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Dumahîk : 15 e mîn 
. xwe ya bi navnîşana(Stêrka 
Edebiyatê-Mîzah) de, li ser bersivên 
Apê Mûsa wiha dibêje: " Yek ji 
meseleyên Apê Mûsa eve: Sala 1965 
sn, Apê Mûsa li Mêrdînê dibe 
namzetê mebûstiyê, piştî demekê din, 
waliyê Mêrdînê gazî Apê Mûsa dike, 
piştî tehdîdan, walî ê re dibêje : di 
propagandaya hilbijartinê de 
kurdperweriyê neke!. Apê Mûsa jî bi 
şêwazeke îronîk (qerf) wiha bersiv 
dide: Walî beg, ji xwe ji bo ku ez di 
meclîsa Enqereyê de kurdperweriyê 
bikim dibim mebûs!!...". 

Herweha di vî warî de, nivîskar 
Seîdê Sîsî di gotara xwe ya bi 
navnîşana "Bîranînên Mûsa Anter" de 
dibêje:" Di dadgeha leşkeriyê de, 
serdozger îdîa kir ku 8000 peyv di 
ferhenga kurdî de hene, ji van hin 
tirkî, hin erebî û hin farisî ne, lê, çel 
peyv hene ku serkaniya wan ne kifş e
û dibêjin ev çel peyv kurdî ne. Çawa 
zimanek kare bi çel peyvan were 
mehderê?!!". Wî bersiva serdozgerbi 
vî awayî dabû ku " îro, mirîşka min jî 
dikare bi çel peyvên kurdî çêran ji 
serdozger re bihejmêre!..". 
 Di sala 1994 an de, Abdulkadir 
Ayganê ku endamê JÎTEM ê bû li 
xwe mikur hat bê çilo û çawa wan 
Apê Mûsa Anter kuştiye. 
Mehkemeya mafên mirovan ya 
Ewropayê li ser doza Apê Mûsa 
dixebite, ji bo dewleta tirk vê dozê 
bincil bike û xwe jê xilas bike, sala 
2005 an, xwest lihevhatinekê bi 
malbata Apê Mûsa re bike û 15000 
Uro bide wan da ku vê dozê bigre, lê 
kurê wî rêzdar Dicle dibêje:" em  
 

tiştekî wiha qebûl nakin, çênabe 
dewleta tirkan pereyan bide û ev doz 
bê tefandin, divê cinayet bê zelalkirin 
û kesên sûcdar cezayê xwe bibînin".   
 Di 15 e mîn salvegera vê bûyera 
dilêş û xemgîn de, em şehîdê xwe yê 
giranbuha di bîra xwe tînin, gurzek 
gulên rengîn li ser gora wî datînin û jê 
re dibêjin, raze bi xweşî ey şehîd, 
vaye îro ew zeviya ku we bi xwêdan 
û xwîna dilê xwe av dabû îro pişkivî 
û pel vedaye, bi dehê hizaran keç û 
lawên gelê te li seranserî welêt bi 
zimanê dayika xwe dixwînin û 
dinvîsin, ew kurdperweriya ku we ji 
bo wê canê xwe yê şêrîn daye roj bi 
roj li nik keç û lawên te bilind dibe û 
fidakarî ji bo wê li her cih û warî 
dibe…Raze bi xweşî mamosteyê 
şehîd, gelê te tu carî xebatkar û 
rewşenbîrên mîna te ji bîr nake, her tu 
di dil û hişê me de sax î …!! 

Qamişlo  
20/09/2007 

Jêder: 
------------------------------------------ 
1-Gotara nivîskar Hesen Deniz 
2- Gotar nivîskar Seîdê Sîsî 
3- Gotara nivîskar Evdile Koçer 
4- Malpera wikipedia.org 


