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Hewlêrê di sala 2016an de mazûvanîya bi dehan serok-
komar,  serokwezîr û nûnerên dewletan kir. Di hefeteya 
yekem a sala 2017an de paytextê Kurdistanê mazûvanîya 
Serokkomarê Fransayê François Hollande kir.  Hollan-
de hokarê serdana xwe ji rojnamegeran re wisa eşkere 
kir; “Hatina min di serê sala nû de bo Hewlêrê, jibo wê 
yekê ye ku ez destxweşîyê li Pêşmerge bikim û piştgirîya 
hêzên iraqî bikim bo rizgarkirina Mûsilê. Herwiha pişt-
girîyeka konkret ya serbazî û mirovî û sîyasî ya Herêma 
Kurdistanê bikim û bêjim, Fransa piştevanê gelê kurd e.”

Serokkomarê Fransayê François Hollande û Serokê 
Herêma Mesûd Barzanî dostê hev ê nezîk in. Piştî êrîşên 
DAIŞê yên ser Herêma Kurdistanê François Hollande, 
yekem Serokkomar bû ku serdana kiribû. Hollande piştî 
êrîşên DAIŞê ji Serok Barzanî re telefon vekiribû û ji Bar-
zanî re wiha gotibû: “Wê çekên Franseyê di kurtedemekê 
de bigîjin destê Pêşmergeyên Kurdistanê de bin.” Hollan-
de aniha jî eşkere dike ku ew amadene her alikariyê bidin 
Kurdistanê

Hevpeymanîya 
Fransa – Herêma 
Kurdistanê

Derhêner Ekrem Hey-
do derbarê belgefilmên 
xwe de ji heftenameya 
Basê re axivî. Heydo 
amajeyî çîrokên belgefîl-
mên xwe dike û diyar 
dike temaya fîlmên wî 
serborîyên kurdan e.
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Xweragirîya 
Pêşmergeyên Herêma 
Kurdistanê û rola Sero-
kê Herêma Kurdistanê 

Mesûd Barzanî Hewlêr kiriye 
navenda dîplomasîya Rojhilata 
Navîn. Serokê Fransayê Fraçois 
Hollande di nava hefteyê de 
serdana Hewlêrê kir û digel Sero-
kkomar Serokwezîrê Kurdistanê 
civîya. Çavdêrên sîyasî dest-
nîşanîyê bi wê yekê dikin ku dîp-
lomsîya sala 2016an dê di 2017an 
jî de berdewam bike û hatina 
Hollande jî nîşaneya piştevanîya 
serxwebûna Kurdistanê ye. Sîya-
setmedarê kurd Abdullah Hicab, 
dîplomasîya Herêma Kurdistanê, 
helmeta serxwebûna Kurdistanê 
bo heftenameya Bas şîrove kir. 
Hicab eşkere dike ku serdana 
Hollande bo Hewlêrê gelekê 
giring e.

Herêma Kurdistanê dest bi 
helmeta serxwebûnê kirîyê. 
Meşrûîyeta vê helmetê ji çi ye? 
Gelo çendê meşrû e?
Helmetek heye. Mijarek ku bo 
alîyakî meşrû be dikare bo alîyê 
din meşrû nebe. Mesela serx-
webûna Kurdistanê bi vî rengî ye. 
Jibo kurd meşruiyeta herî mezin, 
meşrûiyeta herî pîroz pirsa mafê 
neteweyî û mesela serxwebûnê 
ye. Ligor sîstema navneteweyî îro 
ya cîhanê jî zêdetir sîyaseta real-
polîtîka îro ya cîhanê kêmzêde 
naxwaze sînoran biguhere bi 
taybet sinorên hevpeymanan e. 
Digel ku Rojhilata Navîn îro di 
nava agir û barûd û dûkelê de ye 

û ji her alî de dişewite jî herkes 
dizane ku sinorên îroyîn meşrûi-
yeta xwe ji dest dane digel hindê 
jî sîstema navneteweyî rêxist-
inên nenavneteweyî dixwazin bi 
her awayêkî ku heyî çarçoveya 
sînoran wekî pêşî biparêzin. 
Ew meşrûiyetê di wê de dibînin 
ku statukoya ku îro heyî wekî xwe 
bimîne lê daxwaza serxwebûna 
kurd li başûrê Kurdistanê mafê 
serwerîyê yê kurdan, meşrûiyeta 
xwe li daxwazîya xelkê di heza xe-
lkê xwesteka xelkê û di pêşengîya 
sîyasîya xelkê de dike. Niha li 
başûrê Kurdistanê hem xwest-
ekek sîyasî heye hem îradeyek 
sîyasî heye hem jî pêşengên sîyasî 
wê dixwazin, xelk wê dixwazin 
pêşengê sîyasî di wê çarçoveyê de 
hêdî hêdî pêgava hiltînin û xebata 
çendîn deh sala ya tevgera kurdî 
di wê astê bûye; ber hindê jî ew 
daxwazî daxwazîyeka ji meşrûi-
yetê meşrûitir yanî heta asta 
pîrozîya meşrûiyetê meşrû e.

Cenabê te behsa hin hêzên 
statukoparêz kir ev geşedanên nû 
Bihara Erebî, şerê DAIŞê, piştî vê 
saetê mimkin e rê li ber meşrûi-
yeta Herêma Kurdistanê bihê gir-
tin û sînorê Herêma Kurdistanê 
ku bi fiîlî hatine danîn dubare 
bihêne guhertin û Pêşmerge ve-
gerin sînorên berê yê 2003an?
Ez bawer nakim dîrok ber bi 
paş ve vegere û ez bawer nakim 
sîstemên sîyaseta berê li herêmê 
hem li Sûrîye hem li Iraqê û 
hem Îranê û Tirkîye bi vî awayî 
bikaribin ligor mentalîteya ligor 
zîhnîyeta nasyonalîst herêmê 
îdare bikin. Serhildana ku li 
welatên erebî destpêkirî bi navê 

Bihara Erebî hate nas kirin de-
meka kin de bu bahozeka gelekê 
malwêranker û bahozeka jehrî 
welê kir ku civakên herêmên 
cîhê ber bi azadî, demokrasî ber 
bi wekhevîyê herin pêngavek paş 
de biavêjin û ber bi cahilîyetê 
herin. Digel kêmasîyên xwe jî 
tenê pêvajoyek ku cûda, hem 
karakterên xwe hem daxwazîyên 
xwe hem jî pratîkên xwe cûda 
bû, modeleka başûrê Kurdistanê 
bû, ku ji wan modelan cûdatir 
bû. 

Cenabê te behsa modela navx-
weyî û arîşeyên navxweyî kir. 
Ez dixwazim bêm ser vê ka kî-
jan çaliş, lihember serxwebûna 
Herêma Kurdistanê ne? Çalişên 
jeopolîtîk çi ne?
Ez bawerim ew lêgerîn ku herî 
zêdetir wek asteng li ser rêya 
tevgera kurd û li ser rêya daxwa-
za neteweya kurd in, em dikarin 
li ser du beşan de parve bikin. 
Beşek faktorên navxweyî ne û 
beşek bi faktorên dereke re girê-
dayî ne ku zêdetir bi guhertina 
sîyaseta herêmê, sîyaseta welatên 
der û dor û bi sîyaseta cîhanê 
ve girêdayî ne. Em pêştir bi xwe 
li faktorên hundirîn dest pê 
bikin, sîstema sîyasîya kurd digel 
pêşketinên xwe digel kêmasîyên 
xwe ve modeleka karatir çêkiriye, 
digel hindek reforman dikare 
bibe hevîyek bo xelkê. Kêmasiya 
herî bercesteya vê modelê, bi 
rexma serkeftîbûna nisbî ya wê, 
cewherê olîgarşîkê wê ye. Pirsa 
din ew e, niha kurd sîyaseteka 
hevbeş ya navnateweyî di qal-
ibekê hevbeş di astê navneteweyî 
de nameşîne. Sîstema aborîya 

Kurdistanê sîstemeka serbixwe 
çênekir. Jiber ku sîstema aborîya 
serbixwe bingehê serxwebûnê 
ye. 
Li başûrê Kurdistanê, eger 
dîyalogeka nerm di navbera 
Hewlêr û Bexdayê de hebe 
û Bexda bi awayekê tund li 
hemberî daxwaza serxwebûna 
Kurdistanê nesekine wê demê 
meşrûiyeta navneteweyî dê 
rehettir bê bidest xistin. Bi 
ya min Tirkiyê dê lihember 
bisekine û li hemîyan jî girîng-
tir Îran e, ku dijminê sereke 
yê daxwazên mafperwerane û 
demokratîk ên gelê kurd e. Îran 
dijberê her cûre demokrasîyê li 
herêmê ye. Dê bi hemû îm-
kanên xwe hewl bide rewşê aloz 
bike. Heger dîyaloga navbera 
Bexda-Hewlêrê baş bimeşe, 
rola Îranê dê bihête marjînalîze 
kirin. Lewre faktorên dereke 
dikarin nîvenîv palpişt bin û 
gelek desthilatên herêmê dê 
hewl bidin statuku û sînorên 
heyî biparêzin. Serxwebûnê ne 
tiştekê hêsan e, digel hindê ku bi 
awayekê giştî sîstema navnetew-
eyî û welatên xwedî bandor 
piştgîrîyê bikin têrê nake; gelek 
welat Filistînê wekî dewlet nas 
dikin, lê hîn jî nebûye endama 
YE. Ango palpiştîya zilhêzan têr 
dewletbûnê nake. 

Ew helmetên dîplomatîk yê hikumeta Herêma 
Kurdistanê dest pê kirine hûn wan helmetan çawan 
dibînî çiqasî serkeftî ne çi jê dihêne hêvî kirin?
Li gor dîtina min dîplomasîya kurdan li başûrê 
Kurdistanê di wê çarçoveyê de ku bikaribin daxwazîya 
xwe, hebûna xwe, rola xwe bi cîhanê bide selimandin 
serketî bûye. Di wê astê de ku li ser sîyaseta giştî ya 
cîhanê hebûna xwe wekî nasnameyeka cuda, wekî 
nasnameyeka ne-iraqî bidine selimandin û daxwazîya 
xwe ya serxwebûnê bixine rojevê, bi awayekê ku di 

ser maseya dîyalogê pirsa kurd, huwîyeta kurdan 
wekî huwîyeteka cuda ji Iraqîbûn bînin rojevê, van du 
sê salên dawîyê pêk hatiye. Dema dawî ez bawerim 
pêşketinên gelek baş çê bûne lê derfetên gelek mezin 
jî ji dest çûne. Bo mînak dîplomatên herî mezin ên 
Iraqê, serokkomar û wezîrê derve Iraqê demekê kurd 
bûn; ligor agahdarîyên ber destê me,  kesekê ji wan 
di sîyaseta cîhanê de, dîplomasîya cîhanê de, di ti 
platformeka navteweyî de, di ti civîneka navnetew-
eyî de, di ti navendeka biryardanê de mesela kurd 

pirseka cuda ji meseleya Iraqê neanîn rojevê, nekirine 
mijara gengeşe û niqaşê. Ne bi nasnameyeka serbix-
we, lê hertim bi nasnameyeka iraqî xwe dan pêş. Berê 
siyaseta herêmê li derve bi piranî bi partîzanî dihat 
meşandin. Bingehê dîplomasîyeka xurt nehatibû 
danîn, nehatibû damezrandin; ji lewre nekarîn xwe di 
arenaya navneteweyî de bikin mijara rojevê. Lê van 
salên dawîyê helmeteka baş ya dîplomatîk dane dest 
pê kirin, û ev serkeftineka baş e. 
Li vir pêdivîya herî mezin bi lobîyekê ye, lobîyeka xurt 

û bi hêz. Lobîyek pêdivî ye, ku bikaribe bi bandor be. 
Bo nimûne niha li cîhanê lobîya cihûyan heye, ya er-
menan heye, tenanet sûryanî/asûr hêdî hêdî dixwazin 
jibo xwe lobîyê damezrînin. Lê lobîya kurdan tune, 
herçende dîasporaka bi hêz ya kurdî heye. Bi bawerîya 
min avakirina lobîya kurdî heyatî ye, heyatî ye jibo 
ku aktorên bi bandor li dor mafên kurdan kom bike. 
Divêt raya giştî ya Cîhanê amade be, ku mafên netew-
eyî yên kurdan biparêze, jibo hindê pêdîviya kurdan, 
pêdivîya dîplomasîya kurdan bi lobîyekê heye. 

Siyasetmedar Abdullah Hicab: 

Serdana Hollande 
bo Hewlêrê gelekî 
giring e

“Nasnameya iraqî 
nasnameyeka xwedî 
naverok nîne, her bi 
awayî nasnameya tirkî, 
her bi wî awayî nas-
nameya sûrî-erebî.  Ev 
nasname nasnameyên 
bênaverok in jiber ku 
pêkhateyên wan li 
ser bingehekî bi hev 
e nehatine girêdan ku 
mafên wekhev û erkên 
wekhev hebin.”

NÛJÎN ONEN
Hatina François Hollande ji 
bo Kurdistanê, pêşwazîya bi 
wî awayî, herwiha derbirrînên 
Putîn liser mafê kurdan, 
bêdengîya Amerîkayê û di-
jberînekirineka eşkere lihem-
ber helmetên serxwebûnê, 
gelo nîşanê hindê nîne, 
ku heger hat û Kurdistanê 
serxwebûna xwe ragihand ev 
dewlet belkî wê bi fermî nas 
bikin?
Hatina Hollande jibo Kurdis-
tanê giring e, meşrûiyeta kur-
dan ya navnetweyî liber çavan 
e. Lê em ji bîr nekin, ku ev nayê 
wateya ku dê di haleta ragihan-
dina serxwebûnê de palpiştê 
Kurdistanê bin. Vê gavê cîhan 
muhtacî kurdan e, gava ku 
rojava muhtac bû karbidestên 
payebilind dişand dîtina 
şerebegên efxanî jî. Bi ya min 
diyaloga di navbera Bexda û 
Hewlêrê di mesela serxwebûnê 
de kilîta esasî ye. Ya dûyê ew e, 
ku ev dewlet divêt qane bin ku 
serxwebûna Kurdistanê dê bi 
xwe re aramî û istiqrarê bihîne 
Rojhilata navîn. Dê bi xwe jî 
dewleteka bi istiqrar be. 
Berê di nav dewletên rojhilata 
navîn de, wekî dibêjin, krîza 
meşrûiyeta siyasî hebû, bi hati-
na DAIŞê û gelek pêşhatinê bi 
dû re, behsa hindê dihête kirin 
ku ev dewlet tûşî krîza meşrûi-
yeta serwerîyê bûne, gelo ev 
bixwe jî meşrûiyetê nade dax-
waza kurdan jibo serxwebûnê?
Modelên netewe-dewletên Ro-
jhilata Navîn nekarîne meşrûi-
yeta desthilatê çareser bikin. 
Van welatan nekarîne têgehên 
hemwelatînîyê biçespînin, 
ango nekarîne bibine dewl-
et-neteweyên sîvîk, ku mafên 
hemî hemwelatîyan têde dabîn 
bikin; herkes bikaribe xwe têde 
temsîlkirî hest bike, berovajî 
li her yek ji van dewletan liser 
berzkirina nasnameya etnîk ya 
qewmekê têgeheka serwerîyê di 
yasadanînê de hatiye damez-
randin û piranîya şênîyên wî 
welatî ku ne endamên et-
nîsîteya desthilatdar e derveyî 
tixûbên hemwelatînîyê hiştine, 
ji lewre ev welat bi awayekê 

kronîk rastî krîza meşrûiye-
ta serwerî dihên. Bêguman 
ev faktor meşrûiyetê dide 
helmetên kurdan jibo serx-
webûnê, lê ev bi xwe jî têrê 
nake. Divêt faktorên din jî bedî 
bihêne daku Kurdistan bikare 
serxwebûnê rabigihîne. Gel 
û netewe-dewletên Rojhilata 
Navîn nekarîne sînorên etnîk 
û dînî-mezhebî têper bikin, bo 
nimûne di nav kurdan bixwe 
de ev bariz e, hîn jî ligor devok, 
dîn, eşîret û navçe em cudahîyê 
diêxine nav miletê kurd.

Eger hat û dewleta kurdî hate 
ragihandin û ji alîyê komelge-
ha navneteweyî ve hate qebûl 
kirin dê çi tesîrekê li beşên 
din ên Kurdistanê bike?
Digel ku hêvîya me ew e, lê ez 
wê zêdetir wekî ferzîyekê didim 
berçav. Eger hat û ev ferzîya 
cîh girt, di rewşeka wisa de ez 
bawerim berê kurdan dê hemî 
li Hewlêrê be, heta kesên ku bi 
awayekê wê rexne dikin jî dê 
berê xwe bidinê. Lê ev jî girîng 
e, ka Hewlêr dê bi çi awayî 
teamulê bi kurdên beşên din re 
bike. Rewşa niha ku em dibînin 
bi awayekê, başûrê Kurdistanê 
bûye palpişt, tenanet heger 
rexne bigirin jî. Hingê yên ku 
tenanet gef li Herêma Kurd-
istanê dixwarin dê boçûneka 
dîtir hilbijêrin. Bi awayekî 
Herêma Kurdistanê jî de fakto 
bûye palpiştê beşên din. Hema 
hebûna wê bixwe hêvîyek e, 
jibo beşên din. Heger herêm 
siyaseta van çend salên dawîyê 
peyrew bike û xwe bigihîne as-
tekê bilind yê pêşketina siyasî, 
tevgerên kurd dê li beşên din 
jî vegeşin û gul vedin. Hebûn 
herêmê û serxwebûna wê eger 
muyeser be, dê meşrûiyeteka 
navneteweyî bide seranserê 
Kurdistana mezin. Lê eger sîya-
seta xwe biguhorin û zêdetir 
bikevine çarçoveya xwepara-
stinê û bixwazin alîyekê din ê 
kurd bikin qurbanî bona hin-
dek berjewendîyan di rewşeka 
wisa de ne zelal e ka rewş dê 
çawa be. 

Ê rîşên DAIŞê yên liser 
Kurdistanê û êrîşên 
xwekujî yên DAIŞê li 
paytexta Parîsê hevx-

emîyek di navbera millete kurd 
û xelê Fransayê de çêkiriye. 
Serokê Fransayê François Hol-
lande piştevanîya hêzên kurd 
di şerê li dijî DAIŞê de dike.  
Helwêsta François Hollande 
ya li dijî DAIŞê dostanîyek di 
navbera Serokê Herêma Kurd-
istanê Mesûd Barzanî û Serokê 
Fransayê François Hollande de 
çêkiriye. 

Lewre piştî êrîşên DAIŞê Hol-
lande yekem Serokkomar bû ku 
bo Serokê Herêma Kurdistanê 
Mesûd Barzanî telefon vekir û 
Wezîrê xwe yê Berevanîyê bo 
Herêma Kurdistanê şand. Her-
wiha piştî şandina alîkarîyan bo 
Herêma Kurditanê Hollande bi 
xwe jî serdana Herêma Kurdis-
tanê kir û li Hewlêrê ragihand 
ku ew ê terorê jinav bibin û ew 
amadene piştevanîya Herêma 
Kurdistanê bikin. 

Hewlêrê di sala 2016an de 
mazûvanîya bi dehan serok-
komar,  serokwezîr û nûnerên 
dewltan kir Di hefeteya yekem a 
sala 2017an de paytextê Kurdis-
tanê mazûvanîya Serokkomarê 
Fransayê François Hollande kir.  
Hollande hokara serdana xwe 
ji rojnamegeran re wisa aşkere 
kir; “Hatina min di serê sala nû 
de bo Hewlêrê, jibo wê yekê ye 
ku ez destxweşîyê li Pêşmerge 
bikim û piştgirîya hêzên iraqî 
bikim bo rizgarkirina Mûsilê. 
Herwiha piştgirîyeka konkret 
ya serbazî û mirovî û siyasî ya 
Herêma Kurdistanê bikim û 
bêjim, Fransa piştevanê gelê 

kurd e.”
Li Balafirxaneya Hewlêrê 

ya Navdewletî Serokkomarê 
Fransayê François Hollande bi 
merasîmeka leşkerî  ji alîyê Se-
rokê Herêma Kurdistanê Mesûd 
Barzanî, Serokwezîrê Herêma 
Kurdistanê Neçîrvan Barzanî, 
Serokê PSDKê Hemê Hecî 
Mehmûd, Şêwirmendê Encûme-
na Asayîşa Herêma Kurdistanê 
Mesrûr Barzanî, Wezîrê Karê 
Navxwe Kerîm Sincarî, Ferman-
darê Yekeyên 70 Şêx Cefer Şêx 
Mistefa amade bûn. Herwaha 
nûnerên hemû pêkhateyên herê-
ma Kurdistanê yên tirkmen, ereb, 
mesîhî, kurdên şebek jî amade 
bûn. Di merasîma pêşwazîki-
rinê de dayîka şehîdan ku wekî  
Dayîka Eyşê û herwaha hevjîn û 
zarokên şehîdan jî bi alên Fransa 
û Kurdistanê pêşwazî li Serok-
komarê Fransayê kirin.

Piştî pêşwazîyê Serokê Herêma 
Kurdistanê, Mesûd Barzanî û 
Serokomarê Fransayê, François 
Hollande serdana çeperên hêzên 
Pêşmergan li Çiyayê Zertikê 
kirin.Serokê Herêma Kurdistanê 
di serdana  çeperên Pêşmergan 
de, rewş û pêşhateyên dawî yê 
şerê dijî DAIŞê,  ji bo Sero-
komarê Franayê zelal kir. Di 
civîneka çapemenîyê de sero-
komarê Fransayê ragehand ku 
serdana wî bo enîyên şer ji bo 
agahdarbûn li pêşveçûnên hêzên 
Pêşmergan û artêşa Iraqê  dijî 
terorîstan bû û ewê Fransa hemû 
pêdawîstîyên Pêşmergeyan dabîn 
bike. Herwiha ligor zanyarîyên 
Basê ji nûnerên Herêma Kurdis-
tanê stendinê di serdana xwe de 
Hollande zêdetir ji 5 hezar der-
manên tenduristîyê jî ligel xwe 
anîbû û ew radestî daye Wezareta 
Pêşmerge. 

Nûnerê Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê li Fransayê aşkera 
kir, Serokomarê Fransayê çend 
soz dane Herêma Kurdistanê û 
yek ji wan jî berdewamkirina 
piştevanîya Fransayê ya piştî 
helbijartinên dema pêş a sero-
katîyê ye.  Elîr Dolemerî Nûnerê 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
li Fransayê ji BasNewsê rave 
kir: ‘’Yek ji gotinên Serokomarê 
Fransayê François Hollande ku 
nehatiye belav kirin, ew bû ku 
gotiye, her serokomarekê din li 
Fransayê dest bi kar bike, divê 
piştevanî û alîkarîya herêma 
Kurdistanê bike, divê pey-
vendîyên Herêma Kurdistanê û 
Fransayê berdewam be, ji bo vê 
jî em wisa nizanin ku tenê ji ber 
hebûna DAIŞê peyvendîyên me 
li gel we hebin, ji ber vê jî piştî 
DAIŞ jî hat û berî DAIŞê jî em 
bûne alîkar û pêkve bûn.’’

Hevpeymanîya 
Fransa – Herêma 
Kurdistanê Tê zanîn ku Serokkomarê 

Fransayê François Hollande û 
Serokê Herêma Mesûd Barzanî 
dostê hev ê nezîk in. Piştî êrîşên 
DAIŞê yên ser Herêma Kurdis-
tanê François Hollande, yekem 
Serokkomar bû ku serdana 
kiribû. Hollande piştî êrîşên 
DAIŞê ji Serok Barzanî re tele-
fon vekiribû û ji Barzanî re wiha 
gotibû: “Wê çekên Franseyê di 
kurtedemekê de bigîjin destê 
Pêşmergeyên Kurdistanê de bin.”
Li aliyê din Wezîrê Karê Derve 
û Wezîrê Berevaniyê yê Fran-
sayê jî hatibûn Kurdistanê. Piştî 
alîkariya Fransayê bo Hewlêrê 
Barzanî jî di 10ê Sibata 2015an 

de serdana Parîsê kiribû û bi 
rayedarên Fransayê re civiya 
bû. Herwiha li ser daxwaza 
Hollande, di 12ê Tebaxa 2014an 
de Wezîrê Derve yê Fransayê 
Laurent Fabius, bang li wezîrên 
derve yê welatên endamê YEyê 
kiribû da ku alîkariya Kurdis-
tanê bikin. Pisporên leşkerî yên 
fransî di mehên borî de jî ji bo 
perwerdeya çekên giran hatibûn 
Kurdistanê û çendîn ferman-
darên Pêşmerge perwerde 
kiribûn.
Barzanî jî di destpêka Teba 
2016an de serdana Fransayê 
kiribû ligel Hollande û nûnerên 
wî welatê kom bibû. 

Serokkomarê Fransayê Hol-
lande piştî civîna xwe ligel  
Mesûd Barzanî, Serokê Herêma 
Kurdistanê konferanseka çape-
menî pêk anî. Serokê Herêma 
Kurdistanê, Mesûd Barzanî 
di civîna çapemenî de, dest-
pêkê bixêrhatina Serokomarê 
Fransayê kir û ragehand, 
cenabê Serokkomarê Fransayê 
bixêr hati û ez sala nû li we 
pîroz dikim û bi navê herêma 
Kurdistanê û Pêşmerge û mal-
batên pêşmergeyan û şehîdan, 
ez bixêrhatina we dikim ji bo 
Kurdistanê. 
Barzanî berdewamî da gotinên 
xwe û got:”Cara yekeme di 
demekê de serdana Herêma 
Kurdistanê kir ku terorîst gele 
nêzîkî paytexta Herêma Kurdsi-
tanê bibûn û li wê demê ve 
Franasyê piştevanîya hikûmeta 
herêma Kurdistanê kiriye û 
piştî du sal û nîvan hûn serdana 
me dikin û îro jî di serdana 
enîyên şerî de temaşayî şerê dijî 
terorê li Mûsilê dikin ev yeke, 
asan nîne û ev yeka  bi arîkarî 
û piştevanîya hêzên hevpeyma-
na û Fransayê pêk hatiye,  em 
gehiştina nav çergê coxrafyaya 
ku DAIŞê tê de ye lê belê ev yek 

bi wateya temambûna terorê 
nîne, dibe ku em rastî teroreka 
din bên ji bo vê yekê  pêwîste 
hûn berdewam bin li alîkarîki-
rinê û me hemû demê, dewleta 
Fransayê piştevanê Kurdistanê 
dîtiye  ji bo vê yekê me umêde-
ka gelek bi we heye ku hûn 
piştevanîya xelkê me bikin ji bo 
bidest hînana mafên xwe.
Hollande Serokomarê Fransayê 
jî got;”Min xwast ez di destpê-
ka sala 2017ê serdana herêma 
Kurdistanê bikim ta ku li dest-
pêkê de ez hêvîya serkeftinê di 
şer de bo wê bixwazim, min li 
meha 9ê ya sala 2014ê serdana 
Kurdistanê kir ku terorîst nêzîkî 
Hewlêrê bibûn, we daxwaz ji 
me kir ku em harîkarîya we 
bikin di şerê dijî terorê de me jî 
arîkarî kir niha jî hêzên taybet 
ên Fransayê li Kurdistanê 
amade ne û ligel hêzên Iraqê 
beşdarin lêbelê eger çelengîya 
Pêşmergan neba zehmet bû 
DAIŞ têk biçe. Di beşek din de 
Serokomarê Fransayê Hollande 
behsa vê yekê dike ew şanazîyê 
dikin bi wan destkeftên ku 
Pêşmergeyan bi dest xistine û 
ew piştevanîya hemû hewlên we 
dikin li şerê dijî terorê de. 

Berpirsê Fermangeha 
Peyvendîyên Derve ê Hikûme-
ta Herêma Kurdistanê Fela 
Mustafa, ragehand, welatekê 
Ewropa û welatekê Asyayê 
konsolxaneyên xwe li Herêma 
Kurdistanê vedikin. Aniha 34 
welat peywendîyên xwe bi 
awayê fermî li gel Herêma 
Kurdistanê ava kirine, ku 30 
ji wan konsolxaneyên xwe 
yên giştî, konsol û buroya 
balyozxane û çar ji wan jî 
konsolên fexrî hene.

Berpirsê Fermange-

ha Peywendîyên Derve yê 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
Felah Mistefa daxuyanîyek da 
K24ê û ragehand, Ermenîs-
tanê biryar daye balyozxane 
li Kurdistanê veke û em li 
benda vekirina wanin. Li gor 
gotinên Felah Mistefa Nem-
sa ku welatekê Ewropî ye, 
buroya bazirganîyê li herêma 
Kurdistanê vekiribû, lê naha 
biryar daye konsolxane veke 
û em li benda hewldanên 
balyozxaneya Nemsayê ya 
Iraqê ne.

Dayîka Eyşê ku wek dayî-
ka şehîdan tê naskirin, di 
pêşwezîkirina Serokkomarê 
Fransa bo Herêma Kurdis-
tanê de amde bû. Dayîka Eyşê 
xwedîyê sê kurên şehîde û wek 
sembola kedkarîyê li Kurdis-
tanê tê nasîn. Di merasîma 
pêşwazî li Serokkomarê 
Fransayê François Hollande de 
beşdarî kir. Kurên Dayika Eyşê 
Pêşmerge Ehmed Osman, Ne-

cat Osman û Mewlûd Osmanê 
li sînorê enîya Zummarê dema 
berevanîya Kurdistanê dikirin 
şehîd bûn.

 Dayîka şehîdên Kurdistanê 
dilxweşîya xwe ji bo beşdar-
bûna li merasima pêşewazîyê 
Serokomarê Fransayê, li ser 
daxwaza Serokê Herêma 
Kurdistanê anî ziman  û li ser 
vê yekê axivî: “Dayîka şehîdan, 
Eyşe Teha Osman ji bo Bas-

Newsê raghenad; “Vexwandina 
min ji alîyê Serokê Herêma 
Kurdistanê, Mesûd Barzanî 
ji bo Firokexana Navnetewî 
ya Hewlêrê ji bo beşdarbûn li 
merasima pêşewazîkirina Se-
rokomarê Fransayê cihê ser-
bilindîyê ye ji bo min ku wek 
dayîka şehîdekê mil bi milê 
Serokê Herêma Kurdisatanê 
û rayedarên hikûmetê yên pa-
yebilind beşdar bûm û ev yeka 

nîşana rêzgirtin li dayîk û mal-
batên şehîdan e ji alîyê Serokê 
Herêma Kurdistanê.” Dayîka 
şehîdan ji bo BasNewsê eşkere 
kir; Serokomarê Fransayê ji 
bo min got ku bi sîya qurbanî 
û şehîdbûna ciwanan, Herêma 
Kurdistanê ji planê dijminan 
hatiye parastin û herwaha cihê 
şanazîyê ye şikandina DAIŞ ji 
alîyê Pêşmergan û ew  serkefi-
tinên mezin  ku bi dest hanine.

Dostaniya Hollande û Barzanî

Hollande: Pêşmerga nebûya DAIŞ nedişkest

Nemsa û Ermenîstan li Hewlêre 
konsolxaneyan vedikin

Dayîka Ayşe ji Hollande re çi got?
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DERYA KILIÇ

Rojavayê Kurdistanê

Biryara rakirina 
navê Rojavayê rê li 
ber nerazîbûna xelk, 
rewşenbîr û partîyên 
siyasî vekirîye. Meclisa 
Damezrêner a Sîstema 
Federalîya Demokrat a 
Rojava-Bakurê Sûriyê 
biryar dabû ku wan 
navê îdareyê kirîye 
Sîstema Federalîya 
Demokratîk a Bakurê 
Sûriyê û navê “Rojava” 
jê derxistîye. Vê biryarê 
li Rojavayê Kurdistanê 
gelek deng veda û raya 
giştî ya kurdan ji vê 
biryarê aciz e. 

Nûnerê Encumena Niştimanî ya Kurd li 
Sûriyê (ENKS) Muhsin Tahir biryar û kiryarên 
Xweserîya Demokratîk rexne kirin û got: “Em 
wekî ENKSê vê qebûl nakin. Li gor me divê 
navê welatê me Kurdistana Sûriyê be. Em ne 
dibêjin Rojava û ne jî dibêjin Bakur. Em dibêjin 
navê vî cihî û erdê wê Kurdistan e. Jiber vê 
yekê ji berê ve jî Rojava jibo me cihekê nere-
hetîyê bû. 

Tahir gotinên berê yên PYDê jî bi bîr xist 
û amaje bi vê yekê kir ku wan carcaran di-
gotin Rojavayê Kurdistanê. Niha Kurdistan jî 
jê rakirin. Jiber vê yekê helwêsta wan li hev 
nagire û her carê tiştekê din dibêjin. Ev dûrî 
rastîyê ye. Xaka Kurdistanê dîrokî ye û milletê 
me bi sedan salan li ser vê xakê jîyaye. Tahir 
axaftina xwe domand: “Heger tevgeraka kurd li 
gor felsefê û îdeolojîya xwe bi mafên kurdan re 
bilîze,  nahêt qebûl kirin û tiştekê rewa nîn e û 
dûrî îradeya kurdên Kurdistana Sûriyê ye. Tenê 
felsefe û îdeolojîya tekpartî têde xuya dike. Em 
ne niha û ne jî di paşêrojê de têda cih negirin û 

piştevanîya wê nekin.”
Tahir di berdewamîya axaftina xwe de bal ki-

şand ser helwêsta xelkê û wisa pê de çû: “Gelê 
me yên li Kurdistana Sûriyê ne, vê projeyê red 
dikin û dibêjin ku ne mafê wan e ji şûna wan 
biryar dibin. Ew kesên siyasî ku li hev civîyane, 
îradeya xwe ji jor bi ser îradeya gelê kurd de 
ferz kirine.” 

Muhsin Tahir derbarê kiryarên Xweserîya 
Demokratîk û têkoşîna gelê kurd de axivî dîyar 
kir ku ew îradeya gelê me yê dîrokî li Kur-
distanê Sûriyê binpê dikin. Gelê me liser her 
çarparçeyên Kurdistanê bi sedsalan qurbanî û 
şehîd dane û şoreş û serhildan pêxistine. Gel 
ev hemû ne jibo mafê demokrasîyê kirine, ev 
qurban û şehid jibo cihbicihkirina projeya ne-
teweyî liser her çarparçeyên Kurdistanê ye. Em 
dibînin ku gelê kurd jibo pêkanîna dewleta kurd 
e ev şoreş û serhildanên liser her çarparçeyên 
Kurdistanê pêk anîne. 

Muhsin Tahir di dawîya axaftina xwe de wisa 
got: “Milletê kurd jî dikare wekî hemû xelkan 

çarenivîsa xwe dîyar bike. Jiber vê yekê jî ev 
tiştana ne rewa ne û nayê qebûn kirin ku îrade-
ya gelê me bihêt binpê kirin.”

Rojnameger Jîndar Berekat: Xelk doza 
serxwebûnê dike

Rojnameger Jîndar Bereket jî çavderîyên 
xwe ji Basê re parve kir û dîyar kir ku bi rastî 
ew ji berê ve dibêjin ew li projeyên neteweyî 
nagerin. Ew lidij projeyên neteweyî ne. Heta 
niha digotin Rojavayê Kurdistanê û niha peyva 
Rojavayê rakirin. Ez wekî şexs peyva ‘Rojavayê’ 
jî qebûl nakim. Ez tenê hikmê Rojavayê qe-
bûl dikim û min ne Rojavayê Kurdistan û ne jî 
Kurdistana Rojavayê min qebûl dikir. Li gor min 
tenê Rojava bes e; lê ev jî mişkilek bû. 

Berekat sedema vê wisa ameje kir ku di 
peyva Rojavayê de hinek rengê neteweyî têda 
hebû. Wan bi vê re xelkên dora xwe razî kirin. 
Lê niha wextê ku ev jî rakirin, bi rastî bûye 
arîşeyek li Kurdistanê û malbata şehîdan,  
daxwazkar, rojnamevan û xelk nerazî ne. Bi 

rakirina vê peyvê re ji projeya neteweyî re gotin 
bi xatirê te. 

Berekat nêrinên xelkê jî eşkere kir û got: 
“Li gor danûstendinên ku bi xelkê re çê kirine, 
pirranîya xelkî ji biryarê nerazî ne. Jiber ku xelk 
jibo Kurdistanê çûn şer û şer kirin. Niha xelk ji 
wan dipirse ka ‘ez jibo çi çûm şer? Ew dê bibê-
jin ji bo Kurdistanê çûm.’”

Berekat helwêsta partîyên siyasî berawird 
kir û da zanîn ku her alîyê siyasî tiştekê din 
dixwazin ango daxwazên wan ne wekî hev in. 
Bo mînak TEV-DEM demokrasîyê dixwaze û 
demokrasîya wan demokrasîya tekane ye. Ji 
alîyê din ENKS heye ku ENKS jî projeyên netewî 
û Sûriyeka federal dixwaze. Lê li gor bawerîya 
min millet liser her çar parçeyên Kurdistanê 
weletekê kurd û serfiraz dixwazin û xewna 
hemû kurdan ev e. Du alîyên siyasî hene. Yek 
daxwaza demokrasîyê dike û yê din jî daxwaza 
mafên neteweyî dike. Milletê kurd jî di navbera 
wan de maye û  daxwaza welatekê serbixwe 
dike. 

Nûnerê ENKSê Muhsin Tahir: 
Navê welatê me Kurdistan e

Karîkaturîstê ji Rojavayê Kurdistanê Dijwar Îbrahîm 
Sîrac, bi vê karîkatura xwe bal kişandîye ser biryara 
guherîna navê Rojavayê Kurdistanê û siyaseta PYDê 
rexne kirye.  

Karîkatûr

Kontonên Xweserîya 
Demokratîk di 17ê 
Kanûna 2016an de 
li bajarê Hesekê li 

hev kom bûbûn û di civînê de 
hin biryar girtibûn. Herî dawî 
li navçeya Rimêlana Rojavayê 
Kurdistanê di 27ê Kanûna 
2016an de duyemîn civîna 
Sîstema Federalîya Demokratîk 
a Rojava- Bakurê Surîyê dest 
pê kir. Di civîna meclisê de jibo 
paşerojara Rojava û Sûriyê bir-
yarên giring hatin dayîn. 

Meclisa Damezrêner a Sîstema 
Federalîya Rojava-Bakurê Sûriyê 
di dawîya civînê de daxuyanîye-
ka çapemenîyê da û bi awayekê 
fermî biryarên xwe wekî reşnivî-
sa Peymana Civakî (Destûr) û 
navê nû yê sîstema rêveberîyê li 
Rojavayê Kurdistanê destnîşan 
kirin û Sîstema Federalîya Bak-
urê Sûriyê ragihandin.

Meclisa Damezrêner a Sîstema 
Federalîya Demokrat a Roja-
va-Bakurê Sûriyê ragihand ku 
wan navê îdareyê kirîye Sîste-

ma Federalîya Demokratîk a 
Bakurê Sûriyê û navê “Rojava” 
jê derxistîye. Biryara Meclisa 
Damezrêner a Sîstema Feder-
alîya Demokrat a Rojava-Bakurê 
Sûriyê nerazîbûnek bi xelkê 
kurd re çê kirîye.

Herwiha jiber rakirina peyva 
Rojava li Rojavayê Kurdistanê 
gengeşe hene. Hin alîyên siyasî 
wekî PYD û TEV-DEM rakirina 
wê peyvê bi awayekê erênî û 
rûdanan di çarçoveya planan 
de dinirxînin. Endamên wan 
diyar dikin ku heger hûn li 
sînorên Bakurê Sûriyê binêrin, 
sînorên Rojavayê derbas kirîye. 
Bo mînak hemleya rizgarkirina 
Reqqayê, Dêrazor, Heleb… 
Herêmên ku ne li Rojavayê 
Kurdistanê ne,  jî hene. Jiber vê 
yekê ew nikarin ji wan herêman 
re bibêjin ‘Rojava’. Xweserîya 
Demokratîk niha jibo vê bi gelek 
rexne û nerazîbûnan re rûbirû 
ye. 

Ji alîyê din ve ENKS hemû 
gotin û kiryarên Xweserîya 
demokratîk red dike û eşkere 
dike ku ji destpêkê heta niha 
navê Rojavayê Kurdistanê xelet 
hatiye bi kar anîn û ev dûrî 

îradeya gel e. 
Jiber ku peyva Rojava jibo 

xelkî xwedîyê wateya dîrokî ye, 
vê biryarê wekî şaşîtî dinirxînin 
û qebûl nakin. Xelkê Rojavayê 
Kurdistanê jî ji sepandina vê bir-
yarê ne razî ne û dihînin ziman 
zarokên wan ne jibo “Şîmalê 
Sûriyê” lê jibo “Rojavayê Kurd-
istanê” gîyanê xwe bext kirine. 

Tirkiyê Qamişlo bombebaran 
kiriye?

Li gor zanyarîyên heftenameya 
Basê ji herêmê bidestxistinî; 
frokên asmanî yên Tirkîyê li 
Qamişloya Kantona Cizîrê dest 
bi bomberanê kiriye. Jiber ku 
Kantona Cizîrê di bin ambar-
goyê de ye, ji Efrînê Rojnameger 
Mohemed Billo zanyarîyên ku 
liber destê wî hebûn bi Basê re 
parve kir û got: “Me berê got 
rejîma Sûriyê bajarê Qamişloyê 
bomberan dike. Lê piştre 
çapemenîyê ragihand ku frokên 
Tirkiyê Qamişloyê bombebaran 
dike. Ligor zanyarîyan kesî zerar 
nedîtîye û hemû tişt serrast e.”

Hevserokê Meclisa Cizîrê 
Ebdulkerîm Umer, Serokê En-
cûmana ENKSê Muhsin Tahir 

û rojnameger Jîndar Berekat 
biryara rakina peyva ‘Rojava’ û 
dengveda wê ji Basê re şîrove 
kirin. 

Hevserokê Meclisa Cizîrê Ab-
dulkerîm Umer: Armanca me 
demokrasîya Sûriyê ye

Hevserokê Meclisa Cizîrê 
Ebdulkerîm Umer sedema 
rakirina peyva “Rojava” ji Basê 
re rave kir û dîyar kir ku di 
navbera pêkhateyên herêmê de 
peymaneka civakî hatye bestin. 
Jixwe ev civîna jibo destpêka 
azadkirin û rizgarkirina gelê 
Sûriyê ye. Herwiha jibo jinûvea-
vakirina Sûriyê gava yekem e. 
Jiber ku heta îro jibo çareserîya 
krîza Sûriyê gelekî hewl hatine 
dayîn û ji wan yek jî serneketine. 
Umer bal kişand ser sedama vê 
û wisa pêde çû: “ Hertim armanc 
mijûlkirina hêzên çekdar û 
rêxistên siyasî bûn. Tenê bi vî 
rengî bû. Kes di warê aştîyê de 
nedixebitî û kesekê wisa tune 
bû jî. Kesên ku xwastin kêşeyan 
çareser bikin, li Rojava li hev ha-
tin û jibo Sûriyê ji hêzên çekdar 
û terorîstan rizgar û azad bikin 
piştevanîya projeyê kirin.” 

Umer derbarê daxwaza 
pêkhateyên beşdarî civînê bûn 
axift û da zanîn ku pêkhateyan 
ji şûna sîstema navendî, sîstema 
federalîzmê hilbijartine. Jibo te-
vahîya Sûriyê bi rengekê federal 
pêşvê biçe, gava yekem hat avê-
tin. Lewma li gor wan xebateka 
serkeftî û pêşketin e. 

Navê “Rojava” ne giring e
Abdulkerîm Umer di berde-

wamîya axaftina xwe de behsa 
nerazîbûnan kir û got: “Jiber ku 
me peyva ‘Rojava’ rakir, rêxist-
inên cuda cuda û hin kesayetên 
din gelek propaganda liser vê 
çê kirin û rexne kirin. Lê jibo 
me ev ne tiştekê nû bû. Rakina 
‘Rojava’ yan danîna ‘Rojava’ ne 
kêşe ye. Ji berê ve sîstemeka bi 
vî rengî hebû. Ango dema ku 
peyva ‘Rojava’ hat derxistin, em 
matbayî nebûn. Hemû tişt di 
çarçoveya planan de pêk hatin. 
Jibo me çareserî girîng e. Nav ne 
girîng e.”

Hevserokê Kantona Cizîrê 
Umer sedema rakirina pey-
vê wisa rave kir û daxuyand 
ku, herêmên wan bidestxistî, 
sînorên Rojavayê derbas kiriye. 

Hemleya rizgarkirina Reqqa, 
Dêrazor, Heleb û herêmên ku 
ne li Rojavayê Kurdistanê ne,  jî 
hene. Jiber vê yekê ew nikarin 
jibo wan deran bibêjin Rojava. 
Projeyên Bakurê Sûriyê gihiştîyê 
hemû pêkhateyan û her pêkhate 
di nava vê federalîyê de dikare 
sîstema rêveberîya xwes saz bike 
û xwe bi rê ve bibin. Lewra divê 
di şûna Rojavayê Kurdistanê de,  
Federalîya Gelên Bakurê Sûriyê 
bihêt gotin. 

Umer berî ku peywendîya 
Înternet qut be, wisa got: “Heger 
em bibêjin Rojavayê Kurdistanê, 
wê demê sûryan jî dê bibêjin 
Federalîya Sûryanan. Piştre jî 
careka din alozî dê dest pê bikin. 
Em naxwazin bibêjin Sûriyê. 
Heger navê wê bibe Sûriyêya 
Federal, wê çaxê Sûriyê aîdî mîl-
letekî nabe. Felsefeya me ew e.”

H erêma Kurdistanê 
xwe ji serxwebûnê 
re amade dike.  
Çavê alema cîhanî 

û yê hemî kurdan li Hewlêrê 
ye û jibo serxwebûnê roj dihên 
hejmartin. Demeka dirêj e ku 
Pêşmergeyên Kurdistanê dijî 
DAIŞê şer dikin û ev şer hêj bi 
dawî nebûye pispor û siyaset-
medar eşkere dikin ku piştî 
DAIŞê dê gelê kurd biryarê 
liser çarenûsa xwe bide û bo 
wê hindê jî helemetekê dest pê 
kiriye.

Herî dawî bi sponsorîya 
K24’ê di 15 û 16’ê kanûnê de 
li Zankoya Amerîkan ya li 
Duhokê bi navê “Serxwebûna 
Kurdistanê, Çaliş û Derfet“ 
konferansek hat li dar xistin. 
Ji çar perçeyên Kurdistanê 
nûnerên partîyên siyasî yên 
kurdan herwisa akademîsyen, 
nivîskar û dîplomatên berê yên 
biyanî jî beşdarî vê konferansê 
bûn. Di konferansê de babeta 
serxwebûna Kurdistanê ji gelek 
alîyan ve hat guftûgo kirin. 
Mijarên sereke yên konferansê 

derheqê zagonên navneteweyî 
yên li ser çarenivîsa neteweyan 
û mafê çarenivîsa miletê kurd, 
rehendên aştî û asayîşa Herê-
ma Kurdistanê, proseya piştî 
serxwebûnê, stratejîya hevbeş di 
navbera Herêma Kurdistanê û 
welatên rojava, dahatîya Rojhila-
ta Navîn û pirsgirêkên navxweyî 
yên kurdan de bûn. 

Guman têde nîne DAIŞê bo 
jinavbirina destekeft û proseya 
serxwebûna  Kurdistanê di 
havîna 2014an de êrîşî Şengalê 
kir û heta ber derîyê Hewlêrê 
hat. Ew êrîşa DAIŞê û hewlên 
wê yên du salan nîşaneya wê 
yekê ne ku hin zilhêzên herêmî 
û cihanî ne digel wê yekê ne, 
Herêma Kurdistanê serbixwe be 
û modela Herêma Kurdistanê ya 
li Rojhilata Navîn seqamgîr be. 

Hêlwesta Tehran û Enqerê çi ye?
Pewîstî bi wê pirsê heye, “Gelo 

kîjan dewleta zilhêz a herêmî û 
navçeyî naxwaze kurd çarenûsa 
xwe diyar bikin û azmûna Kurd-
istan bin keve?” 

Berîya bi du hefteyan Se-
rokwezîrê Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê Neçîrvan Barzanî 
bersiva vê dabû û anîbû ziman 

ku herdu dewletên zilhêz 
ên cînarê Kurdistanê, Îran û 
Tirkiyê, helwêstên xwe derbarê 
serxwebûna Herêma Kurdistanê 
de eşkere kirine. Serokwezîr 
eşkere kiribû ku Îran naxwaze 
Kurdistan serbixwe be û hewl 
dide Iraqa federal bidome. Hê-
jayî gotinê ye rûxandina rejima 
Sedam Hûsên di sala 2003an 
de valahîya otorîteyê li Iraqê çê 
kir û rê li ber Komara Îslamî ya 
Îranê vekir ku li herêmê di warê 
leşkerî de operasyon pêk bihîne 
û Bexdayê jî bike yek ji parêzge-
hên Komara Îranê. Lewre Iraqa 
fedaral bi vî halê xwe bûye 
baxçeyê Îranê. 

Rola Herêma Kurdistanê ya 
di şerê dijî DAIŞê de û dîplo-
masîya xurt a Herêma Kurdis-

tanê welatên rojava jî nîgeranîyê 
bi Iranê re çi dike û Îran bihêz-
bûna Kurdistanê jibo xwe mîna 
gefekê dibîne. 

Gelo helwêsta Tirkiyê dê be-
ramber serxwebûna Kurdistanê 
çawa be? Serokwezîr Neçîrvan 
bo Tirkiyê dibêje vî welatî 
biryara xwe û helwêsta xwe zelal 
nekiriye. 

Pisporên siyasî û akademîsyen 
bale dikişînîn ser pêwendîyên 
Hewlêr û Kurdistanê û didin 
zanîn ku Tirkiye digel wê yekê 
ye ku Kurdistan serbixwe be û 
piştevanîya vê meseleyê dike. 
Digel vê nîqaşê, di nava hefteyê 
de ajansên medyayî behsa wê 
yekê dikin ku Serokwezîrê Tir-
kiyê Binali Yıldırım dê serdana 
Hewlêrê bike.

GÖNÜL GÜN

Enqere ne dijî 
serxwebûnê ye

Herêma Kurdistanê di 
dawiya 25 salên dawî de 
bi parastina mafê mirovan, 
pêkhateyên etnîkî û dînî jî 
weke giraveka demokrasiyê 
dihê dest nîşan kirin. Ser-
kirdeyên kurd ji sala 1992an 
yanî piştî danîna Parla-
mentoya Kurdistanê mafê 
hemû pêkhateyan bi qanûn 
û destûran parastine û bi 
avakirina atmosferaka de-
mokrasiyê jî karîne rê liber 
mafê hemû hemwelatiyên 
Kurdistanê vekin ku mafên 
xwe yên meşrû bikarbînin. 
Em dikarin vê yekê bi, dibis-
tan, medya, nûnerên aşûrî, 
sûryanî, ermenî, tirkmen, 
zerdeûştî, êzdî jî rave bikin.

Li aliyê din nûnerên 
pekhate û etnîkên Herê-

ma Kurdistanê jî gelek 
caran daxuyaniyan der-
barê serxwebûna Herêma 
Kurdistanê de belav dikin û 
ew jî tînîn ziman ku ew ligel 
helmeta serxwebûna Herê-
ma Kurdistanê ne û pişteva-
niya biryara serxwebûnê 

Herwiha bi peydabûna 
DAIŞê re zêdetir ji 2 milyon 
awareyan berê xwe dane 
Kurdistanê û li Kurdistanê bi 
cîh bûne. Ligor zanyariyên ji 
Wezareta Navxwe ya Herê-
ma Kurdistanê û Dezgeha 
Xêrxwaziyê ya Barzanî jî 
hatine stendin jî ji destpêka 
operasyona Mûsilê heta 
niha zêdetir ji 150 hezar 
penaber hatine Kurdistanê 
û ew li kampan hatine bi cih 
kirin. 

Orhan Miroğlu: Enqe-
re ne dijî serxwebûna 

Kurdistanê ye
Parlamenterê Mêrdînê 

yê AKPê Orhan Miroğlu, 
derheqê helwêsta Enqerê 
derbarê serxwebûna Kur-
distanê de ji heftenamya 
Basê re axivî. Miroğlu di wê 
bawerîyê de ye ku Enqere 
– Hewlêr du hevpeymanên 
nêzîk in û Enqere ne dijî 
serxwebûna Kurdistanê 
ye. Miroğlu wisa got: “Ev 
daxwaza serxwebûnê dem 
bi dem dibe rojev. Gelo 
Herêma Kurdistanê ya Fe-
deral  an bi Iraqê re bimîne 
an jî dê riya xwe çawa kifş 
bike, ev yek dê bê qise kirin. 
Rewşa Herêma Kurdistanê 
ya Federal piştî DAIŞê wê 
bibe mijara siyasî ya herî 
girîng. Lê niha şer heye. 
Peşmêrge digel artêşa Iraqê 
dijî DAIŞê şer dike. Ji Mûsilê 
bigire li hin cihên Kerkûkê 
bi temamî her li ku derê 
êrîş û talûkeya DAIŞê heye 
ev her du alî digel hev şer 
dikin. Heta ev şer xilas nebe 
zû bi zû mijara serxwe-
bûnê nakeve rojeva kurdan. 
Helbet piştî DAIŞê dê gelek 
mijar werin xeber dan. 
Statuya Şengalê, statuya 
Kerkûkê, hebûna PKKê ya 
li Şengalê… Mijara serxwe-
bûnê divê bi vê çarçoveyê 
were qise kirin an jî dê were 
qise kirin. Biryara serxwe-
bûnê ya gelê kurd e û mafê 
gelê kurd e. Lê dive ev yek 
jî were guftûgo kirin, gelo 
piştî serxwebûnê dê rewşa 
Kurdistanê çawan bibe. Ji 
aborîyê bigire heta siyasetê 
gelo dê bi kîjan dewletan 
re têkilîyê dayne û Kurdis-
taneka çawa dê çê be. Bi 
kurtasî piştî DAIŞê dê him 
bo Iraqê him jî bo Herêma 

Kurdistanê serdemek nû 
dest pê bike. Heman demê 
di polîtîkayên derve yên 
Tirkiyeyê de jî parametreyên 
nû derkevin holê. Herwiha 
ez texmîn dikim ku Tirkiye 
dê dîjî serxwebûna Kurdis-
tanê dernekeve.”

Galip Ensarioğlu: Enqere 
– Hewlêr hevpeyman in

Parlamenterê Amedê yê 
AKPê Galip Ensarioğlu jî 
diyar kir ku Herêma Kurdis-
tanê hevpeymaneka girîng e 
bo Tirkiyeyê, bo guftûgoyên 
serxwebûnê Ensarioğlu 
fikrên xwe derbirrîn û wiha 
berdewam kir: “Li gorî 
qanûna bingehîn ya Iraqê 
divê Herêma Kurdistanê 
%17ê ji dahata neftê heqê 
xwe bigire lê bi salan e ev 
heq baş nahêt dayîn. Herwi-
sa hin pirsgirêk jî ji alîyê 
Bexdayê ve dihên derxistin. 
Bi gelek sedemên cuda di 
têkilîyên Bexda û Hewlêrê 
de gengeşî çêdibe. Helbet 
ev yek meseleya navxweyî 
ya dewleta Iraqê ye. Lê di 
qanûna bingehîn ya Iraqê de 
hatiye destnîşan kirin ku he-
ger Hikûmeta Iraqê berpir-
siyarên xwe neyîne cih wê 
demê Herêma Kurdistanê 
dikare mafê xwe yê siyasî bi 
kar bîne û serxwebûnê îlan 
bike an jî referandumê pêk 
bîne.”

Ziver Özdemir Parlamen-
terê berê yê AKPê jî amaje 
kir “Helbet mafê her miletî 
heye ku biryara siyasî wekî 
xwerêvebirinê bi kar bîne. 
Çawan bo her welatîyên 
cîhanê û dîsa çawan bo her 
miletê cîhanê ev mafê siyasî 
ango wê xwe çawan bi rêve 
bibe heye ev yek bo kurdên 
Kurdistanê jî heq e û mafê 
wan e.” 

Kurdistan grava demokrasiyê ye

Ajandaya Tehran 
û Enqerê derbarê 
serxwebûna Kurdis-
tanê de zelal  dibe. 
Pisporên siyasî  eş-
kere dikin ku Tehran 
ne digel  serxwebûna 
Kurdistanê ye, di 
hêla din de Enqere – 
Hewlêr hevpeymanên 
hev in û serxwebûn di 
berjewendîya herdu 
al îyan de ye.

Dihêt çaverê kirin ku Serokwezîrê 
Tirkiyeyê Binalî Yıldırım here 
Iraqê. Binali Yıldırım dê serdana 
Bexda û Hewlêrê bike. Serdana 
Yildirim wekî serdaneka nû ya di 
navbera Tirkiye û Iraqê de dihêt 
binav kirin. Gelo ev serdan çawan 
dihêt nirxandin.
Parlamenterê AKPê yê Mêrdînê 
Orhan Miroglu derbarê serdana 
Serokwezîr Binali Yıldırım ya bo 
Bexda û Hewlêrê de ji heft-
enameya Basê re wiha got: “Ev de-
meka direj e ku têkilîyên Tirkiye 

û Iraqê ne baş in. Ez bawer im dê 
pêvajoyeka nû jibo Iraq û Tirkiy-
eyê dest pê bike. Ez wisa texmîn 
dikim armanca vê serdanê pakki-
rina têkilîyên her du dewletan e. 
Ji bilî vê yekê têkilîyên Tirkiye û 
Herêma Kurdistanê jî bi awayekê 
baş berdewam dike û ez wisa 
difikirim ku Enqere û Hewlêr jî 
dê liser mijarên bazirganî û ewle-
hîyê biaxivin, di çarçoveya mijara 
ewlehî û bazirganîyê de dê bi 
Herêma Kurdistanê re jî hevdîtin 
pêk were.”

Serdana Binali Yıldırım bo Bexda û Hewlêrê



Di hêla teorîk de, pirsa 
netewe-dewletê pey-
wendîyeka rasterast 
bi têgeha serwerîya 

siyasî re heye. Serwerîya siyasî ku 
di rewşa herî bilind de xwe wekî 
netewe-dewletê berceste dike, 
mafekê gerdûnî ye, ku komek 
qanûn û zagonên navneteweyî, 
bo nimûn Ius Gentium (qanûna 
neteweyan) meşrûiyetê didê. Bi 
watayeka din, her neteweyeka 
ciyawaz, evca bindest be, yan 
jiber çi hokarî dibe bila bie, heger 
bixwaze jibo pêkhînana dewleta 
serbixwe gavan biavêje, ev qanûn 
rê didê. Bi awayekê dîrokî û 
klasîk, serwerîya siyasî di peykerê 
hakimekê mutleq ya wekî Thomas 
Hobbes (1588-1679) di pirtûka 
Leviathan de dibêje dihête garantî 
kirin. Samuel von Pufendorf 
(1632-1694) serwerîya siyaskî 
wekî mafekê siruştî yê mirovî 
pênase dike. Di dîroka hevçerx de 
hebûna serwerîya siyasî ku heman 
Ius Gentium e û garantîya man 
û bûna bidestên serwerî ye, ku di 
peykerê netewe-dewletê de xwe 

berceste dike. 
Di astê dîroknigarîya hevçerx 
de pêdivî ye bihête gotin ku 
îro hejmara van netewe-dewl-

etên ku endamên NY ne digihîje 
193an. Pêşmercê damezrandina 
yek ji van netewe-dewletan jî 
hebûna demokrasî û mafê mirov 
nebûye, jibil welatê Swîsê ku heta 
radeyekî berhema kartêkerîya 
civaka sivîl e. Dîroka avakirina 
netewe-dewletê ku di bineret 
de deravêta  proseya modernîte 
û geşestandina kapîtalîsmê ye, 
proseyeka bi êş û azar bûye. Vê 
proseyê geşestandineka bêreje 
ya kapîtalîsmê, şerên cîhanî û 
navçeyî, qeyran û serkutkirina 
navxweyî, asîmîlekirin û helan-
dina kultur û zimanan û tenanet 
gelkujî û jenosîd jî bi xwe re aniye. 
Di her hal û karî de, welatên 
rojavayî piştî CCII gihîştin wê 
qenaetê ku jibo hetahetayî dawî bi 
şerî bihînin û rêya aştî û pêkveji-
yanê bidine ber xwe. Jiber hindê 
proseya demokrasîkirina dewlet û 
dezgehên wê dest pê kir. 

Bi vê armancê ev welat piştî 
CCII vegeriyan çavkanîya re-
nesans û şaristanîya yûnanî û ji 
hemiyan giringtir afrandina hem-

welatîyekê nû kirin hêmayê serekî 
yê netewe-dewletên xwe. Hem-
welatîyên vê carê ku di berawird 
bi subjekt û tebeeyên berî xwe 
cudahîyeka bineretî hebûn, êdî 
bi erka xwe jibo netewe-dewletê 
ve nedihatin girê dan, lê sê mafên 
şengistî yên medenî, siyasî û 
civakî bûn, ku çarçoveya wefadarî, 
pêbendî û girêdana hemwelatî 
bi netewe-dewletê re diyar dikir. 
Di rastîyê de, ew mafana bûn ku 
serwerîya siyasî ya neteweyê hil-
guheste naxê her ferdekê civakê û 
bi heman awayî jî hemwelatî bûne 
xwedîyê proje û berhemhînerîya 
civaka sêwirandîya xwe. Parallel bi 
geşestandina navxweyî û dîsan bi 
mebesta seqamgîrîya aştî û pêket-
ina siyasî, aborî, kulturî û civakî 
gelek projeyên têvel yên hevkarî 
û hevpeymanîyê di navbera van 
welatan de pêk hatin. Yekîtîya 
Ewropayê ku îro bîst û heşt endam 
hene, yek ji wan projeyên giring e, 
ku divêt bihête amaje kirin. Divêt 
ev rastîya jî bihête rader kirin, 
ku projeya netewe-dewletê bi 
hinavekê demokratî ve, ji mêj ve 
sînorên welatên rojavayî cihde hîş-
tiye û wekî zerûreteka gerdûnî li 
kişwerên Afrîqa, Asya, Okyanûsya 
û Amerîkaya Latîn belav bûye. 
Hindûstan bi şênîyekî zêdetirî 
milyardekî nimûneyeka serkeftî ya 
vê azmûnê ye. 

Em di serdemeka hestyar 
de dijîn û bi eşkera dibînin ku 
qeyranên rojane yaxa welatên 
demokratîk jî girtiye, lê bi rexma 
hindê, ev rewş meşrûiyeta têgeha 
netewe-dewletê bi ti awayê naxe 

bin pirsyarê. Evro her dîsan 
netewe-dewlet in, ku wekî teşeyê 
herî bala yê rêxistina civakî 
ya mirovayetîyê xwe berceste 
dikin. Lê herwekî zanayê kurd 
Ebbas Welî amaje dike, yên ku 
zindî bimînin û geşe bikin her 
netewe-dewletên demokratîk in. 
Jibo destnîşankirina hindê ka 
gelo netewe-dewletê zerûreta 
xwe ya dîrokî ji dest daye yan na, 
divêt em alîkarîyê ji Ebbas Welî 
wergirin. Welî di rexneyeka xwe 
liser boçûnên zanayê warê nasyo-
nalîzmê Ernest Gellner (1925-
1995), ku netewe-dewletê wekî 
diyardeyeka modern û dîrokî 
pênase dike de, dibêje dîrok 
nikare bibe serçaveya meşrûiyetê 
jibo çemka netewe-dewletê; ev 
diyalektîka înkar û berxwedanê 

ye,  ku jibo neteweyên bindest 
yên doza mafên xwe yên neteweyî 
dikin, dibe serçaveya meşrûiyetê. 
Mebesta Ebbas Welî ji diyalektîka 
înkar û berxwedanê ev e, ku bibêje 
pêşêlkarî û înkara mafên neteweyê 
bindest ji alîyê neteweyê serdest ve 
û helmetên neteweyên bindest di 
pênava desteberkirina serwerîya 
siyasî de ye, ku wî dike xwedîyê 
rewatî û meşrûiyet. Di hêla din de 
pêwîst e em alîkarîyê ji bîrmenda 
mezin Hannah Arendt (1906-
1975) wergirin, ku dibêje maf bo 
her takekî tiştekê gerdûnî ye û 
di vê pênavê de wî kesî maf heye 
ku hilgirê mafê hemwelatînîyê be 
û ne ti kesekê din. Hemwelatînî 
jî her wekî Thomas Humphrey 
Marshal (1893-1981) wêne dike 
divêt hilgirê sê mafên bineretî 

yên medenî, siyasî û civakî be. 
Mafên ku di nêrîna Arendt de 
jibo kesên bêdewlet (hem yên ku 
bi rastî dewlet nînin hem jî yên 
ku di çarçoveya netewe-dewl-
etekî de wekî hemwelatîyên pile 
du yan sê muamele pêre dihête 
kirin) zehmet û estem e. Her 
ji vê ruwangehê, yê ku hilgirê 
serwerîya siyasî be hemwelatî ye 
û bi heman awayî, wekî Arendt 
dibêje, maf di hemwelatînîyê de 
dibe ketwar û heqîqet. Ketwarê 
ku di warên cuda yên jiyanê wekî 
dîrok, zanav, ziman, zarok, jin, 
arşîktektûr, sembolîk, mîtolojî 
û efsane, kultur, siruşt û jîngeh, 
helbest û edebiyat, muzîk, 
samanên siruştî û aborî, rêwîtî, 
sport, perwerde û xwandinê de 
xwe berceste dikin.

Netewe-dewlet 
yan xweserî-kommunalîsm II

Kurd di nav du vatişên nakok de:
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Simko, piştî ku brayê wî yê 
mezin Cefer Axa ji alîyê 
hakimê Tewrêzê Nizam 
el-Seltene, bi destûra 

welîehdê Qecer di sala 1905an de 
hat kuştin, wekî serekê hoza Şikak 
hat hilbijartin.1
Cefer Axa bi peywendîyên xwe 
yên bi hêzên Alayê Hemîdîye li 
herêma kurdî di Dewleta Osmanî 
re hatibû nasîn. Gava ku mirov 
beşdarîya Alayê Hemîdîye di 
çalakîyên siyasî yên kurdan di 
deheyên pişt re bide ber çavan, 
peywendîyên wî teherî dikare 
girîgîyek dîrokî ya mezin liser 
hişmendîya etno-neteweyî ya 
kurdan hebûbe. Gav ku brayê 
Simkoyî mir, ew di jîyê 20î de bû, 
lê bi rexma hindê ew wekî serekê 
hoza Şikak hat hilbijartin, ku di 
hêla mezinahîyê de duyemîn hoza 
kurd li Îranê bû.2 Di sala 1912an 
de, ango heft salan piştî hilbijar-
tina wî wekî serekhoz, Simko bo 
Rûsyayê hat vexwandin. Li Tiflîsê, 
jibo rêzgirtinê, ew ji alîyê hakimê 
wir bi rêwûresmeka hêzên swarî 
ve hat pêşwazî kirin.3 Sala bi dû 
re, Simko bi alîkarî û rênimênîya 
Ebdurrezaq Bedirxan, li bajarê 
Makûyê yekemîn xwandegeha 
kurdî damezrand.4 Salekê piştî 
wê, Bedirxan û Simkoyî hewl dan 
xwandegeheka din li bajarê Xwoyê 
vekin, lê mixabin karbidestên 
îranî rê nedanê.5 Ev salên destpêkî 
jibo ayindeya siyaseta etnîk a Sim-
koyî dikare çaresaz be, di heman 
demê de hizra tolhildana kuştina 
brayê wî jêre bûbû hesretek. Di 
heman demê de, Simko bi cin-
dîyekê herî zana yê kurd, Bedirx-
an re dixebitî,  ku di wê serdemê 
de ji hemî rêberên nasyonalîst yên 
kurd bi azmûntir û bi şiyantir bû. 
Hêjayî amajekirinê ye, ku Ebdu-
rrezaq Bedirxan yek ji şagirtên 
herî mumtaz yên şairê modernîst 
ê kurd yê sedsala 19an Hacî 
Qadirê Koyî bû. Liser daxwaza 
Ebdurrezaq Bedirxan bû ku cîgirê 
konsulê rûs Çîrkov li Urmiyê pal-
piştîya vekirina yekemîn xwande-
geha kurdî li Makûyê di 27ê çiriya 
pêşîn 1913an de kir. Simko 29 
zarok ji jîyê heşt heta dehan kom 
kir û 40 ji peyayên xwe jibo zêre-
vanîya xwandegehê erkdar kir.6 
Simkoyî herwiha şexsen nameyek 
ji tzarê rûs re şand.7 Wisa xuya 
ye, Bedirxan jî herwekî gelek en-
telektuelên nasyonalîst ên hevçerx 
yên hevtevna osmanî û qacar, ji 
kultura rûsî re awayekê tehsîn 
û teelluq di hizr xwe de perwe-
randibû. Ji lewre alîgirê hindê bû 
ku kurdî bi alfabeya kirîlîk bihêt 
nivîsîn. Ev yek nîşan dide, ku Be-
dirxan ji hişmendîya nasyonalîst 
û entelektuel di nav fars û tirkan 
de agehdar bû. Van entelektuelan 
piştîgîrîya reformên alfabetîk û 
lenguîstîk dikirin; reformên ku 
ligor wan dikarîbû xwandewarîyê 
zêde bike û karîgerîya `dîtirên` 
wan (tirk, fars) ku bi zimanên 
neteweyî yê wan ve girêdayî bû, ji 
nav bibe. Wisa xuya ye, ku Bedirx-
an kultura rûsî ji yên ereb û farsan 
kêmtir wekî gef hilsengandiye. Ji 
lewre, wî bi merema amadekirina 

ferhengeka 
rûsî-

kurdî û 

kirîlîzekiri-
na alfabeya kurdî, ji akademîsy-
enên rûs alîkarî xwast. 8 Bi heman 
teherî wî hem daxwaza çapkirina 
rojnameyeka kurdî kir hem jî dax-
waza damezrandina etudên kurdî 
li Saint Petersburgê.9 
Bedirxan siyasetmedarekê berces-
te yê terîtuarxwaz bû. Belkî di wê 
serdemê de bilî wî ti rêberekê din 
yê kurd yekgirtina axa Kurdistanê 
hindî wî nekiribû rojeva xwe. 
Yek ji stûnên stratejîya Bedirxanî 
ew bû ku “welatê kurdan paşve 
bizivirîne û azad bike, bêyî ku 
dest dayne ser erdê îranî û tirkan.” 
10 Bêguman, zaniyarîyeka berfreh 
liser sînorên niştîmanê wî yê 
sêwirandî li ber destan nîne. Ne 
jî ti krîterên pênasekirî hebûn, ku 
xelk bi wan herêmên kurdî û ne-
kurdî, bi temamî yan parçeyî dest-
nîşan bike. Jiber vê çendê, arîşeya 
diyarkirina sînorên terîtuaran jibo 
kurdan hat reha kirin, ku ew pirsa 
sînorên cografyaya sêwirandî ya 
xwe bi xwe destnîşan bikin. Meyla 
Simkoyî liser planên bi îddîa yên 
Bedirxanî jibo serxwebûna Kurd-
istanê hebû. Heta ku ixtilafên wan 
liser ajandaya Rûsyayê ew ji hev 
dûr kirin, Simko alîgirê bi hewes 
yê Bedirxanî bû. Yekîtîya kêm-te-
men a wan dema ku Bedirxan 
xwast Komeleya Civakî ya nû-
damezrayî hemberî Osmanî 
bike partîyeka siyasî ya 
alîgirê Tzar, gihîşte dawîyê. 
11 Hawar îdîa dike, dema 
ku Simko jibo xwandegehê 
zekat kom dikir, Bedirxanî 
hewl da kurdan lihember 
osmanîyan pirçek bike. Di 
vê qonaxê de Simko bi vê 
argumentê lidij rawestîya ku, 
di şûna kuştina çend eskerên 
osmanî de, ku ne di berjew-
endîyên kurdan de ye, divêt 
pereyên ku dihên kom kirin 
jibo xwandegeh û helmetên 
perwerdeyî bihên mezaxtin.12 Ev 
argument ne tenê jîrtîya Simkoyî 
diselmîne, herwiha bihayê ku wî 
dida helmetên kulturî û perwerd-
eyî radixe ber çavan. Lê, dijwarîya 
herî mezin di peywendî bi van 
helmetên kulturî re “parastina 
wan lihember komployên kar-
mendên ecem bû, ku kurd ji rûsan 
piçekî qenctir didîtin. Lîderên 
dînî, alîgirên ecem û pro-osmanî 
jî di nav de, dest bi ajîtasyonê lidij 
xwandegehê kiribûn û şayie belav 
dikirn, ku gûya Simko bi vekirina 

xwandegehê 

li ber e ku zarokan bibe ser dînê 
fileyan.”13 Dost û dijminên Sim-
koyî ji zeka û behremendîya wî 
haydar bûn. 14 Muhemmed Te-
meddun, tirkekê azerî, ku endamê 
Komîsyona Cengê ya Urmiyê lidij 
Simko bû, dinivîse ku di nav kurd 
û asûrîyên herêmê de Simko “kesê 
herî munewer” e. 15. Zêdebarî 
vê vegêrranê, Simko tevî çendîn 
şêwezarên kurdî, zimanên tirkîya 
azerî, farsî û rûsî jî dizanî. 16 Wî 
serinceka taybet dida zimanê 
kurdî û kurdî kire zimanê fermî yê 
herêma bin desthilata xwe. 17 
Helmetên wî jibo dewleta Qacar 
serêşîyeka mezin çê kiribû. 
Serokê bîroya 
bacgîrîyê 
li Tewrêzê 
huşdarî dabû, 
her awayekê 
belgeyan bi 
kurdî îlegal û 
neqanûnî ye 
û yên ku wan 
belgeyan bi 
kar bihîne dê 
rastî aqûbet 
û encamên 
dijwar bihên. 
18 Balkêş e, 
ku Simkoyî 
entreseyeka 

berceste jibo hunerên bedew 
hebû. Bo nimûne, di mala wî de 
piyano hebû, 19 xuya ye, di dema 
surguna xwe li Rûsyayê hînî jenî-
na piyanoyê bûbû. 20 Temeddun 
vedigêrre ku Simkoyî li welatên 
dereke xweş derbas kiribû, û ji 
lewre bi çavekê qedirdanînê li 
tiyatro û sînemayê dinêrî. 21 Lê 
Kesrewî, dîroknigarekê navdar 
yê pro-Riza Xan, tiranê xwe 
bi Simkoyê `nexwande` dike, 
ku bi ser de doza serxwebûna 
kurdan dike. 22 Lê, ne Kesrewî 
ne jî dijminên wî, nasyonalîzma 
serwer, ango Riza Xan, dikine bin 
pirsenîşanê, bi rexma vê ketwarê 
ku, Riza Xan jî, “ti perwerdeyeka 

fermî ya rêkûpêk 
nebû û îmla û 
rastnivîsîna wî 
bûbû mijara 
tiraneyên gelek 
anekdotan.”23
 
Simko û 
nakokîyên 
kommunal
Di dema CCI 
de, Simko û 
peyrewên wî 
bi hemet bûn 
û ji tevlîbûna 
di şerî de hezer 
dikirin. Bi 
rexma vê çendê, 
dijminatîyên 
etnîk-dînî 
gihîştin rad-
eyekê ku, di 
bin ”guvaşa 
hîsteryaya 
şerî de, 

krîstiyanên 

Urmiyê hemîyan şer wekî nakokî 
di navbera osmanîyên misilman 
û rûsên krîstiyan de hilsengan-
din.”24
Van pêşveçûnên nû hinekê din 
agirê heyî gurr kir. “Di maweyê 
şerî de … Rûsyayê şerekê qirkirinê 
li Rojhilatê Anatolyayê da dest pê 
kirin û derûdora heştê ji sedî 25 ji 
şênîyên kurd li wir qir kir.”26 Di-
jminatîya dewletan û hêzên mezin 
ziyaneka mezin gehane komelge-
hên herêmê ku li nêzîkî navçeyên 
şerî niştecih bû, evca çi di şerî de 
beşdar bûbûna çi nebûna. 
Dawîya deheyên sedsala 19an, 
herêma Gola Urmiyê jixwe 
bûbû meydana milmilanê. Hizra 
xwe-rêvebirinê di nav komelgehên 
dînî û etnîk de herku diçû populer 
dibû. Di maweyê CCI û bi pey re, 
hejmareka mezin ji krîstîyanan 
ji cih û warên xwe hatin rakirin 
û li hin cihina hatin niştecih 
kirin, ku xelkê xwemalî yên wir 
ne dixwastin ne jî dikarîn wan 
xwedî bikin. Nêzîkî “50,000 asûrî 
ji Hekarîyê (Cîlu, bi rêbertîya 
Mar Şîmon) û ermenîyên Wanê 
wekî penaber li deştên Urmiyê 
peya bûn. Jiber serpêhatîyên 
şerî, ev penaber bêreje feqîr û 
antî-misilman bûn.”27 Xiyaba 
hêza dewletê herêm avête ber 
rehma rikeberîyên komelgehî û 
serîhildana hevalbendîyên nû 
ligor xêzên dînî.28 Hem Simko û 
hem jî dewleta qacar ermenî wekî 
gef dinirxandin; di heman demê 
de kurd û asûrî jî liser Urmiyê 
ketibûn milmilanê. 29 Tomarên 
brîtanî radigihînin ku “hem 
Simkoyî hem jî ruhê tevgerane 
yê dewleta embrîyonîk a ermenî 

temaya deştên bi adan yên 
Urmiyê dikirin.”30 Hebûna 
dewleta qacar li herêmê tenê 
bi nav bû. Loma, gava ku “kela 
Simkoyî … hate fetih kirin, 
gelek dokumentên cuda ketin 
dest. Gelek name ji karbidestên 
îranî di nav wan de hatin dîtin … 
ku jibo Simkoyî hatibûn şandin 
û jê hatibû xwastin ku lihember 
krîstîyanan serî hilde.” 31 
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Mînaka Simko 
Îmaja kurdan di dîroknigarîya dewletgerane de II

KAMAL SOLEIMANI

KHALID KHAYATI

Modela xweserî-kommunalîsma 
Bookchin-Öcalan wekî rêbazeka nû 
ji xebata bêrawestan lidij zêderûyîya 
kapîtalîsma neolîberal hate meydanê, 
ku valahîya marksîsma berê tijî bike. 
Lê di civakên pêşkeftî de vê rêbaê 
ti serkeftinek tomar nekiriye. Herçî 
girêdayî kurdan e, eger em nimûneya 
Rojava wekî serkeftinekê bo vatişa 
xweserî-kommunalîsmê wêne bikîn, 
hingê em dikarîn bibêjîn ku ku ev 
proje wekî yekem azmûna cîhanî di 
rêvebirina civaka kurdî de hatiye pi-
yade kirin. Heger em nebêjin ev proje 
li wir nebûye karesat, lê em dikarin 
bibêjin heta niha serkeftineka berçav 
tomar nekiriye. Heger em nehametî û 
nexweşîyên bakurê Kurdistnaê wekî 
nimûne bidin ber çavan, divêt em 
bibêjîn eger xebata kurdan ya lihem-
ber siyaseta serkut û jinavbirinê ku 
neteweyê serdest nûnertîya wê dike, 
di şûna vatişa demokratîzekirina Ko-
mara Tirkiyê û bratîya gelan de, îsrar 
liser Ius Gentium bûya û liser heman 
xetê jî bidestveanîn û garantîkirina 
statuyeka siyasî û hiqûqî ya ciyawaz 
jibo kurda bûya, bêguman meşrûiyeta 
vê xebatê hem di nav kurdan bixwe 
de hem jî di astê komelgeha cîhanî de 
digihîşte astekê bilintir. 

Liser Rojhilatê Kurdistanê, heger 
em ji ruwangeha feylesofê kongoyî 
Valentin-Yves Mudimbe lê binêrîn, em 
dê bikar îdîa bikin ku jiber dagîrkirina 
fîzîkî û marjînalkirina vî welatî li bazar 
û aborîya neteweyê serdest, û herwha 
peyrewkirina siyaset asîmîlasyon û ya 
ku Mudimbe wekî cot-hişmendî (Doube 
Consciousness) pênase dike, li vî beşî 
taybetmendîyên civaka kolonîzekirî 
têde diyar dibin; taybetmendîyên ku 
bîrmendê mezin tirk Ismail Beşikçi 
wekî kolonyalîzma navxweyî bi nav 
dike. Ciyawazîya kolonyalîzma navxwey 
bi ya klasîk re ew e, ku di kolonyalîzma 
klasî de xelkê bindest di hêla kultur 
û ziman ve nahête asîmîle kirin, lê ev 
diyarde di kolonyalîzma navxweyî de bi 
giranî dihête peyrew kirin. 

Di mijara başûr de, heger em 
bixwazin bi şêwazekê şênber û konkret 
behsa Iraqê bikîn, divêt em berê xwe 
bidîne beşek mezin ji siyasetmedarên 
Herêma Kurdistanê û jê bipirsîn, ew 
çi tişta Iraqê ye hûn lihember mestrîn 
pirsa dîrokî ya vî neteweyî dudil kirine? 
Di kîjan qonaxa dîrokî vî welatî de 
kurd di avakirina wê de beşdar bûne? 
Kîjan pira kulturî, zimanî û siyasî 
xelkê Herêma Kurdistanê bi navçeyên 
naverast û rêjra Iraqê ve girê dide? 

Ew kîjan aşop û asoya pêkvejiyana 
dahatîyê ye ku wekî Benedict Ander-
son (1936-2015) dibêje biryar e bibe 
bingehek jibo pêkanîna ”civaka xeyalî” 
ya Iraqa hevpar jibo hemû pêkhateyên 
vî welatî? Di maweyê sêzde salên çûyî 
de tenê pirsên bûdce, aborî û herwiha 
desttêwerdan û xwast û daxwazên 
dewletên herêmî û zilhêz bû, ku bûye 
pêkhînerê vê peywendîyê. Ev faktora bi 
ti awayî têra hindê nake ku dahatîyek 
yan nasname û zanavekê hevpar bi 
navê ”hemî iraqiyan” liser ava bihête 
ava kirin. Jibo vê meremê pêdivîyeka 
ciddî bi rabirdû û dîrokeka hevbeş, kul-
tureka hevbeş, zimanekê hevbeş, dem 
û dezgehên demokratîk ên hevbeş û 
xewna pêkvejiyanê heye. Hindek nimû-
neyên nû nîşan didin ku damezrandina 
netewe-dewletê wekî mafekê gerdûnî û 
herwiha wekî projeyek jibo birêvebirina 
civakê ji aliyê çend neteweyên wekî Ko-
sova di sala 2008an de, Tîmûra Rojhilat 
di sala 2002an de û Sûdana Başûr di 
sala 2011an de hatiye peyrew kirin. 

Dawî
Di siberoja avabûna netewe-dewletê 

de pirsa nasname û zanavê takekesên 
kurd digihîje asekê pir ciyawaztir. Bo 
nimûne takê kurd, qet nebe takê kurd 

dê di vê sergerdanî û awarebûna di 
navbera ku jiber zelalnebûna sînorê 
di navbea kurdbûn û ereb/fars/tirk-
bûnê de, rizgar bibe. Di astê hêma û 
sembolîk de, dîmenê jiyana rojane ya 
takê kurd dê biguhere û li vê arasteyê 
de berhemhînana ya ku jêre dibêjin 
nasyonalîzma banal dê bigihîje dû-
mahîkê. Di siberoja bi fermî nasandina 
dewleta kurdî de di astê komelgeha 
navneteweyî de, êdî qanûna Ius Genium 
jî kurdan di xwe de digire, ew jî bi wê 
watayê ku kêşeya kurd digel dinyaya 
derveyî xwe dê bibe mijar bo qanûnên 
navneteweyî û komelgeha cîhanî. Di 
astê pratîk de gelek guhertin dê çê bi-
bin; bo nimûne kurd dê bibine xwedîyê 
pasaporta xwe, dê êdî bikare li ser navê 
xwe di pêşbirkeyên navçeyî û cîhanî – 
çi hunerî çi werzişî – de beşdarîyê bike. 
Di rewşa hebûna dewletê de, hesta 
berpirsyarîya takên kurd lihember 
welat û herwiha taybetmendîyên dahî-
nerîyên wî/wê bihêztir bibe. Herwiha 
rê liber kurdan, hem wekî takekes 
hem jî wekî kollektîv, lihember biryar-
derên welatê wan vedibe; çunkî ew êdî 
nikarin bin behaneya dewleta navendî 
ya Iraqê xwe ji berpirsyarîyê lihember 
welatîyan bidizin. 

Damezrandina dewleta kurdî herwi-

ha dikare dîasporaya kurd, ku dîaspo-
rayeka welat-mihwer e, bike xwedîyê 
adreseka rohntir û diyartir; ew jî bi wê 
watayê ku êdî welatê berê yê dîaspo-
raya kurdî nabe welatekê de facto yê 
dîrokî, lê dê bibe welatekê fermî ku 
endamê komelgeha navneteweyî ye. 

Bi bawerîya min netewe-dewlet 
bi ti awayî jibo kurd an takekê din 
ê vî welatî Medîneya Fazile nîne, lê 
berovajî, heta roja îro jî derveyî ne-
tewe-dewletê ti modeleka alternatîv 
bo rêxistina jiyana civakî ya mirovan 
nekarîye karîger be. Heger em ji pers-
pektîva Arendtê ve lê binêrîn, dîsan 
derdikeve holê ku yê ku di çarçoveya 
netewe-dewletê de xwedî maf e, 
her hemwelatî ye. Yên ku wekî takê 
bêdewlet dihête pênasekirin nikare 
bibe xwedîyê adreseka diyarkirî. Ji 
lewre ye, jibo ku takê kurd bibe xwe-
dîyê mafên medenî, siyasî, civakî û 
zanavî, tenê rê ew ku bibe hemwelatî. 
Hemwelatînî di hevtevna Rojhilata 
Navîn, di bin hegemonîya neteweyên 
serdest de ji utopyayekê zêdetir titişt 
nîne. Tenê rê ew e, ku kurd bigihîje 
serwerî û di encamê de bibe hemwe-
latîyê xwe û ew jî dihête wataya 
bercestekirina vatişa netewe-dewletê 
û bi pey re avakirina dewleta kurdî. 

Meydana hevrikîya vatişî



08 ROJHILAT 09DÎASPORA9 - 15 Çile 2017 9 - 15 Çile 2017

R exneyek ku liser 
tevgerên rizgarîx-
wazên kurd rewa ye, 
wekî ku zanayê kurd 

Ebbas Welî derdibirre,  cewherê 
reaktîv e wan e; bi vî teherî ku 
ew bixwe helûmercan naafrînin, 
lê yan helûmerc bi ser wan de 
dihên sepandin, yan di haleta 
herî qenc di rewşên libar de 
roleka opportunîstî digêrrin. 
Li Rojhilatê Kurdistanê Partîya 
Demokrata Kurdistanê Îranê 
(PDKÎ) par dest bi helmeta şan-
dina pêşmergeyan ji başûr ber bi 
Rojhilatê kir. PDKÎyê ragihand 
ku mebesta wê ne destpêkiri-
na şerê çekdarî lê xurtkirina 
peywendîyên gel û pêşmergeyan 
e. Daxwaza gel ew e, ku hest 
bikin peşmerge pişt û penahê 
wan e. Bilî pirsgirêkên liser 
sînor bi PKK re pêşmergeyên 
rojhilatî li nav welatî de jî rastî 
mobîlîzasyoneka topyekûn ya 
artêş û spahê pasdarên îranê 
hatin û piranîya wan hatin îmha 
kirin. PDKÎyê piştî destpêkirina 
helmetê navê wê danî Rasan. 
Di têgeha Rasanê de hindek 
sergêjî diyar e; yekem ew e, ku 
piştî destpêkirina helmetê nav 
lê dihêt kirin, ya duyan ew e, ku 
ev têgeh hengaveka nû ranage-
hîne. Rasan di kurdîya soranî de 
zêdetir dihête wateya amadebûn 
lihember hicûm û hêrişê, ango 
wekî gefeka bertekane ye. 
Heger em li semantîka rasanê 
û demandina wê nenêrin, û 
şiroveyeka optîmal lê bikin, û 
ferz bikin ku rasan liser bine-
mayê teorîk ya Komeleya J.K 
(Komeleya Jiyandineweyî Kurd) 
hatibe dest pê kirin, dikare di 
hêla watayî û vatişî de bi tevgera 

seretaya salên 40î , ku paşê bû 
bingehê avakirina Komara Mi-
habadê, re hevaraste be. Lê heger 

dêsmana teorîk a vê tevgerê, di 
arasteya vatişa reaktîv ya PDKÎ ya 
piştî têkbirina komarê be, hingê 
lihevnegirtina vatişa siyasî ya 
partîyê bi mahiyeta eslî ya kêşeya 
kurd li rojhilatê Kurdistanê re 
dikare dîsan bibe egerê zeîki-
rina dem û enerjîyê û tenanet 
bibe sedemê şkestineka din ya 
tevger rizgarîxwazane ya kurd 
li Rojhilatê. Pirsgirêka dariştina 
vatişa siyasî ya piştî CCII ya PDKÎ 
bi piranî çavkanî û menşea wê 
tesîrwergirtin ji meylên çep bûye. 
Piştî têkçûna Komara Kurdis-
tanê, tenanet hindek endamê 
PDKÎ dixwastin navê wê bikin 
Komeleya Komunîstên Kurdis-
tanê! Ev vatişa çepger ya stûnî 
bi temamî digel vatişa neteweyî 
ya asoyî ya Komeleya J.K û ya 
PDKÎ ya serdema hakimiyeta 
Komarê de di nakokîya teorîk 
de bû. Jiber ku, pirsgêrka kurd 
li rojhilatê ji edaleta civakî û 
demokrasîyê bêhitr helmetek e 
jibo dabînkirina serwerîyê jibo 
neteweyekî. Daxwaza serwerîyê 
jibo neteweyekî, ku bi awayekê 
siruştî birîtî ye ji gelek twêjên 
civakî, boçûneka asoyî heye û di 
heman demê de bi boçûna stûnî 
ya çepgerane re ku armanca wê 
bedîanîna dadperwerîya civakî 
liser binemayê bilindkirina çînekê 
bi ser yên din re ye, di nakokîyê 
de ye. Hevtevnên îdeolojîk liser 
binemayên spektrumên çep û 
rast jibo rêxistina ku jibo bidest-
veanîna serwerîyê jibo neteweyekî 
tê dikoşe, girîngîyeka sekunder 
heye, lê ketwar vê nîşan dide ku 
rêxistinên kurd li Rojhilatê ev pirs 
kirine çarçoveya dariştina vatişa 
xwe ya sîyasî; çawan ku liser vê 
rêbazê carûbar tenanet bi rêxist-

inên opozîsyona Îranê re jî ke-
tine îtilaf û hevpeymanîyan. Bo 
nimûne PDKÎ demekî bi Partîya 
Tûde, demekî bi Mucahidên 
Xelk re û Komele bi komunîstên 
îranê di bin navê Partîya Ko-
munîsta Îranê de bûne hevpey-
man.  Hilbijartina navê Rasan 
wisa dixuye ku ilhamek e ji 
Inqilaba Îranê yan di haleta herî 
baş de Serhildana Kurdên bakur 
di bin sîwana PKK de. Heger 
wisa be dibe şoreş, ku hilbijarti-
na vê boçûnê bi cewherê kêşeya 
kurd li Rojhiltê re di nakokîyê 
de ye. Armanca nehayî ya 
şoreşan hilweşandin yan guher-
tina rejîman e, lê pirsgirêka kurd 
di berî hertiştî dabînkirina mafê 
serwerîyê ye. 

Mercên sîyasî û civakî yên 
Îranê û Rasan
Mercên siysasî-aborî yên Îranê 
hertim arasteya xebata tevgerên 
kurd diyar kiriye, ango tevgerên 
kurd li vî parçeyî hertim li 
benda mercên siyasî û aborî yên 
guncaw dimînin. Ev helûmerc 
giring in, lê girêdana bi van 
mercan re, şiyana însîyatîvhilg-
irtinê ji tevgerên kurd standiye. 
Tevgerên kurd bi mahiyeta xwe 
ya reaktîv hertim hingê xwe nîşan 
dane ku yan cextên dewletên 
hakim liser wan ew mecbûrî ser-
hildanê kirine yan mercên herêmî 
bûne sedem ku ew stratejîyên xwe 
yên siyasî diyar bikin. 
Jibo destpêkirina vê helmetê, 
ango helmeta Rasanê, diviyabû 
tevgerên rojhilatî ji nîveka salên 
2000î de amadekarî jibo qo-
naxên din ên tevgerê bikirana, 
amadekarîyên ku diviyabû hem di 
hêla rêxistinî de hem jî di hêla lo-
jîstîk de berî ragihandina helmetê 
hatibûna encam dan. Mercên 
herêmî belkî jibo dandestpêkirina 
Rasanê libar bin, lê gelo tevgera 
kurd li rojhilatê bixwe xwe amade 
kiriye? Temerkuz liser mercên 
siyasî, aborî û konjunktura Îranê 
di hêla herêmî de jibo ku tevger 
bikare boçûneka afrîner lihem-
ber dewleta îranê bide ber xwe 
têrê nake. Diviyabû tevgerê, berî 
destpêkirina helmetê, liser şiyan-
sazîya xwe bi salan kar bikira. Ev 
şiyansazî çi eskerî, çi rêxistinî û 
mobolîzasyona gel diviya kamil 
bûbûya, evca qonaxa bi pişt re 
pratîzekirin û dawîyê îlankiri-
na wê bû. Di vê şiyansazîyê de 

diviya etûdeka şiyanên dewlet û 
hikûmet û herwiha şiyanên xwe 
bihata kirin. 
Pirsgirêka din ya vê helmetê 
nebûn yan nekirina etûdeka 
durist ji nasyonalîzma fars e, ku 
dewleta Îranê ya niha liser hatiye 
ava kirin. Nasyonalîzma fars 
ya piştî serdema Pehlewî heta 
Şorişa Îranê rastî metamorfoze-
ka bineretî hatiye; bi vî teherî 
ku, Komara Îslamî ya Îranê 
li mahiyeta sekular a nasyo-
nalîzma fars, hêmanê şîetîyê 
zêde kiriye û wechekê mezhebî 
daye vê nasyonalîzmê. Di hêla 
din de beşeka mezin ji hêzên 
xwedigravî pêşvero yên salên 
60 û 70an, ku dikarîbûn bibûna 
palpiştên tevgera kurd, yan ji 
nav çûne yan di bin tesîr meylên 
neolîberal de, niha boçûneka 
çep-neteweperest lixwe gir-
tine û  serhildana her awayekê 
heqxwazî ji aliyê gelên bindest 
ên Îranê ve, ligor paranoyaya 
antî-emperyalîsta xwe, wekî xe-
terekê arasteyî temamiyeta erdî 
hildisengînin. Ji lewre, nasyo-
nalîstên sekular û mezhebî di 
warekê de hemfikr in; pîrozîya 
axa Îranê!

BEHROOZ SHOJAI

Heftenameya BAS

EZÎZ EHEMD

Rasan

 Jibo destpêkirina vê 
helmetê, ango helmeta 
Rasanê, diviyabû tev-
gerên rojhilatî ji nîveka 
salên 2000î de amade-
karî jibo qonaxên din 
ên tevgerê bikirana, 
amadekarîyên ku divi-
yabû hem di hêla rêxis-
tinî de hem jî di hêla 
lojîstîk de berî ragihan-
dina helmetê hatibûna 
encam dan. Mercên 
herêmî belkî jibo dan-
destpêkirina Rasanê li-
bar bin, lê gelo tevgera 
kurd li rojhilatê bixwe 
xwe amade kiriye?

Keça kurd, Zirêbar 
Hewramî kargeha 
hilberîna Cilûbergên 
leşkerî damezrand.

Helmeteka nû li 
Rojhilat, çaliş û derfet

Ji bênavîya mişextê bo 
rêberê qenaetê: 
Sakine Madon

Di hafizeya dîrokî ya farsan 
de ku di nav çend sedsalên 
dawî de teşe girtiye, ev teqe-
dus û cawîdanî tenê di axê de 
nîne, du hêmanên din jî di xwe 
de hildigire; Ferreya (ihtişam) 
Îranî û Ferreya Îzedî. Gelên 
îranî wekî kurd û fars û gîlek 
hemî xwedanê ferreya îranî 
ne. Lê ji serdema sasanîyan ve 
ferreya îzedî hertim tabiê gelê 
fars bûye. Ferreya îzedî pêş-
mercê şahîtî, ango hakimîyet û 
serwerîyê bûye.. Ango ev ferre 
mewhibetek îlahî bûye, ku 
hertim liser milê wan kesan 
rûniştiye ku etnîsîteya wan 
fars bûye. Bi vî teherî, serwerî 
û hakimiyet li Îranê munhesirî 
qewmê fars e. Ev tradîsyona ji 
serdema sasanîyan ve hatiye 
û heta serdema qacar û peh-
lewîyan di qalibê Zil-ellah de 
hatiyê teşe girtin. Komara îs-
lamî ev konsept di qalibê Wila-
yeta Feqîh de pênase kiriye, ku 
ligor wê serwerî rebbanî ye û 
çend karakterên wê hene, yek 
ji wan ew e, ku welîyê feqîh di-
vêt şîe be. Bi vî teherî serwerî 
dîsan di qalibê etnîsîteya fars 
de, ku tabiê mezhebê şîe ye 
dihête destnîşan kirin. Ev îmtî-
yaz bi awayekê xwezayî tenê 

farsan wekî hemwelatîyên 
Îranê pênase dike, ji lewre çi 
di serdema şahenşahî, çi di 
serdema komara îslamî de, 
hemwelatîyên vî welatî fars 
in. Endamên gelên xeyrî-fars 
di haleta herî optîmal de yan 
farszede (wekî tirkên Azerbay-
canê) û di haletên wexîm de, 
wekî haleta kurdan û belûçan 
de, pozîsyoneka bilintir ji reyet 
tebeeyan nînin. 
Ji lewre, navê Îranê – ku gelek 
gelên îranî di têgeha cografîk 
a xwe de dihewîne – tebîreka 
şaş e, û di serdema me de navê 
Ecemistan anegorî kurdan, Per-
sia anegorî rojavayîyan û Qecer 
ligor belûçan bijêreyeka rasttir û 
şayistetir e jibo vî welatî. 
Jibo ku hereketa Rasanê bi ser 
bikeve, pêdivî bi werçerxaneka 
bineretî di têgeha serwerîyê li 
Îranê de heye; di vê arasteyê de 
pêdivî ye berê prosesa devolusy-
onê nemerkezîkirinê di têgeha 
serwerîyê de çê bibe. Lê gelo 
kultura siyasî ya Îranê amadeyî 
guhertineka wisa bineretî di 
sîstem û binemayên serwerîyê 
de ye? Bi gelemperî mercên 
siyasî û aborî yên îranê dê bi 
awayekê dijwar lihember vê 
helmetê rol bigêre. 

Sakine wiha pêde diçe: ”Civaka 
swêdî bi giştî boçûneka `nerm` 
liser jinên muhacir heye; ligor 
bawerîya wan em jin zarokên 
aqil ên dibistanê ne û bi taybet 
kurdan vê dawîyê xwe baş nîşan 
daye. Di jûra gelemperî ya 
Swêdê de gelek kurd hene. Loma 
mirov bi sanahî dikeve nav kat-
egorîya yên”aqil”. Ez bawer kim, 
kurik û zelam bêhtir dikevin 
bin karîgerîya dîskrîmînasyonê. 
Ne xema min bixwe ye ka xelk 
min çawan hildisengînin, lê 
wekî min di program Vinter 
(Zivistan) di Radyoya Swêdê 
de şirove kir, jibo min ya giring 
ew e, ez wekî kurd bihêm bi 
nav kirin. Kurdbûn, bi awayekê 
siruştî, beşek ji kîbûna min e. Lê 
ev nayê wê watayê ku ez ji Swêdê 
hez nekim.”
Liser pêla koçberan ber bi 
Ewropayê, bi taybet ber bi 
Swêdê, ku vêgavê li wir at-
mosfereka nerênî lihember 
biyanîyan afrandiye, Bas ji 
guhertinên dawî di siyaseta 
koçberîyê ya Swêdê li Sakinê, 
ku bixwe jî di vî warî de xwedî 
hizr e dipirse, ku wê berî niha 
qala serdema serokwezîrê 
berê Reinfeldt û seroka so-
syaldemokratan Mona Sahlin 
wekî serdemeka wendayî kiriye. 
Ango ew serdema ku nermî 
lihember biyanîyan dihat niwan-
din êdî nemaye. Baş e, çi lê hat 
ku serokê sosyaldemokratan, 
wezîrê niha Stefan Löfven nişka 
ve radibe sînorên nezaket û 
etîketê jibo biyanîyan destnîşan 
dike ku li Swêdê `em slavê bi 
destdanê didin hev`. Serokê 
heman partîya sosyaldemokrat, 
ku liser binemayê giştkirinê 

hatibû damezrandin. Bi rastî jî 
sosyaldemokrat partîyeka giştgir 
bû? Yan gelo vê partîya hem-
welatîya sînorekê etnîk hebû? 
Yan paradîgmayeka civakî hate 
guhertin ku vatişeka wisa bide 
pêşîya xwe?
Sakîne lê difikire û xuya ye 
debatên vê dawîyê liser pêla 
koçberan ew jî bêbandor ne-
hiştiye: ”pirseka zehmet e, pirsa 
koçberîyê zehmet e û spektruma 
siyasî ji çep ber bi rast ve ji navê 
ve parçe dike. Avantaja sosyalde-
moraktan ew bû, ku demeka 
dirêj xwe mijûlî siyaseta zanavî 
kiribûn, ango wan hindek siya-
setmedar, tenê jiber ku biyanî 
ne, bi pêşde dianîn. Lê vê gavê 
vê yekê nakin. Tenanet Partîya 
Jîngehê (wezîrê xanûbere Meh-
met Kaplan ji vê partîyê bû, ku 
mecbûr ma îstîfa bike) jiber vê 
yekê hatiye rexne kirin. Partîyên 
din jî hatine rexne kirin. Û ya 
qenc jî ew e, ku sosyaldemokrat 
dest ji vê siyasetê bikêşin. Gişt-
girî dihête wateya hindê ku, bêyî 
nêrîn li paşxana kesan, herkesê 
ku îdeyên partîyê bipejirîne, 
di nav xwe de bihewîne, ne ku 
hema çi kesê ku biyanî be tu bidî 
pêş. Rast e, sosyaldemokratan 
gelek siyasetmedarên bi reçelek 
biyanî yên jîr hene, ku xwe 
didine pêş û karekê baş jî dikin. 
Ku serokwezîr behsa kêfx-
weşîdana bi destdanê kir, min 
tenê reaksiyon nîşan da, lê ez 
bawer nakim serokwezîr rabe 
wê yekê bike qanûn, û şukur ji 
hindê. Pêdivî nîne kêfa mirov 
bi her reftareka xelkî re bihêt, 
lê siyasetmedar nabe xwe tevî 
detayên jiyana mirovî bikin. 

Di hêla eskerî ve, divêt etûdeka 
hûr liser kapasîteya dewleta 
Îranê û hêzên xwemalî bihata 
kirin. Hêzên eskerî yên Îranê, ji 
Spahê Pasdaran, Artêş û milîsên 
Besîc ji serdemên berê bihêztir 
û bi azmûntir in, bi taybet di 
hêla şerê kes bi kes re (Personal 
Warfare). Di hêla zanyarîyê de jî 
kapasîte û teknîkek baştir hene, 
ku dikarin her liveka pêşmergeyî 
îfşa bikin. Bi peyrewkirina 
şerê kes bi kes re hêzên Îranê 
şiyaneka bêhtir jibo rûbirûbûn 
bi şerekê partîzanî/gerîllayî 
re heye. Şerê partîzanî yê lêxe 
û bireve ji dewletê bêhtir dê 
ziyanê bigehîne xelkê Kurdis-
tanê. Armanca şerê gerîllayî jî 
bêhtir destpêkirina şoreşan e, ne 
rizgarkirina welatekî. Di haleta 
şerekê wisa de, dewlet dê hêzên 

kurd bikêşe nav şerê nizimxest 
(düşük yoğunluluk), ku di şer-
ekê wisa de dîsan yê ziyanmend 
her dê gelê kurd be. 
Zêdebarî mercên navxweyî yên 
Îranê, kapasîteyên aborî û es-
kerîyên wî welatî, diviya tevgera 
kurd li Rojhilatê, bi taybet PDKÎ 
etûdeka berfreh lier mercên 
aborî û siyasî yên kurdistanê pêk 
bihînin û heger gelê mehrûm ê 
Kurdistanê bi rastî kapasîte û şi-
yana rûbirûbûn bi dewleta Îranê 
re hebea, hingê mirov dikare lis-
er destpêkirin yan nekirin, yan 
demandina helmetê munaqeşe 
bike.  Wekî diyar e, tevgerên 
kurd ti etûd û vekolîneka wisa 
pêk neanîne û ev guwahî (li 
hindê dide, ku hereketên kurd li 
rojhilatê jî boçûneka dewletger-
ane ya kemalîstî hene. 

Titişt bi qandî Kurdistaneka 
azad nikare min dilxweş bike 
Liser kartêkerîya dîasporaya 
kurdî liser Kurdistanê Bas jê 
dipirse, ka gelo dîaspora kurdî 
çawan dikare di demokratîze-
kirina civaka Kurdistanê de 
beşdar be. Sakine mukur dihêt 
ku diviyabû yên dîasporayê 
bikarin bêhtir di arîkarîkirina 
xelkî û rêxistinên Kurdistanê 
de xwedî par bin, û wiha pêde 
diçe: ”Herkes çi ji destî dihêt 
divêt bike; hinek ji me dikarin 
bandorê daynin ser debat û 
siyaseta Swêdê, yên din dikarin 
betanî û pereyan jibo xelkên 
muhtac li Kurdistanê berhev 
bikin; hindek jî biryar didin ku 
wekî mamoste, pijîşk û pîşeyên 
din herin wir û li cih alîkarîyê 
bikin û jibo pirsên mafên mirov 
xebatê bikin. Li hemû parçeyên 
Kurdistanê pêdivî bi xebatê 
heye. Kurdên li derve hemî 
hizra bûyerên Kurdistanê dikin; 
kesûkarên me li welat hene û 

em jî dixwazin xelk di azadî û 
demokrasîyê de bijîn. Ev ji destê 
me dihêt. 
Liser helmetên hikûmeta Herê-
ma Kurdistanê jibo serxwebûnê 
û rewşa bakur Bas ji Sakine 
hizrên wê dipirse, ku li başûrê 
Kurdistanê behsa referandu-
ma serxwebûnê û ragihandina 
wê di sala 2017an de dihêt 
kirin. Li bakur siyaseta kurdî 
netewe-dewletê red dike û mod-
ela otonomî-kommunalîsmê 
dide pêş. Gelo fikrên Sakine liser 
van babetan çi ye? Bersiva wê 
dereng namîne: ”Titişt bi qandî 
Kurdistaneka azad nikare min 
dilxweş bike. Cografyayek jibo 
kurdan ku têde nekevin bin nîrê 
çewsandina etnîk. Lê mixabin 
vêgavê li wê herêmê rejîmin 
hene, ku çi ji destê wan bihêt dê 
bikin da pêşgîrî li damezrandina 
dewleteka kurdî bikin. Rewşa 
cîhanê tevîhev e, lê nabe em 
ticarî hêvîya xwe ji dest bidin.” 

Ji Ferreya Îzedî heta Wilayeta Feqîh: 
Mafê serwerîyê tenê jibo etnîsîteya fars 

Jibo min ya giring ew e, ez wekî kurd 
bihêm bi nav kirin

Di şerê partîzanî de zerermend her gelê 
kurd e! 

Titişt bi qandî Kurdistaneka azad nikare 
min dilxweş bike 

K eça kurd, Sakine 
Madon berî 36 salan 
di malbateka kurd 
a polîtîze de ji dayk 

dibe. Dêûbav ji bêmecalîyê berê 
xwe didin henderan. Sakine 
xwandinên xwe yên seretayî, 
navendî, lîse û unîversîtê li 
Swêdê dawî dihîne. Li Un-
îversîteya Södertorn zanistên 
siyasî dixwîne, lê ne dibe 
siyasetmedar, ne jî teorîsyena 
siyasetê; rêya sêyem hilbijêre; 
dibe endmê hêza sêyem; me-
dya. Karîyera rojnamegerîyê ne 
wekî rojnameger lê ji nişkê ve 
bi stûnnivîs, redaktora siyasî 
û postên wisa giran di nav 
medyayê de dest pê dike û îro 
li Swêdê bûye rêberê qenaetê! 
Berî çend salan di jîyê xwe yê 
ciwan de wekî yek ji 100 kesên 
herî bi desthilat li Swêdê hate 
destnîşan kirin. Di rojnamey-
ên herî giring ên swêdî de 

wekî nivîskarê edîtoryal liser 
raya giştî ya Swêdê bi bandor 
bûye. Lê karîyera wê ya rêberê 
qenaetê di nav komeka ciwanên 
kurd di sala 2004an de dest pê 
kir. Sakineyê tevî çend ciwan-
ên kurd rojnameya internetê 
Beyan.net damezrandin û 
liser pirsên civakî û siyasî yên 
Swêdê dîtinên xwe derbirrîn 
û ji wir dest pê dike. Vê gavê 
redaktora siyasî ya rojnameya 
Vestmanlands Läns Tidningê 
ye. Heftenameya Basê lê geriya 
û Sakine li wî perrê kişwerekê 
din li welatê Afrîqaya başûr 
peyda kir û jê pirsî: Tu wekî 
yek ji lîderên qenaetê yên herî 
bi bandor li Swêdê dihêy he-
jmartin. Ev çawan wis muyeser 
bû? Gelo bi saya demokrasî û 
vatişa giştgira swêdî bû yan qey 
sebir û têkoşîna Sakine bixwe 
bû?

Liser şiyana kesî ya xwe Sa-
kine wiha bersiv dide: ”Heger 
mirov di vî karî de tiştine 
entresan nenivîse, karîyera 

mirov dirêj namîne. Dawîya 
dawî, xwandevanên min in 
ku çarenivîsa karê min diyar 
dikin” û lê zêde dike ”helbet 
Swêd demokrasî ye û jibo her 
awayekê dengan têde heye. 
Min bixwe ti carî di karê xwe 
de hest bi dîskrîmînasyonê 
nekiriye.”

Bi amaje liser destpêka xebata 
xwe ya medyayî, Sakine radigi-
hîne ”berî ez di rojnameyên 
swêdî de dest bi nivîsînê bikim, 
min di Beyan.netê de dinivîsî, 
malpereka swêdî-kurdî, ku me 
çend ciwanan bi rê ve dibir. 
Hizra pirsên liser civakê, liser 
siyasetê û herwiha gengeşe û 
argumentasyonê, wekî piranîya 
kurdan serçaveya xwe ji malba-
ta min bixwe ye.”

Liser derfetên derket pêş li 
Swêdê, Sakine diyar dike: ”Di 
nav debata civakî û siyasî ya 
Swêdê de, ne zehmet e mirov 
derkeve pêş û diyar bibe, jiber 
ku piranîya debator û mu-
naqeşekeran xwe bi hemet 

derdibirrin. Tiştek heye ku jêre 
dibêjin kultura konsensusê 
û ev kultura li Swêdê xurt e. 
Xelk li vir bi piranî dixwazin bi 
hev re rêk bikevin û têvelîyên 
bawerîyên xwe kêmreng bikin. 
Gelek caran ez dibihîzim ku 
ji min re dibêjim ez di gotina 
ya dilê xwe de bi cesaret im; lê 
ev tiştekê nisbî ye.” Liser aso û 
delîveya ka ew dikare li Kurd-
istanê jî bibe lîderê qenaetê 
dibêje: ” di civaka kurdan de 
reng e bêjin ez bi hemet im. 
Loma belkî ez nekarim bibim 
lîdereka qenaetê ya serkeftî li 
Kurdistanê!”

Bas liser zanavê wê yê kurdî 
û derka civaka swêdî ji vê 
zanavê ji Sakine dipirse, ku 
ew gelek caran behsa zanavê 
xwe kurdî dike, lê wekî ”mu-
hacireka qenc-adapte” dihêt 
têgihîştin. Gelo ev hizra liser 
wê ne awayekê paternalîsmê 
ye, ku desthilatên civakê bi ser 
de sepandibin. Wekî din ma 
pîvanên vê ”adaptasyonê” çi ne?

Keçeka pêşkêşvana televîzyonê 
ku berê di dezgeheka ragehandinê 
de kar kiriye, piştî ku dest ji karê 
pêşkêşvaniyê dikêşe, otomobîla 
xwe ya taybet difroşe û kargeheka 
dirtûtina cilûbergên leşkerî dad-
imezrîne, bi ser de jî derfetên kar 
jibo 18 keç û xortan direxsîne. 

Zirêbar Muxtar Ebdula ku bi 
navê Zêrêbar Hewramî dihêt 
nasîn, ji Basê re peyivî û diyar kir: 
Hertim aşopeka min ya karekê 
ciyawaz hebû, loma min dest ji 
karê ragehandinîyê berda û dest 
bi vî karî kir; karê ku di hizra min 
de hem sûd digehîje min hem 
digehîje niştîmanê min. Bavê min 
pêşniyaza vekirina kargeheka 

amadekirina cilûbergên leşkerî ji 
min re kir. Lê ev kar ne sanahî bû; 
jibo amadekirina projeya xwe ez 
sê mehan bi ser hev de xebitîm. 
Bêguman diviya ez dest ji hindek 
tiştina berdim, lewre min hin 
tişt ji dest dan. Lê di tîrmeha sala 
borî de projeya me kete kar û em 
gihîştin qonaxa hilberînê. 

Zirêbar liser projeya xwe wiha 
dibêje: ”Projeya min bi başî ji 
aliyê xelkê ve hatiye pêşwazî 
kirin, ku min qet hêvî nedikir 
wisa ibe. Helmeta min hem di 
medyayên Başûr û hem jî di yên 
erebî de deng daye di destpêkê 
de otomobîla xwe ya taybet bo 
temamkirina projeyê firot. Her roj 

di jemê 8an de serê sibê ez diçûm 
ser kar heta jemê 10 şevê, di wê 
mijarê de jî malbata min, bi tayebt 
bav û brayê min hevkarîya min 
kirin. Di destpêkê de tenê 5 kesan 
di kargehê de kar dikirin, lê meha 
bihorî, min projeya xwe mezin kir 
û niha 18 kes têde kar dikin.”

Zirêbar derbarê girîngîdana 
projeyê ji alîyê Wezareta Pêşmerge 
û froşyarên Cilên leşkerî de 
vedigêrre ku heta niha ji alîyê 
Wezareta Pêşmerge ve ti dax-
wezî jê re nehatiye, lê hejmarek 
ji yekîneyên serbazî serdana wê 
kirine û girêbesta karî digel wê de 
çê kirine.

Kargeha Zirêbarê di destpêkê 

de bi mebesta dirûtina cilên eşkerî 
hatibû vekirin, lê wekî ew bixwe 
dibêje: ”Piştî ku min 
kargeha xwe 
mezin kir, 
ji bilî cilên 
leşkerî, me 
herwiha dest 
bi amadekiri-
na hemû cure 
cilên din bi 
kualîteya 
bilind kir; 
nexasim 
unîformên 
sazî û şir-
ketan.”

Sakine, li Unîversîte-
ya Södertorn zanistên 
siyasî dixwîne, lê ne 
dibe siyasetmedar, ne 
jî teorîsyena siyasetê; 
rêya sêyem hilbijêre; 
dibe endamê hêza 
sêyem; medya. Karîyera 
rojnamegerîyê ne wekî 
rojnameger lê ji nişkê 
ve bi stûnnivîs, redak-
tora siyasî û postên 
wisa giran di nav med-
yayê de dest pê dike û 
îro li Swêdê bûye rê-
berê qenaetê!

Ji pêşkêşvanîyê bo karsazîyê



Jû Pexîl beno jû xesîl beno. Pexîl û 
Xesîlî ra pîya xo rê nonê rayê pojenê. 
Pîya nonê rayê pojenê. Şonê mavajî 
Pexîl Sarice** ra wo Xesîlî kî Kemerê 

Hemgînî*** ra wo. Jûmînî nas kenê. Xo rê 
o çê xo de pojeno vecîno şono xebitîno, 
o kî çê xo de nonê xo pojeno vecîno şono 
xebitîno. Ma vajîme zê cayê Erzirom de 
xo rê şonê xebitînê. Ê dey kî jû layêk û 
çênek a, ê dey kî jû layêk û çênek a. Şonê. 
Teknenê şonê. Pexîl Xesîlî xapneno. Sani-
kî, çimeyê tebîî yê ziwanî yê, hetta tehmê 
ziwanî yê. Merdim eşkeno vajo ke, sanikî 
seyahetê ke ver bi ruhê merdiman benê 
û eslê xo de her goşdarîkerdoxê sanike zî 
raywanêk o. Wendoxê ma yê erjayeyî bêrê 
ma nika pîya bivejîyê raywanîyêka winasî 
û dima ra zî derheqê sanikanê xo de tayê 
melumat bigîrê.
Xapneno, ci ra nonê dey cêno weno keno 
zuluf. Keno zuluf. Tabî ke xeylê ca zeman 
şono nafa beno vêşan. 
Pexîl vano:
 -Bira Xesîl qa ma bîmê vêşan. De bîya ma 
nafa kî nonê to bumê.
Lawo vano;
Bira ez tawa nonê xo dana to! Serê Gilê ko 
yo, îp û issiz o. Ez qey gerê nonê xo bidî 
to?
E ma vano bira to ez xapit a. To non mi ra 
guret werd. Qa nafa kî qa ma bîmê vêşan 
ma nonê to bumê.
-Hayîr vano Ez nêdana to!
 Tabî non dest de o şono xebat, nonê dey 
çîn o feqîr pey de cêreno êno Kemerê 
Hemgînî. Tekneno êno tabî şewe kuna 
ro ser. Şewe kuna ro ser nîyadano qulêde 
hênî girs a ke yano ne het o ne hesab o. 
No vano meke ez xo rê na qule de vin-
derîne şodir şona. Tabî nêtowreno teber 
ra vindero. No tekneno şono ke şewe xelê 
şewe şona nîyadano çi nîyado! Hetê pey 
de ozîno we nîyadano çi nîyado! Endî 
rubero ke serê gilê kowa ra o ruber pêro 
êno a qule. Eke heşî cendekê mîye ardo. 
Birawo pîl heş o. Heş cendekê xo weno. 
Hetêde parsûyanê xo darde keno vano: 
“Bî ke meşte mi tawa nîyard, ez xo rê 
wena. Hetêde parsûyan darde keno. Heş 
nîşeno ro vano :
-“Waya Luye” vano “to ewro çi dî çi nêdî?”
-“Tow” vano, “Bira ez to ra vajî çi? Ez şîya 
sûke de vejîya. Eke hetê jû tirampo wo 
mizampe wo. Eke het jû kî dev kewto vir-

indîya awe. Roj çêne xemelnenê danê devî. 
Dev hona awe dano. Ejderhar o. 
Vana “ez tekita şîya qumê peyê jû pîreke dî, 
vano mi qum eşt. Ci ra awe vejîye. Ti vana 
torg a. Va “mi tayê awa xo bîye zalale, awa 
xo werde” Va “domana va: Lawo luye!” Va 
“hama mi sale naye ro ser, mi qum kerd 
ci” va “ha naca  ha haca mi xo dest ra zor 
xelesna ra”
Ema vano:
 -Bira verg to çi dî?
Vano:
-Bira ez to ra vajî çi?” vano “Hîrê birrî, 
mal verroce ra ame derbaz bî şî” vano “ di 
kevîya de mi xo tanêresna” vano “kevîya 
hîrine ro” vano “mi xo resna ci, mi mîye 
gurete ke tam mîye nêlewîna” Va “palay 
hêga çînenê” va mi honde nîyada palay  
qerra va “Ero verg virda malî!” şiwanî ra 
va. Va “kerd bêewladî” va “hênî bî ke bî 
axir şer mi ser o” va “ha naca ha haca mi 
zor xelesna ra”
“Ma” va “bira qose, to çi dî?
-“Tow” va “ bira hêga bî ez raştê hêgayî 
bîya. Hêga hênên o ke dem û duz o, raşte 
yo. 12 palê tede çînenê. “ Va “teseduf bî” va 
“ez şîya mi qurç eşt” va “mi qurç eşt” va “mi 
tede kupê zerrna dî” va “mi kupê zerrna 
dî” va “mi honde nîyada “La lawo quze!” 
va “hama mi kup ton da”,va “mi kemerî 
nayî ro ser, duzeltmîş kerd” va “ha naca ha 
naca mi xo zompa ra xelesna ra. Neyse şo-
dir êno xêrê Heqî tey êno. Pêro oncînê şonê. 
No sarê xo keno derg. Pexîl. Sarê xo keno 
derg keno nîyadano qe çuçike çîn a. Pêro 
şîyê. No hetêde parsûyanê xo cêno êno, 
hetê  parsûyanê xo poceno, weno. Cawo ke 
qusî vato şono dano ra kupê zerrnanê xo 
cêno. Cawo ke luye vato şono uca hênîyê 
xo kî dano ra awa xo weno. Şono çê pîreke 
de beno meyman. Beno meyman. Neyse 
nîşeno ro, vano : 
- Daka pîre tenê awe nêdana mi?        
Vana:
-“Bawo bawo! Ez çi awe bidî to”vana “ej-
dehar kewto virendîya awe. 12 çênê”vano 
“na sûke de xemilne dê ejdeharî, ejdeharî 
werdî. Hona awe dano ma.” Vana “meşte kî 
dora çêna paşa ya”
Vano: 
-Ema eke dora çêna  paşa ya. Ti honde 
şona. Ti honde şona vînena. De nafa kî 
dora min a. De” vano “ti honday şona 
dîna ra, meşte helbika xo bide mi, ez şona”
“-Tamam” vana.
Şodir êno. Xêrê Heqî tey êno. Tabî manike 
kî onceno sarê xo. Xo keno hedud. Pexîl 
helbike cêno şono hênî ser. Çêna paşayî 
hênî berbena. Maytebere hênen a ke. Tabî 
dana ejdeharî, ejdehar weno. Pîşta têra. 
Çêneke nîya cêno şîmşer pey der o. Vano:
-Mi to ra va çi, ti zê mi hereket bike
-“Tamam” çêneke vana.
Ejdehar nîya fekê xo hênî de keno derg. No 
vano:
“-Ya lîlîka çimanê mi to da. To des û di 
çenê to sûke de werdî. Kesî to ra çîyê vato? 
Vano “To bêlezzet werd. Zerê hênî de nêno 
werdene. Ma sarê derg kerê, fekê to kemê 
nêna werdene. Sarê xo derg ke kêfê xo 
yawaş -yawaşî kî bure ma kam to ra vano 
çi?
O teze sarê çêneke ano. Bisimla keno 
şîmşerî erzeno ro vilê ejdeharî. Tabî waxto 
ke sizî keno zerê awe de dîyax nêkeno. 
O dano piro, o vejîno. O dano piro, o 
vejîno. Hama çêneke nîya destê xo dana 
gonîya ejdeharî ro. Çaketê dey kena berz. 
Poncmîne beçikanê xo dana îşlîga de ya 
sipîye ro. Çaketî dano xo ra, çêneke şona. 
Ejdeharî kîşenê. Awe, ejdehar o kewto 
ver. O vano mi kîşto. O bîn vano mi kîşto. 
Çêneke qebul nêkena. 
Vana:
“- Bêrê verê pençerî ra raverê mi saye de 

kamî ez ê cêna.”
Pêro verênê ra. Oyk o jû manga xo wa 
ke roşeno kiravat erzeno vilê xo va “çêna 
paşayî cêno” En son de vano:  “kam 
mendo?”  
Vano:
“-Wile jû meymanê pîreke mendo. 
Ruşnenê Pexîlî anê. Çêneke sayêde 
nîyanêne dana sare ro. Reqeno. Milet pêro 
pê huyîno. Vano “Çêna paşayî ha wo keçel 
qebul kena.” Çêneke vana:
“- Derdê mi o keçel nîyo. Derdê mi ke ez 
xelesna ra. Ez ê cêna. Paşa, ano çêna xo 
ci more keno. Veyve keno. Merik qoce 
zamayê paşa yo. Nêno aqila. Nika coka 
ke vanê însan doxrî bo Heq bi xo heqîn 
keno.  Gerê na kî bêro vatene. Tabî o tey 
doxrî nêbîyo. Ê nonê dê werdo, do ci. 
Ê nonê xo nêdo ci. O pey de amo. No, 
roce çarşî de raştê ci beno. Selam danê rê 
jûmînî. “Bira” vano “Bira Pexîl” vano:
-No wezîyeto ke ti tede, na saltaneto ke ti 
tede. Ti se bîya? Mi ra vace ez kî xo rê hînî 
bibî. Vano “bira” vano:
- “To nonê mi werd, ez xapit a. To non 
nêda mi, ez pey de cêra ra, xo rê bêrî çê. Ez 
şîya raştê qule bîya” vano “şon de  -seke mi 
şima rê qesê kerd- vano “Heşî, vergî”
Vano:
-Wile bira ezî kî şona uca.
Vano :
“-Bira mi hetêde parsûya werdo. Anîya 
to parçe kenê.” Vano “îşê to bi a qule çîn 
o. Mekuye qula verga û heşa. Mi, hetêde 
parsûyanê heşî ardo, werdo. 
Vano:
-Bira wile ez şona
Xesîl şono. Hetê pey de tîk vindeno. 
Nîyadano hênî amê ke. Êndî ruberê dinya 
yo ke serê dinya de esto gilê kowa ra, o 
rûber pêro êno. Nîya qesê kenê. Luye 
vana:
-“Wiy! Bira heş” vana “Boya însanê xerîbî 
çê ma ra êna. Anê luye çatlemî kenê.  
-Jûyê însano xerîb! Kam êno kuno na qula 
ma. Ti qey qey zura kena? 
Vana: 
-Wile boya însanê xerîbî êna.
Nê ke luye çatlemî kenê. “Nênê” vana: 
“-Bira heş, a serra ke to mîye arde. To mîye 
arde to mîye sare birne. To hetêde parsûya 
darde kerd.” Vana, “ma kanê? 
“Ero” vano, “Xizir xebera waya lu ya. 
Vazenê ra şonê ke jû ozîyo we. Pexîl ha wo 
hetêde quncî de ozîyo we. Wile Pexîlî kaş 
kenê anê çîr û vir keno, wenê. 
Xelesîya şî.

 *Mi, na sanike, cinîya apê xo, Xanasli Cane 
ra temmuze 2014 de Kemerê Hemgînî de arê 
kerde. Kemerê Hemgînî dewêka Gimgimî 
yaXanasli Cane 76 serrî ya)
** Sarice yew dewa Gimgimî ya. 
*** Kemerê Hemgînî yew dewa Gimgimî ya.

Seke êno zanayîş ziwan û neqlk-
erdişê fikran mîyan de têkilîyêka 
xurte esta. Çunke merdim fikranê 
xo bi ziwanêk îfade keno. Ziwan 

çiqas weş bêro zanayîş qebîlîyetê îfade-
kerdişî zî hende beno bihêz.  Aye ra cuya 
merdiman de çîyanê tewr bingeyinan ra 
yew zî bêguman ziwan o. Helbet ziwan 
tena wasiteyê komunîkasyonî nîyo 
fonksîyonê ey zaf ê; merdim bi ziwanêk 
dinya ra fehm keno,  beno sosyal, kulturê 
xo nas keno, nasnameyê xo yê ferdkî û 
neteweyî qezenc keno. Coka her milet 
yan zî komel muhîmîyet dano ziwanî, 
semedê averşîyîşê ey polîtîkayan tespît 
keno û înan tetbîq  keno.

Her kes biyayîşê xora tepîya beno 
wayîrê tayê heqanê tebîîyan. Ziwan zî 
yewê nê heqan o. Ziwano ke mîyanê 
keyeyî (aîle) de êno musayîş ey ra ziwanê 
dayîke, ziwano ke dima ra êno musayîş 
ra zî ziwano dîyin vajîyeno. Naye ra 
girêdaye merdim bi ziwanê dayîke  çiqas 
baş û pêt  perwerde bîvîno, xo hende weş 
îfade keno. Ancîya kapasîteya xo ya fikrî 
hende xurt bena. Tena nê her di cumleyê 
peyênî daxî averşîyayîşê zîhnî, nasname 
û kulturî yê domanan de muhîmîya bi  
ziwanê dayîke perwerde dîyayîşî nîşan 
danê. 

Bi ziwanê dayîke perwerde dîyayîş 
heqêko mîyanneteweyî yo û no heq 
Peymana Domanan ya Mîyanneteweyî de 
zî ameyo nas kerdene.  La heyf ke Tirkîya 
domananê kurdanî nê heqî ra merhum 
verdana. Domanê ma, bi ziwanê tirkî ke 
semedê înan ziwanêko xerîb o perwerde 
benê. Naye ra çi kurmanc çi zaza, ma 
kurdan mîyan de keso/a ke demê xo yê 
dibistanî ra wayîrê xatirayanê dejinan 
yan zî trajikomîkan nîyo hema-hema 
ke çin o. Xaseten înanê ke welat de dest 
bi dibistan kerdo prosesê destpêkerdişê 
mektebî sey rewşa trawmatîke vîyarnaya. 
Bi kilmîye polîtîkayanê kolonyalîstîye ver 
ma kurdî verî ziwananê xo ra bîyê birîn-
dar dima zî ewnîyayîşanê xo ra. 
Baş o, perwerdeyê ziwanê dayîke çirê 
muhîm o? Gelo nê heqî ra mehrum 
mendene, domanan ser o senî tesîran 
virazeno? Pisporî se vanê? Şima do cêr ra 
derheqê nê persan de melumato pêroyî 

bigîrê. Verê cû backgraundê huqûqî yê 
mesela ra dest pêbikîme.

Peymana heqê domanan ya mîyan-
neteweyî  
Peymana Heqê Domanan ya Mîyan-
neteweyî, Heyetê Peroyî yê Neteweyê 
Yewbîyayeyî (NY) de 20.11.1990 de 
ame qebulkerdiş û tetbîqbîyayîşê ey 2. 
10. 1990 dest pêkerd. Tirkîya zî mîyan 
de hetê 193 welatan ê ke endamê NY 
yê ra ame tesdîq kerdene. Çarçewaya 
na peymane de sey berbirsîyarîya ma û 
pîyî; şertê ke îhmalbîyayîşe na berpirsî-
yarîye nîşan danê de berpirsîyarî û role 
dewletan, heqê wayîrbîyayîşê yew name 
û hemwelatîye û muhefezekerdişê înan; 
heqê ciwîyayîş û xoaverberdişî, heqê 
xizmetanê sihhetî ra îstîfadekerdişî, heqê 
perwerdeyî ra îstîfadekerdişî epey heqan 
ser o ameyo vindertiş. 

Peymane de heqê domanan wina 
ameyê naskerdiş: Heqê ciwîyayîşî, heqê 
xoaverbirdişê bêkêmanî, heqê xo tesîranê 
zerarinan û îstîsmarî ra pawitişî, heqê 
beşdarbîyayîşê bêkêmanî bi keye, kultur 
û ciwîyayîşê sosyalî. 

Madeyê ke dewleta Tirkîya ser o şerhî 
(îhtîrazî) ronayê:
Tirkîya, Peymana  Domanan ya Mîyan-
neteweyî 14ê êlule 1990 de îmza kerd. La 
madeyê 17., 29. û 30. ke perwerde vînayîş 
û xoaverberdişê kulturkî de ziwanê 
dayîke û kulturê eslî esas gênê, înan ser o 
rê şerhî (îhtîrazî) ronayî. Madeya 30. ya 
peymane wina ya:

“Dewletê ke binê îdareyê ci de eqalîyetê 
dînî, nesebî, ziwanî yan zî şarê cayî 
ciwîyenê, înan de domanê ke mensubê 
eqalîyetêko winasî  yan zî şarê cayî yê, 
heqê înan esto ke sewbîna endamanê 
eqalîyetê xo reyde kulturê  xo ra îstîfade 
bikê, dînê xo rê bawerîya bikê û vecîbey-
anê ey bîyarê ca û ziwanê xo bixebitnê. 
Kes nê heqan ra mehrum nêno verdayîş.”
Dewleta Tirkîya, Peymana Lozanî 
sey sedem nîşan daya û nê madeyanê 
peymana ser o şerhî ronayê. Goreyê 
Tirkîya, nê heqî tena eqalîyetan rê ameyê 
naskerdiş, no semed ra heqêko winasî yê 
kurdan çin o. Çunke kurdî eqalîyet nîyê, 
unsurê awankerdoxî yê eslî yê. Kurdî sey 
ewladanê esasan yê nê welatî sey her kesî 
verê qanûnan de seypê yê” Nê sedeman 
ra girêdaye zî her hîrê madeyan ser o 
şerhî ronayê, ê bînan îmza kerdê.

Nêzdîbîyayîşê zanistî ra yew nimûne*:
Cigêrayîşê ke domananê çut-ziwanîyan 
ser o ameyê kerdiş nîşan danê ke ke-
milîyayîşê kesayetî û perwerdeyê înan de 
ziwanê dayîke bi hawayêko pêroyî rolêko 
muhîm kay keno. Jim Cummins** ke na 
babete de gelek cigêrayîşê ey estê û hew-
ceyîya perwerdeyê domananê eqalîyetan 
de bikarardişê ziwanê dayîke kerdo teorî, 
nê tesbîtan wina rêz keno:

1- Çut-ziwanîye averşîyayîşê ziwanî û 
perwerdeyî yê domanan de tesîrêko 
pozîtîf kena.
Eke domanî serranê destpêkî yê wende-
gehî de di yan zî hîna vêşî ziwanan de 
qabîlîyetê

xo aver biberê, ziwan û ziwanî bi ha-
wayêko baş bikarardiş de benê wayîrê 
zanayîşêkê xorînî. Bitaybetî eke her di 
ziwanan de wendiş û nuştiş bimusê, 
domanî îmkanê muqayesekerdişî vînenê 
ke babeta şuxulnayîşê ziwanî de hîna vêşî 
pratîk bikerê û her di ziwanê ke domanî 
eşkenê pê qisey bikerê, nê ziwanî zan-
ayîşê derheqê dinya de senî bi hawayêko 
cîya-cîya şuxulnîyenê, bi xo vînenê.

 2- Domanan de sewîyeya averşîyayîşê 
ziwanê dayîke nîşanêko pêt yê 
averşîyayîşê ziwanê diyin o. 
Domano ke ziwanê dayîke de sewîyeyêka 
başe de yo, gama ke dest bi wendegehî
bikero, wendiş û nuştişê ziwanê diyin de 
zehmetî nêanceno. Zanayîş û qabîlîyetê 
domanan ke ziwanê keyeyî de musayê, 
neqlê ziwanê wendegehî benê. Eke 
ma hetê averşîyayîşê qabîlîyetê term û 
fikirîyayîşê doman ra biewnîm, nê ziwanî 
yewbînan ra girêdaye yê. 

3- Wendegeh de eke ziwanê dayîke yê 
domanan bêro destekkerdiş, no tena 
seba ziwanê
dayîke ney wendegeh de qabîlîyetê 
averşîyayîşê ziwanê zafaneyî rê zî faydeyê 
xo beno.

Eke no tesbît vera roşnîya tesbîtanê 
bînan de krîtîk bibo qet zî merdimî 
şaş nêkeno: (a) Di-ziwanîye qabîlîyetê 
ziwanî bi domanan dana qezenckerdiş. 
(b) Qabîlîyetê her di ziwanan dereceyêka 
muhîme de yewbînan ra girêdaye yan 
zî yewbînan ra 

xoser ê. Eke wendegeh de ziwanê înanê 
dayîke bi hawayêko pêt bêro musnayene, 
domanê di-ziwanî hîna serkewte benê 
û şertanê munasiban de ziwanê diyin 
de wendiş-nuştiş aver şino. Tam tersê 
ey, eke  qiseykerdişê bi ziwanê dayîke 
domanî rê bêro qedexekerdiş û netîceyê 
ney de ziwanê xo yê dayîke xo vîr ra 
bikero, palpiştîya (dayanak) kesane û 
termînolojîyî ke seba musayîşê ey benê 
bingeh ra do mehrum bimano.

4- Ziwanê dayîke yê domanan nazik 
(kırılgan) o û serranê destpêkî yê wen-
degehî de
biasanî vîndî beno. 
Eke ziwanê dayîke teberê wendegehî 
de bi hawayêko zêde bêro qiseykerdiş, 
domananê qijan de vîndîkerdişê zi-
wanî hîna tay o. La eke grûbê ziwanan 
bi hûmara xo zêde nêbê yan zî tayê 
mintiqayanê bellîkerdeyan de bêrê 
“gettokerdiş”, badê ke domanî dest bi 
wendegehî bikerê, mîyanê di-hîrê serran 
de qabîlîyetê têkilîya bi ziwanê dayîka xo 
kenê vîndî. Eke ziwanê xo yê dayîke de 
qabîlîyetê fehmkerdişî xo de muhafeze 
bikerê zî, gama ke heval û hemserranê xo 
reyde qisey bikerê yan zî gama ke cewab 
bidê dadî û babîyê xo, do ziwanê zafan 
bikar bîyarê. 

5- Redkerdişê ziwanê domanî red-
kerdişê domanî yo. 
Eke dîrekt yan zî endîrekt mesajê “Ziwan 
û kulturê xo verê berê teberî yê wendege-
hî de verdîn” bidê domanan, domanî eynî 
wext de mecbur manenê ke parçeyêkê 
muhîmî yê nasnameyê xo zî verê berê 
teberî yê wendegehî de verdê. Gama ke 
hîs bikerê ke wina ameyê redkerdiş, bi 
zerrîyêka rehete û mîyanê ewlehîye de 
beşdarê musnayîşê zereyê sinifî nêbenê. 

6- Seba amayeyî amadekerdişê 
nasnameyêkê dînamîkî. 
Eke perwerdekarî mintiqaya ke tede 
xebitîyenê de polîtîkayê ke ziwan û 
kulturê heme domanan û grûban heme 
têkilîyanê wendegehî de bi hawayêko 
xurt rewac de yê, aver biberê û tetbîq bik-
erê û mufredatê xo zî bi no qayde amade 
bikerê, no yeno na mana ke ê vera cîya-
karîye û tehqîrkerdişê ziwan û kulturanê 
cîya-cîyayan de helwêste gênê. 

Folklorê Gimgimî ra:Awirê Birîndarî: 

Haydar Diljen (Perwerdekar):
Dinya de, heta nê 20-30 serranê peyinan, muhimeya ziwanê 

dayike nêamêbi famkerdiş. Labrê nê 20-30 serranê peyênan de 
no xusûs de zaf cigêrayîşî virazîyay. Ê cigêrayîşî musnenê ma, 
kesê ke ziwanê xo yê dayîke zanê, bi awayêndo asan ziwananê 
bînan û dersanê wendegehan ê bînan rewêr û başêr musenê.

Zanayîşê ziwanê dayîke, hem sereyê merdiman de seba we-
latê xo wesifîyayîş, yanî pê welatê xo îftîxarkerdiş peyda keno 
hem zî nasnameyê merdimî yo etnîkî qewetêr keno. Co ra, kesê 
ke bi ziwanê xo yê dayîk a perwerde nêbenê, kişta nasnemeyê 
xo yê etnîkî ya zaf seqet manenê. Cike, yewna çîna yo ke sey 
ziwanê dayîke bi nasnameyê etnîkî ya amayo mûnayîş çino. 

Mi gore, Tirkîya de, sedemo ke do-
manê kurdan performansê perwerdey 
de serkewtey nîyê, qedexebiyayêşê 
(yasax) ziwanê înan yê dayîke yo. 
Wexto ke kurdî bi ziwanê xo yê dayîka 
perwerde nêbenê, hem ziwanê tirkî 
rind nêmusenê û hem zî performansê 
perwerdey de pey de manenê. Netî-
ceyê PISA zî na yewê îspat kenê.

Îsmaîl Guven (Psîkolog):
Ziwan, heme prosesanê zîhnî reyde têkildar o. Fikirîyayîş, 

xovîrdartiş, fehmkerdiş, îdraqkerdiş ûsn. nê heme çalakîyanê 
zîhnî de ziwan esto. Ziwan û zîhîn parelel aver kewenê. Coka ma 
eşkenê vaje ke gedeyî de averkewtişê ziwanî tesîrê heme aver-
kewtişanê zîhnî keno. 

Goreyê tayê cigêrayoxan di-ziwanîye (bilingualsm) yan zî 
zaf-ziwanîye (monolingualism) gedeyî de averkewtişê ziwanî û 
qebîlîyetê têkilîye ser o tesîrêko xirab keno. Labelê gelek cigêra-
yoxî zî eqsê ney îddîa kenê. Goreyê cigêrayoxan, mezgê gedeyêk 
de goreyê mezgê merdimêkê resayeyî hîna zaf îrtîbatê sînaptîkî 
estê û eke nê îrtîbatê sînaptîkî bikar nêyerî benê puçî. Coka go-

reyê nê cigêrayoxan dewrê gedeyîye de 
musnayîşê di ziwanan hîna biavantaj o. 

Goreyê teorîya Ericsonî, gedeyî 
mîyanê 6-7 û 10-11 serran de dewrê 
“Serkewtiş yan zî Hîsa Xokêmvînayîşî” 
ra vêrenê. Goreyê ey, eke gedeyî nê 
dewrî de xo serkewte nêvînê înan de 
hîsa xokêmvînayîşî peyda bena û xo ra 
memnun nêbenê, xo tim rexne kenê, 

sucdar vînenê. Eke ma gedeyanê Kurdan bifikire, no dewr tam 
teqabulê wextê mektebî yeno. Gedeyê ma ke bi ziwanê xo yanî 
bi Kurdkî bîyê pîl, mekteb de rastê ziwanêkê xerîbî yenê. Nê 
ziwanê xerîbî fehm nêkenê, nêeşkenê qise bikerê; coka nêeş-
kenê xo îfade bikerê. Rewşêka winasî de xo kêmî vînenê, xo 
seke teway rê nêbenê qebul kenê. 

Goreyê na teorîye gedeyo ke bi nê fikr û bawerîyan beno pîl, 
ameyox de nêeşkeno nasnameyêko saxlem awan bikero. Nê 
fikr û bawerîyê şaşî her tim tesîrê ey kenê. Coka rastê sewbîna 
probleman yeno.Yanî eke ma goreyê teorîya Ericsonî bifikire, 
ma eşkenê vaje ke semedê gelek problemanê gedeyanê Kurdan 
ziwanêko xerîb de perwerde vînayîş o.

*Çimeyê nê beşî no yo:, Broşurê 8. “Verî Ziwanê Dayîke”: Polîtîkaya 
Zafziwanîyê û Plankerdişê  Ziwanî, Weşanê Enstîtuya Cigêrayîşanê 
Sîyasî û Sosyalan ya Dîyarbekirî (DÎSA), İstanbul, Kanûne 2012, r. 14-17

** Prof. Dr. Jim Cummins  Unîversîteya Torontoyî, Mufredat, Merkezê 
Musnayîş û Musayîşî

Pisporî se vanê?

10 11KIRMANCKÎKIRMANCKÎ 9 - 15 Çile 2017 9 - 15 Çile 2017

Bi kirmanckî sanikê tewr 
verênî Peter Îvanovîç Lerchî, fekê 
çend kurdanê kirmancan ke şerê 
Kirimîyo ke mabênê osmanîyan û 
rûsan de bîyo de esîr kewtê destê 
rûsan ra arê kerdê û 1857 de 
neşr kerdê (Forshungen über dies 
Kurden und Die İranischen Nor-
dchaldaer, 1857).Dewro modern 
de sanika tewr verêne, hûmara 
çarine ya rojnameyê Roja Welatî 
de, rîpelê diwêsin de weşanîyaya. 
Nameyê na sanike “Koremore” ya 
û a aîde mintiqaya Dêrsimî ya. Aye 
ra dima sanika dîyine, “Şîretê Kalî” 
1979 de hetê Malmîsanijî ra arê 
bîya û hûmara yewine ya kovara 
Tîrejî de (rîpelanê 43-45 de) we-
şanîyaya.

Goreyê zanayîşê mi, xebata P. 
Î. Lerchî ra heta ewro 614 sanikê 
lehçeya kirmanckî (zazakî) arê 
bîyê û weşanîyayê. Bê înan 29 sa-
nikî zî newe ra nusîyayê. Arêker-
doxê sanikanê kirmanckî 117 kes 
ê, nînan ra 92 kesî camerd 25 kesî 
zî cinî yê. Mîyanê nînan ra hewt 
camerdî hem arêkerdox hem zî 
newe ra nuştox ê. Ê ke tena newe 
ra nuştox ê û daxilê na humarê 
nîyê -di camerd û cinîyêk- hîrê kes 
ê. Heto bîn ra 15 sanikê kirmanckî 
zî dîrekt hetê weşanan ra (bê na-
meyê arêkerdoxan) weşanîyayê.

Goreyê na xebate, ez şêna vajî 
sanikê kurdkîya kirmanckî 11 
rojnameyan û 19 kovaran de we-
şanîyayê. Rojnameyanê Armanc, 
Azadî, Azadîya Welat, Hêvî, Jiyana 

Nû, NewePel, Roja Teze, Roja 
Welat, Rojev, Ronahî, Rojnameyê 
Zazakî de û kovaranê Berbang, 
Berhem, Bîrnebûn, Çolîg, Fêrna-
me, Folklora Kurdan, Govend, Hêvî, 
Jiyana Rewşen, Newroz, Nûbihar, 
Rewşen, Tirej, Tîroj, Vate, Veyveka 
Darêne, Wan,War, Zarokên Rojê de.

Kitabê ke tede sanikê kirmanckî 
ca gênê 40 heb ê. Merdim şêno 
nê kitaban hetê şeklê çapkerdiş û 
muhtewa ra wina tesnîf biko: 18 
hebê înan şeklê kitabê sanikan de 
yê. 11 hebî formatê kitabê doma-
nan (tutan) de kitabê sanikan ê. 
Kitabê folklorîkê ke muhtewaya 
înan de sewbîna melzemeyê 
edebîyatê fekkî ra teber sanikî zî 
estê, heşt heb ê. Warê edebîyatê 
kirmanckî de kitabo ke sey çimeyê 
pêroyî yo û sanikê ma zî tede ca 
gênê yew heb, kitabê ke sey kitabê 
gramerê kirmanckî nusîyayê û 
tede sanikê kirmanckî zî estê 
di heb ê. Nê kitaban ra çar hebî 
-yew dîrekt yê tewirê sanikan yew 
folklorîk û di hebî zî sey kitabê 
domanan- hem bi kurmanckî hem 
zî kirmanckî nusîyayê û çap bîyê. 
Bê tesnîfkerdîşê tewirê kitaban, 
19 camêrdan û hîrê cinîyan kitabê 
sanikan vetê.

*Çimeyê Nê Beşî:
Can, Mutlu, Bîblîyografyaya Sanikanê 

Kirmanckî (Zazakî), Projeyê Lîsansê  
Berzî yê Bêtezî yê Şaxê Mayzanistê 
Ziwan û Kuturê Kurdan yê Enstîtuyê 
Ziwananê Ganîyan yê Tirkîya yê Unîver-

sîteya Artukluyî ya Mêrdînî, Mêrdîn, 2010   

Sanikî, çimeyê tebîî 
yê ziwanî yê, hetta 
tehmê ziwanî yê. Mer-
dim eşkeno vajo ke, 
sanikî seyahetê ke 
ver bi ruhê merdiman 
benê û eslê xo de her 
goşdarîkerdoxê sanike 
zî raywanêk o. Wendoxê 
ma yê erjayeyî bêrê 
ma nika pîya bivejîyê 
raywanîyêka winasî 
û dima ra zî derheqê 
sanikanê xo de tayê 
melumat bigîrê.

Pexîl û Xesîl*Perwerdeyê ziwanê 
dayîke û domanê kurdan MUTLU CAN

MUTLU CAN

Sanikanê mayê 
weşanîyayîyan ser o*:



Perwerdeya bilind li 
tevahîya cîhanê roj bi roj 
zêdetir dibe û êdî wek 
pêwîstîyeka mecbûrî tê 
dîtin di gelek waran de. 
Hejmareka misoger a 
hemû zanîngehên li cîhanê 
di dest de tune ye lê ji hin 
daneyên ku sazîyên cûr bi 
cûr diweşînin em dikarin 
têderxin ku bi deh hezaran 
sazîyên ku perwerdeya 
bilind didin hene li cîhanê. 
Yek ji arşîvên herî dew-
lemend ên di vî warî de, 
WHED (World Higher Ed-

ucation Database – Pêgeha 
Daneyan ji bo Perwerdeya 
Bilind li Cîhanê), navê 
18.000 sazîyên perwerd-
eyê ên ku dîplomeyeka 
lîsansê yan bawernameyeka 
master-doktorayê didin di 
barxaneya xwe de tomar 
kiriye.  

Serdemeka nû di 
perwerdeya 
bilind de
15ê Çirîya Paşîn (Mijdar) 
a 2016an li cîhanê nûçeyek 
belav bû ku Zanîngeha 

Oxfordê yê kursên online 
bide. Heman zanîngeh îsal 
di lîsteya zanîngehên herî 
baş ên cîhanê de, ku Times 
Higher Education (THE)
ê belav kir, California 
Institute of Technologya 
ku ev çar sal bûn li ser hev 
dibû yekemîn derbas kir û 
bû yekemîn. Beşdarbûna 
Oxfordê li vê pêla nû ya 
di perwerdeya bilind de 
eleqeyeka mezin dît. Di 
çarçoveya rêkeftina ligel 
edXê de, yek ji platformên 
hîndekarîyê yên online, 

Oxford dest bi tomarki-
rina xwendekaran dike ji 
bo dersa xwe ya yekem a 
bi navê “Ji Xizanîyê Berev 
Halxweşîyê: Têgihiştina 
Geşbûna Aborî” ku ê di 
Sibata 2017an de dest pê 
bike. Zanîngehê berîya 
niha gelek çavkanîyên xwe 
di ser tora înternetê re 
pêşkêşî xelkê kiribû, lê ev 
gava yekem e di beşdarbû-
na pêleka nû a perwerdeyê 
de ku li cîhanê roj bi roj 
bilindtir dibe.

Pêşangeha dawî ya şêwekar Yûsif 
Ebidelkî li Şamê bahozek di 
navbera rewşenbîr û siysetme-
darên sûrî de çêkir. Hinek ji wan 

li tenişta wî hunermendî rawestan û pên-
gava wî wekî tiştekê normal dîtin. Yên din 
jî pêngava Ebidelkî wekî dijayetîya şoreşa 
Sûriyê binav kirin. Lê Yûsif xwe berda 
nava wê babîsokê û di hevpeyvîneka xwe 

de bersiva helwêsta opozîsyonê da û wiha 
got: “Ez nizanim ew bi çi difikirin û çawa 
difikirin.” Herwiha got jî: “Min xwast bi 
riya vê pêşangehê ji hemû cîhanê re bêjin 
ku şer û ceng ne tenê li Sûriyê ye.”
Bertekên wê pêşangehê zêde bûn, hinek 
alîyan ragihandin ku Ebidelkî teslîm 
bûye. Li ser torên civakî xelkê ew wekî 
xayinê şoreş û opozisyonê binav kir. 
Hinek dibêjin ku wî rêkeftinek bi rêjîmê 
re kiriye. Ew jî di demekê de ye ku hinek 
çaverê dikin ku hemû sûrî bi rêkeftineka 

giştî vegerin welatê 
xwe.
Pêşangeha wî huner-
mendî li Hola Kamil 
a Şamê roja Şemîyê 
15-12-2016 dest pê 
kir û dê heta 17-12-
2016 berdewam kir. 
Piranîya tabloyên wî 
li ser laşê jinên bedew 
e, ku bi pênûsa rejûyê 
çêkirine.
Ev pêşangeha Ebidelkî 
du nameyan li xwe 
digire; dixwaze bi riya 
her 27 tabloyên xwe 
yên ku jin têde rût 
e, şoreşekê çê bike û 

tiştên veşartî derxîne. Ji alîyekê din ve, 
dixwaze bi riya pêşangeha xwe wêneyekê 
din ji Sûriyeya wêrankirî pêş cîhanê bide 
û bêje li vî welatî bitenê şer nîne.
Yûsif Ebidelkî hunermendekê şêwekar, 
sûrî û sûryanî ye. Li bajarê Qamişlo sala 
1951ê hatiye dinyayê. Sala 1976an bawer-
nameya hunerê li Zanîngeha Şamê bi dest 
ve aniye. Sala 1986n jî dîploma di hunera 
şêwekarîyê de li Parîsê bi dest xistiye. 
Herwiha li Zanîngeha Parîsê jî sala 
1989an bawernameya doktora standiye.
Rewşenbîr û siyasetmedarên sûrî, piştî 
vekirina wê pêşangehê li nava Şamê, berê 
tîrên xwe dan Yûsif Ebidelkî. Bi dehan 
gotar li ser nivîsandin. Tevî ku Ebidelkî 
hewl da berê wan tîran ji ser xwe bigu-
here û di nava pêşangeha xwe de got 
ku rêjîma Sûriyê dîktator e, lê dîsa jî ew 
hunermend û pêşangeha wî dihên rexne-
baran kirin.
Eşkere û veşartî rexne jê re diçin. Ne tenê 
xelkê Sûriyê, lê  libnanî û ereb jî lê hatine 
xezebê. Lê rexneyên wan ne ji xeyalan e û 
sixêf û xeberan jê re nadin.
Yûsif Ebidelkî di warê peykertraşîyê de 
şêwekarekê navdar e, netenê li ser asta 
Sûriyê, lê herwiha li ser asta hemû cîhana 
erebî. Herwiha hunermendekê mezin 
e di warê grafîk û logoyan de. Di warê 

karîkaturkêşîyê de jî gelek xebatine wî 
hene û wekî hunermendekê mezin dihêt 
naskirin.
Sedema ku hişt Ebidelkî bikeve ber 
rexneyan ew e ku ji hunermendên sûrî 
yên çalak û dilsoz e bo welatê xwe Sûriyê. 
Li paytexta Sûriyê, Şamê berdewam 
pêşangehên hunerî vedike. Berîya şoreşê 
pêşangehek li taxa Xan Esad Paşa li 
nava Şama Kevn li dar xist. Di çalakîyên 
hunerî yên Sûriyê de beşdar dibe.
Ebidelkî nêzîkî 25 salan li derveyî Sûriyê 
jiyaye. Piştî qedexekirina Partîya Kar a 
Sûriyê û girtina çalakvanên wê partîyê, 
ew hunermend jiber rêjîmê ji Sûriyê 

reviya û demeka dirêj li Fransa niştecih 
bû. Piştî wan hemû salên dirêj sala 2005ê 
vegeriya Şamê. Piştî destpêkirina şoreşa 
Sûriyê û belavbûna wê, ew hunermend di 
19ê Tebaxa 2013ê de ji alîyê rêjîmê ve hat 
girtin.
Yûsif Ebidelkî di pêşangeha xwe ya dawî 
de, rihekê nû li xwe dike û wekî huner-
mendekê biceger dihêt nava hunerê, li 
welatekê ku nahêt çaverê kirin şênîyên 
wê lê vegerin. Herwiha di tabloyên xwe 
de li pêşberî hemû kesan disekine û laşê 
jinan ê rût nîşan dide, ew jî di çirkeya ku 
gengeşeya dînî digihîje asta serjêkirinê.

Peyvên Feylî, Peylî, Peyle, Pehle, 
Pehlewan dîyar dikin ku ji 
heman etîmonê hatine. Pehl-
ewan di kurdîya îro de dihête 

wataya mirovê bihêz. Beşek ji kurdên 
Kelhur jî bi navê feylî dihên pênase 
kirin.  Li Îranê, fars wan wekî  “Zîba 
Pehlewî, bi nav dikin.  Peyva “palewî” li 
Başûrê Rojhilatê Bakûrê Kurdistanê di-
hêt bi kar anîn û Feylî an Kelhurî û Lurî 
û Lekî diaxivin ji peyva “pale” hatiye 
wergerandin. 
Binetarê peyva feylî digihîje peyva pe-
hlewî, ku ereban ew wekî fehlewî bi lêv 
kirin û bi dû re kurt bûye, bûye feylî. 
Sîyasetmedarê Brîtanî George Nathan-
iel Curzon ku di navbera salên 1919 
– 1924’an de wezîrê karûbarên derve 
yê Brîtanyayê bûye di beşê duyem a 
pirtûka xwe ya bi navê “Ecem û Pirsa 
Ecemistanê” (Persia and the Persian 
Question) de balê dikişîne ser navê 
kurdên Feylî û peyva “feylî” bi wateya 
“şoreş” dide nasandin.
Antropolog û arkeologê navdar yê 
amerîkî Henry Field jî di pirtûka 
Gelnasîya Îranê (Contributions to the 
Anthropology of Iran) de dîyar dike ku 
peyva “feylî” wataya serhildêr dide, lê 
fars peyva “lur” bi wataya gundî bi kar 
dihînin. 
Cografînas û etnologê navdar yê almanî 
Hugo Grothe di pirtûka xwe ya bi navê 
Geographische Charakterbilder aus der 
asiatischen Türkei und dem südlichen 
mesopotamisch-iranischen Randge-

birge (Puscht-i-kuh). Eine Darstellung 
der Oberflächengestalt, Bevölkerung, 
Siedlung und Wirtschaft (1909) de, ku 
çavkanîyeka etnolojîk û cografîk liser 
bakurê Mezopotamya û başûrê Rojhilatê 
Kurdistanê ye de, destnîşan dike, ku feylî 
vedigerîna heta êlamîyên kevn û dibêje: 
“dema ez rûmetê niha yê kurdê Feylî 
dibînin, hîtî dihên bîra min û tevahîya 
wan netewe û hozan liber çavên min 
zindî dibin ku bi hezaran sal berîya niha 
jîyane.” Herwiha, bi dûr jî nizane Feylî, 
berdewamîya êlamîyên kevn bin.
Nivîskar û Rewşenbîrê kurdê Feylî 
Necim Selman Mehdî Feylî jî di pirtûka 
xwe El-Feylîyûn de piştgîrîyê li raman 
û nerîna Grothe dike û dibêje: “ez jî 
di wê bawerîyê de me ku koka kurdên 
Feylî digihîje êlamîyên kevin û li gorî 
nerîna min, bingeha lêkirina navê “feylî” 
çavkanîya xwe ji navê padişahê êlamî, 
Pelî wergirtiye ku damezrênerê bine-
malekê ye bi navê xwe ye li Êlamê. Ew 
binemal, xwedîyê 12 padîşahan bûye ku 

bi deshilata Pelî berîya zayînê 2220’an 
dest pê kiriye û bi deshilata Şah Puzur 
Enîşuşînak berîya zayînê 2670’an dawî 
bûye.
Lê, dîroknigaran bi navê “sulaleya wan” 
behsa wan kirine ku di nav lewheyên 
êlamîyan de navê wan derbas bûye. 
Dîroknigarê dîroka bastan Profesor 
George Cameron di pirtûka bi navê Îran 
Di Destpêkên Dîrokê De selmandiye ku 
padîşah Pelî di sala 2670’an berî zayînê 
de li bajarê Şûşê deshilatdar bûye.
Halter Hînts di pirtûka xwe Cîha-
na Windabûyî ya Êlamê de pêdagirî 
(rijdîyê) li wê yekê kiriye ku nivîseka 
kevirîn li perestgeha Kîrîrîşa dîtiye û 
dîroka wî nivîsê vedigere sala 2550’an ya 
berîya zayînê û navê padîşah Pelî li ser 
hatiye nexşandin. Lekoler Yûsif Mecîd 
Zade jî di pirtûka xwe Tarîx û Timdin 
Êlam de dibêje: “padîşah Pelî deshilat-
darê Êlamê bûye û jiber ku di demên 
kevin de pîta “P” li şûna herfa “F” ya 
evroj hatiye nivîsandin bi derbasbûna 

demê guherîyê û bûye feylî. Wekî, navê 
Pars ya kevn ku guherîyê û bûye Fars.
Piranîya wan rojhilatnas û lêkolerên 
ku di nivîsên xwe de behsa pêkhateya 
kurdên Feylî kirine,  nîşaneyên xwe yên 
li ser kurdên Feylî di çarçoveya welatê 
Îran û Rojhilatê Kurdistanê de bidest 
xistine. Çunkî, zêdetir serdana Îranê 
kirine û lêkolînên wan di çarçoveya 
cografîya û netewenasîya wî welatî de  
sînordar bûye. Jiber vê, tenê beşek kêm ji 
wan lêkoleran behsa dîroka kurdên Feylî 
ya li Başûrê Kurdistan û Iraqê kirine. 
Gelik caran jî hinek ji rojhilatnas û 
lêkolerên sedsalên nozdeh û bistan 
jiber sedemên sîyasî, propagandaya han 
kirine ku qaşo, xak û warê kurdên Feylî 
tenê di çarçoveya sînorê Îranê de bûye. Ji 
wana rojhilatnasê Rûsî Çirîkof di pirtûka 
xwe ya bi navê Sefernameya  Mîsywê 
Çirîkof de dibêje: “ji hozên Piştkuh û 
Pîşkuh re dibêjin Feylî.” Şorbîrl jî kurdên 
Feylî wiha dinasîne; “Feylî ji çend hozên 
Lor pêk tê ku li navçeyên çîyayî di 
navbera Tirkîyê û Îranê de niştecih in. 
Wate di navbera Iraq û Îranê de, çunkî 
Iraq di wê demê de beşek ji xaka Împar-
atorîya Osmanlî bûye.”
Lê, serokê berê yê Iraqê Ebdulkerîm 
Qasim ji rastîyê dûr neketiye, dema 
şandeka kurdên Feylî roja 14-10-1958’ê 
ji bo ku pîrozbahîyê li Şoreşa Temmûzê 
bikin, çûne serdana wî; bi wê şand-
eyê gotiye: “şênîyên Rojhilatê Rûbara 
Dîcleyê, kurdên Feylî ne, wate tevaya 
navçeyên perên rojhilatê Dicleyê her ji 
kevn ve warê bav û bapîrên kurdên Feylî 
bûye.”
Arkeologê navdar yê Îngîliz Layard jî 

di derbarê xak û warê kurdên Feylî 
de dibêje: “ji tevaya xelkê navçeya 
Loristanê re dibêjin Feylî. Lê, paşê, 
tenê bi xelkê navçeya Piştguh re 
gotine Feylî.” Ev nerîna Layard, nêzîkî 
bîrûraya George Nathaniel Curzon 
bûye ku gotiye: “tevaya rûniştvanên  
Loristanê, kurdên Feylî ne.” Nerîna 
Henry Field jî ew e ku Feylî şênîyên 
resen yên Piştguh in.
Lê, fermandarekê  mûsilî bi navê 
muqedem Munzir El Mûsilî di pirtû-
ka xwe bi navê Xirb, Ekrad, Bilad El 
Feylîye de wiha nivîsandiye: “Loristana 
mezin dikeve Rojavayê Îran û başûrê 
wê warê kurdên Feylî ye.” Di demekê 
de rojhilatnasê danîmarkî ku bi Ês 
Cî Fêlbirk tê naskirin û Profesor Cin 
Raf Garsoyt û Dr. Cewad Sefî Nijad û 
parêzer Ebas El Ezawî û çend kesên din 
jî di şîroveyên xwê yên di derbarê Lo-
ran de didin zanîn ku Lorî, Feylî ne. Ji 
alîyê din ve cografîya û şûnên niştecih-
bûna kurdên Feylî, vê yekê diselmînin 
ku bi rêjeya cûrbicûr li navçeyên Kir-
maşan, Êlam, Kuhgîlûye, Boyir Ehmed, 
Memesenî, Bextîyarî, Çarmehal, Îsfe-
han, Şîraz, Ehwaz, Xorasan, Kirman, 
Gîlan, Qezwîn û çendîn navçeyên din 
yên Îranê jîyanê bi ser dibin.
Lê li Iraqê ji bilî rewşa dijwar ya sîyasî, 
jiber birêvebirina sîyaseta zordarî, 
çewsandin û bi asîmîleyê di dema 
rejîmên Iraqê de kurdên feylî bi ser 
navçeyên Xaneqîn, Mendelî, Silêmanî, 
Kerkûk, Altûn Koprî, Bexdad, Dîyale, 
Şareban, Îmare, Besre, Kût, Bedre, 
Cesan, Zorbatiye, Elî Xerîbî, Dîwaniye, 
Şamiye, Hile û Kûfe ve belav bûne.

Dema di dawîya Tebaxa 
1939an de wek nûçegihanek vegerî-
ya Polonyayê, Clare Hollingworth 
nizanibû ku ê mestirîn nûçeya 
sedsala 20an bide. Hînê 27 salî bû û 
çend roj berê li rojnameya Brîtanî 
The Telegraphê ketibû kar. Piştre 
ji Îngilterê dabû rê û hatibû gelîyê 
Katowiceê, Polonya, ku li ser sînorê 
di navbera Polonya û Elmanyayê 
de bû. Heta bi mehekê berîya hingê jî li Polonyayê kar 
kiribû jibo veguhastina penaberên sîyasî û Cihû û bi vî 
rengî alîkarîya 3500 kesî kiribû ku nekevin ber lepê Reic-
ha Sêyem. Rojekê seyareya hevalekê xwe yê di Wezareta 
Karê Derve a Brîtanyayê de dixebitî jê wergirt û pişta wê 
ji ala dîplomatîk a bi seyareyê ve rast, berev sînor çû, ji 
dikanekê hinek pûl, şerab û aspirîn standin. Di vegerê de 
tiştekê bala wê kişand. Bayek rabû, potê (cawê) Hessian  ê 
ku sînorê herdu welatan ji hev diqetand rabû hewa û tiş-
tek dîyarî çavan kir: Bi sedan tankên Wehrmachtê (hêzên 
çekdar ên Nazîyan). Roja dinê rojnameya The Telegraph 
bi vî serenavî derket: “1.000 tank li ser sînorê Polonyayê 
civîyane – Deh yekîne amade ne jibo lêdanê”

Sê roj şûnde, 1ê Îlona 1939an, saet pêncê serê sibê, 
Hollingworth li otêla xwe ya li Katowiceê bi dengê tankên 
Elman ên di ber pencereya wê re derbas bûn şîyar bû. Wê 
gavê telefonî balyosxaneya Brîtanyayê a li Warşowayê kir 
lê dîplomatê li wir jê bawer nekir. Wê jî serikê telefonê 
di pencereya odeya xwe re derxist derve bo ku dengê 
tankan bibihîse. Herçî Wezareta Karê derve a Polonyayê 
bû, wan jî jê bawer nekir, çinku di gumana wan de hînê bi 
Elmanan re guftûgo dikirin. Lê tarîx dê vê jina ku hîn di 
destpêka kariyera xwe ya nûçegihanîyê de bû bi girîngtirîn 
nûçeya jîyana wê û a sedsala 20an wezîfedar bikira: ragi-
handina destpêkirina Şerê Cîhanê ê Duyem.

Clare Hollingwortha ku ji nîvsedsalekê bêhtir nûçe-
gihanîya şer û cengan kir li deverên cûr bi cûr ên cîhanê, 
10ê Çirîya Pêşîn (Cotmeh) a 2016an bû sed û pênc salî. 
Heftê sal piştî wê rojê, 2009, di hevpeyvîneka ligel The Te-
legraphê de wiha qala wê demê kir: “Ez çûm wê derê ku li 
penaberan, li kerr û korr û lalan binerim. Wexta ez li wir 
bûm, ji nişkê ve şer dest pê kir.” 

Şerê Cîhanê ê Sêyem
Albert Einstein di sala 1939an de, berîya ku şerê 

Cîhanê ê Duyem dest pê bike bi çend mehan, ji tirs û 
fikara ku zanyarên Nazîyan bombeya atomê bibînin û 
çêbikin, ji serokê Amerîkayê, Roosevelt, re nameyek şand 
û xwast Amerîka berî ku ew bombe bikeve destê Hitler 
li ser bixebite û wê çêbike. Eger Hitler berê ew bombe bi 
dest bixista, dê li ser koka dinyayê rûnişta. Li ser vê yekê 
Amerîkayê xebatên xwe yên li ser çekên nukleerî gurrtir 
kirin û çeka ku ê cenga duyem a cîhanê biqedanda çêkirin. 
Di hevpeyvîneka li gel wî a di 1949an de, gava jê pirsîbûn 
ku ê cenga cîhanê a sêyem bi kîjan çekan be, Einstein 
wiha bersiv dabû: “Ez nizanim Cenga Cîhanê a Sêyem dê 
bi kîjan çekan be, lê Cenga Cîhanê a Çarem dê bi dar û 
keviran be.”

Van çend salên dawî, bûyer û rûdanên li seranserê 
cîhanê qewimîn çek, çarçove û wateya şer jî guhertin. 
Nemaze piştî 2014an bi qandî alavên şer, awayên şerî jî ji 
mirovan re bû pirs û mereq. Êdî ne dîyar e dengê tang û 
topan, derbaskirin û teribandina sînoran salixê çi didin. Di 
serî de DAIŞ, di encama şerên rêxistinên çekdar de li Iraq 
û Sûrîyê bi deh milyonan mirov ji cih û warên xwe bûn, bi 
sed hezaran mirov hatin kuştin, Ewropa bi êrîşên terorê 
ên li bajarên xwe û lehîyên penaberan ên li ber derîyên 
xwe ket nav krîzên mezin. Nivîskarekê Lubnanî ê ku vê 
havînê li ciyekê min guhdarîya axaftineka wî kir, piştî ku 
behsa hal û hewalên giran ên ku şerê Sûrî derxistibûn holê 
kir, vê tabloya dilsoj bi vî rengî pênase kiribû: “Ev karesa-
ta herî mezin e piştî Şerê Cîhanê ê Duyem.”

Demeka kurt berîya niha, kuştina sefîrê Rûsyayê ê 
Tirkîyê destpêka Şerê Cîhanê ê Yekem, kuştina arşîduk 
Franz Ferdînand, anî bîra gelek kesan û li ser medyaya 
civakî pêşbînîyên li ser Şerê Cîhanê ê Sêyem hatin kirin. 
Hînê tu daxuyanî yan rûdaneka navdewletî ku vê wekî 
destpêka zincîre-şerekî hilsengîne nehatiye meydanê û tu 
dewleteka cîhanê bi îlaneka fermî amaje bi Şerê Cîhanê 
ê Sêyem nekiriye. Lê gelo ê tucarî fermiyeteka wek berê 
hebe? 13ê Îlona 2014an, rojeka şemîyê, Papa Francis ser-
dana goristaneka li bakurê Îtalyayê kir. Sed hezar leşkerên 
Îtalyayê ên ku di Şerê Cîhanê ê Yekem de miribûn li wir 
hatibûn veşartin. Papa li wir behsa şer û pevçûnên li de-
verên cûr bi cûr ên cîhanê kir, talan û wêran û komkujîyên 
ku canê bi hezaran sivîlan ji wan distand bi bîr anî. Papa 
navê Şerê Cîhanê ê Sêyem ê “qetqetî” li tiştên dihatin 
jiyîn dikir û digot: “Ihtîyacîya mirovatîyê bi girî heye û 
niha divê em bigirîn.”

Di Şerê Cîhanê ê Yekem de cara pêşî firokeyên şer 
bi awayekê berfireh di şeran de hatin bikaranîn. Di Şerê 
Duyem de jî cara pêşî çekên atomî hatin bikaranîn. Em 
nizanin Şerê Sêyem bi rastî dest pê kiriye yan ê bike yan 
dewam dike, lê em dikarin bibêjin ku piştî qedîya mimkun 
e di rûpeleka dîrokê de li serê wiha bê gotin: Cara yekem 
di vê cengê de înternet hat bikaranîn. Kamera û medyayên 
şexsî û gelemperî saniye bi saniye bênavber tomar dikin, 
iddîa dikin, radigihînin, çêdikin, diguherînin, xera dikin, 
diafirînin û bi zoomeka ecêb tiştên piçûk vê gavê mezin, 
tiştên mezin vê gavê piçûk dibin. Belkî serdema ku em 
hem herî pirr hem herî kêm dizanin ev e.

Eger tiştên diqewimin ne kêmî şerekê cîhanê bin û 
heta ji şerên berîya xwe girantir bin, nexwe pirseka ji pirsa 
“Şer ê kengî dest pê bike?” dijwartir heye li pêşîya miro-
vatîyê: Şer ê kengî biqede?

 1)Leşkerên ji Hesseya Elmanyayê ên ku di dema cenga şore-
şa Amerîkî de bi heqê xwe alî artêşa Brîtanî şer dikirin.

 i)Cihab-dayîn: di zimanê devkî de di wateya ragihandina 
nûçe/hewalekê de tê bikaranîn.

CIWANMERD KULEK

Kî ê pêşî cihabê bide 
ku Şerê Cîhanê ê 

Sêyem dest pê kiriye?Perwerdeya 
bilind

Yûsif Ebidelkî, vegera bi tenê 
yan rêkeftina giştî

Geşbînîyek heye ku 
derxistin û derbaskirina 
zanînê ji nav dîwarên 
dersxaneyekê bo ber 
destê xelkê ê reng û 
awayê perwerdeyê 
biguherîne, lê hînê 
pergaleka ku kursên 
beşekê bi temamî bide 
û dîplome (bawername)
yekê bide ava nebûye 
ji ber ku hînê jî xem û 
fikar hene ku dê çawa 
karibin di ser înternetê 
re her tiştî fêr bikin û 
teqîb bikin.

Oxford heye, kerem 
kin bixwînin

12 LEKOLÎN 13PERWERDE9 - 15 Çile 2017

Oxford heye, kerem kin bixwînin

Moocs yan jî dixwazî neye dibistanê

Dîmenek ji krîstiyanên Qamişloyê

Di 2012an de The New York Timesê ragi-
hand ku ew sala “Sala Moocê ye” ango sala 
‘massive open online course’- kursa giştî û 
vekirî a online. Di bawerîya rojnameyê de 
înternetê çawa karsazî û medya ji binî de he-
jandibû ê bi wî awayî şoreşek di perwerdeya 
bilind de jî bikira. Moocs -kursên online- ji ber 
mesrefên perwerdeya bilind û ji ber ku kesên 
kar dikirin nikaribûn bi salan dûrî karê xwe 
bimînin û herin zanîngehê peyda bûbûn. Ji 
zanîngeha Harvardê, MITyê heta bi a Yaleyê, 
Sorbonneê, Pekînê ji deverên cuda ên cîhanê 
bi sedan zanîngeh ketin vê platformê û kurs 
vekirin. Ev kurs di ser torrên mezin ên online 
re, wek edX, Coursera, FutureLearn, tên 
dayîn. edXa ku 900 kursên online pêşkêş dike 
9 milyon xwendekar tomar kirine, her wiha 
20 milyon kes jî bi rîya Courserayê kursan 
dişopînin.

Kursên çi û çawa
Ji beşên arkeolojîyê heta şêwekarîyê, ji 

veterînerîyê heta kompîterîyê bi sedan kur-
sên cihêreng bi vê rîyê digihêjin bi milyonan 
kesên li deverên cuda ên cîhanê. Bêyî ku 
hewce bike hûn xema saeta dersekê bixwin, 
lez bikin ji bo ku jê nemînin yan aciz bibin ji 
ber ku hûn nikarin di dersxanê (polê) de hem 

çerezên xwe bixwin û hem li dersê guhdarî 
bikin, hûn dikarin li kîjan kursa ku dilê we 
xwest navê xwe tomar bikin û kengî, çawa, li kû 
xwest wê çaxê, wiha, li wir bişopînin. Kursên bi 
materyalên orijînal, ji alî profesorên zanînge-
han tên pêşkêşkirin dikarin we bibin deverên 
ku hûn berra li wir xwendekar bûna belkî we 
nikaribûya bidîta.  Li ser meselê, dema hûn li 
kurseka bi navê, em bêjin, Gurzên di Serdema 
Kitêbê de yan Çêkirin û Wateya Destxetê di Ser-
demên Navîn de, ku zanîngeha Harvardê wan 
pêşkêş dike, dixwînin hûn nimûneyên gelekî 
balkêş dibînin ên ji koleksiyonên giranbuha 
ku bi pûtepêdaneka dijwar tên parastin, û bi 
alîkarîya îmkan û rêbazên teknîkî wê firsetê di-
bînin ku wan ji nêz ve saxîtî bikin (bipişkinînin). 

Li van platformên ku kursên vekirî ên online 
didin, hûn çend kursan bixwazin hûn dikarin 
bixwînin bêyî ku pereyekî tê bidin yan ji mala 

xwe derkevin. Li gor bijartekê hûn dikarin 
online tevlî dersan jî bibin, hûn dikarin karên 
malê (spartek) jî çêbikin û testên wan jî bi-
bersivînin, yan jî xwe ji van hemûyan bidin alî, 
tenê dersan bişopînin. 

Mezûniyet û dîploma 
Ji bo her kursa ku we qedandiye, ger hûn 

dil bikin, hûn dikarin bibin xwedîyê sertîfîka-
yekê. Zanîngeh bi heqê xwe, piştî ku we ew 
kurs temam kir, sertîfîkayekê li ser navê we 
amade dike û tê de destnîşan dike ku we ew 
kurs ber bi hev aniye.

 Geşbîniyek heye ku derxistin û derbaski-
rina zanînê ji nav dîwarên dersxaneyekê bo 
ber destê xelkê ê reng û awayê perwerdeyê 
biguherîne, lê hînê pergaleka ku kursên be-
şekê bi temamî bide û dîplome (bawername)
yekê bide ava nebûye ji ber ku hînê jî xem û 
fikar hene ku ê çawa karibin di ser înternetê 
re her tiştî fêr bikin û teqîb bikin. Lê serokê 
torra online Courserayê amin e û pêşbînî dike 
ku heta pênc salan gelek zanîngehên mezin 
ê dîplomeyên bi temamî pêbawer bidin ji bo 
beşên lîsansê ên ku hemû dersên wan online 
hatine fêrkirin.  

FARUQ HECÎ MISTEFA

Kurdên Feylî kî ne?

ARAS CEWAD

Derhatek liser cografyaya 
kurdên feylî yên rojhilatê Dîcleyê



Ekrem Heydo sala 1973an 
li Rojavayê Kurdistanê  li 
bajrê Serêkanîyê bajarê 
dayik bûye. Zarokatîya 

wî liser kolanên Sererkanîyê der-
bas dibe. Dibistana seretayî, navîn 
û lîseyê li heman bajarî dixwîne. 
Heydo piştre jibo zanîngehê 
berê xwe dide bajarê Laziqîyê. 
Li Zanîngeha Laziqîyê du salan 
beşa tenduristîyê dixwîne. Jiber 
zêdebûna zextên rejîma Sûrîyê, 
Heydo piştî du salan di sala 
1995an de tevî malbata xwe koçî 
Almayayê dike. Derhêner Ekrem 
Heydo li Almayayê jibo wergirtina 
perwerdeya sînemayê li Zanînge-
hê Hanoverê dest bi xwandinê 
dike û di akademiya Hanoverê de 
di warê hunera sînemayê de xwe 
pêş dixe û dest bi derhênerîyê 
dike. Herwiha Heydo perwerdehi-

ya xwe li Zanîngeha Dortmundê 
berdewam dike û li wê derê 
dîplomayê distîne. 
Yekem fîlmê Ekrem Heydo 

‘Helebçe’ ye ku mijara wê der-
barê Zarokên Wenda de ye. 
Heydo di vê berhemhînana vî 
fîlmî de kameramanî û produk-
torîyê dike. Fîlmê Helebçeyê di 
qada navneteweyî û neteweyî de 
beşdarî gelekî festîvalan dibe û 
gelekî xelatan werdigre. Di fes-
tîvala Kendava Xelatan de xelatên 
Fîlmê Herîbaş û Derhênerîya 
Herîbaş werdigre. Herwiha di 
Festîvala Yılmaz Güney de Xelata 
Belgefîlmê Herîbaş werdigre. Li 
Festîvala Dubai ya Navneteweyî 
jî Xelata Taybet ya Jûrîyê qezenc 
dike. Ekrem Heydo xelateka din 
jî li Festîvala Yekem ya Amedê 
werdigre. 
Ekrem Heydo herwiha di warê 
sînemayê de perwerde daye. Li 
Amedê di navbera salên 2010-

2014an de di Akademîya Cegerx-
wîn û Aramê Tîgran de mamo-
stetîya sînema û derhênerîyê 
kirîye. 
Derhêner Heydo di sala 2014an de 
li Serekanîyê de dest bi fîlmê xwe 
yê nû ‘Bihuşta Min’ dike. Ev fîlm 
li Bakur û Rojavayê Kurdistanê û 
Ermenîstanê hatiye amade kirin. 
Fîlmê wî ‘Buhişta Min’ di Festîvala 
Duhokê de xelata Aştîyê wegirtîye.
Ekrem Heydo jibilî van her du 
fîlman xwedîyê gelek fîlmên kurt 
e jî. Kurtefîlmên wî yên ku herî 
zêde dihên nasîn  Deja-vu, Radîo 
Hîwa û Aso ne. 
Derhêner Heydo derbarê fîlmên 
xwe ‘Bihuşta Min’ Helebçe-Za-
rokên Wenda’ û sînema û armanca 
xwe de ji heftenameya Basê re 
axivî.

We herî dawî belgefîlmeka bi 
navê ‘Bihuşta Min’ li Rojavayê 
Kurdistanê çê kir. Jibo çi we navê 

wê kir ‘Bihuşta Min’? We çawa 
biryara çêkirina vî fîlmî da? 
Mebesta we çi bû?
Ez bi xwe li bajarê ku min ev 
belgefîlm lê çê kirîye, mezin 
bûme û jiyana min li wê derê 
derbas bûye. Kesên ku di fîlmê 
de ne, hevalê min ên dibistanê 
bi xwe ne. Em bi hev re li 
Serêkanîyê mezin bûn û çûn 
dibistanê. Ez vedigerim cihê 
warê xwe û vedigerim cihekî ku 
ez jê hatime. Serêkanî jibo me 
zarokan wekî bihuştê bû. Jiber 
ku av û xwezaya wê pir xweş bû. 

Herwiha li wê derê tenê dînek yan 
jî nîjad lê nedijîya. Li wê derê ge-
lek pêkhate bi hev re dijîn. Dema 
ku di sala 2011an de li Sûrîyê 
bûyer û êriş çê bûn,  li Rojavayê jî 
êrişan li Serêkanîyê dest pê kirin. 
Şerekê dijwar li wê derê çêbû û 
gelekî hevalên min şehîd bûn. Ez 
di belgefîlmî de bihuşta zarokatîya 
xwe û Serêkanîya niha nîşan 
didim. 

Dema ku we belgefîlm çê dikir, 
Rojavayê Kurdistanê gelekî 
tevlihev bû û wê çaxê hûn bi çi 
zehmetîyan re rûbirû man?
Zehmetî di despêkê da derbasbû-
na Rojava bû. Min di sala 2013ê 
de dest bi fîlmî kir û wê çaxê 
şerekê dijwar li Sererkanîyê hebû. 
Şer hinekê sekinîbû, lê gelek gu-
ruhên tundrew têde hebûn. Min 
tenê dikaribû di cihên ku di destê 
kurdan de, tevbigerîyama û fîlm 
çê bikira. A duyem jî ew e; jiber 
ku rewş tevlihev bû, min nikaribû 
hemû hevalên xwe peyda bikira 
û rewşa wan jî nedîyar bû. Dema 
ku êrîş li ser Serêkanîyê hebûn 
derketibûn û çûbûn. Min yek ji 
wan li Rihayê peyda kir û yekê din 

jî çûbû Ermenîstanê. 
 Zehmetîya sêyem jî derbasbûna 
sînorê Rojava bû. Ez mecbûr 
mam bi tena serê xwe derbas 
bibim. Min nikaribû tîma xwe 
bi xwe re bibira û loma min 
mecbûr li wir tîmek ji xwe re 
pêk anî. Bargiranîya fîlmî liser 
min bû. Hevalên ji Amed, Riha 
û Sererkanîyê alîkarîya min kirin. 
We di axaftina xwe de behsa 
Rihayê jî kir. We gotibû fîlm li Ri-
hayê dest pê kirîye. Ji aliyê din ev 
fîlm di destpêkê de bi tren û sînor 
dest pê dike. Riha, tren û sînor 
hemû sembol in?
Di fîlmî de bi navê Ara karakter-
ekê serekî, ku bi resen ermenî ye. 
Erdê wî liser sînor e. Liser xeta 
trenê ye. Ji vê derê fîlm dest pê 
dike. Ev xeta trenê semboleka pir 
girîng e û nîşanek e ji sînorên ku 
di navbera me de hatine çê kirin. 
Xeta trenê bû sînor. Jibo xelkê 
kurd û Kurdistanê bigihine hev 
û dûrbûnê nêzîk bike, min bi kar 
anî. 

Ara gelekî bala temaşavanan 
dikişîne. Di belgefîlmê we de 
armanca hebûna Ara çi bû?

Ara hem xwedîyê wî erdî ye 
û hem jî ji Serêkanîyê ye. Ara 
ermenî ye û di fîlmê de temsîla 
tevahîya xelkên Sûrîyê dike. Kalê 
Ara ji Farqînê ye û sedsal berê ji 
wir mişextî bûne. Dema ku kom-
kujîya ermenîyan pêk dihêt, en-
damên malbatê hemû helak dibin 
û kalê wî bi tena serê xwe dimîne. 
Ew jî direve dihêt Serekanîyê. 
Li wê derê dest bi jiyaneka nû 
dike. Ara jî berdewamiya jîyana 
kesên ku li Mezepotamyayê ye, bi 
komkujîyê re rûbirû maye. Ara 
liser erdê ser sînor jibo xwe bexçe 
çê kiribû û xwedîyê heywanan bû. 
Hezar kevok xwedî dikirin. Ara 
bi tena serê xwe bihuştek jibo xwe 
çê kiribû. Lê Ara bi zorê ji erdê wî 
hatibû derxistin. Heçku çarenivîsa 
kalê Ara dûbarê bike. Jibo min 
Ara xelkê Mezepotamayayê temsîl 
dike. 

Zehmetî hunermendan 
motîve dike 
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Te berî fîlmê ‘Bihuşta Min’ derbarê jenosîda 
Helebçeyê de fîlmek çê kiribû. ‘Bihuşta Min’ 
gelekî xelat wergirtin. Wisa xuya dike ku 
di navbera ‘Helebçe’ û ‘Bihuşta Min’ de hin 
semboline hevpar hene. We çawa biryara 
çêkirina vî fîlmî da û hûn her duyan çawa 
dinirxînin?
‘Helebçe’ projeya min ya yekem bû.  Min di 
sala 2007an de biryara çêkirina belgefîlmê 
‘Helebçeyê’ dabû. Lê ez cara yekem di 2004an 
de çûm Helebçeyê û min yekem car xelkê 
Helebçeyê dît. Min wê demê biryara çêkirinê 
dabû. Armanca min ew bû ku bûyer û êşên 
xelkê Helebçeyê nişanê cihan bidim. Min 
amedekarîya xwe kir û di sala 2007an de dest 
bi çêkirina fîlmî kir. Lê wê çaxê bi tevahî çîro-
ka wê ne diyar bû û di sala 2009an de çîroka 
vê hêdî hêdî zelal bû. Erê, mijar diyar bû; lê 
çîrok ne dîyar bû. Min mijara serpêhatîya 
zarokekî ku malbata xwe wenda kiribû, kir 
plota fîlmî. 
Wekî te jî got di navbera her du belgefîlmên 
de hin tiştine hevpar hene. Ez dixwazim di 
vê jîyana kurt de bi awayekê aştîyane bijîm, 
lê ev jîyana, bêyî azadî û aştîya kurdan, naçe 
serî. Ez jî ligor derfetê xwe hewl didim ku 
jibo civakên ku ji hev du dûr in, bingehekî çê 
bikim; wan nêzîkî hevdû bikim. Ez dixwa-
zim bi huner û derfeta xwe jiyaneka nû ava 
bikim. Hem di ‘Bihuşta Min’ de û hem jî di 
Helebçeyê de armanc û peyama min avakiri-
na jîyaneka nû û aştîyane ye. 

Dema ku em li fîlmê we dinêrin, we bi 
tevahî formata belgefîlmî bi kar anîye. Jibo 
çi hûn hertim formata belgefîlman bi kar 
dihînin? Gelo hûn tenê dixwazin di beşa 

belgêfîlman de berheman çê bikin?
Ez bi xwe ji formata belgefîlman hez dikim 
û ez xwe di vî warî de pêş dixim. Helbet, ez 
dixwazim di formatên din de jî fîlmina çê 
bikim. Lê li gor min hîn jî dema wan nehatîye. 
Dema ku wextê wan hat, ew jî dê bihên çê 
kirin. Herwiha jiber îmkanan min ev formata 
hilbijart. Ez hêvî dikim ku bi awayekê berfreh 
formatên din bi kar bihînim û berhemên baş 
biafrînim.

Niha ti projeyek li ber destê te heye? 
Erê, niha fikrekê min heye. Ez demekê li 
Başûr û Rojava bûm. Min hinek vêkolîn kirin. 
Jiber ku hin zelal nebûye, ez naxwazin zêde 
zanyarîyan bidim. Lê ez dê di vê projeyê de li 
ser Başûr û Rojavayê bi hev re rawestim. Dibe 
ku aliyê Bakur jî hebe. Lê ez dê fîlmî bêhtir di 
nava sînorên Başûr û Rojavayê de çê bikim. 
Di navbera van her du sînoran de çîrokek 
pêk hatîye. Hîn jî nedîyar e. Lê ez dixwazim 
ev her dû sînorên Kurdistanê nêzîkî hevdu 
bikim. Bawer dikim ku ez dê di sala 2017an 
de dest bi produksiyonê bikim. Ez dê vê jî di 

formata belgefîlmê de çê bikim. Ji aliyê din ve 
senaryoyek li ber destê min heye û vê gavê wê 
dixwînim. Niha tiştekî diyar tune. 

Wekî ku hûn jî dizanin, liser hebûn yan 
nebûna sînemaya kurdî gelek niqaş hene. 
Lê ez dixwazim pirseka wisa bikim. Niha 
li Başûr û Rojava şer heye. Liser her du 
parçeyên Kurdistanê dijî DAIŞê şer dihêt 
kirin. Tevî vê tevlîheviyê, berhemên sîne-
mayê dihên çê kirin. Gelo şer û dijwarî rê li 
ber çêkirina berheman vedike û sînemaya 
kurdî dikare di vê serdemê de pêş bikeve? 
Li Rojavayê tevgereka sînemayê tune û hîn 
jî di asta despekê de ye. Lê em li tevahîya 
Kurdistanê binêrin, zehmetî handan e. Jiber 
ku medya, nehametên ku li Kurdistanê rû 
didin, baş ranagehîne û qenc wêne nake, ji 
lewre barê vî karî liser huner û hunermendan 
dimîne. Hunermend xwe wekî berpirsyar 
hîs dike. Di warê hunerê da jî sînema roleka 
mezin dilîze. Zehmetî û nehamet hunermen-
dan motîve dike. Jiber ku çiqasî zehmet be jî, 
divêt mirov tiştekê bi mentiq bibêje. Huner di 
alîyekê de din de îmkan û tîmeka mezin e. Lê 
di dawîya dawî jibo ku berhem te bibe tiştekê 
hunerî divêt tu wekî berhemdêrê wê hest bikî 
û ligor delîveyên xwe tişta ku tu pê dihesî 
bikaribî bi awyekê hunermendane vegêrrî. 
Divêt te tiştek jibo gotinê hebe, yan na berhe-
ma te ya hunerê ercê hunerî peyda nake. 
Sînemaya kurdî jibo xwe rengekê taybet çê 
kirîye û ev jî têde dihêt xuya kirin. Dema ku 
em li fîlmekî dinêrin, kêmasîyên îmkanên 
madî têde dihên dîtin ku ne ligor şert û 
mercên bazara mezin e. Lê dîsa fikrekê xûrt û 
taybet têda heye. 

Ekrem Heydo:

SARA PÎRANİJE

 Derhênerê kurd 
Ekrem Heydo bi mere-
ma  jinûve avakirina 
jîyan û aştîyê, û raki-
rina sînoran dest bi 
hunera sînemaya kirîye. 
Daxwaza wî ya herî 
mezin rakirina sînorên 
navbera kurdan  û 
pêkanîna aştîyê ye.  Bi 
bawerîya Heydo, zeh-
metî hunermendan bo 
afrînerîyê han dide.

Tiştên Balkêş
28ê Tîrmeha 1990î, Şah 
Umbertoyê Yekemîn ê 
Îtalyayê ji bo şîvê diçe 
restoraneke piçûk a li 
Monzayê. Tu nabêjî navê 
xwediyê restoranê jî Um-
berto ye. Dema xwediyê 
restoranê siparişa xwa-
rina Şah werdigire, pê 
dihesin ku herdu jî ‘eynê 
wek hev in.
Herdu bi hev re diaxivin 
û dibînin ku:
-Herdu jî di 14ê Adara 
1844an de li bajarokê 
Turinê ji dayik bûne.
-Herdu, di heman rojê 
de, bi jinên navê wan 
Margherita re zewicîne.
-Restoran roja ku Şah 
Umberto taca şahîtiya 
Îtalyayê daye serê xwe 
vebûye.
Dotira rojê, Şah Umberto 
dibihîse ku Umbertoyê 
xwediyê restoranê wê 
rojê berî bi xêlekê di 
guleberdaneke nediyar de 
miriye. 
Şah pirr li ber dikeve û 
29ê mehê, êvarî, dema 

şîna wî digire, anarşîstekî 
di nav xelkê de, bera wî 
dide û wî dikuje. 


