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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Êrîşên dîjîtal jî li Amedsporê têne kirin, 
kulûbê malpera xwe girtiye
 Murat Bayram    Adar 05, 2023

Wî ji bo parastina malperê, malper girtiye.

Îro dema Amedspor û Bûrsa Sporê topa 
pêyan dilîstin êrîşên nijadperestane li alîgir 
û endamên Amedsporê hatibû kirin.

Baykalî diyar kir di heman demê de êrîşên 
dîjîtal jî dest pê kirine.

Amedsporê malpera xwe girtiye. Têbînîya 
“ji ber ewlehîyê [girtiye] di demekê nêzîk 
de em ê vekin” hatiye nivîsîn.

Malpersazê amedspor.com.tr-yê Şeyhmus 
Baykalî ji Botan Timesê re diyar kir ku ji bo 
têkbirina malperê gelek êrîş têne kirin.

https://www.amedspor.com.tr/
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Em xwe çawa ji trawmayên  
piştî erdhêjê biparêzin?
 Murat Bayram    Adar 05, 2023

Wêne: Murat Bayram, Semsûr, 19.02.2023

Piştî erdhêja Mereşê, gelek erdhêjên dî jî 
çêbûn. Bi jimarên fermî di van erdhêjan de 
li Tirkiye zêdetirî 45 hezar mirovan mirine. 
Zêdetirî 2 milyon kesan jî ji mal û halê xwe 
bûne.

Ji bo wan kesên bi awayekê fizîkî yên erdhêjê 
sax felitîn jî metirsîya şikestina derûnî heye.

Ji Vîyanayê pispora derûnnasîyê Canan 
Yalçinê bersiva pirsên Botan Timesê dan. 
Wê diyar kir ka yên erdhêj dîtîn çawa dikarin 
xwe ji aliyê rûhî ve biparêzin.

Kîjan nîşanên derûnî yên piştî erdhejê 
herî gelemperî ne, û gelo pêşniyarên we 
hene ku alîkariya mirovan bikin ku xwe ji 
trawmayê biparêzin?

Nîşaneyên psîkolojîk ên hevpar ên piştî 
erdhejê ansiyete, panîk, depresiyon, stres, û 
nexweşiya stresa piştî trawmayê (PTSD) ne. Canan Yalçin, Derûnnas
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Ji bo ku piştî erdhejê ji trawmayê were 
parastin, pêdivî ye ku kes hem bala xwe bidin 
faktorên laşî hem jî psîkolojîk.

Ez dikarim çend stratejiyên ku dikarin ji hêla 
psîkolojîk ve bibin alîkar pêşniyar bikim.

Pêşîn bidin ewlehî û lênihêrîna kesane: 
Ev tê vê wateyê ku gavan bavêjin da ku 
derdora xwe ewle bikin. Guhdana bijîjkî 
werbigirin, gihîştina hewcedariyên 
bingehîn ên mîna xwarin û av bicîh bikin, 
û pêşîyê li zirarên din bigirin.

Bersivên hestyarî nas bikin û 
bipejirînin: Xwezayî ye ku meriv piştî 
erdhejê xwedî gelek hestên, wek tirs, 
anksiyete, hêrs û xemgîniyê be. Pêdivî ye 
ku meriv kesan teşwîq bike ku van hestan 
nas bikin û bipejirînin, ne ku hewl bidin 
wan bitepisînin an înkar bikin.

Bi kesên din re têkilî daynin: Bi mirovên 
ku heman erdhej an jî travmayek mîna 
wan derbas bûne re têkilî daynin. Ev ji 
kesan re dibe alîkar ku xwe kêmtir îzole 
hîs bikin û hestek piştgirî û girêdanê 
peyda dikin.

Alîkariya profesyonel bistînin: Ger kesek 
bi berdewamî semptomên trawmayê, 
wek paşveçûn, kabûs, an hîperhişyariyê 
bidomîne, divê ew ji pisporek tenduristiya 
derûnî ya ku di terapiya trawmayê de 
perwerdekirî ye, alîkariya bistîne.

Bi kurtasî, girîng e ku meriv bandora 
potansiyela erdhejan li ser tenduristiya 
derûnî nas bike û ji bo pêşdebirina ewlehî, 
rêziknameya hestyarî, û piştgirîya civakî piştî 
erdhejê gavên pêşkeftî bavêje.

Pêvajoya normalîzekirina dema piştî 
erdhejê çawa dibe û çi qasê dirêj e?

Ez dikarim bibêjim ku pêvajoya asayîbûnê 
ya piştî erdhejê li gor her hesekê cida ye. Ji 
bo hin kesan ev pêvajo bi lez û bez e, lê ji bo 
yên din ew dikare tevlihevtir û dirêjtir be.

Faktorek girîng a ku dikare bandorê li 
pêvajoya normalîzasyonê bike mezinahî û 
giraniya trawmaya ku di dema erdhejê de 
tê jiyîn e.

Ji bo mirovên ku birîneka laşî ya girîng, 
windakirina hezkiriyên xwe, an zirarek 
mezin li mal an civata xwe dikişînin, ji yên 
ku travmaya kêmtir giran derbas kirine, 
wê zêdetir wext bigire.

Faktorek din a ku dikare bandorê li 
pêvajoya normalbûnê bike, rewşa derûnî 
û hestyarî ya kesan a beriya erdhejê 
ye. Kesên ku jixwe pirsgirêkên wan ên 
tenduristiya derûnî yên wekî depresiyon 
an anksiyete hene, dibe ku ji bandora 
erdhejê bêtir xeternak bin û dibe ku ji bo 
ku vegerin rewşa normal bêtir hewceyê 
piştgirî bin.

Di warê demê de, pêvajoya 
normalîzekirinê dikare meh an jî sal 
bidome. Lêbelê, girîng e ku meriv bala 
xwe bide ku rêwîtiya her kesî bêhempa ye 
û ji bo başbûnê demek diyarkirî tune.

Bi tevayî, mifteya pêvajoyek 
normalîzekirinê ya serketî berhevokek, 
piştgirîya hestyarî, stratejiyên bi bandor 
ên têkoşînê, û gihîştina dermankirin û 
çavkaniyên guncan e.

Ev tê de terapi, teknîkên kêmkirina 
stresê, piştgiriya civakî, û şêwazek jiyanek 
tendurist pêk tîne. Pêvajo dikare dijwar 
be, lê bi piştgirî û amûrên rast, kes dikarin 
di jiyana xwe de hestek kontrol û aramiyê 
ji nû ve bistînin.

Derûnnas, Canan Yalçin
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Vîdeo-Nûçe Erdhêj çi ye?
 Yusuf VARLI    Adar 05 2023

Divê em tedbîrên çawa bigrin?

Di dema erdhêjê de divê em çi bikin û çawa 
tevbigerin?

Zedetir agahî di vîdeoyê de ye.

Yek ji fenomenên herî tirsnak û wêranker 
yê xwezayê, erhêjên bi hêz û bandora wan 
a xirab.

Erdhêj çawa çêdibe?

Çima rê li ber xisarên ewqas mezin vedike?

Erdhêj çi ye,
çawa çêdibin ?



https://www.youtube.com/watch?v=U0GT9OiAby0
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Mehmûd Lewendî kî ye?
 Botan Times    Adar 04, 2023

Mehmûd Lewendî, Diyarbekir, 04.03.2023 (Foto: Murat Bayram)

    Lewendî di 1954an de li hêla Amedê 
li herêma Qerejdaxê ji dayik bûye. Heta 
zanîngehê li Diyarbekirê xwendiye. Li 
zanîngeha Diyarbekirê beşê biyolojiyê 
temam kiriye. Piştî 1980ê yî ji ber darbeya 
leşkerî ya li Tirkiyê derketiye derveyî 
welat. Niha li Swêdê dimîne.

    Wî di amadekirina gelek kovar û 
rojnameyên kurdan de cih girtiye, wek: 
Hêvî (1980), Armanc (1979), Hêlîn 
(1982), Hêvî (parîs, 1983), Berbang, 
Kulîlk, Rojname, Mîrkut, Çira, wan, Dîdar, 
Çarçira, Realîte û hin gelekên din.

    Wikipedia

Di destpêka bernameya “Pencereya Kurdî” 
de Îbrahîm Seydo Aydogan dema behsa 
Mehmûd Lewendîyî dike dibêje “Xortê 
Qerecdaxî.”

Pencereya Kurdî bernameyeka Kurdistan 24 ye.

Omer Faruk Baran di podcasta xwe de wî wek 
“Mîzahşorekî Salên 1990î” dide nasîn

https://www.youtube.com/watch?v=4ToQdd_A7JM
https://www.youtube.com/watch?v=4TbHRNb90Yg
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Wêne-nûçe: Niştecihên yekem “Mall”a 
Diyarbekirê bar kirin
 Murat Bayram    Adar 04, 2023

Niştecihên Diyar Galeriayê dest bi barkirinê kirin

Esnafan tiştên di dikana xwe de li erebeyan bar kirin
Beşeka avahiyê herifîbû û jimara mirî û birîndaran  

ji sed kesan zêdetir bû.

Lez û bez heye…
Niştecihên Galeriayê dest bi çalakiya rûniştinê kiribûn 

Wêne: Murat Bayram
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

“Erdhêjê nekuşt dibêjin bila çem bikuje”
 Gulistan Korban    Adar 03, 2023

Bajarê Amedê jî ji erdhêja 6ê Sibatê para 
xwe girt.

Bi hezaran avahiyên li bajar zirar dîtin.

Kesên di wan avahiyan de dijîn jî niha di 
konan de hewila jiyanê didin.

Konên di nava bajar de yê parkan hatin 
avakirin niha yek bi yek tên rakirin.

Rayedarên hikûmetê li rex Çemê Dîcleyê 
konbajarek ava kirine û dixwazin hemû 
kesan di wan konan de bi cîh bikin.

Avakirina konbajarê û bi cîhkirina mexdûran 
li bajar bû sedema gengeşîyek.

Li gor pisporan avakirina cihê konbajarê 
gelek xeter e.

Taşkiran: Li herêmê metirsiya lehiyê heye!

Hevseroka Odeya Plansazên Bajêr a 
Şaxa Amedê Çekdar Taşkiran dibêje, 
cihê konbajarê lê hatiye avakirin bi xwe 
tahlûkeye.

Wî anî ziman ku li herêmê metirsiya lehiyê jî 
heye û wiha dıbêje;
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“Li herêmê hem metirsiya lehiyê heye û him jî li wir axeke 
binav û nerm heye.

Her wiha di mehên zivistanê de hema hema yek ji deverên 
herî sar ên bajêr e.

Di mehên havînê de jî kêlmêş gelek in.

Ji aliyê din li herêmê rasterast destwerdanek li ekosîstemê tê 
kirin. 

Gihîştina xizmetên bajarî nenêzîkî mesafeya meşê de ye.

Kesên biçin li wir bi cîh bibin ji jiyana bajar jî dur dikevin. Ev 
tişteke ne rast e.

Çekdar Taşkiran

“Bila xaniyê me bi ser me de were çêtire ji wir”

Mexdurên di konande jî ji çûna konbajara li rex çêmê dicleyî ne 
xweş hal in.

Ji wan mexduran yek jina bi navê Helîma ye.

Helîma pîştî erdhêjê ji mala xwe ya li Baglere reviyaye li parka 
Koşuyoluyê di koneke de bi cîh bûye.

“Wan bi kijan aqilî birine li ber newalê konbajerek çêkirine. 
Ma ciheke din tûne bû. Cihê bilind tûne bû. Weleh em 
newêrin herin keça min. Em ê biçin dibin xaniyê xwe, bila 
xanî bi ser me de were xwarê em naçin wê derê. Ma ew 
dostên me ne, an dijminên me ne. Dost bin wiha dikin?”

Helîma

“Dibêjin ew di erdhêjê de nemirin bila…”

Umitê ku bi tevî zarokên xwe li ber kona xwe runiştiye.

Li ser pirsa me ya di derbarê konbajarê de bi hêrs di axive.

“Erdhêjê nekuşt dibêjin bila çem bikuje. Armanca wan çi ye 
bi rastî me jî fêm nekiriye. Ev cend roj e dibêjin em ê we bibin 
wê konbajarê. Li gel tahlukeya wê jî me go temam. Aniha jî 
dibêjin em her meh 2 hezar bidin we vegerin malên xwe. Di 
Mala min de xisar heye. Ez ê çawa vegerim. Vegerim kuderê.

Mexdurê erdhêjê Umît

Li gel bertekên pisporan. Nerazîbûnên mexduran, konbajara li 
rex çemê Dîcleyê hat avakirin.

Konên li parka Koşuyoluyê jî hatin rakirin.

Konên li parka Koşuyoluyê hatin rakirin.

Kesên li wir jî hin ji wan ji ber neçariyê çûn li konan bi cîh bûn.

Lê yên wekî Helîma dibêje, “Bila xaniyê min bi ser min de were 
cardin ez naçim.”
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    Nûçegihan    Wergêr    Murat Bayram    Sibat 03, 2023

Heta em tiştên xwe nebin  
em ji ber vî derîyî naçin! 
 Botan Times    Murat Bayram    Adar 03, 2023

Beşa xerabûyî û ya mayî ya Diyar Galeriayê

Beşeka avahiya Diyar 
Galeriayê xerabûye, xwediyên 
beşa dî dixwazin tiştên xwe jê 
derêxin.

Berdevka wan kesên li 
Diyar Galeriyaê dijîn Serpil 
Tura Kaydalê diyar kir ku 
ew dixwazin tiştên xwe yên 
qîmet bilind derêxin. Wê 
got heta ji bo vê yekê destûr 
neyê dayin ew ê li ber deriyê 
avahiya xwe rûnin.

Hin cîranên me parêzer in. 
Hin nû zewicî ne dixwazin 
tiştên xwe yên qîmetê 
wan ê maddî derêxin. Em 
nabêjin bila em malê bar 
bikin hema çend tiştên ku 
kêrî me tê em jiyana xwe 
berdewam dikin bes e.

Serpil Tura Kaydal
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Diyarbekir:  
Di nava bajêr de niha koçeke navxweyî heye 
 Beril Caymaz, Gülistan Korban    Adar 03, 2023

Piştî erdhêja 6ê Sibatê li Amedê bi sedan 
avahî zirar dîtin. Kesên di wan malan de bûn 
jî ji niha ve nav hewla koçkirinê de ne. 

Di nava bajêr de niha koçeke navxweyî heye.

Li gor reqamên fermî ji bo hezar û 100 
avahiyan biryara hilweşandina bilezginî 
hatiye dayin.

Xisara herî zêde jî li navçeya Baxlera ye.

https://www.youtube.com/watch?v=hWABLEUHH-o
https://www.youtube.com/watch?v=hWABLEUHH-o
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

“Sê pirtûk ji bo biçûkêd Kurdan” 
 Qesîm Etmanekî    Adar 03, 2023

Sê pirtûkên wekî şekiran ji bo biçûkêd 
kurdan derketin. Zarok dikarin bi rêya 
van pirtûkan kurmancîya xwe pêşve 
bibin.

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê  

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê bi piştgirîya Sivil 
Düşün û Yekîtiya Ewropayê sê berhemên nû 
ji bo zarokan çap kiriye.

Di projeyê de Hînker Zarok, ji bo hînbûna 
Kurmancî, Mamik û Zûgotinok û Kundoyê 
Zana û Awaza Ajalan jî ji bo pêşvebirina 
Kurmancî ji hêla mamosteyan ve hatine 
amadekirin.

Ji mamosteyan daxwaza pirtûkên 
xwendinê 

Rêvebira Enstîtuya Kurdî Remzîye Alparslan 
ji Botan Timesê re diyar kir ku wan hem li 
Enstîtuyê hem jî li Komeleya Lêkolînên Kurdî 
ji bo zarokan dem bi dem atolyeyên hînkirina 
ziman çêkirine. 

Wêne: Qesîm Etmenakî
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Rêvebir Alparslan da zanîn ku piştî 21ê 
Sibata 2021an sazîyê vê xebatê wek 
kampanyayeke Roja Zimanê Dayikê ya 
Navneteweyî dane destpêkirin.

Mamosteyên me bingeha van atolyeyan 
danîn û mufredata wan amade kirin. Di 
vê heyamê de materyalên dîjîtal jî hatin 
amadekirin. Bi domana van xebatan re, 
me kêmasiyên xwe jî dîtin û her wiha 
mamosteyên me jî daxwaza materyalên 
alîkar dikir. Bi taybetî jî, pirtûkên 
xwendinê, yên hîndarîyan.

Remzîye Alparslan

Her wiha ew dibêje, di çarçoveya projeyekê 
de, ku bi piştgirîya Sivil Düşün û Yekîtiya 
Ewropayê bi rê ve çûye, ji bo perwerdekirina 
mamosteyên zarokan atolyeyeke 4 hefteyî jî 
hatiye lidarxistin.

Zarok bi diyarîyan kêfxweş bûne

Di atolyeyê de ji birêvebirina polê û 
pedagojîyê heta bikaranîna amûrên dîjîtal 
û mafên zarokan gelek mijarên curbicur 
hebûn. Û dûre jî ev her sê pirtûk hatin 
amadekirin û çapkirin.

Remzîye Alparslan

Gelek ji van pirtûkên çapbûyî ger bi rêya 
kargoyê hatin şandin ger jî wek diyarî 
bo zarokan hatin dayîn. Herî dawî, 28ê 
meha çûyî me li Komeleyê ji bo zarokan 
atolyeyeke dramayê li dar xist, di dawîya 
atolyeyê de me vê seta pirtûkan li zarokan 
belav kir. Bertekên ku hatine jî heta niha 
baş bûn. Hem malbat hem jî zarok pê 
xweş in ku xebateke bi vî rengî hatiye 
kirin. 

Wêne: Twitter/ SS @EnstituyaKurdi
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

“Astengkirina 344 lînkan li Tirkiyeyê 
hebûna medyaya kurdî xistiye metirsîyê” 
 Botan Times    Adar 03, 2023

Berpirsê Botan Internationalê Murat Bayram 
li ser qedexekirina 344 lînkan ya dadgeheka 
Enqereyê bersiva pirsên Dexîlê Êlyasî da.

Bernameya bi navê Kurd Conectionê li VOA 
Kurdîyê hat weşandin. 

https://youtu.be/j2prF9eiLlo
https://youtu.be/j2prF9eiLlo
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Erdhêj çawa dikare bandorê  
li derûnîya mirovan bike? 
 Werger û berhevkirin: Yonca Sarsilmaz, Edîtorî: Murat Bayram    Adar 01, 2023

Di erdêjê de zêdetirî 50.000 hezar kes mirine. 
Bi deh hezaran kesên ku sax mane jî aniha 
ne mal û ne jî warekî wan heye ji bo mayînê.

Li gorî Dr Rania Awaad, derûnasa klînîkî ya 
li Dibistana Bijîjkî ya Zanîngeha Stanfordê, 
herî zêde bandor li penaberên ji Sûriyeyê yên 
li Tirkiyeyê dijîn bûye.

Dr Rania Awaad dibêje ku ev mirov gelek 
caran ji cih û warên xwe dibin.

Ew kesên ku ji erdhêjê rizgar bûne jî dikevin 
nav hestên bêhêvîbûnê. Ji bo zarokan ev hest 
dikare demdirêj jî bibe.

Yek ji wan jinan ku him mexdurên erdhêjê 
him jî yên şerê ye halê xwe wisa pênase dike:

Piştî ji Sûriyê hatin em tevlî kampan bûn. 
Berê em di meha Sibatê de birin konan û 
îsal jî di meha Sibatê de mala min wêran 
bû û em dîsa di konan de ne. Ji ber vê 
meha Sibatê ji bo min meheke pir zehmet 
e. Ev yek di zarokan de jî xuya bû. Ew jî 
difikirin ku dê ev meh biqede dê her tişt 
baştir bibe.’

Ji nûçeya Berîl Caymazê

Pêvajoya piştî erdhêjê

Erdhêjê bandorên neyînî wekî xemgirî, 
bêxewî, hestên tirsê, guherînan li ser 
derûnîya zarokan dike.

Gelek kes dikarin bi demekî dirêj nekarin 
biaxivin û zikê wan jî biêşî.

Çareserkirina pirsgirêkan çiqasî bi lez be, 
ewqasî bi bandor e.

Her wiha bihîstin û dîtina wêne, vîdeo 
û naverokên medyayî dikare hestên 
dijwartir derbixe holê. Divê ji wan 
agahîyan dûr bikevin.

Pêdîvîyan mexdûrên erdhêjê bi wan kesên 
ku wana fêm bike heye.

Di destpêka Sibatê de li Tirkiyeyê û Surîyeyê 
du erdhêj pêk hatibûn. Armanca ewil a timên 
lêgerin û rizgarkirinê ew bû ku xelkê bi 
lezgînî ji bin kavilan derbixin.

Erdhêjê 23 roj li du xwe hiştin. Êdî lêgerina 
kesên di bin kavilan de gihişt dawîyê. Ji niha 
pê ve êdî welatî dê bi zehmetîyên din re 
rûbirû dimînin. Ji bo wan kesên ku malbat, 
heval, xanî û gelek tiştên xwe yên din di 
erdhêjê de ji dest dane rojên zehmettir dest 
pê dikin.

Li gor nûçeya Middle East Eyeê derûnas 
hişyar dikin ku divê êdî dest bi pêçana 
birînên derûnî bikin. Ji bo vê jî wana bi 
çend pisporên tenduristîya derûnî re li ser 
bandorên veşartî yên erdhêjê axivîne.

Karesatên xwezayî çawa dikarin bandorê li 
travmayên berê bikin?
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 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

WÊNE NÛÇE:  
Jinan starta çalakiyên 8ê Adarê dan 
 Gulistan Korban    Adar 01, 2023

Li bajarê Amedê jinan starta çalakiyên 8ê 
Adarê Roja Jinan ya Cîhanî dan.

Jinên li ber Postaxaneya Derîyê Çîyê li hev 
kombûn ji bo jinên girtî nameyan şandin 
girtîgehan.

Bi sedan zerfên ji aliyê jinan ve hatibû 
komkirin ye bi yek peyamek li ser hate 
nivisîn.

Karta wêneyên 8ê Adarê sembolîze dike jî di 
zerfan de hate bicîhkirin.

Seroka Komeleya Jinê ya Rosayê Adalet Kaya 
dibêje,

Me dîsa dît ku rêxistinbûyina jinan çiqasî 
girîng e. Em îsal jî hîn bi xurtir 8ê Adarê 
pêşwazî dikin.

Jinan piştevaniya xwe ya ji bo jinên mexdurê 
erhêjê jî bi yek dengî anîn ziman.

Her wiha hat gotin ku, ew ê di 8ê Adarê 
de li herêmên erdhejê bi jinan re di nava 
piştevaniyê de bin.

Dîroka 8ê Adarê

 Pîrozkirina 8 adarê weke Roja Cîhanî ya 
Jinan jî di sala 1972an de bi rêxistineke 
mezin ya bi navê “Tevgera Adarê” ya li 
Sidneyê hatibû kirin û destpêkir.

Piştî ku Neteweyên Yekbûyî di 16 kanûna 
1977’an de jî 8 adarê weke “Roja Cîhanî ya 
Jinan” îlan kir.

Ji wê rojê ve di 8 Adarê de li seranserê cîhanê 
jin derdikevin qadan û daxwaza mafên xwe 
dikin.
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    Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023

Di konên erdhêjê de tilîyên boyaxkirî.. 
 Beril Caymaz     Esra Ğayretli / Semsûr    Adar 01, 2023

Di vê pêvajoyê de tişta herî zêde 
bandor li min kir ew bû ku malbateka 
Sûriyeyî naskiriyê van konan bû.

Perwerdekara dildar ên li konan Dîlek Durgun

Tora Rêveberîya Krîzê ya Mafparêz 
a Zarokan a Amedê li Semsûrê ji bo 
zarokên mexdûr yên erdhêjê li cihê 
konan lîstik û atolyeyên çalakiyan ava 
dikin. Ew ji bo derbasbûna travmayên 
zarokan bi dildarî alîkarîya wan dikin.

Dîlek a ku yek ji dehan perwerdekarên 
dildar ên li konan e, ji Botan Timesê re 
axivî.

Yekem tişta em bala xwe didin serî 
ew e ku ka zarok li hev dikin an na. Ji 
ber ku di nav van konan de zarokên 
Kurd, Tirk û Ereb hene. Di warê 
ziman de pirsgirêkên me derdikevin. 
Wextê zarok bi Erebî diaxivîn em 
alîkariyê ji hevalên xwe yên erebî 
zana digirin.
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Zarok zêdetir lîstika 
boyaxkirina tiliya hez 
dikin. Ji ber ku ew bi 
serbestî rengên ku 
dixwazin bikar tînin û 
tiliyên xwe boyax dikin. 
Em tu sînoran nadeynin, 
û ew tişt jî xweşa wan 
diçe.

Li qada konan pir 
şûşeyên peda heye. 
Em bi zarokan re ji bo 
veguhertina wan şûşeyan 
kom dibin û pelîstokên 
curbecur amade dikin.

Em bi zarokan re li qada 
parkê li gorî temenê 
wan lîstikên wekî futbol 
û voleybolê jî dilîzîn. 
Bi vî awayî bi piştgirîya 
malbatên wan re hevl 
didin ku zarokan motîve 
bikin.

Malbatên wan zarokan 
dibînin ku zarokên wan 
kêyfxweş in, piçekî ji 
tirsa erdhêjê dûr dikevin. 
Dê û bavên zarokan tên û 
spasîya xwe li me dikin. 
Dibêjin, tişta ku hûn 
dikin pir baş e. Ji ber ve 
zarokên me di konan de 
namînin. Elbet ev yek jî 
me pir kêyfxweş dike.

Min bi dayikeka Sûriyeyî 
re axivî û wê got ‘Piştî 
ji Sûriyê hatin em tevlî 
kampan bûn. Di meha 
Sibatê de me birin konan 
û îsal jî di meha Sibatê de 
mala min wêran bû û em 
dîsa di konan de ne. Ji 
ber vê meha Sibatê ji bo 
min meheke pir zehmet 
e. Ev yek di zarokan de 
jî xuya bû. Ew jî difikirin 
ku dê ev meh biqede dê 
her tişt baştir bibe.’
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Roja 24emîn ya erdhêjê
 Botan Times    Adar 01, 2023

Ercan, ji ber çend parvekirinên xwe yên 
li ser medyaya civakî bi hinceta “xelkê 
tahrîkê dijminahî û nefretê” dike hatibû 
desteserkirin.

Bahçelî sivakayî li mexdurên erdhêjê kir

Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî di 
serdana xwe ya Elbîstanê de sivakayî li 
mexdurên erdhêjê kir.

Devlet Bahçelî ji sloganên mexduran aciz 
bû û got;

“Hûn nekarin bernameya serokomar 
sabote bikin. Bêdeng bin! de haydê belav 
bin”

Erdhêja di 6ê Sibatê de pêk hat bandor li 10 
bajaran kir.

Di roja 24emîn ya erdhêjê de hejmara kesên 
jiyana xwe ji dest dane jî bilind dibe.

AFADê ragihand ku hejmara kesên di erdhêjê 
de mir derketiye 45 hezar û 89an.

Li gor daneyan mîlyon û 971 hezar kesan jî ji 
bajarên xwe koçî bajareke din kirine.

Prof. Dr Ercan serbest hat berdan

Endezyarê jeofîzîkê û pisporê erdhejê 
Prof. Dr. Ahmet Ercan hat li Meletiyê 
hatibû desteserkirin, hat berdan.
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Roja 23emîn ya erdhêjê
 Beril Caymaz    Sibat 28, 2023

Wî da zanin ku heta niha nêzî 10 hezar 
erdhêjên biçûk çebûne.

Erdhêjê Meletiyê

Duh (Duşemê) li navçeya Yeşîlyurt a 
Meletiyê bi pileya 5.6 erdhêjek pek hatibû.

Bedîh Kişê (29) ku di Apartmana 
Bûxarayê de ji bo eşyayên xwe bigire 
ketibû hundirê, cenazeya wî ji bin kavilan 
hat derxirstin.

Erdhêja Mereşê 23 rojan li du xwe hişt.

Ji ber erdhêjên ku 10 bajaran wêran kir heta 
niha zêdetirî 44 hezar mirovan jiyana xwe ji 
dest dan.

Ji ber erdhêjên li Mereşê biryar hat dayin 
ku heyama bac, belgeyên betalkirina 
heqê, deynê îxracatê bêbelge heta dawîya 
salê bê dirêjkirin.

44 hezar û 374 kesan jiyana xwe ji dest dan

Serokê AFADê Yunus Sezer ragihand ku 
di erdhêjê de 44 hezar û 374 kesan jiyana 
xwe ji dest dan.
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WÊNE NÛÇE: 
Li Amedê tirsa erdhêja Meletiyê
 Botan Times    Sibat 27, 2023

İro (Duşem) erdhêjek bi pileya 5.6 ya li 
Yeşîlyurda Meletiyê çêbû tesîr li Amedê jî 
kir.

Bi sedan kes malên xwe terikandin û berê 
xwe dan cîh û berên vekirî.

Parka Koşuyoluyê ku li rex navçeya 
Baglerayê ye di nava çend deqîqeyande bi 
sedan kes lê kom bû.

“Em di nava fikaran de ne”

Ji wan yek jî jina bi navê Aysel e ku mala 
wê di erdhêja yekem de xisar dîtiye.

Aysel dîyar dike ku wê erdhêja li Meletiyeyê 
çêbû hîskiriye û bi tirs reviyayê vêderê.

“Mala me li taxa Kaynartepeya Baglera 
ye. Xaniyê me jixwe ne saxlem e. Lê ji 
ber tûnebûnê em nekarin derbikevin. 
Wekî ku her roj erdhêj çêdibe em di nava 
fikaran de ne. Ji bo ku em derbikevin 
kon dixwazin, kon jî nadin me.”
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Li bajarê Amedê di erdhêja 6ê Sibatê de 409 
kesan jiyana xwe ji dest da.

7 avahî jî bi temamî xera bû.

Xirabûn û mirinên li Amedê çêbû di nava gel 
de tirsek çêkiriye.

Gelek kesên ku di mala wan xisar tûne ye jî li 
parkê ne.

Xanima bi navê Elfesiya jî tevî zarokên xwe 
bi tirs ji mala xwe derketiye. Li ber dareke 
runiştî û cixara xwe pêxistiye.

Her ciqas derdê wê giran be jî li ser rûyê wê 
kên kêm nabe.

Dema behsa xaniyê xwe dike jî wiha dibêjê;

“Xaniyê min de kolon nîne. Xwediyê xanî 
jî ji me re got. Yên hatin xanî mêzekirin jî 
vê gotin.

Em kirêcîne. Zilamê min nexweşiya dil pê 
re heye. Ka ez ê bikuve biçim. Kon bidin 
me, em ê têkevinê. Lê ew jî bi destê me 
nakeve.”

Elfesiya

Li gorî lêkolînên Midûriyeta Hawirdor û 
Bajarvaniyê ya Amedê heta niha %96ê avahî 
hatine lêkolînkirin. Ji van avahiyan;

74 divê bi lezgînî were hilweşandin.

1737 Zerarek giran dîtiye.

1837 hinek zirar dîtiye.

20.242 Piçek zirar dîtiye.

54,487 Bêxesar e

2584 avahî jî weke ku  
nayên lekolînkirin hatiye tespîtkirin.
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Em hunermend, ji roja pêşiyê ve  
li cihên erdhêj lê çêbûyî dixebitin
 Murat Bayram    Şêrko Kanîwar    Sibat 27, 2023

Dikare motîvasyonê û hêza manewî xurt 
bike.

Muzîk dikare mirov qewîm bike,

Tesîreka pirr xurt a erênî li ser derûnîya 
mirovî dike.

Muzîk berîya her tiştî dikare xwe bi hêsanî 
bigihîne dil û hişê zarokan û tesîreka pozîtîf 
li ser ruhê wan bike.

Ji roja destpêkê ve gelek hunermendên 
kurd; şanoger, stranbêj, lîstikvanên fîlman… 
wek dildarên alîkarîyê hewil didin alîkariya 
mexdûrên erdhêjê bikin. Yek ji wan 
hunermendan Şêrko Kanîwar e.

Piştî 6ê Sibatê erdhêj çêbûyî li gor daneyên 
Neteweyên Yekbûyî herî kêm milyon û nîv 
kes bêmal û hal bûne. Jimara kesên mirîn hêj 
ne dîyar e lê li gor jimarên fermî yên dewleta 
Tirkiyeyê heta niho jimara miriyan ji 44 
hezaran borîye.

Şêrko Kanîwar ji bilî ku mûzîsyenek e, ew 
wek kordînator û dersdarê Zarok Mayê bi 
xebatên xwe yên hînkirina mûzîka kurdî ji bo 
zarokan tê nasîn.

Kanîwarî di vê rewşê de li ser xebatên xwe û 
tesîra mûzîkê bersiva pirsên Botan Timesê 
da.

We çi kir?

Em hema di roja yekem de wekî sazîyên çand 
û hunerê gihîştin herêmên erdhejê.

Bi qasî 9 rojan em tev li koordînasyonên 
belavkirina alîkarîyan bûn. Ji alavdaxistina 
ji TIR’an bigirin heta bi tasnîfkirina alav û 
belavkirina wan a li gund û tax û navendan…

Her wiha ji alîyekî ve jî me hewil da li 
hemû herêman xebata fîzîbîleteyê bikin bo 
çalakîyên hunerî yên zarokan.

Ji ma musicê jî hevalên me bi Tora 
Rêveberîya Krîzê a Mafê Zarokan a Amedê 
re ji 3 rojan carekê diçin Semsûrê û tev li 
xebatên zarokan dibin.

Çi tesîra mûzîkê heye?

Muzîk dikare stresê kêm bike.

Dikare bîra mirovî xurt bike,

Dibe alîkar da ku serî bi xemginîyên xwe re 
derxînin.



 26 

 Nûçegihan    Wergêr    Wêne    Sibat 03, 2023  

Roja 22emîn ya erdhêjê
 Botan Times    Sibat 27, 2023

Wezareta Derve yê Tirkiyeyê ragihand ku 
Wezîrê Derve yê Misrê Samî Şukrî dê îro 
serdana Tirkiyê bike.

Li Semsûrê erdhêj 

Li navçeya Serêgolê ya ser bi parêzgeha 
Semsûrê îro bi hêza 5 pile erdhejek çêbû.

Herî kêm 188 kes hatin girtin

Pêvajoyên hiqûqî yên ji bo taşeronên ku li 
herêma erdhejê înşeatên wan xera bûne 
berdewam dikin.

Hejmara gumanbarên hatin girtin derket 
188an.

Erdhêja Mereşê 22 rojan li du xwe hişt.

Erdhêja ku 10 bajaran wêran kir heta niha 44 
hezar zêdetirî mirovan jiyana xwe ji dest dan.

Erdogan ji Semsûriyan got, “heqê xwe 
helal bikin”

Serokomar Erdogan li Semsûrê li ser 
kembûna xebatên rizgarkirinê axivî.

Erdogan got, “Di rojên ewil ên piştî 
erdheja Semsûrê,em nekarîn karên ku me 
dixwest em bikin. Ez i gelê Semsûrê helalî 
dixwazim.”

Wezîrê Navxwe yê Misirê piştî 10 salan 
serdana Tirkiyeyê dike.
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