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“Ez di vî karî de laş tendirûstî û 
çermê xwe bi kar tînim û hemû 
ew wêne û pozên min girêdayî 

hestên min in.”

ATÛSA 



Ji Edîtoryayê
Slav ji xwendevanên me yên hêja re. 
Em jî dizanin we gelekî bêriya me kiriye. 
Em hêvîdar in hûn baş û silamet in. 

Hemî cîhan ji ber nexweşiya koronayê 
di nav xetereyê de ye. Mixabin koronayê 
bandoreke mezin li ser jiyana her kesî 
kir. Her wiha di warê modeyê de jî. 
Defîle û gala hatin betalkirin, markeyên 
modeyê ji ber rewşa koronayê berê 
xwe dan maskeyan, gelek çalakiyên 
modeyê hatin paşxistin, hin markeyên 
ku berhemên makyajê çêdikin heta 
demekê karê xwe dan sekinandin. Ji 
xeynî vê konser û çalakiyên bi vî rengî 
jî bi temamî hatin betalkirin. Tiştekî wisa 
hat serê cîhanê ku her tişt sekinî û belkî 
mirovan fêhm kirine li vê dinê ji xeynî 
saxlamiya mirov tu tişt ne grîng e. Em 
dikarin bibêjin ji bo me hemiyan demeke 
gelekî dijwar û zehmet bû lê ji alîyekî jî 
ji bo mirov bi tiştên kêrhatî û baş mijûl 
bibe demeke xweş bû. Li malê ji bo hin 
tiştên mirov xwe bi pêş bixe dema me 
zêde bû. Gelek cihên wekî market û 
kincfiroş jî vebûn. Aniha her kes dikare 
derkeve derve lê jiyan bi temamî asayî 
nebûye ji bo me. Divê em xwe ji vê 
nexweşiyê biparêzin û li xwe miqate 
bin. Me jî di vê serdema koronayê de 
ji bo we mijarên cûrbicûr û rengûreng 
anîn ba hev. Hêviya me ev e ku hûn ji 
vê hejmara me hez bikin û biecibînin. Va 
ye hejmara nû ya Kubarê bi mijarên xwe 
yên cuda li ber destê we ye.
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D I Y ET
Divê taştêyê ku di mehên havînê de tên xwarin sivik bin. 
Divê mirov di taştêyê de cih bide adanên wekî hêk penîr û 
sebzeyên nû. 

Zelîha Avag
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Havînê bi bandora 
germê ji ber xwêdanê 
pirsgirêkên tendûristî 
wekî dillihevketin, 
sergêjbûn û bêhalbûn 

tên dîtin. Bi taybetî kesên 
nexweşiyên kronîk wekî tansiyon, 
astim û diyabet bi wan re hene li 
hemberî vegûhestina germayiyê  
pejnker in.

Xwexwedîkirina bipergal û têra xwe 
ji bo parastina tenduristiyê bingeh 
e. Divê di van mehên havînê de ji 
mehên din zêdetir av bê xwarin. 
Divê ji bo av vexwarinê li benda 
tîbûnê nebin. 

Divê taştêyê ku di mehên havînê 
de tên xwarin sivik bin. Divê mirov 
di taştêyê de cih bide adanên wekî 
hêk penîr û sebzeyên nû. 

Divê li dewsa vexwarinên bikafeîn û 
bişekir şîr û dew bê bijartin. 

Divê serfkirina adanên bi rûn kêm 
be. Li dewsa xwarinên sorkirî, 
qelandî xwarinên kelandî û biraştî 
bê bijartin. 

Li dewsa şekir, nanê xas û birinc 
serfkirina adanên bilûf baştir e. 
Nanê esmer û savar ji bo vê mînak 
in. 

Divê ji bo berxwedana bedenê û 
parastina li hember COVID 19ê 
bihêzkirina bergiriya laşê mirov fêkî 
û sebze bên xwarin. 

Kesên pirsgirêkên wan ên bi 
qelewbûnê re neyî hefteyê carekê 
an jî du caran dikarin li dewsa 
şîraniyên hevîr û bişerbet şîraniyên 
bi şîr û berfeşîr bixwin.
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YO GA  Ç I  Y E ?
Ez serê sibehê pratîkê pêşniyar dikim. Diyar e ku mirov dema 
pratîka asanayê bike û paşê medîtasyonê bike, roja mirov 
tenduristî û fitûz dest pê dike.

BERIVAN TURAN 
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Yoga, bi Sankristî ji peyva 
“yuj”ê tê. Wateya wê 
yekbûn û hevgirtin e. 

Yoga û asana (pozên 
yogayê ) bi dansa 

Şîvayê hatîye cihanê, bingeha 
yogayê ji vê dansê tê. Di şikeftan da 
xêzikên (chinstand), pozên yogayê 
ku aidê 3000bz. nehatine dîtin.

Yoga tu yî ; hemû tişt û kiryarên ji bo 
xwe bibînî, nas bikî pêk tînî bi xwe 
yoga ne lê wekî di Yoga Sutrayan 
da jî derbas dibe ev e ; “Yoga 
kontrolkirina modîfikasyonên mêjî 
ye.”

Tu bi jiyana xwe ra wekî yek pare 
yî. Bi tevger, hereket, fikir, raman 
û hestên te hemû yoga ne û 
yoga tu bi xwe yî. Lewra yoga jî 
yekparebûna van tiştan e. 

Dema ku em tên cîhanê hemû 
tiştên ku me ji dayika xwe stendin 
û yên di jiyana me de bin me hîn 
dikine . Mêjî her tim agahîyan dide 
hev paşê modifîkasyon çêdibin. 
Yoga jî me xurttir dike ku em wan 
modifikasyona ji mêjî bavêjin.

Bi rastî, di her demê de pratîka 
yogayê heye, lê ew li gorî 
hewcedariyên her serdemê xwe 
diguherîne û bi vî rengî bersivê dide 
hewcedariyan. Îro asana  gelekî li 
ber çav in ji ber ku tevger hewce ye. 
Di Yogayê da tu kîjan rêyê bişopînî 
bişopîne , yek ji wan jî ne xelet e. 
Tiştê herî girîng ew e ku meriv van 
pratîkan her tim bike. Bi pratîka 
birêkûpêk hewce ye ku hûn xwe 
bibînin û fêm bikin ka çi di hundurê 
we de ye. Divê pratîk her tim di 
jiyana me de be ku em li ser pîyan 
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bimînin û winda nebin.  Divê pratîka 
yogayê ji bo hişmendiya giyanî û 
laşî ya ku xwe û mirovan biguherîne 
beşek ji jiyana rojane be.

Asana di zimanê Sanskrîtî de tê 
wateya “sekin” an jî “pozîsyon”ê. 
Asana him ji bo medîtasyonê him jî 
ji bo pozisyonekê, ji bo rûniştineke 
rehet û demdirêj, ji aliyê din ve jî ji 
bo aktîvkirina navendên enerjiyên 
laş hatine amadekirin. Asana bi xwe 
re zanîn û ferqkirina laş û mêji û 
rih tîne. Asana ji bo hestî masulke, 
organên hundirîn bi qewet be û hîsa 
kêfxweşî , zelaliya giyan,dilpakî û 
aramî bide girîng e. 

Medîtasyon ji bo safîkirina mêjî û 
kontrolkirina laş pir baş e. Di vê 
demê da medîtasyona bipergal 
mirov ji hemû stres , xem , kerb, 
fikrên kevnar, bêxewî dûr dixîne.

Ez serê sibehê pratîkê pêşniyar 
dikim. Diyar e ku mirov dema 
pratîka asanayê bike û paşê 
medîtasyonê bike, roja mirov 
tenduristî û fitûz dest pê dike. Heke 
hûn nikarin sibehê de dem bibînin, 
hûn dikarin di her wextê rojê de jî vê 
bikin.
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DA L Î 
D E S I NG
Dalî Desing li Başûrê welêt 
dikaneke zînetan e. Stîla berê 
û ya nû dikin yek û ji gîyayê 
kezwanê zînetan çêdikin. Ne 
tenê kezwanê motîfên berê 
û yên nû jî bi hev re bi kar 
tînin û zînetên xweş derdixin 
holê.  Gava berhemên xwe 
pêşkêş dikin bi dîzayneke 
lihevhatî pêşkêş dikin ku 
mirov wan bistîne. Gava hûn 
çûn Başûr serdaniya wan 
bikin.

Kubar 
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B A J Ê R
Bajêr, kevneşopeke nûjen a sofîstîke, nûjen û 
hemdem e ku armanc dike ku dewlemendiya 
çandî, kevneşopî, dîrokî û erdnîgarî Kurdî ronî 
bike.

Kubar

Di gel ve yekê bi navûdengê Swissê rehmet 
û çerxên çermî yên bi sêwirandin û çêkirina 
Îtalîyantalî re hatine çêkirin. Bajêr di her hilberê 
de bi hûrgilî çandî û hêjahiya estetîkî afirandî ne. 

Bajêr, bi çîrokên bêhempa yên jinên kurd hat 
kişandin, balê dikşîne ser grîngî, hêz, berxwedan 
û beşdariya malbatê ji civakê, nemaze jinên kurd 
re û armanc dike ku bi piştgiriya vê jiyanê li ser 
platformêa gerdûnî hişmendiya jiyanê li jinan 
bêhempa zêde bike. 

Bajêr wekî deynek dizane da ku piştgiriya xwe ji 
civak û çanda ku wî afirandî re peyda bike.
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BI AT Û S AY Ê  RE 
RO P O RTA J 

Atûsa modeleke ji Kirmaşanê ye û vî karî bi 
awayekî profesyonel dike. Me jî ji bo naskirina 

wê û axaftina li ser karûbarê wê pê re 
hevpeyvînek kir.
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Pirs: Te çawa dest bi modeltiyê kir? 

Bersiv: Ji zaroktiyê ve wî karî 
gelekî bala min dikişand û gava min 
bi xwûşka xwe ya piçûk re dilîst min 
hertim Catwalk çêdikir. Piştre çend 
pêşniyar hatin ji bo min, min ew 
qebûl kirin û dest bi vî karî kir.

P: Çend sal e tu vî karî dikî?

B: 8 Salan

P: Li gorî te zehmetiya karê te çi 
ye? Astengên li pêşiya te çi ne?

B: Ez di vî karî de laş, tendirûstî û 
çermê xwe bi kar tînim û hemû ew 
wêne û pozên min girêdayî hestên 
min in. Mirov divê bizane bi kîjan 

tişt re kîjan pozê çê bike û bi saetan 
bêyî ku biwestî, berdewam bikî û 
encamên baş bi dest bixî. Bi taybetî 
dema her kes ji te karê herî baş 
dixwaze û tê dinirxînin. 

P:  Modeltî ji bo te serpêhatiyeke 
çawa ye? Tu di vî karî de çi hîn 
bûyî?

B: Ezmûna vê ku bikaribim 
di navbera mêjî û laşê xwe 
harmoniyekê çêkim û wekî jinekê ji 
azadkirina xwe li hemberî mirovan 
şerm nekim û hez ji xwe bikim. 

P:  Heta vê demê berteka nasên te 
ji bo karê te çi bû? 

B: Di destpêkê de bavê min razî nîn 
bû lê piştî çend salan malbata min 
bûn handerên min ên sereke. 

P:  Li gorî te kurd di warê modeyê 
de di asteke çawa de ne? 

B: Kurd her tim di delalî û wêrektiyê 
de di hemû dinê de tak û bêreqîb in.

P: Em hinekî jî li ser zaroktiya 
te biaxivin. Zarokeke çawa bûyî, 
zaroktiya te çawa derbas bû? 

B: Ez di malbateke qelebalix de 
hatime dinê. 5 bira û xwîşkên min 
hene û ez zaroka sêyemîn im. 
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P: Gava meriv di nav modeyê 
de ye wisa fikir dikin ku ew mirov 
li gorî rewşa modeyê kinc, sol, 
çenteyan hwd. distîne. Hin kes jî 
hene qet wisa nînin. Gelo tu çawa 
danûstandina xwe dikî? Wekî 
hin kesan danûstandina xwe ji 
markeyên binavûdeng dikî an ji bo 
te marke ne grîng e? 

B: Ez zêde bala xwe nadime 
markeyan û gelek caran cilên ku 
di serê min de ne, ez ji xwe re çê 
dikim. 

P: Li gorî piraniya gel divê model 
jar bin û gelekî bedew bin, yanê 
zordariyeke wisa heye li ser 
modelan. Wekî modelekê tu çi 
difikirî li ser vê? 

B: Bi dîtina min model mirovek e 
ku dîtbariyek an jî cilekî pêşkêş 
dike. Lewma di gava yekem de divê 
hin taybetmendiyên wê/wî hebin û 
her wiha karîbûn û pozançêkirin û 
normalbûn bi kamereyê re, ji rewşên 
herî girîng yên zahirê ne. 

P: Gelo ji bo tenduristiya çerm û 
rûyê xwe tiştekî dikî? Heke dikî çi 
dikî? 

B: Hin rutînên rojane hene ku ez 
dikim, bo mînak maskeya xwelî û 
hin tiştên din. Ez zêdetir ji berhemên 
xwezayî bi kar tînim, bi ya min ji 
bilî bikaranîna berhemên kîmyayî 
bikêrhatîtir bûne. 
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P: Karê modeltiyê karekî zehmet e. 
Divê her dem li hemberî kamerayê 
bibî lê mirov her dem kêfxweş nabe 
an jî em bi awayekî din bibêjin li 
jiyanê mirov hin pirsgirêk derdikevin 
lê divê mirov dîsa here ser karê xwe 
û berdewam bike. Tu di van deman 
de çi dikî? Ji bo kêfa te bîne tiştek 
heye? 

B:  Werziş di asta ewil de, xwarina 
ruhê min e. Ez gelek hez ji 
çiyavaniyê û çerxê dikim û wisa 
difikirim çalakiyên min ên herî baş 
ew in. 

P: Di nav vê mijûliyê de çawa aram 
dibî û bêhna xwe vedidî? 

B: Bi werzişa Yogayê, pirtûk, reqs û 
hevdîtin bi hevalên xwe re. 

P: Li ser modeltiyê xeyaleke te 
heye? 

B:  Ez derbara wê nefikirîme.

P: Gelo ji xeynî modeltiyê karên din 
dikî? Heke dikî çi dikî? 

B:  Belê, ev 7 sal in ku ez dişuxulim 
û niha rêvebera marketînga 
brendekê me. 

P: Heta vê rojê di bipêşketina te ya 
li ser vî karî de tiştê herî grîng çi bû?

B: Wênegirî ji bo komeleke 
markeyên biyanî û amadebûn li 
komeleke pêşangehên gelekî baş 
yên li Amerîkayê û kovarên biyanî.
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X W E  J I  TAV Ê 
B I PA R Ê Z E
Parastin û tenduristya çermî bi taybetî havînê ji bo me gelekî grîng e. 
Di jiyana rojane ya hevînê de ji ber tava zêde çermê me zirarê dibînê 
bo vê hewcedariya me bi hin dermanan heye. Ji bo em çermê xwe ji 
tavê biparêzin Kubarê ji bo we çend tişt hilbijartin.

AVENE Bi binyada xwe 
ya sivik tu mayîndeyan 
nahêle. Hûn dikarin di 
bin makyajê de wekî 
baz bi kar bînin. Ji bo 
her cûreyê çerman e û 
tê de SPF50 heye.

ROC Bi binyada xwe 
ya fondotenî li dewsa 
melhema BB›ê ye. 
Melhemeke sivik e û 
ser qusûrên çermê we 
digire.

LA ROCHE-POSAY  
Bi binyada xwe ya 
fondotenî têrî pêwistiya 
we ya fondotenê dike. 
Ji bo çermên lekeyî 
bikêr e, nahêle rûyê 
we leke be.

SOLANTE Ji tavê 
diparêze, bi saya 
taybetmendiyên xwe 
ji bo çermê we yê 
hessas jî bikêr e. 
Dijpîrbûnê ye. Nahêle 
mayîndeyan bimînin.

Kubar • 15



K U R D M AG 
Kurdish Magazine ne kovar e û wekî malpereke jî li ser internetê 
weşanê nake . Li ser telefonên android û IOSan wekî sepanê tê 
sazkirin û di mijarên cûrbicûr de gelemperî nivîsên balkêş û nûjen 
diweşine. Di nav Kurdish Magazineyê de 18 kategorî hene û ev 
kategorî hemû mijaran di nava xwe de dihewînin. Teknolojî, zanist, 
civak tenduristî û dîrok ji çend kategoriyên sepanê ne. Armanca 
Kurdish Magazine jî ev e ku wek sepanê li ser telefonan têkeve bêrika 
her kesî û xwendina Kurdî bi hêzeke xurt li ser ciwan û civakê belav 
bike.
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Derd, maf, xwezî û xeyalên me jinan 
bi benikên rengorengo ve neqş 
dikim û ji hiriyên kulavê bebikênve 
çêdikim. Heta niha ji bo min bi tenê 
wekî hobî bû lê min xwest ji ked û 
hezkirina xwe pere jî bi dest bixim. 
Niha li ser instagramê bi navê  
«suffragette_huner» rûpela min heye 
û bi riya vê rûpelê karên xwe parve 
dikim û difroşim. De werin hûn jî di 
nav rûpela min a bi ked û hezkirina 
min ve hatiye xemilandin bigerin.

SU F F R E G ET T E 
H Û N E R
Wekî ji navê rupela ‘Suffregette Hûner’ jî tê fêmkirin ku 
ev ked piranî li dor mafên jinan digere. 

Ranya Zagli
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MITBEXA MALÊ
• BER MAKLÛB • NANÊ DAYE • KULÎÇE •

FOODBLOGER LEYLA
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• 500 gr Mirîşk  
• Rûn  
• 1 lt Av 

Sebze

• 2 Bacana reş  
• 4 Petat  
• 3 Îsot  
• 12 lt Rûn 

Birinc 

• 300 gr Birinc  
• Bexdenûs  
• Pûng  
• Îsot  
• Xwê, îsota reş  
• Dermana mirîşka

Mirîşkê bişo, hinekî bikelîne û di dawiyê de 
zuha bike.

Amadekariya şênahiyê

Şênahiyê bi qas qalindiya tiliyê jê bike. Rûnê 
qelandinê di aman yan jî di tawanê de li ser 
180 derece germ bike û şênahiyê di nav de 
nêzî 5 xulekan bikelîne heya zêrîn dibe. Di 
dawiyê de her du li ser desmalekê hinek zuha 
bike û xwê li ser de bike. 

Birinca Basmatî bişo heya ku av zelal dibe. 
Birincê şil bi biharatan ve bi awayek baş 
tevlihev bike û di dawiyê de di tawanekê de 
biqelîne. Rûn di amanekê de biqijilîne û baskên 
mirîşkan ji herdu alî ve ji bo nêzî 5 xulekan 
biqelîne û niha li dû hev du şênahiya qelandî, 
mirîşk û birinc di tawanê de bi cih bike û bi 600 
ml goştava mirîşkê ya xweçêkirî ve avde û ji bo 
nêzî 3 xulekan biqelîne.

Devgira wê niha bide ser û germahiya wê 
daxîne ser astek nizim. Maqlûbê ji bo nêzî -35
40 xulekan bikelîne.

Ji bo 10 xulekan bihêle bila Maqlûba amade 
li ser ocaxa girtî û devgira vekirî xwe bikişîne 
hev. 

Di dawiyê de sîniyekê deyne ser devê tawanê 
û bi awayekî lez û baldar bizivirîne ser serê wê.

MITBEXA MALÊ
• BER MAKLÛB •

Malzeme Amadekarî
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• 2 kg Ar 
• 500 ml şîr  
• 500 ml av (germ)  
• 5 pkt hevîrtirş 
• Rûn  
• 3 heb hêk  
• Şekir  
• Xwê  
• Reşreşk  
• Kuncî

Rûnê nerm, hêk, şîr û hemû pêkhatiyên din ji 
xeynî ar tevlihev bike. Di dawiyê de ar jî tevlî 
bike. Niha jî hevir bi destê xwe ve vestirîne ji 
bo saeteke nîv vêsîne.

Nîvê hevîrê bi girikê ve zirav bike û xurmeyan 
bi kevçiyekê ve hevseng belav bike. Hevîr 
bi awayekî şidandî wekî balorê lûr bike û bi 
dûrahiya 2 santîmêtre jê bike. Kulîçeyê deyne 
ser sêlekê bi kaxizê firinê. Zerika hêkê tê de û 
di dawiyê de kuncî û siyaboyê lê wer bike. Di 
180 dereceyê de ji bo 20-15 xulekan bipêjîne.

MITBEXA MALÊ
• NANÊ DAYE •

Malzeme Amadekarî
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Malzeme

Ji bo hevîr  
• 300 gr Nivîşk  
• 500 gr Şekir  
• 50 ml Rûn  
• 3 heb Hêk  
• 1 kg Ar 
• 500 ml Şîr  
• Xwê 
• 100 gr Dermana 

Kulîçe  
• 1 pkt Karbonat  
• 2 pkt Hevîrtirş  
• 2 pkt Vanîlya Şekir 

Li ser Kulîçe  
• Kuncî  
• Reşreşk

Havênê di avê de bihelîne. Qeftekî şekir têke 
nav avê û bi ar ve li nav hev bixe. Hevîr bi 
awayek baş vestrîne. Di dawiyê de hinek rûn lê 
wer bike û dû re bila ji bo 30 xulekan bisekine.

Hevîr deyne ser sêlê û zerika hêkê û siyaboyê 
tê de, kî bixwaze dikare kunciyê jî tê de.

Saeta pijandinê 

20 xulek di 150 derece de. 

Gelek girîng Carcaran deriyê ocaxê venekin!

MITBEXA MALÊ
• KULÎÇE •

Amadekarî
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M A S K E
Wekî hûn jî dizanin vîrusa koronayê 
bandoreke gelekî mezin li ser warê modeyê 
kir. Ji ber vê sedemê markeyên biçûk jî 
mezin jî li gorî xwe maskeyên cûrbicûr 
çêkirin û maskeyên xwe nîşanî gel dan.

Kubar

►Mr. Erbîl ►Mr. Erbîl ►Sirinbird 

►Sirinbird 
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Ş Î ROV EY Ê N 
R E M L A N
Gelo taybetmendiyên remlan çi ne? Kîja reml bi 
kîjan hestan derdikevê pêş. Krem bikin...

Rojda - Şêx Zelala ji Fînê

 Beran

Serê wan her çiqas rihet xuya 
bike jî, ne wisa ye. Ew her 
tiștî di dilê xwe de dijîn. 
Remleke xurt e, ango bihêz e.

 Ga

Xwedîyên vê remlê, tu tiştî 
venaşêrin, hemû tevgerên 
wan li holê ne. Bi sebr in, 
dikarin bi salan li benda 
kesekî yan tiştekî bimînin.

 Cêwî

Heke karê ku kiribin rast 
be, heta dawiyê li pey karê 
xwe disekinin. Li benda 
piştgiriya kesêkî namînin, 
xwe mihtac nakin. Bi tenê 
serê xwe kelehek in û zû bi 
zû hilnaweşin.

 Kevjal

Xwe nêzî hemî kesî nakin û bi 
hemî kesî re samîmî nabin. Li 
der û dora xwe heke ku pêkan 
be, kêm mirovan dihêlin. Ev 
felsefeye wan a aramîyê ye

 Şêr

Di serê wan de pirs û 
pirsgirêk hebin nikarin 
bextewar bijîn. Ew dixwazin 
ku hemî tişt pak û zelal bin. 
Ji şolîbûnê hez nakin.

 Simbil

Mirov gelek caran nizanin 
ka xwediyên vê remlê li ser 
çi diêşin, li ku derê û 
çima dilê wan dimîne. Zahf 
hestiyar in lê naxwazin der û 
dora xwe bi vê bihisînin.
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 Mêzîn

Bêbextiyê herî zêde ew 
dizanin veşêrin, êşa xwe 
eşkere nakin. Li gorî wan 
birîn nayên pêçandin, tên 
veşartin..

 Dûpişk

Ji ber ku hestên rastî xweyî 
dikin, her dem winda dikin. 
Yek rûyê wan heye. Li ser çi 
hewes kiribin, hewesa wan di 
dilê wan de maye.

 Kevan

Kevanek hertim dilşikestina 
xwe, di dilê xwe de dijî. Êşa 
xwe û xemginiya xwe zû bi zû 
eşkere nake.

 Karik

Çiqas eşkere nekin jî zêde 
zêde xeydok in. Tiştekî ecêb 
in. Mirovên ku ji wan hez 
dikin hebûn lê wan kesan ji 
vê remlê re eyb kirin û wan 
ji xwe xeyidandin.

 Satil

Birîna wan a herî mezin 
xapandina ji aliyê hezkiriyên 
xwe ve ye. Ji ber ku saf in 
tim têne xapandin. Hemî kesî 
wekî xwe dilpak dizanin.

 Masî

Hezkirina wan ji rêzê 
nebînin. Derdên xwe, 
tengasîyên xwe di dilê xwe de 
dijîn. Tu kesî pênahisînin.
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H Û N E R A 
D Î J Î TA L
Em di çaxekî nûjen de dijîn. Biryardayîna vî çaxî ne ji 
aloziyan e, bûyer in. Çûyîn bûyerek e, pêşketin e... 

HOGIR AR 

Cîhan di vê hişmendiyê 
de ye ku çand û hûnera 
kurdî çi qasî berfireh, 
tijî, cûrbicûr e bi vî 
zimanî helbest, stran, 

kilam, leyîstik, bend , rexne hene lê 
rê û dirbên wî mîna helqên zincîrê 
ne. Aniha hûnera dîjîtal jî tevlî bû, 
sibê kî dizane ev helqe wê bi beşekî 
din, cureyekî din bi helqeyeke din 
re nezeliqe. Divê sedsala 21.  ji 

vî çaxî re şahîdîyê bike, cuda ye, 
cudahiya wî jî me ber bi demeke 
nîgaşî ve dibe. Nikarin vê  bi sedsal 
berê re senkronîzasyon bikin lê em 
dikarin bijîn, înca ne sed sal ji beriya 
pênc hezar salan dest pê bikin. Her 
ku pêşketina teknolojiyê bandor li 
her qadê dike, di heman demê de 
di warê hûnerê de başbûyîneke 
domdar jî nîşan dide. Bi taybetî 
di van salên dawî de, hilberên 
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anîmasyon, fîlmên bi bandorên hêja 
û him jî nexşeya projeksiyonê li ser 
dîwaran, nîşana vê yekê ne.

Bi gotineke din, hûnera hejmarî an 
hûnera dîjîtal, dikare bêje ku ew 
forma hûnerê ye ku bi hilberîna 
hêmanên virtual ve tên hesibandin 
û kompûter di hilberîna xwe ya 
gelemperî de bandor e. Di pêvajoya 
hilberînê de, kompûter dikare 
bibe arîkar an dikare pozîsyonên 
cihêreng bigire. Nîgar û çapkarên 
dîjîtal yên ku piştî şoreşa dîjîtal ya 
di salên 1990an de ketin rojevê, ji 
hêla mûze û derdorên hûnerê ve bi 
berfirehî nayên qebûlkirin;

Ew diyar dike ku hûnera dîjîtal di bin 
navên cûda de digotin heya ku ew 
gihîşt forma xwe ya dawîn. Hûnera 
dîjîtal ku di salên 1970an de di nav 
hûnera kompûterê de hat gotin, 
paşê navê hûnerê Multi Media girt. 
Di dawiya sedsala 20em de hûnera 
dîjîtal di forma xwe ya dawîn de ji 
hêla formên deng, vîdyoyê, fîlim û 
hîbrîdê ve wekî Hûnera Medyayê Ya 
Nû hat gotin

Aniha jî navê DIGITAL ART tê 
bikaranîn. Her tim karên sosyo-
kultûr bala civaka bajêrî dikişîne, 
bi taybetî jî bal ciwanan. Ji ber ku 
her tim di nav lêgerînekê de ne. Dê 
û bavên me kal û pîrên me ew têr 
û tijî nekirin ji hêla çand û hûnera 
kurdî ve. Me jî hewl daye ku em vê 
valahiyê dagirin. Ev dibe lêgerîna 
heqîqetê li du şopên kal û pîran. 
Lewma ev hûner bandoreke mezin li 
ser ciwanên kurd dike têşî bihîstine 

lê têşî tenê ne amûreke kevnar e, 
destar, kulav, xalîçeyên Şahmaranê, 
bêjing, hdw. dîrokek e. 

Ez digihîjim armanca xwe, armanca 
min a ku peyv di kurdî de ne tenê 
peyv in, bandora hûnera dîjîtal. Ji 
bo hûnerê, em dikarin bibêjin gotin 
û vegotina hest û ramanên mirovan 
bi amûr û rastiyên cihêreng. Bedewî 
bi hunerê tê afirandin. Ew bi hûnerê 
re gengaz e ku jiyanê bi rûmet bike 
û wê watedar bike. Hûner dikare di 
her qada jiyanê de hêz û kêfê bide 
mirovan. 

Ji bo ku em bikaribin li ber cûrbicûr, 
guhêrbar û bileziya guhertinê, 
daxwaz û bendewariyên bêdawî 
yên di temenê xwe de bihêlin û li 
dijî rastiyên ku em neerênî dibînin 
têkoşîneke pêwist bidin, pêdivî 
ye ku em fêhmkirina fikirkirina 

Kubar • 26



demokratîk fêr bibin. Hilberîna 
medyaya nû di sala 1960an 
Dewletên Yekbûyî guhertoyeke nû 
ya medyayê pêşkêşî cîhanê kir ku 
teknolojiya herî dawî û pêkanîna olî 
ya bêhempa bi kar tîne. Medyaya 
nû dabeşandin ji duh û heta îro wekî 
hilberînan, kompûter serhildanên 
virtual in. Kompûterên cihêreng 
yên ji bo hûnerê, wekî numûneyên 
3d, Illustrator an jî Photoshop 
bipêşveçûnên nû yên ji bo cîhekî 
nû ye ku hûnermend dikarin hûner 
û amûrên cûda bi hev re bikin û 
pêşkêş bikin.

Têkilî ya min û hûnera dîjîtal, ez 
gihandim binê bîrê, tiştên ku xeyal 
dikim û ava dikim dibe 3d an bi 
bûut. Rihê min têr dike. Jixwe em 

mirov ne ji bo têrkirina rihê xwe 
dijîn. 

Min bi peyker dest pê kir û min 
perwerde nedît, ne jî pispor bûm. 
Tenê her tim kêm bûm, ev tenê 
ne bes bû. Bi vî rihî gihîştim qada 
xwe. Dîjîtal, objeyên bê rih bi 
rih dike. Teqez hûnera dîjîtal wê 
berê civaka kurd bide çanda wan 
û ji bo bipêşketinê roleke mezin 
bileyîze. Kurdên Başûr, Bakûr, 
Rojava û Rojhilat her tim şîrove 
dikin, diecibinin û heta kurdên ku 
koçî Ewrûpa, Amerîka û Rûsyayê 
jî dikevin têkiliyê. Bi kurtasî bala 
kurdên cîhanê dikişîne. Dema çav 
bi van berheman dikevin vê tînin ser 
zimên ; 
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Min ev li gund dîtibû navê wî destar 
e, waaa , ez hestîyar bûm. Meşkê 
me jî hebû, van ez birim zaroktiya 
min. 

Hûner ev e, hinekan hestîyar dike, 
kêfxweş dike, hinekan bi xem dike. 
Bandora herî mezin ev e. Ku em 
derbasbûyiyê, kevneşopiyê ji bîr 
bikin, teqez em ê pêşerojê de winda 
bibin. Polîtîkayên qirêj yên li ser 
war, cih, mabedên kevn dibin çi ne 
Wan rastiya xwe dîtin bila neviyên 
wan nebînin. Lewma berçavka 
hespan dîyariyên me kirin. Hûner 
ji dîrokê tê, di dîrokê de çi heye 

Ked heye. Dayîkên me dema diçin 
tenûrê. Lêxistina tenûrê gelekî  
zehmet e lê xistina nan û rakirina wî 
bi wî hevîrê pijîyayî re ew jî dipejin. 
Aş kêm bûn û bi destar qûtên xwe 
dihêran. Dema destî digerandin 
kilama digotin. Ew kewên li 
pêpeluka derî disîsyan. 

Kewê ribat, kewê gozel di pirtûka 
Hewara Dîcleyê de dibe kew. Qenc 
e lê bi refê xwe re. Belê, kew neyarê 
qewmê xwe ye. Ev tiştên ku bûne 
sembolîze, bibîrxistinek e an jî 
peyameke civakî.
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FAVO R I Y Ê N 
K U B A R Ê
Tenduristya çermî bi taybetî jî havînê ji bo me gelekî grîng e. Di 
jiyana rojane de ji ber hewaya pîs rûyê me zû bi zû qirêj dibe û rûn 
digire. Ji bo em çermê xwe biparêzin û paqij bikin Kubarê ji bo we 
du tiştan pêşniyaz dike.

Simple 

Tê de catirî û vîtamîna E›ê hene. 
Rûyê we baş paqij dike. Ji bo 
çermê birûn û têkel e. Divê di 
paqijkirina çerm ya rojane de cih 
bigire.

Polo Smart 

Ji bo bikaranîna rojane kêrhatî 
ye. Bi temamî rûyê we paqij 

dike. Çar heb amûrên wê hene. 
Noqteyên reş yên li rûyê we paqij 

dike. 
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K U B A R Ê N  M E H Ê
Di vê hejmarê de Mehmet Akbaş û Tara Mamedova  

bi stîla xwe kubarên mehê bûn.

Mehmet Akbaş Tara Mamedova
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Semyanî 
Perîzade
Xewna Berevajî 

Berfîn Aktay 
Dîlan Yeşîltoprak  

Ez Te Nadim 
Malê Dinê

ST R A N Ê N  M E 
Y Ê N  FAVO R Î
Di vê hejmara Kubarê de du stranên me yên favorî hene.
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Temaşe
e-Kovara Hunerî ya Sînemayê 
Her Demsal Tê Weşandin 
Jimar 1 • 07/2020 • Tirmeh
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