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JI EDÎTOR

Xwendevanên hêja, bi hejmara nehê ya  Şemamokê carek din merheba.  

Hejmara di destê we de, ji mijarên cotmeh û sermawezê pêk tê. Herçiqas me 

berê jî dabe aşkere kirin ku em dixwazin di dawîya her hefteya yekem ya her 

mehê de hejmarên nû bigihînin we, em di vî warî de biserneketin û mixabin carna 

bi derengî derdikevin pêş we. Lewma jî şûna ku kovar bi naveroka xwe cîh bide 

pêşveçûnên mehekê, ji ber ku mijar aktuelbûna xwe winda nekin carna babetên 

du mehan tê de cîh digirin. 

Li Berlînê her du mehên derbasbûyî hem ji alîyê çalakîyên protesto û bîranînan 

ve û hem jî ji alîyê çandî û hunerî ve dewlemend bûn. Koma şanoyê Teatra Sî, bi 

du lîstikên Anton Çehov yên bi navê 'Hirç û Xwezgînî' derketin pêş şanohezên 

kurd yên Berlînê. Ji hêla din ve, Koma Reqsê ya Mezopotamyayê bi pêşkêşîyek 

serkevtî jîyana balerîna kurd Leyla Bedirxanê anîn ser dikê Berlînê. Şayanî gotine 

ye ku her du lîstik jî gelek hatin ecibandin û derkete meydanê ku hunerhezên kurd 

yên Berlînî di vî warî de tî û birçî ne.     

Ji hêla din ve, kovara me Şemamok, ji ber xebatên xwe yên çapemenîyê ku ev 

bû nêzîkî salekê ye xizmetê dide kurdên Berlînê hat xelatkirin. Şandeya Wezareta 

rewşenbîrî û lawan ya Herêma Kurdistanê ku bi boneya 'Werzên kultura kurdî' 

li Berlînê bû, tevî gelek nivîskar, rojnamevan û rewşenbîran xelatek da edîtorê 

kovara me jî. Em jî li ser navê kovarê dixwazin spasîya xwe li wezareta rewşenbîrî 

û şandeyê bikin. 

Heta hejmarek din her şad û bextewar bin.

YADO CIWAN
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KURDÊN BERLÎNÊ JI BO 1'Ê SERMAWEZÊ ROJA                  

K
urdên Berlînê, bi boneya 1ê sermawezê roja navnetewî ya azadî û jinûveavakirina Kobanê meşîyan. 

Çalakîya ku di bin pêşengîya PYD şaxê Berlînê de pêkhatî, li meydana Alexanderplaztê destpêkir û 

heta Potsdamerplaztê domîya. Li Alexanderplatzê axavtvanan bal kişandin ser berxwedana Kobanê 

ya li hember ISISê û dengvedana wê ya li seranserî cîhanê. Di çalakîyê de hate xwestin ku ji bo jinûveavakirina 

Kobanê cîhana navnetewî piştgirî û alîkarîya xwe berdewam bike. Di pêvajoya meşê de hate ravekirin ku 

xwedîderketina li Kobanê, di heman demê de xwedîderketina li mirovahîyê ye û piştgirîya Tirkiyê dide ISISê 

bi zimanekî tund hate şermezarkirin. Şayanî gotinê ye ku di meşê de gelek almanan jî piştgirî dan çalakîya 

kurdan.
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01.11.2015          NAVNETEWÎ YA KOBANÊ MEŞÎYAN                  
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LI BERLÎNÊ ŞAHÎYA KOBANÊ

Ş
andeya ku bi hevkarîya dezgehên kurd 

û alman berîya 5 mehan li Kobanê 

avakirina navendek tendurîstîyê dabûn 

ber xwe, di dema hatî plankirin de, ev avahî 

qedandin û bexşandin Kobanê. Navenda 

tenduristîyê, di roja ku qedîyayî de, bû sedem 

ku xebatkar û hevkarên vê projeyê li buroya 

HDP ya Berlînê ku li navnîşana Muskauerstr. 

44ê de cîh digire, civîneke agahdarîyê 

lidarbixin û bi şahîyekê serkevtina xwe pîroz 

kirin.  Di şeva şahîyê de fîlmeke ku pêvajoyên avakirina 

navenda tendurisîtyê dida nîşandin hate temaşekirin û 

bi muzîk û reqsê pîrozbahî bi encam bû. Dezgehên ku di 

avakirina projeyê de piştevanî kiribûn û ji bo çalakîya şahîyê 

hatibûn vexwendin ev bûn: Solidaritäts- und Förderverein 

Gesundheitszentrum Kobanê, Solidaritätskomitee für 

den Wiederaufbau von Kobanê, PYD-Berlin, AGIF, 

Navdem, kurdischer Elternverein Yekmal, Kurdistan 

Solidaritätskomitee, MLPD, Solidarität International û HDP-

Berlin.

                                                                   Wêne: Denis Bauer

20.11.2015
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SEROKÊ GIŞTÎ YÊ PAK'Ê MUSTAFA ÖZÇELİK                    

D
i civîna ku di bin navê ''Rewșa sîyasî ya bakurê 

Kurdistanê û helwesta PAKê'' de li avahîya 

'Dersim Kulturgemeinde Berlin' pêkhatî de, 

endamên meclîsa PAK'ê, komîteya Almanyayê û gir-

seyek gel amade bûn. Serokê Giștî yê PAK'ê Mustafa 

Özçelik, li ser bernameya partîyê, sîyaset û xebata wê 

agahîyên berfireh da beșdaran. 

Di konferansa ku ji alîyê endamên Meclîsa PAKê û 

komîteya rêxistinê ya Almanyayê ve hatibû  organîzekirin 

de, ji başûrê Kurdistanê nûnerên PDKyê, nûnerên 

partîyên din, sîyasetmedar û rewşenbîrên kurd yên li 

Berlînê dijîn amade bûn. 

Serokê Giştî yê PAKê Mustafa Özçelik, di axavtina xwe 

de diyar kir ku valahîyeke sîyasî li bakurê Kurdistanê 

heye û divê partîyên ku xeta wan nêzîkî hevûdin in bibin 

yek, heger nikaribin bibin yek jî, divê têkilîyeke maqûl di 

navbera xwe de çêbikin. 

Li ser pirsa beşdarekî ku çima hewil nadin kanalek 

televizyonê vekin jî Özçelik da zanîn ku ew hîn xwe ji hêla 

kadroyan ve amade nabînin û ji bo vê yekê hewcedarîya 

wan bi demê heye. 

Özçelik, li ser daxwaza mêvanekê di derheqê xwe de 

jî hin agahî dan û rave kir ku ew ji kevneşopîya DDKD 

û Pêşengê tê, wek endezyar xebitîye û carna dema ji 

karê sîyasetê fersend dibîne vî karî didomîne, zewicîye, 

zarokên wî hene û li Amedê dijî. Civîn, dûre bi pirs û 

bersivan qasî du saetan berdewam kir. 



Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E

Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E 9COTMEH-SERMAWEZ / OKTOBER-SEPTEMBER  2015 

16.11.2015          LI BERLÎNÊ PARTÎYA XWE DA NASÎN
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ŞÊRKO EMÎNÊ 10 SALÎ DI TEKWANDOYÊ DE XELATA DUWEMÎNTÎYÊ WERGIRT

Ş
êrko Emînê kurê parêzer Celal Emînê kurdê ji 

rojavayê Kurdistanê, di kûpaya tekwandoyê ya 

navnetewî de pileya duwemîntîyê bi dest xist. 

Şêrko Emîn (Shirkouh Amin), di hawîrkana tekwandoyê de 

ku di 31ê cotmehê de li Berlînê pêkhatibû, performanseke 

serkevtî nîşan da û di kategorîya temenên ciwanên xwe 

de bû duwemîn.

 

Şêrko Emînê ku ev bû salek û nîv e tevî malbata xwe 

li Berlînê dijî, di encama hawîrkanê de bawername û 

madalyayek wergirt. 

Şêrko Emînê ku niha li Berlînê diçe pola 5an ya Spreewald 

Grundschuleyê, li ser xelatwergirtinê hestên xwe wiha bi 

me re parve kir: 

"Gelek kêfxweş im. Dema ku min xelat wergirt, çawa 

ku bifirim ewqas şad bûm. Ezê vê werzîşê heta dawîyê 

bidomînim û armanca min ewe ku careka din pileya 

yekemîntîyê bi dest bixim."

Xortê kurd Şêrko Emînê ku di "Internationaler Taekwondo 

Cup 2015 Berlin" de deng vedayî, di heman demê de, 

dikare Keyboardê bikarbîne û diçe kursa wênesazîyê jî. 
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15.11.2015

MECLÎSA HDP'YÊ YA BERLÎNÊ CIVÎYA

M
eclîsa Platforma HDPê ya Berlînê, piştî hilbijartinên 1ê sermawezê  civînek pêk anî.  Civîna ku bibîranîn 

û rêzgirtina salvegera 78.mîn ya şehadeta Seyîd Riza û hevalên wî destpêkirî, bi bijartina dîwanê, 

nirxandina encamên hilbijartinê û karûbarên ku di vê çarçoveyê de li Berlînê hatî kirin berdewam kir.  

 

Di civîna ku li avahîya DGB ya Wittenbergplaztê çêbûyî de, ji bilî nirxandin û kêmasîyên di pêvajoya derbasbûyî 

de hatî jîyandin, herwiha li ser xurtkirina rêxistinbûyînê hate sekinandin û pêşnîyarên ku di vî warî de hatî 

pêşkêşkirin hatin guhdarîkirin. 

Di civînê de, ji bilî endamên meclîsê, parlamenterê Die Linke'yê Hakan Taş, yê Die Grüne'yê Dr. Turgut Altuğ, 

Serokê Civaka Elewîyên Berlînê ango Cemxaneya Berlînê Halit Büyükgöl, berendamê HDPyê yê Eskişehirê 

Barış Sulu jî li vê derê amade bûn û axavtin kirin. Ji bo nirxandina pêşnîyarên ku li vê derê hatî kirin û 

hilbijartina dezgeha rêvebir, biryar hate girtin ku di 13yê çileya pêşîn de civînek din bê lidarxistin.



Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E

Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E 13COTMEH-SERMAWEZ / OKTOBER-SEPTEMBER  2015 



Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E

Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E14 COTMEH-SERMAWEZ / OKTOBER-SEPTEMBER  2015 

HAKAN TAŞ

EINE SCHLECHTE WAHL

A
m 1. November 2015 

ging der blutige und 

schwierige Wahlkampf 

in der Türkei zu Ende. Die 

Wahlergebnisse sind äußerst 

ernüchternd ausgefallen. Die 

HDP hat den Einzug ins Par-

lament nur knapp geschafft. 

Der Wahlerfolg vom 7. Juni 

2015 konnte heute leider nicht 

wiederholt werden. Der Wahl-

kampf war geprägt von Plün-

derungen, Anschlägen und 

Einchüchterungsversuchen. 

Selbst am Wahltag berichte-

ten die Wahlbeobachter von 

einer enormen militärischen 

Präsenz, maskierten Polizisten 

und ständigen Stromausfällen. 

Nachdem Erdogan den 
Anschlag auf das sozialistische 
Jugendcamp in Suruc dazu 
genutzt hatte, den Kampf gegen 
die Kurden wieder aufzunehmen, 
wurde die HDP im Rahmen des 
Wahlkampfes zur Zielscheibe 
erklärt. Der Anschlag in Ankara 
mit mehr als hundert Toten 
war schließlich der traurige 
Höhepunkt des Wahlkampfes. 
Die HDP beschloss, alle 
Kundgebungen zum Schutze 
ihrer Anhänger abzusagen. 

Der Despot scheute sich 
in diesem Wahkampf auch 
nicht davor, die Medien 
mit einer unvergleichlichen 
Kampagne gleich zu schalten. 
Regierungskritische Sender 
und Zeitungsverlage wurden in 
den letzten Wahlkampfwochen 
sogar von Regierungstruppen 
gestürmt.

Die Hetzkampagne gegen 
den Hauptgegner der AKP 
wurde auch politisch-juristisch 
umgesetzt. Tausende HDP-
Aktivisten befinden sich derzeit 
in Arrest. Selbst Bürgermeister 
und Abgeordnete wurden 
festgenommen. Doch warum ist 
die HDP der Hauptgegner des 
AKP-Regimes?

Die HDP ist die einzige Partei, die 
eine wahrhafte gesellschaftliche 
Alternative zur AKP-Regierung 
augzeigt. Sie ist die einzige Partei, 
die unnachgiebig ihren Wunsch 
nach Frieden und Brüderlichkeit 
trotz blutiger Anschläge auf die 
eigenen Aktivisten zum Ausdruck 
bringt. Durch den fulminanten 
Wahlsieg im Juni hat die HDP 
die Ära der AKP-Alleinherrschaft 
beendet und konnte das 
Präsidialsystem á la Erdogan 
verhindern. Das Wahlsystem der 
Türkei bevorzugt regional starke 
Parteien. 

Da sowohl die CHP, als auch die 
MHP im Osten der Türkei nahezu 
keine Rolle spielen, nimmt 
die HDP in den kurdischen 
Gebieten insbesondere der HDP 
zahlreiche potenzielle Mandate 
weg. Umgekehrt formuliert: 
Das Scheitern der HDP an der 
undemokratischen 10-Prozent-
Hürde würde zur Folge haben, 
dass ein Großteil der Mandate 
an die AKP übergehen würde. 
Deshalb hat das AKP-Regime 
alles daran gesetzt, die HDP 
zu kriminalisieren, um einen 
möglichen Wahlerfolg zu 
verhindern.

Trotz und gerade wegen dieser 
widrigen Umstände hatte ich 
auf eine eindeutige Reaktion 
der Bevölkerung gehofft. Leider 
hat die HDP mehr als zwei 
Prozentpunkte verloren. Die AKP 
hingegen konnte im ganzen Land, 
insbesondere in den von der HDP 
dominierte Gebieten, Zugewinne 
verzeichnen. Sie hat die absolute 
Mehrheit wiedererlangt und wird 
in Zukunft wieder alleine regieren.

Das bedeutet, dass die 
Repressionen zunehmen werden, 
Oppositionelle in Zukunft leichter 
eingesperrt werden und der Weg 
zu einer rechtskonservativen 
Diktatur fortgesetzt wird.

Erfreulicherweise hat die AKP die 
verfassungsgebende Mehrheit 
durch den Wiedereinzug der 
HDP verfehlt. Somit kann das 
Erdogansche Präsidialsystem 
nicht ohne eine Volksbefragung 
eingeleitet werden. Mich 
persönlich freut zudem, dass 
die HDP deutschlandweit 
zweitstärkste Partei geworden ist 
und in Berlin fast 20 Prozent aller 
Stimmen auf sich einen konnte. 
Trotz der kleinen Lichtblicke bleibt 
der Wahlabend enttäuschend.

Ich hoffe, dass die türkischen 
Wählerinnen und Wähler die 
ablehnenswerten politischen 
Ziele der AKP-Regierung 
zügig erkennen und ihr bei 
nächster Gelegenheit das 
ausgesprochene Vertrauen 
entziehen und sich für eine 
moderne und soziale Alternative 
entscheiden.
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LI BERLÎNÊ WERZÊ KULTURA KURDÎ BIRÊVEÇÛ

B
erpirsê desteya kargêr yê 

mekteba siyasî yê Yekîtîya 

Nîștimanî Kurdistan (YNK) 

Mele Bextîyar, di çarçoveya werzê 

kultura kurdî de li Berlînê bû. Di sa-

lona parlementoya eyaleta Berlînê 

( Abgeordnetenhaus ) de, werzê 

kultura kurdî lidarket. Bi amade-

bûna xwedîyê dezgeha çavdêr û 

berpirsê polîtburoya YNKê Mela 

Bextîyar, herwisa bi beșdarîya hej-

mareke rewșenbîr, nûnerên sazîyan 

û polîtîkvanê  kurd û alman civînek 

pêk hat. 

Di destpêkê de sîyasetmedarê kurd 

û parlementerê berê yê Berlînê 

Giyasetîn Sayan, gotarek pêşkêş kir 

û diyar kir ku dezgeha çavdêr wê du 

rojan werzê xwe li Berlînê bidomîne û 

hin kesayetî û rewşenbîran xelat bike. 

Yek ji wan jî, dostê gelê kurd, nivîskar, 

helbestvan û rexnegirê alman Volker 

Braun e ku dê bi medalîyeke zêrîn bê 

xelatkirin.    

Parlementere  partîya çep Die 

Linkeyê Hakan Taş jî bi navê partiya 

xwe axavtinek pêşkêş kir û qala 

serborî û destkeftên kurdan yên di 

dîrokê de kir. 

Taş, behsa raperînên Mehmûd 

Berzencî, Şêx Seîde Pîran, Qazî 

Mihemed, Mala Bedirxanîyan, 

Mele Mistefa Barzanî kir; xebat û 

berxwedana kurdan, destkeftên 

Başûr, Bakûr û Rojava kir û 

herwiha got, berxedana pêşmerge 

û şervanên kurd ya li dijî ISISê 

kir,  li ser navê cîhanê vî şerî didin 

meşandin. 

Piştre Mele Bextîyar axivî û 

di destpêkê de spasîya gel 

û hikûmeta Almanyayê ji bo 

piştevanî û alîkarîya dayî nîşandin 

kir.  Mele Bextîyar, da zanîn ku 

Almanya hem alîkarîya penaberan 

dike û hem jî çek şandine Herêma 

Kurdistanê. Bextîyar, herweha 

spasî li rewşenbîr û nivîskarên 

alman jî kir ku bi helwestên xwe li 

gel Kurdistanê rawestîyane. 

Volker Braunê nivîskar, helbestvan 

û rexnegirê alman jî gotareke kurt 

pêşkêş kir û beşek ji helbestek 

xwe xwend; behsa dostanîya xwe 

û gelê kurd kir. Braun, ji bilî vê da 

zanîn ku dem dema Kurdistaneke 

serbixwe ye. 

Şayanî gotinê ye ku Volker Braun 

di 01.11.2014an de helbestek li ser 

berxwedana Kobanê nivîsandibû û 

tê de gotibû ku dê Kobanê nekeve 

û jinên ku şer dikin qehreman in. 

Ji hêla din ve, Mele Bextîyar, di 24ê 

mehê de jî bi bêşdarîya girseyeke 

qerebalix li salona Rosa Luxemburg 

Stiftungê civînek berfireh çêkir. Mele 

Bextîyar, li vê derê bi dorferehî li ser 

pirsgirêkên Herêma Kurdistanê 

gotarek pêşkêş kir û dûre jî bersiv 

da pirsên çapemenîyê û mêvanan.   

                                 Çavkanî: AAN
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01.11.2015

Li Navenda Kurdî-Kurdisches Zentrum-ya 

Berlînê, ji bo sersaxîya dayîka Dr. Ferset Rojbeyanî 

gelek nas, dost û hevalên malbatê li hev civîyan.  

Dayîka Dr. Ferset Rojbeyanî, Zekîye Salih Îsmaîl 

ku di heman demê de xesûya xanima Evîn Dîzeyî 

ye, di mêjûya 25.10.2015ê de çûbû ser heqîyê.  

Di kombûna sersaxîyê de, endam û şexsîteyên 

naskirî yên partîyên başûrê Kurdistanê amade 

bûn û sersaxî li Dr. Ferset Rojbeyanî kirin. 

Dr.Ferset Rojbeyanî, ev bû demeke dirêj e li 

Berlînê dijî; ji bo çand û wêjeya kurdî xizmetek 

mezin kiriye, demekê li Hewlêrê û niha jî li 

zanîngeha Potsdamê mamostetîyê dike. 

LI 'NAVENDA KURDÎ' KOMBÛNA SERSAXÎYÊ  
YA JI BO DAYÎKA DR. FERSET ROJBEYANÎ
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R
êvebirê KOMKAR yê Berlînê Fevzî Aktaşê ji Koçgirîya Sêwazê ye û ev bû 

25 sal e bêrawestan karê xwe bi awayeke serkevtî dimeşand, peywira 

xwe spart ciwanan. Aktaşê ku dest ji erka xwe ya rêveberîyê berdayî, ji 

kovara me re da zanîn ku ewî di gelek waran de her hewil daye, ji bo ku KOMKAR 

Berlîn ji bo dezgehên kurd bibe mînakek serfiraz çi ji dest hatîye xwe daye ber û 

destjêberdana wî ya ji rêveberîyê, nayê wateya destjêberdana kar û divê ev yek 

weke spartina alê ya ji bo ciwanên xwedî behremend bê fêmkirin. 

Fevzî Aktaş, bi berdewamî anî ziman ku divê rêxistinên kurd derîyê xwe ji bo keç 

û xortên jêhatî heta dawîyê vekin û piştgirî bidin wan, lewra ji bo dezgehîbûn û 

profesyonelbûnê hewcedarî bi vê helwestê heye. Aktaş, bi berdewamî diyar 

kir ku bi vî awayî civaka kurd ya li dîyasporayê dikare hîn xurttir bibe. Aktaş, li 

peyamên xwe wiha didomîne: ''Rêxistinên kurd çiqas xurttir bibin û bawerîya wan 

ya li xwe çiqas zêdetir bibe, dê ev yek rê li ber tirkîbûnê û Tirkîyetîbûyînê bigire. 

Heger di vî varî de bisernekevin, dê piştî ewqas sal, ked, têkoşîn û cangorîyan 

nasnameya xwe winda bikin. Di rêveberîya KOMKARê de armancê min her ew bû 

ku dezgehên kurdî û civaka kurd, nexasim jî ciwanên kurd yên xwedî behremend 

bêne destekkirin û derfet ji bo wan bê pêşkêşkirin. Ez  bi dilxwazî peywira ku 

min heta niha dimeşand, dispêrim kadroyên ciwan yên nû. Ezê, ji îro pê ve jî, bi 

awayeke aktîv hem piştevanîya KOMKARê û hem jî ya civaka kurd bikim.''

Aktaş, di derbarê xebatên ku heta niha di bin banê KOMKARÊ de meşandî jî van 

agahîyan dide me: ''Min di xebatên xwe de; di peydakirin û qezençkirina endaman 

û personelên din yên ji bo KOMKARê de, hewil da ku ji her çar parçeyên Kurdistanê 

kes cîh bigirin. Dibe ku li Kurdistanê sînorên dagirkeran hebin, lê diviyabû di nav 

xebatên me de ev sînor bihatina rakirin. Me ti cudabendî neêxist nav bakurî, 

başûrî, rojavayî û rojhilatîyan û çi ji destê me hat, me derfetên xwe pêşkêşî wan kir 

û derîyên xwe heta dawîyê vekirî hişt. Jixwe, îro dema em li endam û xebatkarên 

dezgeha xwe, KKH e.V, dinêrin, ev yek bi hêsanî tê dîtin.''   

  

Fevzî Aktaş, bi boneya berdana erka rêveberîya KOMKAR Berlînê, bi zimanê almanî 

daxuyanîyek li rayagiştî û çapemenîyê belav kir. Em jî wek kovara Şemamokê di 

kar û xebatên nû yên birêz Fevzî Aktaşî de serkevtinê dixwazin, ji destpêkê ve, ji bo 

piştgirîya dayî kovara me spasîyên xwe pêşkêş dikin û daxuyanîya wî ya têkildar 

diweşînin.

RÊVEBIRÊ KOMKAR YÊ BERLÎNÊ FEVZÎ AKTAŞ PEYWIRA XWE SPART CIWANAN 

E
in Lebensabschnitt für Kurden 

bei Komkar /KKH e.V. 

Mehr als 25 Jahre als kurdischer Aktivist 

und davon 20 Jahre für den KKH e.V. als 

Verantwortungsträger! 

Wenn man von 1991 bis 2015, also mehr als 

25 Jahre sowohl als Mitglied (1991-1995), 

als auch auf Führungsebene beim KKH e.V 

(1995-2015) sehr aktiv war und bei vielen 

Entwicklungen mitgewirkt hat, dann sollte 

man davon berichten.  Es ist mir ein Anliegen, 

die Erfahrungen,  die ich gemacht habe 

weiterzugeben um anderen, die den gleichen 

Weg gehen oder noch gehen werden, Mut zu 

machen.

Ich bin Ende Januar 1991 als Student nach 

Deutschland gekommen und habe durch 

meinen Onkel im September 1991 mit 

dem Volkstanzkurs bei KKH e.V./Komkar-

Berlin  angefangen.  Die politische Situation 

war zu dieser Zeit (wie heute leider wieder) 

wegen dem 2. Golfkrieg sehr dramatisch. 

Es gab Mahnwachen, Demonstrationen und 

Veranstaltungen, die auf die Verfolgung der 

Kurden aufmerksam machten. Da mein Onkel 

politisch aktiv und im kurdischen Zentrum 

tätig war, habe auch ich begonnen mich zu 

engagieren.

In der Zeit von 1991 bis 1994 war ich im 

kurdischen Zentrum ehrenamtlich für 

die Fußballmannschaft tätig, habe bei 

Straßenfesten mitgeholfen und beim Aufbau 

der Bibliothek im kurdischen Zentrum 

mitgewirkt. 

Als ich im Kurdischen Zentrum Mitglied war, 

war ich parallel auch für Komkar tätig. Für die 

prokurdischen Zeitungen Azadi, DengeAzadi 

und Hevi hatte ich als Korrespondent Artikel 

aus Berlin  geschrieben. Mein erster Artikel 

handelte von einem Dokumentarfilm über den 

iranischen Kurden „Sercava“. 1993 -1994 habe 

ich die Entwicklungen zum Mykonos-Attentat 

auf die iranischen Kurden intensiv verfolgt und 

detailliert davon berichtet. 

In der Zeit zwischen 1992 und 1998 war ich 

beim offenen Kanal, von 1991bis 1995 war 

ich für Komkar ohne Mitgliedschaft tätig. Im 

Jahr 1995 wurde ich Mitglied des Kurdistan 

Kultur- und Hilfsvereins e.V. und wurde in 

demselben Jahr in den Vorstand gewählt. 

Die Jahre bis 1998 betrachte ich heute als 

meine Lehrjahre: Ich arbeitete vor allem in der 

Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und wirkte an 
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den Veranstaltungen mit.

Danach übernahm ich die Verantwortung für die 

Verwaltung der Projekte. Bis zu diesem Zeitpunkt 

verfügte der KKH e.V. über 12 Mitarbeiter in 

drei Projekten (Projekt Berufsorientierung für 

Flüchtlingsfrauen, die Kita Helin mit 23 Kitäplätzen 

und die Sprachkurse über den Sprachverband).

Für die Verwaltung gab es keinen festen 

Mitarbeiter.  Wir hatten damals Azubis, 

Wehrdienstleistende oder Praktikanten. Mit 

diesen teils sehr engagierten und fitten Menschen 

habe ich angefangen,  neue Projekte aufzubauen 

und Bestehendes zu erweitern. Als wir die Stelle, 

die durch das Bezirksamt finanziert wurde, retten 

wollten und verschiedene Initiativen ergriffen 

haben, um ein Projekt in der berufliche Bildung zu 

beantragen, sagte die damalige Bürgermeisterin 

von Kreuzberg Frau Rheinhauer  sinngemäß 

„Ihr seid nicht eine Einrichtung, die berufliche 

Projekte umsetzen kann“. An dem Tag habe 

ich mich entschieden, mich und den Verein für 

diesen Bereich zu qualifizieren: Unser Verein sollte 

eine verlässliche und qualifizierte Einrichtung 

sein. Er sollte von einem Heimatverein zu einem 

politischen Bildungsverein erweitert werden. Wir 

wollten nicht mehr nur für Kurden sondern für 

alle Migranten Hilfe anbieten.  Alle sollten wissen, 

dass kurdische Einrichtungen  in der Lage sind 

qualifizierte Hilfe zu leisten. Mein Ziel war es dabei 

den Verein auf Projektebene zu strukturieren, zu 

festigen und finanziell zu sichern.

Ich habe 5 Jahre lang morgens Sprachkurse 

gegeben und nach den Kursen ehrenamtlich  die 

Vereinsarbeit gemacht, neben der Verwaltung und 

der Entwicklung des Vereins betraf das auch die  

politische Arbeit.

 Ich wollte eine kurdische Organisation in Berlin 

zu mitaufbauen, die als Stimme der Kurden 

wahrgenommen wird, die in dieser Stadt als 

große Migrantenorganisation ein Gewicht hat. 

Türkische Organisationen haben eine gute 

Lobby, sind in vielen Parteien vertreten und sind 

durchaus meinungsbildend. Das müssen wir 

ebenfalls erreichen, damit unsere Interessen 

wahrgenommen werden. Außerdem wollte ich 

erreichen, dass Kurden einen starken Verein und 

Verband haben, bei dem sie arbeiten können. 

Wir müssen für Kurden qualifizierte attraktive 

Arbeitsplätze schaffen, unsere Jugendlichen 

fördern und ihnen Möglichkeiten bieten sich zu 

entwickeln. Auch das ist politische Arbeit.

Ich habe intensiv versucht, mich im sozialen 

Bereich zu qualifizieren, Erfahrungen zu 

sammeln und Netzwerke zu erweitern. Erste 

Erfolge waren kleinere Projekte, die bewilligt 

wurden. Dann wurden wir immer erfolgreicher. 

Der Verein entwickelte sich und wuchs. Viele neue Projekte wurden bewilligt, die 

Integrationskurse kamen und wir konnten eine weitere Kita eröffnen. Die Öffentlichkeits- 

und Gremienarbeit, die Pflege und der Ausbau des Netzwerks und die Verfolgung des 

sozialen und politischen Geschehens haben endlich ihre Früchte getragen. 

Um die Anforderungen an eine wachsende Organisation zu erfüllen, braucht man 

qualifiziertes Personal. Es war mir aber wichtig besonders in unsere motivierten 

Landsleute (die auch kaum Arbeits-, bzw. Ausbildungsmöglichkeiten hatten) zu   

investieren. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern nicht, dass sie unsere politischen 

Anhänger werden. Wichtig ist, dass sie den Kurden und der Organisation gegenüber 

loyal sind und gute Arbeit leisten. Die Menschen, die bei uns arbeiten und etwas leisten 

wollten, wurden von uns gefördert und ihnen wurden Türen geöffnet, damit sie sich 

entfalten und qualifizieren konnten. Wenn man einen Blick auf unsere Mitarbeiter wirft, 

dann kann man sehen, dass Viele bei uns ihre Ausbildung absolviert haben oder sich 

beruflich etabliert und qualifiziert haben. 

In den letzten Jahren haben wir als Verein Vieles geplant und Einiges umgesetzt. Wir sind 

natürlich immer noch nicht fertig. Als funktionierender und lernender Betrieb muss man 

sich immer verbessern und neue Ziele festlegen, sowohl im sozialen und politischen als 

auch im Bildungsbereich. 

Meinen Nachfolgern möchte ich auch noch folgende wichtige Erkenntnis mitgeben: Der 

Erfolg dieses Vereins beruht auf Menschen. Sie verdienen als Mitarbeiter, Mitglied oder 

nur Sympathisant Wertschätzung und Respekt. Um  erfolgreiche und vertrauensvolle 

Beziehungen aufbauen, muss es möglich sein wertschätzende Kritik zu äußern und 

dadurch auch zu motivieren. Nur dadurch kann eine Gemeinschaft, ein Verein oder ein 

Team vorangebracht werden. 

Ich habe für meinen Verein mit Herz und Begeisterung gearbeitet und Vieles geschafft. 

Wie jeder Mensch habe ich in den zwanzig Jahren als Geschäftsführer Fehler gemacht 

und vielleicht einige Menschen enttäuscht. Bei den neuen Initiativen und Projekten 

hat mich unsere KKH-Vorstände  und unser Dachverband „Der Paritätische“ sehr 

unterstützt, daher bedanke ich mich ganz herzlich bei Dr. med. Güler, Servet Disci, 

Mediha Lindner, Ferial Hajo,  Prof. Barbara John, Herrn Meininger, Frau Bodrow, Frau 

Pelkhofer-Stamm und Herrn Spöhr.

Ich freue mich, dass ich die Geschäftsführung in einem guten Zustand an den jungen 

kurdischen Führungsnachwuchs übergeben kann. Ich wünsche ihnen viel Erfolg, 

Ausdauer, Glück und eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand, Personal und den 

Mitgliedern. Ich werde ehrenamtlich dem KKH e.V.  immer zur Seite stehen und die 

Kurdische Community weiterhin unterstützen.  Ich danke allen für die Zusammenarbeit 

und Unterstützung.  
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14.11.2015

78.MÎN SALVEGERA ÇÛYÎNA SÊDARÊ YA SEYÎD RIZA  
Û HEVALÊN WÎ NEHATE JIBÎRKIRIN

D
i 78.mîn salvegera dardakirina 
rêberên serhildana Dêrsimê, Seyîd 
Riza û rêhevalên wî de, li Berlînê 

meşeke meşaleyî hate lidarxistin. Di 
meşa ku li Anhalter Bahnhofê destpêkirî 
de, ji bo bîranîna pakrewanên komkujîya 
Dêrsimê ku heta sala 1938ê domîyabû, 
rêz hate girtin û mûm hatin vêxistin.  
 
Di axavtinên li vê derê hatî kirin de, bi heyranî 
helwesta Seyîd Riza ya li hember dijminên 
gelê kurd dayî nîşandin hate bibîranîn.  
 
Herweha di pankartên hatî hilgirtin de hate 
xwestin ku tevî ya Seyîd Riza, cihê gorên 
rêberên kurd yên çûbûn sêdaran bêne 
aşkerekirin. Piştî bibîranîn û axavtinan, 
girseya gel, ber bi balyozxaneya tirk ya li 
Tiergartenstr yê ve meşîya û çelengeke reş 
danîn ber derê avahîyê.   
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TÎMA FUTBOLÊ 'FC ROJAVA' HAT DAMEZIRANDIN

C
iwanên rojavayê Kurdistanê li Bêrlînê tîmeke sporê ya bi navê 'FC ROJAVA' damezirandin. 

Tîma ku ji 30 ciwanên ji rojavayê Kurdistanê pêk tê, li Berlînê di bin navê 'FC ROJAVA' de taximek 

futbolê ava kirin. 

Ciwanên ku di tîmê de cîh digirin, ji kovara me re ragihandin, bi boneya ku ew bên cem hev; nav û hebûna 

ciwanên rojavayê Kurdistanê bidin bihîstin, tîmeke werzîşê ya futbolê ava kirine û dixwazin valahîya ku di vî warî 

de heyî ji hêla xwe ve dagirin. 

Rêvebirên tîma FC ROJAVA, dan zanîn ku, di demên dawî de gelek ciwan ji rojavayê Kurdistanê hatine Berlînê 

û di nav wan de gelek kesên ku ji werzîşê hez dikin hene. Lewra jî  ew dixwazin bi awayekî bên cem hev û 

sedem ji damezirandina vê tîmê jî ewe ku ji bo vê daxwazê bibin bersivek. 

Rêvebirên tîmê bi berdewamî diyar kirin ku, tîma wan ne tenê di warê werzîşê de çalak e û herwiha radigandin 

ku ew ji bo çalakî û hewcedarîyên rojane yên penaberên nû hatî jî amade ne.  

Ciwanên FC ROJAVA avakirî, ji kovara me re diyar kirin ku ew bi saya vê tîmê tên cem hev, li ser pirsgirêkên 

welêt danûstandinan pêk tînin û ji bo ku dengê têkoşîna li rojavayê Kurdistanê hîn bilindtir bikin di nav tevgerê 

de ne. 

Endamên FC ROJAVA, her şemî li 'Navenda Ciwanên Rojava' tên cem hev, civînên xwe lidardixin û ji bo 

serkevtina tîma xwe, xwe perwerde dikin. 

Rêvebirên tîmê herwiha bang li ciwanên wek xwe dikin ku heger meraqa wan ji bo futbolê hebe, bi wan re têkilî 

danin û bi hevre hem dengê kurdên rojavayê Kurdistanê bilind bikin û hem jî di bin navê FC ROJAVA de mora 

xwe li binê serkevtinan bidin. 

Nûçe û wêne: Mehmûd Sebrî
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KOMITAS VARTABET Û MUZÎKA KURDÎ

S
alvegera 80. saliya mirina 

Komitas ji aliyê Bach-Verein 

(Komela Johann Sebastian Bach) 

ve îsal li Almanyayê bi sê konseran hat 

bibîranîn; Bonn, Köln û Berlin.

Konsera dawî roja şemiyê 24.10.15an li 

Luisenkirche Berlin-Charlottenburgê 

çêbû.

Pir kes tev li konsera bibîranînê bûn, ku li 

dêrê cî nemabû.

Li konserê berhemên Bach û Komitas ji 

aliyê guhdaran ve hate ecibandin.

Her sal li zanîngeha Humboldtê ji bo 

Komitas çalakiya bibîranînê tê lidarxistin.

Çawa ku Komitas wek "bavê muzîka 

ermenkî" tê dîtin, ji bo muzîka kurdî jî 

kesekî pir girîng e. Cara yekem ji aliyê 

wî ve xebata akademîk a muzîka kurdî 

hatiye çêkirin.

Ev xebat wek têza doktorayê 116 sal 

berê li zanîngeha Humboldt a Berlinê 

(hingê navê zanîngehê, Kaiser Friedrich-

Wielhelm e), li ser muzîka kurdî hatiye 

çêkirin.

Xwediyê têzê muzîkjenê nasdar ê ermen 

Komitas Vartabet e.

Komitas Vartabet di sala 1896 – 1899an 

de perwerdeha muzîkê li zanîngeha 

Kaiser Friedrich-Wielhelmê temam dike.

Mixabin ev têz winda ye. 

Muzîkjenê ermen Şahan Arzruni ku li 

New Yorkê dijî  di derbarê Komitas de 

wiha dibêje:

"Belê, Komitas têza xwe ya doktorayê li 

ser muzîka kurdî nivîsiye. Nivîsar winda 

ye, lê muzîk li Rûsyayê hate weşandin."

Di sala 22 Kanûnê 1903an de 

heyeta sansûr a wezerata hundirîn 

a Moskowayê jê re destûr didin, ku 

Awazên kurdî (Krdakan yeghanakner) 

yên 13 kilaman pêk hatî û bi nota 

nivîsandî, bikaribe biweşîne.

Komitas di sala 14ê Hezîrana 1899an 

de li Berlinê konservatûara Klindworth-

Scharwenkayê konserekê li ser awazên 

ermenkî û konferansekê dide.

Li konferansê ser kilamên kurdî, farsî 

û tirkî, cudatiya awazên ermenkî qise 

dike. Ev çalakî ji aliyê Prof. Fleischer ve 

tê organîzekirin.

"Krdakan yeghanakner" (Kurd melodies)

[: songs without accompaniment. 

Moscow P. Jurgenson, 1903]  berhema 

Komitas a sêyemîn e, ku hatiye 

weşandin. 

Herwiha ev berhem, li ser muzîka kurdî 

xebata yekemîn a akademîk e.

Komitas avakarê muzîka ermenkî ya 

klasîk û nûjen e. 

Ew piskopos, muzîkjen, komponîst, 

bestekar û etno-muzîkolog e, wî gelek 

kilam ber hev kirine. 

Di nav sînorên dewleta Osmanî de kêm 

û zêde 3.000 kilam ber hev kirine, 1.000 

ji wan bi notayên xwe ve gihiştine heta 

îro.

Kurdî bi herf/tîpên latînî

Dema ku edîtorê malpera Gelawejê 

kek Recep Maraşli, paş lêkolîneke dirêj 

xebata wî bi dest xist, yekser wî ez jî 

haydar kirim.

Bi qasî girîngbûna xebata wî ya stranên 

bi nota, herwiha zimanê wê ye.

Mirov dikare bêje, ku cara yekem 

Komitas kurdî-latînî nivîsiye.

Xebata xwe bi tîpên ermenkî û latînî 

amade kiriye.

Bo nimûne "sch" li şûna tîpa "ş" 

nivîsiye, "ch" jî li şûna "ç".

Stranên xebata wî li Berlinê

1. Ghandili Siapusch

2. Leili Medjnum

3. Djanbalie

4. Hasam Agha

5. Mirza Agha

6. Khulleg Giaro I

7. Khulleg Giaro II

8. Mamzin

9. Darwischi Awdi

10. Sewahadje

11. Hamede Schange

12. Hame Muse

13. Sairan

Ji 13 stranan tenê du stran (Seyran 

û Dewrêşê Evdî) û straneke nas 

(Destmala min-Al Ayluxis), ku wî ew 

stran tomar kiriye, ji aliyê KALAN Muzîk 

ve di sala 2014an de di albûmekê de 

(kurdî, ermenkî û tirkî) derket.

Ew ne tenê ji bo ermenan herwiha ji 

bo dîroka muzîka kurdî jî kesayetiyekî 

girîng e.

Komitas Vartabet jî di sala 24ê 

Nîsana 1915an de yek ji hunermend 

û rewşenbîrên din ên ermenan li 

Stenbolê li kampê tê desteserkirin.

Ew kesekî awarte ye, ku bi bedeneke 

sax ji qampê difilite lê belê heta mirinê 

ji aliyê ruhî ve sax nabe û di sala 22 

Cotmeha 1935ê li nexweşxaneyeke 

Parisê jiyana xwe ji dest dide.

Çavkanî: www.gelawej.net
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 QERF Û HENEK

 

Ji ber qerfa jorîn em xwe dispêrin xweşbînîya birêz Dr. Gundî Dîlberz û birêz Fayad Osman.

Qerf û Wêne: YADO CIWAN



Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E

Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E 27COTMEH-SERMAWEZ / OKTOBER-SEPTEMBER  2015 

       Weşanxaneya Rûpelê bi şanazî pêşkêş dike !

Milan Kundera yê ku weke 
yek ji mezintirîn nivîskarê 

serdema me tê pejirandin, di 
vê romana xwe de vedigere ser 
mijara sereke ya mirovahîya 
dawîya sedsala 20an ku mijara 
derketîyan, surgunîyan û hesta 
dûrî û bêrîya welêt e. Ev mijar 
her weha di hunerê romanê bi 
xwe de jî mijareke bingehîn e 
û lewma ye ku Milan Kundera 
çîroka lehengên xwe bi ya Uly-
sesê Homerosî ve girê dide. 

Ev pirtûk ne bi tenê romanek e, her weha çîroka mirovahîyê 
bi xwe ye jî ku ji talan û eran hatîye û di pey xwe re dûrî û 
bêrî û biyanîbûna mirovî hi tîye.

i tî Sivikîya Hebûnê û Nasnameyê, Milan Kundera bi Nezanînê 
ve xwendevanên xwe careke din jî dibe nava mirovê serdema 
me û hewl dide ku wî fahm bikin. Bi zîrekîya ravekirin û vego-
tinê ve, Kundera her weha derseke romana ba  jî dide.

ISBN 978-605-84877-2-7

9 7 8 6 0 5 8 4 8 7 7 2 7

Têkilîyên ragihandinê:

RÛPEL Basım Yayın Dağıtım Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti.

Kuloğlu mah. 

Siraselviler cad. no 70 D. 3 Basak Apt.

Beyoğlu/Istanbul 

Tel.: +90 (212) 252 02 24

Fax: +90 (212) 252 02 25

E-Mail: info@rupel.eu www.rupel.eu

Almanya:

Independent Kurdish Media 

Group GmbH

IKMG GmbH Brandenburgischestr.25 

10707 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 330 990 420

Fax: +49 (0)30 330 990 429

Pirtûkên li ser ziman, yên 

lêkolînî, roman, çîrok, 

bîranîn, yên zarokan...

Ji bo peydakirina pirtûkên 

bijare navnîşana we ya nû.  
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JI KOMKARÊ CIVÎNEK LI SER KUŞTINÊN  NSU Û NIJADPERESTÎYÊ

K
OMKAR Berlînê, bi hevkarîya TBB 

(Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V.) 

û Bildungswerk der Heinrich Böll-Stiftungê 

li ser cînayetên NSU (Rêxistina nasyonal sosyalîst 

ya alman) û nijadperestîya ku li Almanyayê heyî, li 

weqfa Rosa Luxemburg civînek guftûgoyî pêk anî.  

Di civîna ku bi axavtina Dr. Şükrü Güler 

destpêkirî û bi moderatorîya Hetaw Tekê ve 

domîyayî de, mijara navborî bi awayeke berfireh 

û piralî ji alîyê axavtvanan ve hate nirxandin.  

Berîya ku vegotin û guftûgo destpêbikin, fîlmê 

derhênera kurd Soleen Yusef yê li ser prosesa 

darizandinên doza NSU kişandî hate nîşandin.  

Dûre, panelîstên civînê Barbara John, Antonia von der 

Behrens, Özge  Pınar Sarp, Daniel  Bax, Safter  Çınar,  

Ayşe   Demir  û İlker Duyan ji hêlên cuda ve bûyer 

nirxandin. 

Di danûstandinan de hate ravekirin ku çawa dibe ku 

vê rêxistinê ewqas bûyer pêk anîne û dewletek wek 

Almanyayê nikariye wan zeft bike û bûyerê di dema xwe 

de ronî bike. Herweha, hem xemsarîya hêzên dewletê 

ya di pêvajoya cînateyan de û hem jî sistbûn û giran 

meşandina doza NSUyê jî bûn sedemên rexneyan.    

Rêxistina NSUyê, di navbera salên 2000 û 2006an de, 

di dem û deverên cuda de, 10 kes kuştibûn, du êrişên 

bombeyî pêkanîbûn û 14 jî banka şêlandibûn. Di nav 

qurbanîyan de, 5 ji wan kurd û sisê ji wan jî tirk bûn. 

 

Di civînê de herweha li ser nijadperestîya ku di jîyana 

rojane de jî derdike pêş hate sekinandin û hate xwestin 

ku dewlet di vî warî de li çareserîyan bigere.

05.11.2015
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26.09.2015JI BO  PENABERAN ŞAHÎYEK HATE LIDARXISTIN

B
i hevkarîya dezgehên wek Hilfsbund 

für Kinder in Not e.V., YEKMAL, 

IKK (Institut für Sprache und Kultur 

der Kirmanc-Zaza- e.V-) + Outreach Mo-

bile Jugendarbeit șahîyek ji bo zarokên 

penaber ku di van demên dawî de hatine 

Berlînê lidarket. 

Di çalakîya ku li Weddîngê, li Haus am See 

pêkhatî de dezgehên navborî cilûbergên ku 

ji bo penaberan dabûn komkirin belav kirin, 

xwarin û şêrînahîyên ku malbatên xêrxwaz 

amadekiribûn hatin xwarin. Ji hêla din ve ji bo 

ku zarok û malbatên penaber  demeke xweş 

derbas bikin, hunermend Ciwan Tengezar û 

koma xwe stran gotin û beşdaran govend  

girêdan. Organîzatorê vê şahîya alîkarîyê 

Mehmet Şeker li vê derê bi zarok û malbatên 

wan re eleqeder bû û da zanîn ku dezgeha 

wan Hilfsbund für Kinder in Not e.V. ji alîyê 

dewleta alman ve bawernameya 'sazîyek 

ewlekar' wergirtîye û dê xebatên wan yên bi 

vî rengî hîn bi rêkûpêktir bên berdewamkirin.  
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JÎYANA BALERÎNA KURD LEYLA BEDIRXAN                              

J
îyana yekem balerîna kurd, keça Evdirezaq Bedirxan, Leyla Bedirxan li Berlînê ji alîyê lîstikvanên 

Navenda Çanda Mezopotamyayê ve hate pêşkêşkirin. Di çarçoveya şevên wêjeyî yên li paytexta 

Almanya Berlînê de lîstika li ser jîyana yekem balerîna Kurd Leyla Bedirxan derket pêşberî temaşevanan 

û bi coşeke mezin hate pêşwazîkirin. Lîstika ku ji aliyê 

koma dansê ya Navenda Çanda Mezopotamyayê ve 

hatibû amadekirin, di 12 ê mijdarê de li şanoya bi navê 

TAK Theatre ya li Kreuzbergê derket ser dikê. 

Derhêner û lîstikvanê projeya Leyla Bedirxan, Serhat 

Kural, der barê lîstikê de wiha axivî: Me hewil da ku di 

kesayeta Leylayê de têkoşîna mafên jinan li ser dikê 

temsîl bikin. Leyla Bedirxan, jina kurd a yekem e ku li 

Ewropa, Amerîka, Asya û Afrîkayê derketîye pêşberî 

temaşevanan.‘‘ 

Di destpêka lîstikê de, jineke ciwan ya bi pora reş, 

di nav tarîtiyeke kûr de bi kincên hevrîşimî; reqsa 

dayîkxwedavendên serdema antîkî û raza wan 

radixîne ber çavan. Isîs, Neferîtî, Belqis û Leyla Safîye. 

Leyla Bedirxan: Leyla, jineke ji malbata navdar a kurd 

ji binemala Bedirxanîyan, keça Evdirezaq Bedirxan e. 

Ji ber ku Osmaniyan bavê wê sirgûn kiribûn, ew bê 

bav mezin bû. Leylaya ku bi çanda, osmanî, misirî û 

ewropî kamil bûbû, van hêmanan di hunera xwe de jî 

temsîl kiribû. Di nav mercên gelek dijwar de navê xwe 

li dîrokê nivîsand. 

Di yek ji operayên herî girîng yê cîhanê de, di lîstika La 

Scalayê de rola Belqîsa Melîkeya Sabayê lîst. Tekane 

jina Kurd e ku di salên 1930 yî de li Ewropayê hunera 

dansê pêkaniye. Leyla Bedirxan, feyza xwe ji Rojhelata 

Navîn û Ewropayê girtibû û tevahiya berhemên xwe 

bi kurdî bi nav kiribû. Li gel astengîya malbata wê ya 

li hemberî hunera wê û zextên derdorê jî li têkoşîna 

hunera xwe dewam kir.

Şayanî gotinê ye ku tevî girseyek şanohezên kurd û alman, hin parlementerên Hikûmeta Herêma Kurdistanê 

û yên Hikûmeta Navendî ya Îraqê jî di şevê de amade bûn. Yek ji wan jî endama Parlementoya Kurdistanê Dr. 

Şirîn Hosnî bû.  Dr.Hosnî, li ser navê şandeya parlementoyê axavtinek pêşkêş kir û herweha spasîya xwe li 

gelê Almanyayê kir ji bo ku alîkarî û piştgirîya gelê Kurdistanê kirine. Ji hêla din ve, rojnamevanê kurd Armanc 

Agîd Nêrweyî jî bi komeke ciwanên rojavayê Kurdistanê  ku nû ji welêt hatibûn re di nav temaşevanan de cihê 

xwe girtin.  

Hin agahîyên teknîkî yên di der barê lîstikê de:

Koreografî: Serhat KURAL,  Reqasên Afirîner: Ayhan Karaağaç, İsmet Köroğlu, Yeşim Coşkun, Serhat Kural

Muzîk: Nurhak Kılagöz, Afîş: Metin Çelik, Ronahî: Ferhat Güneş, Teknîk: Dilan Yoğun
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12.11.2015          LI BERLÎNÊ DERKET SER DIKÊ
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LI SER LÎSTIKA LEYLA BEDIRXAN

P
inpînîk yek ji berhemên herî 

hunerwer yên xwezayê ne. 

Delalî, zelalî, ziravî, neqș, 

xeml û rakêșeriya li ser wan di te-

vahiya dîroka mirovahiyê de ji bo 

însanan bûye çavkaniya feyzên 

xurt. Pirtûk bê behsa wan, helbest 

û roman, reqs û dans bê yî bilêvki-

rina navê wan nehatine honandin û 

nivîsandin. Di dawiya lîstika bi navê 

Leyla ya Koma Dansê ya Mezopo-

tamya de ev hevok li ser hișê min 

ma. Leylan û Reqsa Pinpînikan… 

Di nav janeke dijwar de têkoşîna 

azadiyê

 

Li Berlînê di çarçoveya Şevên Wêjeyî 

de koma dansê ya Mezopotamya 

ji Stenbolê ji bo şevekê li paytexta 

Almanya bû mêvan. Koma dansê ya 

Mezopotamya wek nav ji min re ne 

biyanî bû. Lê ev cara yekê bû ku minê 

bi aweyekî zindî temaşa wan bikira. 

Lîstik li ser jiyana prensesa Kurd Leyla 

Bedirxan bû. Ev nav jî wek endamên 

dîtir yên malbata Bedirxaniyan ji min 

re ne nasyar bû. Lê min dixwest jiyan 

û têkoşîna Leylayê ji nêz ve bizanim 

û binasim. Herwisa li koma dansê jî 

temaşe bikim.

Min di serê xwe de lîstikê wek 

çavkaniyeke agahdariyê ya hunerî 

saz kiribû, belkî jî min ji bîr kir ku ev 

beşeke din a hunerê ye an jî ji ber 

ku ez hejarê dewlemendiya hunera 

bedew im, ev raman hate himatê.

Li ser dikê di bin roniyeke wek tava 

heyvê de jinek li erdê ye, ji rewşa wê 

diyar e ku di nav gelek êşên dijwar 

de diperpite. Ne deng, ne pêjn…Bi 

tenê ew fîgura li ber çavan têrî dike 

ku mirov ji halê wê yê xerab baş 

têbigihije. Wisa jî sê xortên din tevli 

lîstikê dibin. Xort dibin sedema êş û 

jana jina ciwan, pê li bedena wê dikin, 

dor lê dipêçin, bê derfet û bê nefes 

dihêlin…

Lê jina ciwan hêviya xwe wenda 

nake. Li ber xwe dide. Li erdê di nav 

herî û xweliyê de, li ser lingan, di nav 

kincên hunerî de, li hewa di hevaltiya 

pinpînikan de…Car bi car bextewar 

e, evîndar dibe. Car bi car li ser 

destan e, paye pê tê dayîn. Jiyaneke 

têkel, jiyaneke cihêreng û jiyaneke 

nimûne…

Bitenêtî taybetmendiyeke 

xwedawendî ye

Di dawiya lîstikê de jina ciwan an 

jî Leyla Bedirxan bi tenê dimîne. 

Lîstikvanên mêr li dora wê nînin. Ne 

dijber û ne jî evîndarên wê li dora 

wê ne…Ew tik û tenê ye…Gelo di 

vir de kîjan peyam heye. Leyla gihişt 

armanca xwe an jî di têkoşîna xwe de 

têk çû?

Navberek tê dayîn û em bi temaşanan 

re ku gelek kesayet ji Başûr, Bakur û 

heta gelek Alman jî di nav wan de 

kurtepirsê dikin. Bi tevahî ji lîstika 

ciwanan dilxweş in. Wan gelek 

serkeftî dibînin…

Û em bi lîstikvanan re dest bi 

sohbetekê dikin…

Pirsa min a yekem ev e; gelo di 

bedenên we de hestî hene? Koma 

dansê û hemû temaşevan bi têra xwe 

dikenin. Lê min li gorî xwe pirseke pir 

cidî kiribû. Xem nake, kenîn ji girînê 

çêtir e…

Serhat Kural babeta tenêmayîna 

Leylayê bi mêran ve girêdide. 

Mebesta wan ne ew e ku Leylayê 

wek xwedawendekê di mêjiyan de 

bineqişînin:

Mêr di jiyana jinê de pirsgirêk e…

Yek: me xwest di riya serpêhatiya 

Leyla Bedirxan de pirsgirêka giştî ya 

jinê jî bînin ziman. Lewre li Kurdistanê 

bi hezaran Leyla hene. Herwisa me 

xwest ku Leyla bi serê xwe yan jî 

serbixwe bimîne. Bila hîç mêrek jî ku 

di jiyana wê de çavkaniya arîşeyan 

bûne li dora wê nemîne.

Du: Leyla di jiyana rastîn de jî her bi 

serê xwe û bi tenê ma. Ev jî ji bo wê 

rêbaz û tercîheke azadbûnê bû. Wê 

bi tena serê xwe têkoşîna azadiyê 

heta dawiya jiyana xwe meşand. Ez 

di jiyana jinê de mêrî wek pirsgirêkekê 

dibînim. Leyla jî wisa li ber xwe da. 

Ji bo huner û jiyanake azad bê ku 

alîkariya mêrî bigire têkoşiya.

Yeşîm Coşkun a rista Leyla Bedirxan 

bi awayekî serkeftî lîst, derbarê 

lîstkê û pirsên beşdaran de wiha 

axivî: Ez ji ber ku nikarim bi Kurdî 

biaxivim, lêborînê dixwazim. Mixabin 

ez jî Kurdek e pişavtî me. Me Leyla 

Bedirxan bi zanayî tercîh kir; ji bo me 

ew girîng bû Lewre wê di serdema 

pêşketina dansa modern de wek 

jina Kurd a yekê ev beşa hunerê 

hilbijartibû. Jina Kurd a yekê ye ku 

li Ewropa, Amerîka, Asya û Efrîkayê 

derketiye pêşberî temaşevanan. Li 

gel wê jî ew têkoşer û femînîsteke 

wê serdemê bû. Wisa jî Leyla ji 

j
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REQSA PINPÎNÎKAN

Di serdema ku îro de jî ne hêsan e ku 

Kurd an jî endamên ji miletên bindest 

bi hêsanî bibin fîgurên sereke yên 

medya û çapameniya Ewropayê. 

Lê Leyla Bedirxan di Le Figaro’, 

Georges Mussi, Echo de Paris’, Carol 

Berardo, La Liberte, Pierre Wolf, 

La Semaine, Paris, Les Debats da 

Maurice İmberto, Guide Musical’de 

J. Baudry, Le Monde de Musical, L. 

Humbert û di çapemeniya welatên 

din yên Ewropayê de jî cih girtiye.

Gotina dawî: Leyla Bedirxan di 

sala 1986 an de li Paytexta Frensa 

Parîsê çavên xwe li jiyanê girtin.  

Koma Dansê ya Mezopotamya bi 

kedeke hêja, karekî pir watedar 

kiriye. Prensesa Kurd û keybanûya 

hunerê piştî sed salan careke din anî 

rojevê. Li vir divêtî ye mirov bibêje 

ku mixabin heta niha jî Leyla di bin 

pêkutiya mêran de bû. Bi salan e, li 

ser malbata Bedirxaniyan lêkolîn tên 

kirin, roman û pexşan tên nivîsandin, 

lê di van de mirov pêrgî vê jina 

serhildêr nabe. 

Ew hê jî di bin stema bira, bav, lêzim 

û cîhana mêrî de ye. Bi vê lîstikê ve 

carek din ev zincîr dişkên. Bawer 

im kesên li vê lîstikê temaşe bikin, 

dê pirtir meraqa Leylayê bikin, wê 

deriyên din yên lêkolînî û henerî jî li 

pêşiya wê vebin.

    

Gava ev lîstik hate bajarê we an 

jî derfet çêbû bêdudulî lê temaşe 

bikin…Hûn ê komeke serkeftî ya 

nûjen, berendama texta Leylayê 

(Yeşîm) xeyal û leylanan bibînin…Wê 

pinpînikek xwe li ser dilê we deyne…

aliyê gelek welat û derdoran ve wek 

Tirk, Ereb, prensesa Misrî, yan jî 

keybanûya Faris û ji gelên din hatiye 

pênasekirin, lê ew tim li dij derketive û 

bi taybetî nasnameya xwe ya kurdîtiyê 

derxistiye pêş: dibêje: Ez Kurd im. 

Navên tevahiya projeyên wê bi jî Kurdî 

ne.

Coşkun li ser rewşa îroyîn a hunerê 

û astengiyên tên jiyîn wiha got: Li 

welatê me îro jî pêkanîna hunerê û 

hela ya dansê pir dijwar e. Her jin  hê 

jî bi hêsanî nikare di ser astengiyan 

re derbas bibe û bibe hunermend. 

Em di nav mercên dijwar de hunera 

xwe bi pêş dixin. Di bin vê zordarî û 

komkujiya li ser gelê me de ne hewce 

ye ku huner bê qedexekirin, ji xwe 

merc û mecala hunerê jî kêm dibe. 

Yeşîm Coşkun herwisa diyar kir ku 

wan ji bo kostûman li ser cilûbergên 

Kurdî fikirîne lê Leyla Bedirxan bi xwe 

jî di hunera xwe de kincên modern 

bikaranîbû, li aliyê din ji bo lîstik an jî 

danseke wiha ew kinc giran dihatin.

Emê li dijî dîktator têbikoşin

Serhat Kural ku di lîstikê de him wek 

derhêner û him jî lîstikvan barekî giran 

hilgitiye li ser pirsa gelo ev dîktatorê 

ku niha bûye bela li serê Kurdistan, 

Tirkiye û Rojhelata Navîn dibe ku 

rojek hunerên bedew li Tirkiye û 

Kurdistanê qedexe bike jî wiha bersiv 

da:

Zext û bandoreke pir mezin li ser me 

heye, li Farqînê, Cizîrê û li Nisêbînê li 

gelek deveran komkujî dikin. Helbet 

ev terora dewletê wê bidome, ew 

dikarin gelek xerabiyan bikin û 

heta hunerê qedexe jî bikin. Ji ber 

ku ramana di serê wî de û huner û 

zanyarî nakok in. Lê em jî parçeyek 

ji vê têkoşînê ne, emê jî li ber xwe 

bidin.

Nimûneyek ji têkoşîna azadiya 

jinê 

Leyla Bedirxan di sala 1809 an de 

li Stenbolê hatiye dinê. Jineke ji 

malbata navdar a Kurd ji binemala 

Bedirxaniyan, keça Abdurrezak 

Bedirxan e. Ji ber ku Osmaniyan 

bavê wê sirgûn kirin, ew bê bav 

mezin bû. Leylaya ku bi çanda, 

osmanî, Misir û Ewropayê ve kamil 

bû, van hêmanan di hunera xwe de 

jî temsîl kir. Di nav mercên gelek 

dijwar de navê xwe li dîrokê nivîsand. 

Di yek ji operayên herî girîng ya 

cîhanê de di lîstika La Scala de rola 

Belkisa Melîkeya Sabayê lîst. Tekane 

jina Kurd e ku di salên 1930 yî de li 

Ewropa hunera dansê pêkaniye. 

Leyla Bedirxan feyza xwe ji Rojhelata 

Navîn û Ewropayê girt û tevahiya 

berhemên xwe bi Kurdî navandin. 

Li gel astengiya malbata wê ya li 

hemberî hunera wê û zextên derdorê 

jî li têkoşîna hunera xwe dewam kir; 

Di vî warî de jî nimuneyeke girîng ji 

têkoşîna azadiyê ya jinê ye.

Jineke ciwan ya bi pora reş di nav 

tarîtiyeke kûr de bi kincên hevrîşimî; 

reqsa dayîkxwedavendên serdema 

antîkî û raza wan radixîne ber çavan. 

Isîs, Neferîtî û Belkis.

YEKO ARDIL

YEŞİM COŞKUN
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BENGÎ AGIRÎ MEHMÛD NUXRUTÎ MUSTAFA ACIOGLU

KOMA RUHA

Kilam û stranên herî xweş yên dawetan
Coş û şox û şeng mîsoger e 
Ji bo dawet, şev û çalakîyên we em amade ne 
Li seranserî Ewropa 

Têkilî: 00 49 / 0174 191 87 47
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JI 'NAVENDA CIWANÊN ROJAVA' CIVÎNEK WATEDAR

N
avenda Ciwanên Rojava ku berîya demekê li Berlînê 
hatibû damezirandin, civînek watedar lidarxist.  
 

Di civînê de, ciwanên ji rojavayê Kurdistanê, li ser rewşa 
xort û keçên ku di demên dawî de ji welêt hatine Almanyayê 
sekinîn û ji bo ku piştgirî û alîkarî ji bo kesên nû hatî bê 
nîşandin danûstandineke berfireh pêk anîn. Di civînê de 
hate ravekirin ku di têkoşîna rojavayê Kurdistanê de ciwan 
motora berxwedanê ne û divê ala têkoşînê hîn bê bilindkirin.  
 
Di civîna ku li avahîya 'Navenda Ciwanên Rojava' ya li 
navnîşana Kirschofstr.10 ya taxa Neukölnê pêkhatî de, 
herweha hate xwestin ku ciwan bi rêxistinî tevbigerin, 
dest û mil bidin hev û hem ji bo xelkê xwe yê li welêt û 
hem jî ji bo kesên hatî Almanyayê alîkarî bê pêşkêşkirin. 
 
Nûçe: Mehmûd Sabrî
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12.11.2015

Ê
riș û dorpêçkirina hêzên dewleta tirk ya li hember navçeya Amed a Farqînê, li Berlînê hate protes-

tokirin. Girseya ku li ser banga  NAV-DEM Berlîn û Destdan Meclîsa Jinanê li qada Brandenburger 

Tor kombûyî bi axavtin û sloganan kiryarîyên hovane yên dewleta tirk șermezar kirin. 

Di axavtinan de hate diyarkirin ku dewleta tirk ya hevpara çeteyên terorîstên yên ISISê û hate xwestin 

ku hesabê hevkarîya qirêj bê dayîn. Protestovanan herweha bal kişandin ser tecrîda li ser serokê giştî 

yê PKKê Abdullah Öcalan û hate xwestin dewlet dev ji vê helwestê berde.  

Dewletê di 3yê sermawezê de li Farqînê derketina kolanan li gel qedexe kiribû, rewşa awarte îlan kiribû, 

hêzên ewlekarîyê yên dewletê li dij gelê navçeyê şerek dijwar yê yekalî dabû destpêkirin û di encama 

12 rojên awarte û  êrişan de 9 kesan jîyana xwe ji dest dabûn. 

ÊRIŞA DEWLETÊ YA LI HEMBER           
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       FARQÎNÊ HATE ŞERMEZARKIRIN
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14.11.2015

PYD BERLÎNÊ ÊRÎŞÊN LI PARÎSÊ PÊKHATIBÛN ŞERMEZAR KIR 

P
YD șaxê Berlînê, komkujîya 

di 13ê meha sermawezê de 

li Parîsê ji alîyê îslamîstên 

tundrew ve hatibû lidarxistin, li ber 

balyozxaneya Fransayê șermezar 

kir. Șandeya ku ji endamên PYD 

șaxê Berlînê ve pêkhatibû, bi ba-

xeke gul xwest xemgînîyên xwe bi 

gelê fransî re parve bike. Girseya 

ku li ber balyozxaneyê kom bû, ji 

bo kesên li Parîsê jîyana xwe di 

van êrișan de winda kiribûn rêz 

girtin û mûm vêxistin.  

ISISê, di 13ê mehê de, li 6 deverên 

cuda yên Parîsê êrişên întixarî 

pêkanîbûn. Di van êrişan de ku li 

deverên cuda yên wek cafe, bar, 

restorant, salona konserê û li nêzîkî 

stadyûmê rûdabûn, li gor agahîyên 

pêşîn, kêmtirîn 128 kesî jîyana xwe ji 

dest dabû. 



Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê 
E

Kovara mehane ya çandî, hunerî û magazînî ya kurdên Berlînê î ya kurdên Berlînê 
E 39COTMEH-SERMAWEZ / OKTOBER-SEPTEMBER  2015 

Wergerîya zimanên almanî, kurdî û tirkî

Ji tirkî bo almanî, ji almanî bo tirkî her cure ewraq û dokument têne wergerandin.
Xizmeta wergerî ya ji bo dadgeh û hemû dezgehên din yên dewletî tên dayîn. 

Nexweş, pîr û hewcedarên 
xwe bispêrin destên ewle!

Lützowstr. 96
10785 Berlin

Wir sind für Sie da!

Em ji bo xizmeta we amade ne!

Tel.: 030 - 25 79 79 51 / 52
Fax: 030 - 25 79 79 53
E-Mail: berlin@dtp-pflege.de
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                      JI BO PENABERÊN KURD           

Ș
eva 14 mijdarê li salona Șarederîya Schö-

neberg ya Berlînê, bi pêșkêșîya Kehî Meh-

mûd, bi beșdarî û amadebûna hejmare-

ke mezin ji revenda kurd, welatîyên  Almanya û 

dostên kurdan konserteke xêrxwazîyê ji bo alî-

karîkirina penaberên li Kurdistanê hate lidarxistin.

Di destpêkê de kesên amade li ser canê pakrewanên 

Kurdistanê û qurbanîyên karesata Parîsê û ji bo 

qehremanîya Pêşmerge ya ji bo rizgarkirina Şengalê 

bi rêzdarî rawestîyan.

Ji aliyê Dr. Dana û Kakîxom ve peyameke bi zimanên 

almanî û kurdî ku tê de zanyarî li ser rewşa dawî ya 

welêt û jîyana penaberan û ew xizmetên ji Almanyayê 

ji bo penaberan çûbûne hebû hat pêşkêşkirin.

Hejmareke hunermendên kurd, alman, îsraîlî û 

tirk bi stran û mûzîkén navnetewî û herwisa koma 

Govendakî ya ji kurd û almanan pêk hatiye beşdarî 

kirin. Hunermendê kurd Omer Gundî di beşeke taybet 

a bernameya konsertê de beşdarî kir, piştî peyama 

pîrozkirina rizgarkirina Şengalê ji aliyê Pêşmergeyên 

Kurdistanê ve, hin stranên şoreşgêrî pêşkêşkirin.

Mamoste û hunermend Ciwan Tengezar tevî grûpa 

xwe ya navdewletî konsertek dan, bi mûzîk û stranên 

hevçerx û folklorîk coşeke mezin dan şevê.

Hêjayî gotinê ye ku hemû hunermend û komîteya 

serperişt ji Komîteya Alîkarîkirina Penaberan li 

Kurdistanê, bi hevkarî ligel YASA, SOZK, DKG, Dr. 

Bary, komela pizîşkên kurd bi xobexşane ew şev 

organîze kiribûn û hatinîyên şevê ji bo penaberan 

hate terxankirin.

                                                                  NÛÇE: AAN
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14.11.2015         ŞEVA MUZÎKA KURDÎ LIDARKET
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                         'HIRÇ Û XWEZGÎNÎ' ŞANOHEZÊN KURD           

L
îstikên Anton Çehov 'Hirç û Xwezgînî' bi 

zimanê kurdî li Berlînê derketin ser dikê. 

Şanoya Teatra Sî, herdu lîstikên şanoyî bi 

awayeke serkevtî pêşkêşî şanohezên kurd yên 

Berlînî kirin û pêrgî xoşewîstîya temaşevanan hatin.  

 

Lîstikên ku ji zimanê rûsî ji alîyê Têmûrê Xelîl û 

Aysel Tabakê ve wergera wan ya kurdî bi awayeke 

têkûz hatî çêkirin, li Berlînê, li avahîya Werkstatt 

der Kulturen derket pêş temaşevanan.  Lîstikên 

ku bi performanseke bilind û bi zimaneke rewan 

yê kurdî hatî pêşkêşkirin temaşevan mest kirin.  

  

Şanoya ku ji lîstikvanên wek Baran Demir, Rodî 

Elhan, Zahir Şenyuva û Zeynep Bakır pêk tê, di 

çarçoveya tûrneya Ewropayê de ji bilî Berlînê, 

li Hamburg û Kopenhagenê jî hate nîşandin.  

Li ser naveroka lîstikan û hilbijartina van berheman 

ji bo temaşevanên kurd, derhênerê lîstikan 

Baran Demir van nêrînan bi me re parve dike: 

''Ji bo mijarên 'mêranî' û zewacê,  lîstikên Çêhov 

xwedî taybetîyeke mezin in. Bi destpêkirina lîstikên 

Çêhov, me xwest em silaveke kurdî li Çehov bikin. Me 

bi vê minasebetê kurtelîstikên wî "Hirç" û "Xwezgînî" 

raxistin ser sehnê. Di van lîstikan de karakterên 

ku di navbera pêwîstîya şexsî û civakî de mane; bi 

komedîyê xwe didin der. Di mîzaha kevneşopiyê de 

“evîn, pere û maqûlbûn” têgeh û mijarên sereke ne. 

Bi ya me, jîyana karakterên rojane, di hîmê mêranî û 

zewacê de, dê bala temaşevanên kurd jî bikişanda û 

qasê ku em dibînin me tercîheke baş kiriye. 

Teatra Sî, cara yekem par li Berlinê bû û bi şanoyeke 

bi navê 'Êşa zimanekî' xwe dabû nasandin û deng 

vedabû.

Lîstikên 'Hirç û Xwezgînî' ku li Berlînê derketin ser 

sehnê, bi organîsazyona hunermend Ciwan Tengezar 

ve pêk hat. Piştî şanoyê Ciwan Tengezar, bi koma 

xwe ya muzîkê re konserek pêşkêşî temaşevan kir û 

civata amade coşand. 
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17.10.2015          YÊN BERLÎNÎ MEST KIR
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EIS MARI
HEWCEDARÎYÊN WE YÊN ROJANE LI CEM ME TÊNE 

PEYDAKIRIN !!! LI NAVENDA KREUZBERGÊ

REICHENBERGER STRASSE 26
10999 BERLIN

KONTAKT: 0159 041 00 774 
24 SAET VEKIRÎYE 
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Kurdisch Kurse ab Jahr 2016 in Berlin
Kursên kurdî-kurmancî li Berlinê

1. an der VHS (Volkshochschule Kreuzberg)
Wann: 11.01.2016
A1.2
Um 18.00-19.30
Anmeldung ab sofort im Internet oder vor Ort

2. an der VHS (Volkshochschule Kreuzberg)
Wann: 11.01.2016
A1.1
Um 19.45-21.15
Anmeldung ab sofort im Internet oder vor Ort

3. an der VHS (Volkshochschule Neukölln)
Wann: 09.02.2016
A1.3

Um 18.00-19.30
Anmeldung ab sofort im Internet oder vor Ort

4. an der VHS (Volkshochschule Neukölln)
Wann: 09.02.2016
A2.1
Um 19.45-21.15

Anmeldung ab sofort im Internet oder vor Ort

Kurdisch-kurmancî für Anfänger und 
Fortgeschrittene

Kontakt: kurmanci36@yahoo.de

KURSÊN KURDÎ/KURDISCH KURSE

HÊVÎ AMBULANTER PFLEGEDIENST GMBH

BI ZIMANÊ KURDÎ Û ALMANÎ XIZMETÊ DIDE PÎR Û KAL Û NEXWEŞÊN WE !!!
MALÎYÊN XWE BISPÊRIN ME Û XEMAN NEKIN !!!

WIPPERSTR. 7 * 12055 BERLIN
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CIWANÊN RUHAYÎ REŞÎT Û ÎPEKÊ JÎYANA XWE KIRIN 

R
eșît û Îpek ku li Berlînê niștecih in, bi daweteke rengîn jîyana xwe kirin yek. Bûk û zavayê ku her 

du jî ji Ruhayê ne, li taxa Spandau ya Berlînê di salona dawetê ya Grand Galayê de, bi șahîyekê 

zewicîn. Zava Reșît Darê ji malbata berazî û ji gundê Xelfetî yê Nuxrutê û bûk Îpek a ji gundê Sorik 

yê Birêcikê ne; tevî malbat, dost, nas û hevalên xwe bi daweteke coșa wê bilind, ji bo jîyaneke hevpar 

soz dan hev. Di șeva dawetê de, grûba muzîkê ya navdar Koma Ruha yê, bi bêșdarîya hunermend Ben-

gî Agirî, Mehmûd Nuxrutî, Mustafa Acioglu û Hogir Güngören bi stranên kurdî mêvan heta derengîya 

șevê coșandin. Em jî weke kovara Șemamokê, ji bûk û zavê re jîyaneke rengîn, temendirêj û bextewar 

dixwazin û wan pîroz dikin.  
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                                       DÊRSIM '37-'38 Û SEYÎD RIZA            

B
i boneya salvegera 78.mîn ya komkujîyên 

Dêrsimê û darvekirina Seyîd Riza û rêhevalên 

wî, li Berlînê panelek lidarket. Di panela ku ji 

alîyê Înstûtê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza)-IKK-

e.V. û Înîsîyatîva Dêrsimê ve hatî organîzekirin de, li 

ser sedemên komkujîyê, nefîkirinê û elewîtîyê hate 

sekinandin. 

Paneka ku moderatorîya wê ji alîyê Îbrahîm Beyaz ve 

hatî birêvebirin, li avahîya Werkstatt der Kulturen ya li 

Hermannplatze pêk hat. 

Nivîskar Munzur Çem, di derbarê sedemên 

komkujîyên li Dêrsimê hatibûne pêkanîn 

de gotareke dirêj pêşkêşî guhdaran kir.  

 

Piştî Çem, nivîskar û dîrokzan Erdal Gezîk ku ji 

Hollandayê hatibû, gotara xwe di bin navê 'Tesîrên 

komkujî û nefîyan yên li ser Raya Heqî' de domand. 

Axavtvanê sêyem yê panelê Lerzan Jandil jî, babeta 

xwe ji bo 'Di vesazîya kesayetîyê de girîngîya zimanê 

zikmakî' veqetand. 

Panela ku bi zazakî û tirkî hatî pêşkêşkirin û nêzîkî 

sê saetan domîyayî, bi pirs, nirxandinên mêvanan û 

bersivandina panelîstan ve bi encam bû.    
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          BI PANELEKÊ HATE BIBÎRANÎN 15.11.2015
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                                      ŞEMAMOK HATE XELATKIRIN

W
ezareta Rewşenbîrî ya Hikûmeta Herêma 

Kurdistanê, di çarçoveya serdan û 

danûstandinên xwe yên Berlînê de 

xelatek da kovara Şemamokê û edîtorê wê Yado 

Ciwan. Şandeya wezareta rewşenbîrî û lawan ku bi 

minasebeta 'Werzê rewşenbîrîya kurdî'  li Berlînê 

bû, ji bilî têkilîdanînên parlamentoya eyaleta Berlînê 

herwiha rêzesemînerek jî lidarxist. Di civînên ku li 

avahîya DGB ya Wittenbergplaztê pêkhatî de, piştî 

semîneran li rojnamevan, rewşenbîr û nivîskaran xelat 

hatin belavkirin. Yek ji kesên ku di warê çapemenîyê 

de hatî xekatkirin jî, edîtorê kovara me Yado Ciwan 

bû. Ciwan, xelata xwe li ser navê şandeyê ji Dr. 

Gundî Dîlberz wergirt û spasîyên xwe li wezaretê kir. 

Rojnamevanên din ku hatin xelatkirin; ji Yenî Ozgur 

Polîtîkayê Yeko Ardil, ji Basnewsê Armanc Agîd 

Nêrweyî, ji Kurdistan TVyê Xalid Elî Binavî û ji PUK 

Mediayê Şehab Osman bûn. 

Di beşa yekem ya rêzesemîneran de ku di bin navê  

''Werzê rewşenbîriya kurdî li Berlînê'' hate pêkanîn 

de, gotarbêjên civînê: Dr. Gundî Dilberz, Dr. Newzad 

Ehmed Eswed, Dr. Fersed Rojbeyanî, Cemal Hisên 

bûn û moderatorîya wê jî ji alîyê Dr. Serwer Abdullah 

ve hate birêvebirin. 

Rûniştina duwem, di bin rêveberîya Dilşad Ebbas 

de û bi sernavê ''Ol û Dewlet''ê hate meşandin. 

Gotarbêjên vê beşê jî, Ahmed Balayî, Celîl Şihab û 

Inwer Bazgir bûn.

Mijara semînera sêyem, li ser ''Rewşa rojnamegerîya 

kurdî, li gor ezmûna rojnamevanan'' bû û bêşdarên vê 

civînê jî rojnamevan Yado Ciwan, Yeko Ardil, Armanc 

Agîd Nêrweyî, Xalid Alî Binavî û Şehab Osman bûn. 

Civînek din jî di bin navê ''Pirsa damezirandina 

dewleta modern'' de lidarket. Moderatorîya vê beşê, 

ji alîyê Kawe Qureyş ve hate pêkanîn û Îbrahîm 

Spîndarî, Tariq Heso û Zeynelabidîn Han jî gotarbêjên 

semînerê bûn. 

Di beşa dawîn de ''Ezmûna jina kurd di warê 

dewlemendkirina çanda neteweyî de'' hate nîqaşkirin. 

Vê beşê jî Jîyan Xanê birêvebir û Lane Elî, Terze Caf 

û Jawên Şalî jî wek axavtvan derketin pêş girseya 

guhdar. 
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