em/Hûn/Ew dihên.

Ehmed hat. Ehmed dihê. Ehmed û Şirîn 
hatin. Ehmed û Şirîn dihên.

Lê niha li fiilên derbaz temaşe bikin. Li 
vêderê doxeka dî heye ko jê ra dibêjin 
doxa tewandî. Hemî pronavên desteka 
“min, te, wî/wê, me, hewe (we), wan” 
û navên mîna “Kurdoyî, Şirînê, Ehmedî, 
nameyê” tewandî ne û dikarin rola 
berkarên rêzimanî bilîzin. Ev tenê derheqa 
fiilên derbaz da rast e, jiber ko ji xwe fiilên 
nederbaz mefûl anko berkarî naxwazin.

Li van mînakan temaşe bikin:

Ez te dibînim. Ez wî/wê dibînim. Ez wan 
dibînim. Ez hewe dibînim. Ez wan dibînim.

Tu min dibînî. Tu wê/wî dibînî. Tu me dibînî. 
Tu hewe dibînî. Tu wan dibînî.

Ew min dibîne. Ew te dibîne. Ew wî/wê 
dibîne. Ew me dibîne. Ew hewe dibîne. Ew 
wan dibîne.

Ez Ehmedî dibînim. Tu Ehmedî dibînî. Ew 
(kithejmar: keçek an kurek) Ehmedî dibîne. 
Ew (pirhejmar: civatek) Ehmedî dibînin.

Ehmed min dibîne. Ehmed te dibîne. 
Ehmed wan dibîne.

…

Min tu dîtî. Min ew dît. Min em dîtin. Min 
hûn dîtin. Min ew dîtin.

Te ez dîtim. Te ew dît. Te em dîtin. Te hûn 
dîtin. Te ew dîtin.

Wî/Wê ez dîtim. Wî/Wê tu dîtî. Wî/Wê em 
dîtin. Wî/Wê hûn dîtin. Wî/Wê ew dîtin.

Ehmedî ez dîtim. Ehmedî tu dîtî. Ehmedî ew 
dît. Ehmedî em/hûn/ew dîtin.

Min Ehmed dît. Te Ehmed dît. Wî/Wê 
Ehmed dît. Me Ehmed dît. (He)we Ehmed 
dît. Wan Ehmed dît.

Hûn dibînin ko mumkin e ev hevok û 
gotinên pakij û orîjînal yên kurdî jiber 
jehrînkirina mejîyê kurdan bi qanûn û 
qayîdeyên rêzmanî yên zimanên mîna 
tirkiyê wekî hevokên şaş bihên dîtin. 
Zaroyên me li Bakurê Kurdistanê li 
dibistanan dixwînin ko fiil dibê li goreyê fail 
anko bikerê xwe bihêt. Law û nivîskarên 
me yên ko tenê bi tirkî xwîndiye, vê 
qayîdeya zimanê tirkî di kurdiya xwe da jî 
didin xebitandin. Eger tu li axivtina daybab 
û dapîr û bapîrên wan guhdariyê bikî, 
tu dê bibihîsî ko ew jî kêmzîde binema 
û qayîdeyên ergatîvîtiyê diparêzin. Lê di 
ciwanên dibistan dîtî da ergatîvîtî ber bi 
nemanê diçe.

Gengaz e ko rexne li min bihên girtin ko 
di hemî zimanan da guhorîn çê dibin 
û ev guhartinên ko bi ser ergatîvîtiya 
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kurdiyê da hatine tiştên xweriskî û asayî 
anko normal in. Lê ez dibêjim ne normal 
in. Jiber çend sedeman: 1. Bandora 
dagîrkeranî û zordestanî ya zimanê tirkî 
bi awayekê dujminkaranî û jibo nehêlana 
zimanê kurdî , 2. Perçekirina kurdan û 
zimanê wan, bi awayekê wesa ko niha 
kurmancên nexwînda û gundî li Bakurê 
Kurdistanê bi xwe û li kurmancên li Başûr 
û li Rojhilata Kurdistanê, ko nekevtine bin 
tesîra tirkiyê, hêşta ergatîvîtiyê diparêzin, 
3. Kurdên xwînda yên Bakur jî bi yekcarî 
dev ji hemî aliyên ergatîvîtiyê ber nedaye. 
Û ev hemî tevlihevî û aloziyên têkgehiştinê 
dinavbera kurdan da çê dike û moral 
û hasten neteweyî jî lawaz û qels dike. 
Jiber ko ciwan dê weha bifikirin ko kurd ji 
netewebûnê hêşta dûrtie jî dikevin.

Ez dê çend hevokên şaş binivîsim û paşî 
hindek nimûneyan ji Cizîrî, Xanî, Feqiyê 
Teyran û Mîqdad Medhet Bedirxanî 
binivîsim.

Nimûneyên şaş:

*Te min dît. *Min wî/wê dît. *Min wan dît. 
*Wan min dît. *Min te dît.

Dibê ev hevok hosa bihên nivîsî:

Te ez dîtim. Min ew dît. Min ew dîtin. Wan 
ez dîtim. Min tu dîtî.

Nimûne ji Cizîrî (ji Melayê Cizîrî, Dîwan, 
Weşanên Roja Nû, 1987, Stokholm, rûpelên 
160-161, 220):

1. Surşirînê, nazenînê kuştim û nakit 
yeqînê/ wê bi çengala evînê dil ji min bir, 
dil ji min.

Ko eger mirov bixwaze vê helbestê bi 
awayekê pexşanî anko nesir binivîse, dê 
bibe ev hevok:

Surşirînê (keçekê, nazenînekê, wê) ez 
kuştim … ne wekî pirraniya xebatkarên 
televizyonan dibêjin*wê min kuşt.

2. Serwinazê, serfirazê, şubhê zêr remza 
mecazê/ dame ber çakûç û gazê, dil ji 
min bir dil ji min.

Ko bi awayekê pexşanî dibe ev hevok:

Serwinazê (dîsa wê) ez dam ber çakûç û 
gazan… ne wekî niha dihê gotin *wê min 
da ber çakûç û gazan.

3. Xema îşqê perihtim ez, hebîba xemrevîn 
kanê/ seraser têk behîtim ez, ji derdê ferq 
û hîcranê.

Ev jî pirr eşkira ye, hema bi awayekê 
zelal bibêje ko xema evînê “ez” perihtim, 
hebîba xemrrevîn “ez” behîtim. Binihêrrin 
ko Melayê Cizîrî negotiye: *Xema îşqê 
min periht, *hebîbê min behît. Wî bi şirînî 
û bi kurmancî gotiye: Hebîbê ez behîtim, 
hebîbê ez dîtim, ne *hebîbê min dît.

Nimîne ji Xanî (Ehmedê Xanî, Mem û Zîn: 
Têksta kirîtîk, tircuma û pêşxeber, M. B. 
Rûdênko, Enstîtûya Milletêd Asyayê, 1962, 
Moskova, rûpel 166):

Hemsuhbetiya Memê mukerrem/ agah 
kirin heval û hemdem.

Hûn dibînin ko “hemsuhbetiya Memê” 
heval û hemdem agah “kirin”, ji xwe 
hemsuhbetî kithejmar e û bi mantiqê 
şaşê niha dibê Seydayê Xanî bigotiba 
*Hemsuhbetiya Memê hevalan agah kir.

Nimûne ji Feqiyê Teyran (Feqiyê Teyran, 
Şêxê Senaan, M. B. Rûdênko, Enstitûya 
Milletêd Asyayê, 1965, Moskova, rûpel 112):

Miska te ez rengzer kirim/ hubba te ez 
ebter kirim.

Hûn dibînin ko negotiye *Miska te min 
rengzer kir, hubba te min ebter kir.

Nimûne ji Mîqdad Medhet Bedirxan: 
Hema li destpêka Ronameya Kurdistanê, 
rojnameya dayik da, weha ninîse:

Sed hizar şukir û hemd ji Xudê Teala re ko 
em musilman xeliq kirin.

Hewe dît ko negotiye: *Xudê Me musilman 
xeliq kir.

Min ev çend nimûne anîn da bidim zanîn 
ko giringîdan û rêzgirtina ji rêzmana kurdî 
ne karekê ewqas giran e. Hîvîdar im ko roja 
zimanê pîvankî yê kurdî ne gelek dûr be.

BotanTimesê ev nivîs bi destûra 
nivîskarî ji malpera Nefelê standiye.
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“Kurd ji dadgehên Tirkiyeyê  
bê hêvîne çareseriyê li..”
  Gulistan Korban   Çile 30, 2023

Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê 
(DMME) aşkere kir ku di sala 2022yan 
de herî zêde serîlêdan ji bo dadgehê ji 
Tirkiyeyê hatiye.

Kesên serî li dadgehê dane li gorî sala borî 
sedî 3 zêdetir bûye.

Li gor Parêzer Sezgîn Dînç jî sedema vê 
yekê bê edaletiya dadgehên Tirkiyeyê ye.

Her çiqas ji wan serîlêdanan nayê zanîn 
jî ji wan çend Kurd in, li gor Parêzer Dinç 
hejmareke zêde Kurd di sala 2022an de 
li korîdorên Dadgeha Bilind li edaletê 
geriyane.

‘Baweriya Kurdan bi dadgehên Tirkiyeyê 
nayê’

Parêzer Dînçê ku li Mêrdînê kar dike ji bo 
hejmara bilind ya serîlêdanan dibêje,

“Dema dozeke mûvekileke min encam 
negire ango ji bo vekirina dozeke 
bên cem min raste rast dibêjin ‘em ê 

dosyayê bibin heta Ewropayê. Baweriya 
Kurdan her bi dadgehên Tirkiyeyê nayê 
ji ber wî çareyê li wir digerin.”

Parêzer Sezgîn Dînç

Kurd ji xwe di warê serîlêdana Dadgeha 
Ewropayê de ji salên 90an vir ve xwedî 
tecrube ne. Dozên kiryarên wan ne 
dîyar, şewitandina gundan û her wekî 
din ku ji dadgehên Tirkiyeyê encameke 
negirtin hemû birin Dadgeha Bilin. 
Hemû doz ji wir bi tazminat vegeriyan. 
Tirkiyeyê mehkum kirin. Ji ber wê ye ku 
Kurd her çavên wan li DMME ye.”

Parêzer Sezgîn Dînç

Li gorî daneyên Dadgeha Mafê Mirovan 
ya Ewropayê, Tirkiye bi 19 hezar û 850 
dosyayan bû welatê ku herî zêde serlêdan 
li dadgehê kiriye.

Piştî Tirkiye bi 17 hezar û 50 serilêdanan Rusya 
bû dûyem, piştî wê jî bi 10 hezar serilêdanan 
Ukrayna di rêza sêyemde cih girt.

Foto: Twitter, @ECHR_CEDH Parêzer Sezgîn Dînç
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Malpera PerxudresPodcastê dest bi weşanê kir
  Gulistan Korban   Çile 30, 2023

Bloga Perxudresê ya ku sala 2015ê 
hatibû avakirin bû malpereka bi navê 
perxudrespodcast.com.

Omer Faruk Baranî sala 2022yê li ser 
naverok û pîvanên weşana blogê dest 
bi weşana Perxudres Podcastê kiribû.

Li ser vekirina malperê Baranî ji Botan 
Timesê re got:

Perxudresê di serê sala 2015an de 
dest bi weşana xwe ya blogî kir. 
Bi roportaj, fotograf û nivîsên ser 
edebîyatê bala xwendevanan kişand. 
Di Adara 2022yan de, li ser bingeha bi 
wê blogê çêbûyî, Perxudres Podcastê 
dest bi weşanê kir. Perxudres 
Podcastê di demeke pir kin de deng 
da û xelateke rojnamegerîyê jî sitand. 
Ev podcast her Pêncşem di saet 
5:50 pm de notên ser kultur, sanat û 
edebîyatê radigihîne. 
Îstatîstîkên Spotifyê raber dikin ku 
her Pêncşem di saet 5:50 pm de bi 
hezaran guhdar li benda beşa nû ne. 
Di yeksalîyê Perxudres Podcastê de 
malper-bloga wê dest bi weşanê kir. 
Êdî heyranên Perxudres Podcastê wê 
karibin metnan ji vê malperê bixwînin. 
Perxudres Podcast bi perspektîfeke 
rojnamegerîyê û bi zimanekî meyl li 
ser edebîyatê ye weşanê dike. 
Ez, edîtorê Perxudres Podcastê, 
Omer Faruk Baran îna dikim ku wê 
ev podcast piştî vebûna malperê 
bigihîne ber guh û çavên bi deh 
hezaran kes û bo bibe platforma 
serekî ya kultur, sanat û edebîyatê. 
Car heye bi mehan bo tek peyveke 
podcasta xwe difikirim. Hewl didim 
kalîtelî bin karên min, çinku rind 
zanim ku guhdarên vê podcastê 
kalender in, kalîtelî ne. Kar mecbûr in 
kêrhatî bin.

Omer Faruk Baran

https://perxudrespodcast.com/
https://perxudrespodcast.com/
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“Barîna baranê ji sedî 80 kêm bûye”
  Gulistan Korban   Çile 29, 2023

Hîşkesalî  di nav 31 karesatên xwezayî 
yên cuda de weke karesata herî krîtîk tê 
pênasekirin.

Di sala 2023an de ji cîhanê re bûye 
xetereyek.

Tirkiye jî ji vê guherîna ekosîstemê para 
xwe digre.

Li gor daneyên Midûriyeta Giştî ya 
Meteorolojiya Tirkiyeyê di Kanuna 2022an 
de li herêmên Rojhilat û Başûrê Rojhilat 
barîna baranan ji sedî 80 kêm bûye.

Em ji bav û kalê xwe vê karê dikin. 
Ez 45 salî me min di emrê xwe de 
zuhabûneke wiha nedît. Li Qoserê ji xwe 
pir av nîn e. Ger wiha berdewam bike û 
baran nebare em ê perîşan bibin.”

Cotkar Mîkaîl Erbeyî

Xwediyê van gotinan Mîkaîl Erbeyî tenê ji 
wan cotkaran yeke ku ji ber zuhabûnên 
cend salên dawî yên li herêmê bi zor û 
zehmet çandiniyê dike. 

cotkar Mîkaîl Erbeyî

Hişkesaliya li herêmê ji çandiniyê bigire 
heta xwedîkirina sewalan tesîrek çawa li 
ser jiyana me dike û dê bike?

Aktîvîsta Tevgera Ekolojiya 
Mezopotamyayê Derya Akyol û Serokê 
Çotkaran ya Bajarê Qoserê  Mîkaîl Erbeyî li 
ser mijarê pirsên me dibersîvînin.

“Niha li koserê mîlyonek donim erdê 
candiyê heye ji sedî 80 jî ji wan avîye. Ji 
ber baran nabarin cotkaran bi îmkanên  
xwe bîran kolandine û erdên xwe av 
didin. Lê êdî ava bîran jî kêm dibe ger 
baran nebara em nezanin ka em ê 
çawa bikin.”

Cotkar Mîkaîl Erbeyî

Cotkar Mîkaîl Erbeyî
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Li Qosera Mêrdînê wekî bajarên herême 
çavkaniya debarê ya xelkê çandinî û 
sewalkarî ye.

Li Merdînê du tişt tê candin. Ji wan yek 
genim ya din jî garis e. 

Her du berhem jî zêde av dixwaze. 

Cotkar dibêje ew di mehên Mijdar û 
Qanunê de di genim diçînin. Lê ger wîha 
berdewan bike û baran nebara wê hemû 
toximên wan dibin erdê de xera bibin.

“Rojên xirab hêj nehatine”

Aktîvîsta Tevgera Ekolojiya Mezopotamyayê 
Derya Akyol jî bal dikişîne ser guherîna 
keş û hewayê û dibêje, dinya niha di nava 
qeyraneke av û hewayê de ye. 

Li gor Akyol rojên xirab hêj nehatine û eger 
pêşî lê neyê girtin qeyraneke mezin li pêş 
mirovahiyê ye.

“ Bajarên kurdan jî yek ji wan herêmên 
di bin metirsiya ziwabûnê de ye. 
Bendavên hatine çêkirin, xebatên 
madenê û polîtîkayên birîna daristanan 
bandoreke kûr li herêmê dike. Her 
wiha ji ber bikaranîna çewt a xebatên 
çandiniyê, çavkaniyên avê jî kêm dibin.”

Aktîvîst Derya Akyol

Aykol dîbêje divê bi lez ê bez polîtkayên 
li gor vê rewşê bê avakirin got,” Ya lezgîn 
ew e ku rêyên ji nû ve avakirina civakî 
yên li ser bingeha jiyana komunalwerin 
nîqaşkirin û bi cih bînin.”

Bernameya Pêşketinê ya Neteweyên 
Yekbûyî (UNDP) beriya niha li ser guherîna 
avhewayê raporek tirsnak eşkere kirîbû.

Li gor wê raporê ger emîsyonên karbonê 
di astên bilind de bimînin, dibe ku li hin 
herêman du caran ji pençeşêrê betir 
mirovan bikuje.

Aktivist Derya Akyol



 34 

“Em ê li hember cihêkariyê  
wekheviyê biparêzin”!
 Qesîm Etmanekî    WQesîm tmanekî  Çile 29, 2023

Komeleya Dema Jinan, di Tîrmeha sala 
2020an de, li bajarê Stenbolê bi armanca 
ji holê rakirina her cure cihêkariyên li 
hember jinan û ji bo hemû qadên civakê 
de, tevkariya bihêzkirina jinan hatiye 
avakirin.  

Dema Jinan di qadên civakî, aborî û çandî 
de, ji bo bihêzkirina rola jinan, ji bo ku 
bêhtir bên dîtin û ji derfetan wekhev sûd 
wergirin çalakî û kargehên cur bi cur li dar 
dixe.

Dema Jinan di podcasteke de armancên 
xwe wisa destnîşan kiriye; 

Tevkarî û piştgiriya Peymana Stenbolê, 
têkoşîna li hember hemû cureyên tundiyê, 
xebatê ji bo pêkanîna wekheviya zayenda 
civakî, di warê civakî û aborî de, piştgiriyên 
ji bo bihêzkirina jinan, di hemû qadên 
jiyanê de, zêdekirina dîtina keda jinan 
armancên me ne.

Her di vê babetê de me bi endama 
Komeleya Dema Jinan Bêrîvan Saruhanê 
re, derbarê kar û barên wan ên komelgehî, 
xebatên qada sivîl û tunditîjiya li hember 
jinan tên kirin, axivîn.

Dema Jinan lêpirsînên Kurdî werdigire

Navenda şêwirmendî û piştgiriya Dema 
Jinan di Tebaxa sala 2021an vebûye. 
Bêrîvan Saruhan dibêje ku ew ji wî wextê 
ve lêpirsînên xwe hem Kurdî hem bi Tirkî 
hildigirin. 

“Helbet cudahiya me ev e; li Stenbolê 
gelek saziyên jinan ku navendên wan 
ên şêwirmendî û piştgiriyê hene, lê 
taybetmendiya/cudahiya me bêhtir li ser 
pirsgirêkên jinên Kurd û ên ku xwe nikaribin 
li saziyên din baş ragihînin, derdê xwe bi 
zimanê xwe vebêjin e. Em di vê çarçoveyê 
de dixebitin û qada xebata me ev e.”

Bêrîvan Saruhan

https://kadinzamani.org/
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“Jinên ku tunditîjî li wan tên kirin hem bi 
rêya mirovên komeleyê, bi rêya saziyên 
jinan/sivîl, hem jî bi rêya medyaya civakî 
digihijin malpera me, lê ji xeynî van bêhtir 
bi rêya kesan an saziyên ku em tên 
naskirin têkilî bi me re datînin.”

“Em wan digihînin mekanîzmayên 
çareseriyê”

Jinên ku bi destê mêran tundî li wan 
dibin, ji bo rêyên bigihijin mekanîzmayên 
çareseriyê serî li navenda komeleyê didin.

Bêrîvan Saruhan dide zanîn ku ew 
piştgiriya derûnî, hiqûqî û civakî rêyan 
nîşanî wan didin û der heqê pirsgirêka 
ji hevdu veqetanê, tundiya aborî, fîzîkî û 
derûnî û hwd. de pêşniyazan li wan dikin û 
bi vê awayê jî ew digihijin mekanîzmayên 
çareseriyê. 

“Jinên ku ji bo pirsgirêkên xwe serî li vir 
didin bi vê awayê jî em ber alî dikin, ger 
pêdîviya wan bi piştgiriya derûnî hebe em 
bi derûnnasan re têkilî datînin, piştgiriya 
wan bi parêzereka hebe em bi tora 
komeleyê ya komîsyona hiqûqê wan ber 
alî parêzeran dikin.” 

Endamên Komeleyê Bêrîvan Saruhan û 
Newroz Unverdi / Wêne: Qesîm Etmanekî, 
BotanTimes

“Xebatên me bêhtir li qadê ne”

“Em bêhtir xebatên xwe di qadê de 
dimeşînin; jinên ku ji bo bigihijin der heqê 
tenduristiya xwe ya zayendî, der heqê 
mafên xwe ên bingehîn em dixwazin 
wan agahdar bikin, bi vê awayî em diçin 
qadan, ne ku em li vir li komeleyê ne 
bila jin bên li vir (helbet em vê jî dibên 
-dikene-) lê em diçin ba jinan, derd û 
pirsgirêkên wan guhdarî dikin, bi vê awayî 
heke em karin piştgiriyekê bidin wan em 
kêfxweş dibin.”

Her wiha Saruhan dibêje xebatên wan ên 
qadê her ku diçe zêdetir dibe û ew zêdetir 
girseyên jinên Kurd li kû bin, diçin li wir û 
çalakî û kargehên hişyarîkirinê didin jinan. 

“6 mehê carekê raporên me yên navenda 
şêwirmendî û piştgiriyê tên weşandin. Heta 

niha du raporên me hatine weşandin. Ji 
bilî van em panel, gotubêj û kargehên 
curbicur li dar dixin; bo mînak; Gulana 
borî der heqê ziman, çand û bişaftinê me 
panelek li dar xist .” 

Bila dengê me li çar aliyê qulbê dinê 
berbelav be 

Endama Komeleya Dema Jinan Bêrîvan 
Saruhan bi bîranînekê xwe re dawî bi 
axaftina xwe tîne;

“Ber bi 8ê Adarê ve ez dixwazim vê 
bibêjim; Eznîva Reşîd 27 sal li Radyoya 
Erîvanê pêşkêşvanî kiriye û dîrok tam nayê 
hişê min, min berî 8ê Adarê li malperekê 
xwendibû. Rojeke 8ê Adarê nivîsekê belav 
dike û li jinên Kurd wisa pîroz dike, gotina 
ku di hişê min de maye ev e; “der heqê 
emrê me yê bextewar da kubar û bilind 
bistirên dotêd Kurd… Bila dengê we li çar 
qulbê dinê belav be’’ 

Bi rastî ev gotina ku di 8ê Adarê li Radyoya 
Erîvanê bi deng gotiye min pir kelecanî 
jî kiribû û heman kelecanî hê jî didome. 
Hêvî dikim em deng û rengê xwe bêhtir 
bidin bihîstin û dengê me li çar aliyê dinê 
berbelav be.”

Endamên Komeleyê  
Bêrîvan Saruhan û Newroz Unverdi
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