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Di 23ê Çileyê de li Astanaya Qazaqistenê bo çare-
serîya qeyrana Sûriyê civîneka navneteweyî birêve 
diçe.  Nûnerên ENKSê û akademîsyen amaje bi wê 
çendê dikin ku divê Herêma Kurdistanê jî beşdarî 
Astanayê be.

Amerîka û Rûsya di asta bilind de bi Hikûme-
ta Herêma Kurdistanê re danûstandinan dikin û 
daxwaz ji Herêma Kurdistanê kirine ku beşdarî 
civînan be. Nûnerên Herêma Kurdistanê jî destnîşan 
dikin ku bo parastina mafê kurdên Rojava pêdivî ye 
ew jî li Astanayê bin, lewre tesîreka zêde ya şerê 
Sûriyê li wan bûye û heta niha 300 hezar penaberên 
Sûriyê li kampên wan hatine bi cî kirin.

Wê ENKS di nava desteya opozîsyonê de 
beşdarî cîvînan be. Lêbelê PYD bo civînê nehatiye 
vexweindin. Nûnerên PYDê aşkere dikin ku eger 
ew beşdarî civînan nebin wê ji civînê ti encam 
dernekevin.

OFRA BENGIO

Mihwera 
Rus-tirk-îranî: 

hemnivînên semere

EKREM ÖNEN

Çima kurd bi serê 
xwe beşdarî civîna 

Astana nabin?

MUSA KAVAL

Yekrêziya navmala 
kurdan ne bes zarûreteka 

neteweyî ye

FIRAT CEWERÎ

Xwandevanên 
dilovan!

Bingeha 
dengbêjî  û 
operayê yek e

Hunermend
Mizgîn Tahir:

Şerê Navxweyî ê Spanyayê:
Meydana cengê bo 
bawerî, bîrdozî û xeyalan

PKK bo armanca 
Îranê kar dike

Karwan Akreyî: 

R13

‘Ne’guherîna 
sedsalekê û 

Edirne 
Sükûtunun 

İç Yüzü

R07

Dewleta 
kûr ya 

Cemîl Bayik 

R09

Çend reformên 
ortografîk di 

Basê de I

Mesrûr Barzanî: 
Bila Amerîka bi 
pêşmergeyên 
Rojava re kar 
bike

Li Astanayê dê 
çi bê guhertin?

Qeyrana Sûriyê 

R02 R04 R05 R07



23 - 29 Çile 201702 MANŞET

Di sala 2017an de civîna “çareserîya” 
qeyrana Sûriyê ji Cenevê bar kir çû 
Astanaya Qazaqistanê. Çavê cîhanê 
li civîna Astanayê ye. Herwiha, raya 
giştî ya cîhanê berê xwe daye ajansên 
navneteweyî û li benda zanyarîyên 
dawî yên derbarê civînê de ne. Yek ji 
garantorên civînê, Rûsya digel rejîma 
Beşar Esed û Îranê, garantorê din, 
Tirkiye jî digel opozîsyona Sûriyê û 
welatên kendavê dîplomasîyê dikin.

Civîna Astanayê di nava hefteyê de 
bû rojeva Word Economic Forum (Fo-
ruma Aborîya Cîhanê) ya li Swîsê jî. 
Serokdewlet, wezîr û dîplomatên wela-
tan di civînên duqolî û sêqolî de behsa 
civîna Astana û pozîsyona welatên 
xwe kirin.  Erebistan û Qeter aşkere 
dikin ku ew naxwazin Îran beşdarîyê 
di civînê de bike. Îran jî aşkere dike ku 
ew naxwazin Amerîka beşdarî civînê 
bibe. Ligor zanyarîyên heftenameya 
Basê, Bişar Ceiferî nûnerê Sûriyê digel 
destekê li NYê liser navê rejîmê dê 
beşdarîyê di civînan de bike. Li alîyê 
din jî opozîsyona Sûriyê dê di bin ser-
periştîya Muhammed Elluş de beşdarî 

civînan bibe. Liser navê ENKSê jî, 
Îbrahîm Bro, Fûad Elîko û Mistefa Osê 
dê beşdarî civînên Astanayê bibin. 

Pêwîst e Herêma Kurdistanê jî li 
Astanayê be

Çavkanîyeka nêzîkî Hikûmeta Herê-
ma Kurdistanê ji heftenameya Basê 
re aşkere kir ku Amerîka û Rûsyayê 
daxwaz ji Herêma Kurdistanê kirine 
ku ew jî beşdarî civîna Astanayê bibin. 
Nûnerên Herêma Kurdistanê jî bale 
dikişînin ser wê yekê û tînin ziman ku 
divê ew jî di civînê beşdar bin, çunkî 
ji destpêka şerê Sûriyê heta niha wan 
derîyên xwe ji penaberên Sûriyê re 
vekirine. 

Di nava hefteyê de Serokê Herêma 
Kurdistanê Mesûd Barzanî beşdarî 
lûtkeya Davosê ya aborî bû. Barzanî 
li  lûtkeya aborî digel cîgirê Serokê 
Amerîkayê Joe Biden, Serokomarê 
Azerbaycanê Heyder Alîyev û gelek 
wezîran hevdîtinên siyasî pêk anîn. Di 
rojeva Barzanî de serxwebûna Herêma 
Kurdistanê, şerê Mûsilê û civîna Asta-
na hebû. 

Felah Mistafa, Berpirsê Pey-
wendîyên Derve yên Herêma Kurdis-
tanê derbarê Astanayê de aşkere kir ku 
ku divê hemû welatên cîran û kurdên 
Herêma Kurdistanê û rojavayê Kurd-
istanê ku ketine bin bandora qeyrana 
li Sûriyê jî beşdarî civînên Astanayê 
bibin. Bandora qeyrana Sûriyê li ser 
Herêma Kurdistanê jî hebû û Herê-
ma Kurdistanê pêşwazî li 300 hezar 

koçberên Sûriyê û rojavayê Kurdistanê 
kirîye lewre hewce ye ew jî cihê xwe di 
civînan de bigrin.  

ENKSê wê beşdarî civînanan bibe 
lêbelê PYD heta  niha bo civînê neha-
tiye vexwandin. Rayagiştî ya kurdan 
jî çavereyî encamên civîna Asatanayê 
ye û pirsa “ aya wê dê girêka Sûriyê li 
Astanayê vebe?” bûye rojeva serekî ya 
kurdan. 

Dr. Radwan Badini: Herêma Kurdis-
tanê mafê kurdan diparêze 

Akademîsyenê Zankoya Sele-
hadînê Dr. Radwan Badini girîngîya 
beşdarbûna Herêma Kurdistanê ya 
li Hevdîtinên Astanayê ji Basê re 
nirxand û da zanîn ku berpirsên 
Rûsyayê di hevdîtina xwe ya bi Herê-
ma Kurdistanê de gotibû: “Pewîst e 
hûn di hevdîtinên Sûriyê amade bibin. 
Jiber ku kurd hejmareka baş e li wê 
derê. Liser hebûna kurdan metirsî jî 
heye.” Lê ez nizanim bi awayekê fermî 
Herêma Kurdistanê vexwandîye yan 
na. Heger Kurdistan başdar bibe, jibo 
daxwazên kurdên Rojava dê rola wê 
zêde bibe. Wekî ku tê zanîn kurdên 
Rojavayê ji hemû mafên xwe yên rewa 
mehrûm in. Herêma Kurdistanê bi 
ezmûn û şarezayîya xwe bala dewletên 
navneteweyî jî dikişîne. Heger Kurdis-
tan di hevdîtinan de cî bigre, jibo maf 
û sibêroja kurên Sûriyê dê pir baş bibe.  
Dora 300 hezar hemwelatîyên Sûriyê 
wekî penaber li Herêma Kurdistanê 

ne. Heger kêşeyên Sûrî û Rojavayê 
çareser bibe, dê di warê penaberîyê 
de kêşeyên herêmê jî çareser bibin. 
Amadebûna nûnerên Kurdistanê li 
Astanayê rewa û pêwîst e. 

Nûnerê ENKSê Elî Remî: Em dixwa-
zin Herêma Kurdistanê jî beşdar be

Herêma Kurdistanê bo parastina 
mafê kurdan di civînên navneteweyî 
de xwedî rol e. Rola Serok Mesûd 
Barzanî jî liber çavan e. Bo sibero-
ja kurdên Rojava em daxwaz dikin 
Herêma Kurdistanê jî beşdarî civîna 
Astanayê bibe û mafê kurdên Sûriyê 
biparêze. Heta niha gelek civîn bo 
çareserîyê çêbûn, lê bêencam man. Em 
hêvî dikin ji vê çareserî derkeve û kurd 
jî mafê xwe yê meşrû bidest bixin.

Rojanameger Mutlu Çiviroğlu: Rola 
PYD giring e

Rojanameger Mutlu Çiviroğlu liser 
venexwandina PYDê bi Basê re axivî 
û aşkere kir ku divê kurdên Rojavayê 
beşdarî hevdîtinên Astanayê bibin. 
Divê bihên guhdarî kirin. Jiber ku 
PYD îro aktorekê girîng e. Çiviroğ-
lu rave dike ku rêveberîya Rojava ji 
alîyên siyasî, leşkerî û aborîyê ve xwe 
pêş xistine. PYD/YPG îro li Sûriyê 
hêzeka mezin e û qadeka mezin di 
bin kontrola wê de ye û ereb, tirkmen, 
ermenî û asurî piştevenîya wê dike. 
Heger bangî wê nekin, PYD jî dê guh 
li biryara neke û dawîya Astanayê dê 
wekî Cenevê bibe û şer 3-6 salên din 
dê berdewam bike. 

Şêst sal bi ser 
Peymana Bexdadê 
re derbas bûye, ku 
Tirkiye, Îran, Iraq 
û Rojava lihember 
Yekîtîya Sovyet û 
metirsîya kommunîs-
ma digel de, komî 
ser hev kir. Lê van 
heyamana arşîtektura Rojhilata Navîn 
180 dereceyan hatîye guhertin, ku 
têde Rûsya, Tirkiye û Îranê lihember 
Dewleta Îslamî ya qaşo radîkal ketine 
hevalbendîyeka ad hoc – katî û ligor 
helûmercan –ev hevpeymanî tenanet 
dikare lihember Rojavayê jî derkeve 
meydanê. Lêbelê, ev hevpeymanîya nû 
dikare wekî zewaceka zorekî bihêt pê-
nase kirin, ku têde her alîyekî motîfên 
xwe hene û ligor armancên xwe liser 
parçekirina hirçê sûrî tevdigerin. 

Rûsya xewna xwe ya kevn ketwarî 
dike daku bigihîje avên germ ên Behra 
Spî û bi vî teherî xwe bike serwerê 
herêmê. Cîhana ku heta niha tekcem-
ser bû û DYA tenê hêza Rojhilata 
navîn bû wenda bûye û valahîya ku çê 
bûye mecal daye Rûsyayê nifûza xwe 
li gelek welatên herêmê belav bike û 
bibe dawerê nakokîyên kelçûyî yên 
Sûriyê. 

Vê daguherîna dêsmanî seroko-
marê Tirkiyê Tayyib R. Erdoğan qane 
kir, ku penda pêşînan peyrew bike ku 
dibêje ”heger zora te nagihîje dijminê 
te, xwe bike destebrakê wî.” Îronîk be 
jî, hest bi gefa navxweyî bû, ku Tirkiye 
avête hembêza Rûsyayê. Ji lewre, gefa 
tevgera rizgarîxwaz a kurd li Tirkiye û 
Sûriyê bû, ku, bi rexma tirsa Tirkiyê ji 
dorpêçkirina wê ji alîyê Rûsyayê ji hêla 
bakur û başûr ve, Erdoğan anî rayê da 
bi Rûsyayê re aştîyê çê bike. Pêdivîya 
rawestandin yan jinavbirina herêma 
otonom a kurd li Sûriyê, Tirkiye ber 
bi sazan liser sê xalên geostratejîk de 
ajot: rêpêdana hebûna Rûsyayê wekî 
hêza li ser tixûbên başûrê wê, beqaya 
dijimê wê, rejîma Beesa Sûriyê, û 
mukumkirina desthilata rikeberê wê yê 
şîe, Îran, li Sûriyê. 

Rêkeftina Atomîk bi Îranê re, ku 
salekê berî niha ket warê cîbicîkirinê, 
encamine hêvînekirî lê îronîk jî bi xwe 
re anîn. Di şûna ku Îranê berbi nerm-
kirina siyaset xwe, demokratîzekirin, û 
hevalbendî bi Rojavayê re pal bide, vê 
rêkeftinê awatên hegemonîk yên Îranê 
li herêmê zêde kirin û ji lewre herêm 
hêj bêhtir bêistiqrar kir û çarenivîsa wê 
bêhtir bi siyaseta Rûsyayê ve girê da. 

Lê li vir jî armancên hegemonê 
biçûk dikarê bi awatên yên mezin re li 
hev keve, çunkî Îran jî dixwaze bi rêya 
çêkirina mihwera şîe ji Îranê bi rêya 
Iraqa şîe, Sûriyeya elewî û Hizbullaha 
şîe xwe bigihîne Behra Spî. Di pers-
pektîveka dirêjxayen, di vê helmetê 
de, berjewendîyên wê dibe ku ne tenê 
bi Rûsyayê re, lê herwiha bi Tirkiyê re 
bikeve nakokîyê. 

Rûsyayê ebayê damezrandina 
aştîyê li Sûriyê kirîye ber xwe. Karîye 
di ceng û cidalê de naberekê çê bike, 
li Astanayê liser aştîyê civînan bi rê ve 
dibe, rejîma Esed jibo armancên xwe 
bi kar dihîne, û ya balkêş, bêyî ku wê 
tevî vê hevpeymanîya nû bike. Herçî 
DYA ye, roleka biçûktir di prosesa 
aştîyê de dileyîze, lê bi rexma hindê, 
çarenivîsa Sûriyê dê di şerên rizgarkiri-
na El-Bab û Reqqayê ji destê Dewleta 
Îslamî – DAIŞê de bihêt diyar kirin. 
Hingê ye ku, DYA tevî prosesê bibe, 
lêbelê wê çaxê dê rastî vê duriyanê 
bihêt ka piştgirîya kîjan hevalbendî 
bike: ya Tirkiyê yan ya kurdan. 

Peymana Bexdadê tenê sê salan 
domand (1955-1958). Ev hevpeymanî-
ya sêalî di navbera Rûsya, Tirkiye û 
Îranê de belkî hewqasî nedomîne. Ev 
dêsmana nû pir nazik e; jiber ku gelek 
guhertin dê di siyaseta DYAê di bin 
rêveberîya Trump de rû bidin, dabir-
rîna sunnî-şîe dê kûrtir bibe, hejmara 
rolgêr û nakokîyan dê liser erdê sûriyê 
zêde bin û bi vî teherî dê rê liber istiq-
rar û hevpeymanîyên mînende bigirin. 
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Şêwirmendê Encumena Asayişa 
Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî 
jî derbarê rûdanên li Sûriyê de axivî. 
Mesrûr Barzanî daxwaz ji Amerîka 
kirîye li Sûriyê di şerê DAIŞê de bi 
hêzên Pêşmerge yên  Rojava re kar 
bike çimkî ew hêz “tekane hêza bi 
bandor û pirralî ye”. Rojnameya New 
York Times, di raportekê de behsa ten-
gavîya Amerîka di alîkarîkirina YPGê 
de kirîye û ragihandîye, rêveberîya 
Obama bi  alîkarîkirina YPG, xwe tûşî 

kêşeyek mezin kirîye û niha jî ew mijar 
radestî  rêveberîya nû ya Amerîkayê bi 
serokatîya Donald Trump kirîye. 

Wê rojnamê daye zanîn ku karkirina 
Amerîkayê bi YPGê re bûye sebeba wê 
ku Amerîka li hember Tirkiyê tengav 
bibe çimkî Tirkiyê YPGê “terorîst”  
dibîne û dibêje YPG baskê PKKê li 
Sûriyê ye. Di raporta New York Timesê 
de behsa serdana vê dawîyê ya Şêwir-
mendê  Encumena Asayişa Kurdistanê 
Mesrûr Barzanî jî hatîye kirin û hatîye 

ragihandin, Mesrûr Barzanî ji ber-
pirsên Amerîkayê xwastibû li Sûriyê di  
şerê DAIŞê de bi hêzên Pêşmerge yên 
Kurdistana Rojava re kar bikin çimkî  
ew hêz tekane hêza bi bandor û pirralî 
ye û dikare alozîya siyasî ya li  wê deverê 
vemirîne û alîyên siyasî nêzîkî hev 
bike. Pêşmergeyên Rojava ku bi navê 
“Pêşmergeyên Roj” tên nasîn, li Kurd-
istana  Başûr hatine perwerdekirin û di 
bin çavdêrîya Wezareta Pêşmerge de ne.  
Hejmara wan derdora nêzî 8 hezar kesî 

ye û PYD nahêle derbasî Rojava bibin. 
Pêşmergeyên Roj di şerê DAIŞê de 
alîkarîyê didin Pêşmergeyên Herêma 
Kurdistanê û heta niha  gelek ji wan 
şehîd bûne.

Mesrûr Barzanî: Bila Amerîka bi pêşmergeyên Rojava re kar bike

DERYA KILIÇ

Li Astanayê dê 
çi bê guhertin?

Qeyrana Sûriyê 
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M udîrê giştî yê Kurd-
istan Tv Karwan 
Akreyî siyaseta 
PKK, hebûna hêzên 

PKKê li Şengalê, hewlên PKKê 
yên destêwerdana siyasî li Herêma 
Kurdistanê ji heftenameya Basê re 
şirove kir. Akreyî bale dikşîne ser 
rewşa navçeyê û amajê li ser wê 
yekê dike ku PKK ligor acendaya 
Komara Îslamî ya Îranê hereket 
dike û bo armencên wê tevdigere.

Li Rojhilata Navîn buhranek 
heye û kurd jî di nava vê buhranê 
de cih digirin. Em lê dinerin di 
vê qonaxê de PKK hewl dide li 
Herêma Kurdistanê destêwer-
danan bike tu vê çawa şîrove 
dikî?

Yanê kawdaneka nû li Rojhilata 
Navîn peyda bûye. Yek ji nîşanên 
vê ew e ku hêzên navneteweyî ji 
alîyê ewleyî ve, ji alîyê eskerî ve 
li Rojhilata Navîn hene. Û ev çar 
dewletên Kurdistan bi ser wan 
de dabeş bûye, ketine nava vê he-
jîyana mezin. Ev kawdanên nû çi 
dixwazin, rast e nîşaneya duyem a 
vê kavdaneyê, sînor têne ber behs. 
Pirs ev e: Aya sînorê navbera van 
dewletan nemayîne? Meqseda min 
ew e ku ev sînor ne pîroz in jibo 
me, lê di ketwarê siyasî de ev sînor 
hene. Dewlet hene. Helbet em hez 
dikin ev sînor nemînin û hizra me 
jî ew e ku li her beşeka Kurdistanê, 
yan di çarçoveya van  dewletan de 
yan derveyî çarçoveya van dew-
letan de kurd û xelkê Kurdistanê 
bigihêjin mafê xwe. Lê eve xebate-
ka dûr û dirêj e, taktîk û stratejî 
divêt û ez bawer im her beşeka 
Kurdistanê xasiyet û xesletên xwe 
yê taybet hene. 

Çê nabe li beşekê Kurdistanê tu 
bernameyekê darêjî, nerîneka te 
hebe û tu bêjî ev bernameya min 
bo hemû beşê Kurdistanê dirust e. 
Hatina PKK bo herêma Kurdista-
na Iraqê û beşdarîya wê di şerê dijî 
DAIŞê de li Şengalê ev çend e şerê 
dijî DAIŞê erkekî neteweyî ye, rast 
e, lê divêt xislet û taybetmendîyên 
Herêma Kurdistana Iraqê li ber 
çav bên girtin. Herêma Kurdis-
tana Iraqê, kurd dibjinê Başûr, ez 
nikarim bêjim Başûr, çi alîyê si-

yasî, destûrî û îdarî ve Başûr çi ye, 
kuderê ye? Vê derê navê wê Herê-
ma Kurdistana Iraqê ye. Herêma 
Kurdistana Iraqê herêmeka federal 
e. Dewleteka federal heye, pêşket-
ineka siyasî-îdarî li vê derê çêbûye. 
PKK nahêle li beşeka Kurdistanê 
pêşketinek bidest ve bihêt. Lewma 
vêga hatîye li çîyayê Şengalê xwe 
asê kirîye û daxwaza desthilata 
alternatîfa Herêma Kurdistanê 
dike. Yanê ev beşdarîya wê li şerê 
Şengalê de cihê teqdîrê ye, baş e, 
karekî baş e, erkekî neteweyî ye. 

Çawan Pêşmerge ji vê derê çû 
Kobanîyê, erkê xwe bi cî anî lê 
Pêşmerge neçû li Kobanê negot 
ez desthilatdar im, desthilat ew 
bûn ku ew hêzên li wê derê bûne. 
PKK li vê derê li Şenaglê mabe, 
bêtir meqsedên wê, merema 
wê, ne meqsedek neteweyî ye, 
ne meqsedek bo piştgirîkirina 
desthilata Herêma Kurdistanê ye lê 
wê merem û meqsedên xwe taybet 
hene. Helbet tiştekî veşartî nîne ku 
PKK li bin bandora siyaseta Îranê 
ya li Rojhilata Navîn kar dike û 
helwestên wan li Sûriyê jî wisa ye, 
li vê derê jî li gelek cîyan nîşanên 
wê çendê hene ku PKK doza rewa 
ya xelkê Kurdistanê ku dozeka 
neteweyî ye, gorî idyolojîya xwe 
kirîye. Îdeolojîya PKK vêga ew 
meqsed e li cem wan, ew ê îdeolo-
jîya bixemilînin, bêhtir xizmeta wê 
bê kirin. 

Hindek çavdêrên siyasî dibêjin 
PKK ajendaya Îranê bi taybet, li 
Herêma Kurdistanê bi cî tîne û 
dibêjin bi destê PKK Îran dix-
waze tedaxulê li Herêma Kurdis-
tanê bike. Tu vê çawan dibînî?

Jixwe PKKê, ev 20 - 30 sal e 
gelek serêşî ji Herêma Kurdistanê 
re çê kirine. Wekî hêzeka çekdar 
mifa jî jê wergirtîye. Çunkî Îran 
di siyaseta xwe de her dem hewla 
wê dide ku astengîyan li Herêma 
Kurdistanê çê bike. Di vê da PKK, 
dikarin wê bi kar bînin, dikarin 
mifa jê wergirin ji bo vê derê kêşe 

dirust bikin, astengîyan çêbikin, 
ku ev herêm ber bi qonaxeka 
baştir neçe. Îran mifa ji nêrîna 
PKK dibîne. Bi bawerîya min 
PKK, ew nerîna bi navê Partîya 
Karkerên Kurdistanê hatîye mey-
dana karkirinê, ew nêrîn nemaye. 
Tu nikarî hizra netewexwazîyê di 
tuxma PKKê de bibînî. Helwêstên 
ligel dewlet-netewan nînin. Du 
nerîn hene bo dewleta netewe: 
dewleta netewe dewleteke bêje ke-
magîr be, dewletek tenê bi nêrîna 
etnîk temaşa bikin, dewlet jî heye, 
dewleta neteweyî ya niştîmanî 
ye, her xelkekî li ser vê axê, vê 
pişka Kurdistana Iraqê, ku pişkek 
ji Kurdistanê ye, netewên cuda 
cuda dijîn, ew dewleta li vê derê bê 
damezrandin, dewletek etnîk nîne. 
Dewletek niştîmanî ye. Yanê hemî 
netewa vedihewîne, himbêz dike, 
mafê wan ne tenê ji alîyê praktîkî 
ji alî destûrî jî ve divêtin piştrast 
bikin. PKK dema bi vê diruşmê 
tê meydanê ku ne ligel dewleta 
netewe ne, bêguman ev bi Îranê 
gelekî xweş e. Çunkî Îran tenê li 
Herêma Kurdistanê Iraqê ditirse. 

PKK tenê ne li Kurdistana Iraqê, 
li Kurdistana Sûrî jî, wek Emerî-
ka dibêje, bûye serêşe û siyaseta 
PKKê li wê derê çawa şîrove dikî? 
Ew dikarin li wir çi bikin mesela? 
Dumahîkê Emerîka jî Tirkiye jî 
herdu dixwazin kurdên Sûriyê ji 
PKK dûr bixin da ku piçekî wan 
pêş bixin. Van hewldanan çawa 
dibînî?

Yanê PKK li Sûriyê du sê 
meremên wê hebûn. Yek jê bi rîya 
PYDê ve bête dinyayê ku em ter-
orist nînin. Du, şaşîya herî mezin 
ku kirîye, doza neteweyî li Sûriyê 
têxiste jêrî bandora îdeolojîya xwe, 
ideolojîya dijayetîya Tirkiye tenê. 
Çima ez bêm, xebata têkoşîna 
kurdên Sûriye berev Tirkiyê 
bibim? Ev siyaseta PKKê ye, bila 
doza neteweyî ligor ideolojîya wê 
bibe. PYD li durîyanekê ye, li vê 
durîyanê eger xwe sax neke, nerîna 

xwe nezivirîte bo binemayên hiz-
rên netewexwazîyê, neteweyîbû-
na xwe li Kurdistana Sûriye wê 
zirarek mezin bibîne, ne tenê ew 
beş, belku li vê derê jî be. Ew gelek 
caran daxwazê ji Herêma Kurdis-
tanê dikin çima elaqatên wan ligel 
Tirkiyê hene? Em herêmeka feder-
al in, me peymanên navneteweyî 
hene, em girêdayî komeka berjew-
endîyên navneteweyî ne jî, dewl-
etan jî wan berjewendî lê re hene, 
me jî berjewendî li derve hene. 
Yek ji wan, berjewendîyên me ligel 
Tirkiye hene. Em ne hevsozên 
Tirkiyê ne wek dewlet, em mehsûs 
in bo berjewendîyên xwe, divê 
ev li her beşên Kurdistanê hemî 
alîyên siyasî vê rewa bibînin ku em 
herêmeka navneteweyî ne. 

Amerîka piştgirîya nêrîna PKK 
nake ku PYD acendaya PKK li 
Sûriye bi cî bîne. Xebat û têkoşana 
kurdên Sûriyê ligel Esed e, yanê 
merem bêtir li vê derê ew e. Dîsa 
dibêjim doza neteweyî çi li beşekê 
divê li gor ideolojîya hizbekê nebe. 

 
Li bakurê Kurdistanê pratîka 
PKKê wisa kir, gelek bajar, gund 
xira bibin, gelek kes kuştin, 
Nimûneya herî berbiberçav 
partîya HDPê bû. Hevserokên wê 
parlementerên wê hatin girtin. 
Proseyeka aştîyê dest pê kiribû, 
nûke HDP daxwazê ji cenabê 
Barzanî û kak Neçîrvan diket, 
navbeynkarîyê biken bo mesela 
şer rawestînin. Gelo hêvîyek heye 
li Kurdistana Tirkiyê proseyeka 
aştîyê dîsa dest pê bike? 

Ji roja ku şer li bajarên Kurdista-
na Tirkiyê dest pê kir, ez ji wan ke-
san bûm, min her dem digot, erê 
armanc ji vî şerî çi ye? Diruşma vî 
şerî çi ye? Çi dixwazin? Digotin; 
“xweserî” jixwe, xweserî bi dest ve 
hatibû. yanê bi rastî jî ev xwelîserî 
bû. Çunkî bajarên Kurdistanê di 
destê wan de bûn. Jixwe xwe-
serîyek çêdibû. Ango em bêjin 
pêşketineka îdarî, siyasî ya mezin 
bi rê ve diçû.

HDP ligel AKP ketiba nav 
hevpeymanîyekê, li parlamnetoya 
Tirkiyê karê xwe kiribûya, ji alîyê 
îdarî ve jî hêdî hêdî wê gelek tişt 
bi dest bixistana bi rengekî aştî, 
wê di proseya aştîyê de bûya, ev 
bixwe encama proseya aştîyê bû, 
berhema wê bû. Meqseda duyem 
a PKK jî HDP bixwe bû. Çunkî 
HDP dibû hizbek xwedîyê xwe 

bi şeş milyon dengan. PKK xwest 
HDPê bişkênînê. Nebit ew hizb ku 
bibe alternatîf, çunkî HDP dibû 
alternatîf bo Kurdistana Tirkiyê. 
PKKê xwest vê karwanê xira bike. 
HDP niha bawer im pê hesîyaye. 
Nikarin xwe ji bin bandora 
PKK derbixin, ev xeta ji wan e. 
Nikarîbûn li vir ligel serok Barzanî 
bicivin proseya aştîyê dewam 
bikin. 

Yanî tu dibêjî umîdek nîne vê 
gavê?

Ez bawer im, niha na. 

Tu nûke rewşa Kurdistana 
Tirkiyeyê çawa dibînî? Dixwa-
zim bala te bikşînim ser tiştekî 
dî. Vê dûmahîkê te dît ew hemû 
berpirsên HDPê hatin girtin, lê 
deng ji kesî derneket. Tu vî tiştî 
çawa dinirxînî?

Ligorî min, em dibînin di axaft-
inê xelkê bajaran, bo nimûne ba-

jarekî wek Cizîrê, xelkê wê derbid-
er bû, ewên man hatin ser kavilekî. 
Jiber egera siyaseta PKK an HDPê 
jî bû. Tiştekî normal e ku xelkê 
Cizîrê û xelkê bajarên dî Kurd-
istanê li vê siyasetê bêzar bûne. 
Ûmid li vê siyasetê nemaye, lewma 
jî îro eger Selahattin Demirtaş û 
ew kadirên HDPê hatine girtin, 
fiîlen min nedît bandora wê nav 
xelkê de gelek bi qawet be. çunkî 
ew li siyaseta  wan bêzar bûne. Li 
bîra te neçe, Kurdistana Tirkiyeyê, 
salên borî pêşketineka aborî gelek 
baş bi xwe re anî, pêwendîyên wan 
ligel Herêma Kurdistanê, yanê ez 
bêjim, behra pitir xelkê Kurdistan 
Tirkiye mifa ji vê pêwendîyan 
werdigirt ji alîyê aborî ve, dehan 
kompanîyên wan hebûn, evî hemî 
ji dest wan çûn. Ev encama siya-
seta PKK û bêîradebûna HDPê bû 
ku nikarî xwe ji siyaseta PKK cuda 
bike û çawa ku niha PYD jî nikare 
xwe ji siyaseta PKK cuda bike. 

Karwan Akreyî: 

PKK bo armanca Îranê kar dike

SASAN TOFÎQ

PKK dernekeve li Şengalê, 
yanê PKK desthilatekê çê bike li 
Kurdistanê ew desthilat li cem 
desthilata Herêma Kurdistanê 
nahêt qebûlkirin, ji alî herêmî ve 
Şengalê bêhtir têkeve meydaneka 
germa şer û pêkdadanên iqlîmî, 
yanê ew alîyên din, ihtimal e Tir-
kiye ye, ihtimal e Urdun e, Siûdî 
ye û Îran e, wan divêt Şengal bibe 
panava şerekî ku ne di berjew-
endîya Kurdistana Iraqê de ye. 
Şengalê yek ji wan cîyan e ku di 
dirêjîya dehan salên borî daîma 
rejîmên hukimran li Iraqê haşa li 
kurdistanîbûna Şengalê wan kiri-

ye, heta danûstandina navbera 
şoreşê û navbera Iraqê da Şengal 
her dem derveyî vê acendayê bû. 
Lewma niha mana PKKê li Şen-
gal dê Kurdistanê bike gorepana 
şerekê iqlîmî, di wî şerê iqlîmî de 
Îran dê bihê li wêderê cîyê xwe 
çêbike, PKK xizmeta vê siyasetê 
dike bi maneveya xwe. Çunkî 
gava desthilata Herêmê li Şen-
galê nemîne, Şingal dibe cîyk, 
yanê, vebûyî ye bo hemû planên 
ku li derdorê me dihêne vehûnîn 
û rêvebirin ku bêhtir ji wan  
ihtimal e wekî min got, dewletên 
iqlîmî jê mifa wergirin.

Mayîna PKK li Şengalê çi zirara wê 
heye bo Kurdistanê çi fêde wê heye 
bo Îranê? 
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DILŞAH AMEDÎ Welatên YE, DYA, 
Rûsya Tirkiye, Îran 
û welatên kendavê 
dê li Astanayê rejîm 
û opozîsyona Sûriyê 
bigihînin hevdu. Dihêt 
çaverê kirin ku der-
barê siberoja Sûriyê de 
hin biryar bihên dan. 
ENKSê jî cîyê xwe di 
cîvînan de girtîye û dê 
rewşa kurdan bîne roje-
va civînê. 
Nûnerên PYDê eşkere 
dikin ku ew jibo civînên 
Astanayê nehatîne 
vexwandin û ew jibo 
“çareserîyê” digel rejîmê 
danûstandinan dikin. 

L i rojavayê Kurdistanê 
demeka dirêj e rûdanên 
girîng pek dihên û çarenûs 
û hevsengîya siyasî û ser-

werîyê tûşî hin guherînan berbiçav 
bûye. Pêla xwepêşandanên dijî 
Esed, çirûskên agirê şerê navxweyî 
yê Sûriyê bû destpêkek jibo wan 
guherînan. Tiştê serincrakêş û bo 
gelek kurdên li Rojava bûye çarnûs-
saz, peywendîyên PKKê û rejîmê 
Beşar Esed in. Piştî pêla “bihara 
erebî” li Sûriyê peywendîyên PKKê 
– Esed qonaxeka din teper kirin. 
Bi piştevanîya rejîma Beşar Esed, 
rêxistinên PKKê – li Rojava xwe bi 
navê PYD / TEVDEM bi rê xistine 
– dest bi îdareya navçeyê kirin. Di 
zivistana sala 2014an de li bajarên 
mezin ên wekî Efrîn, Kobanî û 
Cizîrê sîstema kantonan îlan kirin.

 Bi serperiştîya Serokê Herêma 
Kurdistanê Mesûd Barzanî û îdar-
eya Washingtonê bo danîna îdar-
eyakê li Rojava ji sala 2011an digel 
alîyên kurd danûstandin hebû.  Ew 
danûstandin di sala 2011an de wekî 
rêkeftina Hewlêrê di 2014an jî de 
wekî rêkeftina Duhokê ji raya giştî jî 
re hatin eşkere kirin. Peywendîyên 
PKKê yên digel Esed û Îranê rê li 
ber wê yekê girt û rêkeftin negihîş-

tin ti encamekê. 
Esed û Îranê beramber destêw-

erdana Tirkiyê li Sûriyê xwastin bi 
destê PKKê destêwerdan li Tirki-
yê kirin û di encamê de proseya 
çareserîyê ya li Bakur hilweşandin 
û destê Tirkiyê li Sûriyê qels kirin. 
Ji havîna 2015an heta dawîya sala 
2016an gelek parêzgeh û bajarên 
Bakur bûbûn wekî bajarên şer ê 
Sûriyê. 

Di destpêka 2017an de rewşa 
Sûriyê dîsa ketîye rojeva dîplo-
masîya navnetweyî. Dihêt çaverê 
kirin ku di nava hefteyê de li 
Astanaya Qazaxistanê bi beşdarîya 
nûnerên gelek dewlet û nûnerên 
opozîsyon û rejîma Esed civînek 
derbarê çareserîya aştîyane de pêk 
bihêt.  Rûsya û Tirkiye serkêşîya 
vê civînê dikin û dihêt çaverê kirin 
ku derbarê çareserîyê de hin biryar 
bihên standin. 

Nûnerên Encumena Nîştimanîya 
Kurd li Sûriyê (ENKS) dê digel 
opozîsyona Sûriyê beşdarîyê di 
civîna Asatanayê de bikin. PYD û 
TEVDEM heta niha bo wê civînê 
nehatine vexwandin û ji daxuy-
anîyên nûnerên wan jî diyar e ew dê 
nehên vexwandin û dê di civînên 
asta navneteweyî de cî negirin. 

Pisporên siyasî amaje liser wê 
çendê dikin ku peywendîyên PYDê 
yên digel rejîmê dibin rêgir ku 
PYDê bo kombûnên navneteweyî 

bihêt vexwandin. Digel nebûna erca 
nûnertîya siyaseta PYDê federalîz-
ma PYDê ya berî bi mehekê ragi-
handibû jî, bûye cîyê nerazîbûnan. 
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 
(DYA), Rûsya, Sûriyê, Îran û Tirkiyê 
bi tûndî rexne li hewla PYDê girt-
ibûn.  

Li alîyê din hin ajansên herêmî 
îddîa dikin ku PYD û rejîm fed-
eralîzmê gotûbêj dikin. Nûnerên 
TEV-DEMê hevdîtinan red dikin. 
Ligor zanyarîyên heftenameya Basê 
ji çavkanîyên herêmî û endamên 
PYDê standî, di civînan de liser 
federalîzmê gotûbêj hene û rejîm 
dê federalîzmê qebûl bike û dihêt 
çaverê kirin ku Komara Sûriyê ya 
Ereb hilguhere û sîstema feder-
alîzmê pêk were. Îdareya PYDê dê 
çendî bikaribe hesta hemwelatînîyê 
bi kurdan re çêke û xizmetguzarîyê 
ji kurdan re dabîn bike jî bûne cîyê 
nîqaşan.

Şexo: Em nikarin derbarê civînan 
de zanyarîyan bidin

Hevserokê Kantona Efrînê 
Osman Şêxo û Serokwezîrê Kan-
tona Kobanê Xalîd Berkel derbarê 
civînên PYDê û rejîmê de ji Basê re 
axivîn.

Şexo behsa civînan dike û dibêje 
ew derbarê naveroka civînan nikare 
zanyarîyan bide medyayê. Çimkî 
civînên wan taybet in. 

Serokwezîrê Kantona Kobanî 
Berkel civînan red dike û wisa dibê-
je “Derbarê vê de ti agahî tine. Ger 
civîn çê bûbin jî ne pirsgirêk e. Jibilî 
me ti alîyî jibo sibêroja Sûriyê ti tişt 
pêşkeş nekirîye. Jibo çareserîya qey-
rana Sûriyê federasyon projeyek baş 
e. Ne tenê jibo Sûriyê herwiha jibo 
hemû xelkên Sûriyê baş e û hemû 
kes jî qebûl dikin.”

Wezîrê berê yê Kobanî Îdrîs Nassan 
derbarê civînan de gelek agahî bi Basê re 
parve kirin. Nassan eşkere dike ku hi-
nek hevdîtin di navenda leşkerî ya bajarê 
Laziqîyê de pêk dihên. Li wir jî derbarê 
federalîzm sibêroja Sûriyê de gotûbêj 
berdewam in. 

Nassa bal kişand ser helwêsta Rûs-
yayê û aşkere kir ku ji destpêkê va ji alîyê 
Rûsyayê gavên erênî hatibûn avêtin. Rûsya 
bandoreka erênî liser rejîmê jî dike. Bi ren-
gekê fermî daxuyanîyek nehatîye dayîn ku 
federazlîmê qebûl dikin. Jiber vê jî hemû 
tişt di merhelaya gotûbêjan de ye.

Nassan axaftina xwe wisa domand: “Ji-
bilî hêzên siyasî û leşkerî yên ku rêveberî û 
kontrola Rojavayê Kurdistanê dikin, kesên 
din tine ne ku jibo Sûriyê çareserîyê peyda 
bikin. Bêguman ew û daxwazên wan dihên 
berçav kirin û nêrîna wan jî dê di sibêrojê 
de diyar û eşkere be. 

Di beşeka din a xaftina xwe de Îdrîs Nas-

san derbarê naveroka civînê de jî axivî û di-
yar kir ku gelek mijarên gotûbêjê hebûn. Lê 
bi rastî jî wekî min gotibû aniha hemû tişt 
dihên nîqaş kirin û axaftin. Lê ev mijar hîn jî 
nediyar in û nehatine ragihandin. Ji sazkiri-
na rêveberîya xweser heta niha jibo roja-
vayê Kurdistanê gelek gavên girîng hatine 

avêtin û berdewam dikin. Jiber vê jî rejîm 
û hêzên navneteweyî jî heta bi giştî nikarin 
bêyî wan hêzên liser zemîna rojavayê Kur-
distanê ti çareserîyê peyda bikin. Jiber vê 
neçar in ku federalîya bakurê Sûriyê qebûl 
bikin û liser binemayê federalîya bakurê 
Sûriyê, rêçareyek dê bihêt ava kirin. 

Li Laziqîyê federalîzm dihêt gotûbêj kirin
Siyasetmedar Îdrîs Nassan: 

Civîna Astana ku ev demeka 
dirêj e tevahîya cîhanê behsê dike 
roja duşemê  2017.01.23 dest pê 
dike. Van demên dawî Rûsya roleka 
aktîv li herêmê bi tevahî û bi taybet 
li Sûriyê lîstîye, mirov dikare bêje 
vê dûmahîkê Rûsyayê însiyatîva 
pirsa Sûriyê heger ne bi tevahî be 
jî lê bi giranî xistîye dest xwe. Ji 
alîyekî de bi eskerî ji alîyekê din ve 
jî bi amrazên dîplomatîk li rêyên çareserîya alozîya Sûriyê 
digere. Wekî dihêt zanîn demeka dirêj Rûsya û DYA bi hev 
re li rêyên çayeserîyê digerîyan. Paşê eşkere bû ku ( ji beyana 
wezîrê derve DYA John Kerry) di nav dezgehên DYA bi 
taybet (admînîstrasyona Obama, Pentagon û CIA) de di 
çareserîya alozîya Sûriyê de nakokî hebû. Ji xwe demeka 
dirêj jî DYA bi hilbijartinên  xwe ve mujûl bû. Rûsya ev firset 
jî bi kar anî û di pratîkê de însiyatîva çareserîya krîza Sûriyê 
xist dest xwe. Paşê bi du aktorên (Tirkiye û Îran) girîng yên 
alozîya Sûriyê re dest bi guftûgoyan kir. Ev her dû aktor û 
reqîbên hev yên dîrokî yên herêma Rojhilata Nêzîk û Navîn 
bi xwe jî gelek muhtac û mecbûrî Rûsya bûn. Jiber ev her du 
welat bi welatên Rojava û DYA re di pevçûnê de ne jibo ku 
karibin li hember welatên Rojava û DYA balansê çê bikin 
xwe nêzî Rûsyay kirin. Rûsya jî vê lawazbûna Tirkiyê û Îranê 
di nakokîyên xwe yî bi welatên rojava û DYA re di pênava 
berjewendîyên geopolîtîk ên xwe de bi kar tîne. Liser vê, piştî 
guftûgoyan di navbera Rûsya, Tirkiyê û Îranê de biryar hate 
dan ku agirbestek li Sûriyê pêk bihêt û paşê dest bi dîaloga 
navbera rejîma Sûriyê û opozîsyonê bihête kirin. 

Jibo vê prosesê Rûsya, Tirkiye û Îranê kar li hev dabeş 
kirin. Dosyeya opozîsyona Sûriyê a radîkal îslamî- çekdar û a 
dervî welat spartin Tirkiyê, dosyeya opozîsyona hundir, rejîm 
û kurdan jî spartin Rûsya, herwiha melefa  rejîm û Hizbûlaha 
Lûbnanê jî spartin Îranê, da hemîyan bînin ser maseya 
muzakereyê. Di vê prosesê de her alîyek bi yên xwe re ketin 
têkilî û guftûgokirinê. Lê eşkere ye Tirkiye, Îran û Sûriyê 
nedixwastin kurd beşdarî civîna Astanay bibin, bes rûsan 
dixwast,  ew jî kurdan li hev nekirin. Ez dê behsa alîyê Rûsya 
bi kurdan re bikim. Wekî eşkere ye Rûsya ji kurdan re vekirî 
got em terefekî kurdan bi tenê dawetî Astana nakin, em 
dixwazin delegasyoneka muşterek a kurdan hebe ku temsîla 
hemû kurdan bike û bi razîbûna Mesûd Barzanî be jî. Pêşî 
Rûsya ji 24 rêxistinên Kurdistana Sûriyê re dawetnamak şand 
ku tev bicivin û ji bo çareserîya alozîyê guftûgoyan bikin. 
Rûsya ji kurdan 3 tiştên asasî  xwastine; 1) kurd helwêsteka 
yekgirtî nîşan bidin, kurd li Sûriyê çi dixwazin? 2) Hemû 
terefên siyasî yê Rojavayê Kurdistanê liser delegasyonekê 
ku pêk bihêt ji 5 kesan li hev bikin. 3) Ev delegasyon jibo 
beşdarbûna civîna Astana û hemû civînên çareserîya Sûriyê 
de beşdar bibe herweha ev delegasyon serokekî ji xwe re 
hilbijêre ku ew serok bi razîbûna Mesûd Barzanî jî be. 

Ev helmet heta berî çend rojan jî berdewam bû, lê pir 
heyf alîyên siyasî li rojavayê Kurdistanê  li hev nekirin. Di 
vê prosesê de ji berjewendîyên neteweyî bêhtir, nakokîyên 
navbera ENKS û PYD derketin pêş. PYD wekî her dem xwe 
virde û wêde da jibo bi alîyên din yên Kurdistana rojava re 
yekîtîyekê neke, lê diyar e Rûsyayê ew hinekî mecbûr kiribûn 
ku bi ENKS re li hev bikin. Lê  ne tenê PYD di helwêsta xwe 
de ne bêstiqrar bû, ENKSê heman bêstiqrarî di helwêsta xwe 
de nîşan da. ENKS pêşî got; em naçin civînê, jiber ev civîn 
li navendeka eskerî ya Rûsya ye çima ne li Moskow e. Divê 
nehêt ji bîr kirin ku ev navenda li hevkirina alîyên Sûriyê ya 
Rûsya li Sûriyê ye. Paşê ENKS got destê Bişar Esed bi xwîn 
e, em liser masayekê pêr rûnanên, paşê gotin em bi PYD re 
rudinin bes şertên me hene. Lê 3 roj ji civîna Astana re ma, 
ENKS îlan kir ku ew ê di nav muxalefeta Sûriyê de ya ku Tir-
kiyê, Erebistan û Qeter piştgirîya wê dike biçe civîna Astana. 
Baş e her kurdek mafdar e ji ENKS pirs ke. Yek, Rûsyayê ji 
we xwast hûn wekî kurd bi serê xwe tev li hev bikin, deleges-
yonekê ji xwe re ava bikin jibo hazirîya civîna Astana. Çima 
we bi alîyên kurdan ên din re li hev nekir, da hûn wekî kurd 
biçin civîna Astana? Çima hûn di nav delegasyona opozîsyo-
na erebî de ne wekî delegasyoneka kurd, lê wekî delegasyona 
opozîzyona ereb diçin civîna Astana? Du, we duh digot destê 
Esed bi xwîn e, em pêre rûnanên, çi bû di hundurê mehekê 
de, destê Esed paqij bû, ku we biryara beşdarbûnê da? Herw-
ha PYD ev çend sal e alozîya Sûriyê dest pê kirîye ku we ti rê 
venekir ku hûn bi alîyên siyasî ên din yên Rojavayê Kurdis-
tanê li hev bikin. We her dem siyaseteka yekalî şaş meşand. 
Hûn li rêyên dîalogê bi alîyên din re bikin, negerîyan. Dema 
ev derfeta dîrokî ji destê Kurdistana Sûriyê derdikeve, divêt 
em ji bilî alîyên kurd alîyekê din, gunehbar nekin.

Beyana dawî ya Berpisê Têkilîyên Derve yê Herêma 
Kurdistanê Felah Mustefa ku dixwaze kurdên Başûr jî 
beşdarî civîna Astana bibe, beyanek di cîh de ye, bes gelek 
dereng maye û bêhtir konjukturel e. Jiber heger siyaseteka 
wha ya Başûrê Kurdistanê hebûya, lazim bû ne niha, ku 
tenê du roj ji rêkefta civînê re maye, beyan bida; divêt qet 
nebe, du sê mehan de xebatek jibo tiştekî wiha bihata kirin. 
Çima nekirin û niha beyaneka wiha didin, ez dikarim bêjim 
ew hinekî bi siyaseta DYA ya dualî di derbarê Sûriyê de û 
hilbijartinê  DYA ve girêdayî bû. 

Herêma Kurdistanê nedikarîbû biryar bida, jiber ku 
her alîyekê DYA tiştek digotin, kurd jî di navbera wan de 
mabûn. Lê bi ya min kurdan ji du mehan virde lazim bû 
bizanîbûna êdî li DYA jî ew terefên ku bi Rûsya re di pirsa 
Sûriyê de dixwazin li hev bikin bi ser ketin. Jiber Trump ji 
Obama cudatir eşkere kir ku ew dê di pirsgirêka Sûriyê de bi 
Rûsyayê re li hev bikin. Divêt kurdên Başûr wê demê doza 
beşdarbûna Astana bikirina ne îroj dema du roj ji civînê 
re mayî. Ligor beyana Wezîrê Derve yê Rûsya S. Lavrov û 
wekî ku rojnameya The Washington Post nivîsîye, balyozê 
Rûsyayê li DYA Sergey Kislyak ji şêwirmendê Trump ê 
ewlekarîya neteweyî Michael Flin re gotîye wan ji DYAê re 
jibo beşdarîya civîna Astana dawetname şandîye.

Liser beşdarnebûna kurdan li civîna Astanayê, gotineka 
kurdan a pêşîyan hate bîra min “Swarê hespê xelkê, hertim 
peya ye.”

EKREM ÖNEN

Çima kurd bi serê xwe 
beşdarî civîna Astana 

nabin?
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PDK Bakur 
vedigere qada legel

05NÛÇE

AYŞE ARSLAN

PDK li bakurê Kurdis-
tanê dîsa bi awayekê ak-
tif vedigere qada legal a 
siyasetê. Tê çaverê kirin 
ku PDK Bakur di nava 
mehêkê de proseya 
legalîteyê teper bike û 
serî li wezareta navxwe 
ya Tirkiyê bide.

P artîya Demokrata Kurdis-
tana Tirkiyê piştî 52 salan 
li Tirkiye û Kurdistana 
bakur, heger serlêdana wê  

qebul kirin, dê bibe partîyeka fermî. 
Serkirdeyên PDK-Bakur 14ê vê 
mehê li Amedê bi endamên meclîsa 
partîya xwe re civîyan û di vê civînê 
de derheqê cîhanîna biryarên yanz-
dehemîn kongreya partîyê de behsa 
fermîbûna partîyê kirin. Serkirdeyên 
partîyê piştî ku xebatên xwe bi dawî 
anîn dê bi jibo fermîkirinê serî li 
wezareta navxwe ya Tirkiyê bidin û 
proseya legalîteyê dê dest pê bike. 
Herwiha Serokê PDK-Bakur diyar 
dike ku 3 partî hene ku dê bi fer-
mîbûnê re tev li wan bin û xebatên 
xwe pêkve di bin navê partîyê de 
bidomînin. 

PDK-Bakur dixwaze bi hewl-
danekê li bakurê Kurdistan û Tirkiye 
bibe partîyeka navendî û doza mafê 

kurdan bike. Serokê PDK-Bakur 
liser bernameya partîyê, derbarê 
proseya fermîbûnê fikr û ramanên 
xwe ji heftanemeya Basê re aşkere 
kir. 

Serokê PDK-Bakur Sertac Bucak 
liser serlêdana fermîbûna partîyê 
da zanîn ku, ji 3 mehan zêdetir e 
xebatên partîyê dest pê kirine. Heta 
niha destûr qedandine niha liser 
bernameyê dixebitin, piştî wê jî  di 
demên pêş de dê civînekê pêk bînin, 
di vê civînê de jî dê bernameya xwe 
safî bikin. Bucak balê dikişîne ser 
proseya serlêdana wezaretê û wiha 
dibêje: “Em dê di demeka nêz de 
ligor bernameya partîyê diyar kiriye, 
serî li wezaretê bidin. Em kadroyên 
PDKê dê semîneran di nav xwe de 
çêbikin. Piştî ku bername û destûr 
û damezrandin biqede wê demê ti 
berpisyartîya me namîne, wê demê 
lijneya damezrênaran biryarê dide. 
Dibe ku negihêje dawîya vê mehê, 
belkî di dawîya sibatê de bibe. Kon-
jukturên siyasî jî gelekê muhîm e, lê 

me biryar daye ku em xebatên xwe 
xelas bikin.  Piştî van xebatan em dê 
serlêdanê bikin.”

Tê çaverê kirin ku piştî legalbû-
na PDK – Bakur, di navbera wê 
û Partîya Welatparên Demokrat 
a Kurdistanê (PWD) û Partîya 
Demokrata Kurdistana Tirkiyê de 
yekrêzîyek pêk bihêt û bi hev re di 
bin sîwana PDKê de werin ba hev.  

PDK dixwaze meseleya kurdî 
çareser bike

Serokê PDK Bakur Bucak di 
beşeka din a axaftina xwe de amajeyî 
nexşerêya partîya xwe jî dike û wiha 
dibêje:” Em tundîyê red dikin, em 
dibêjin pêwîst e meseleyên xwe 
bi awayekê siyasî, sîvîl û xebatên 
medenî çareser bikin; yek ji binge-
hên me ev e. Ya duduya em li bakurê 
Kurdistanê hebûna hemû partîyên 
kurdistanî û siyasî qebul dikin, em 
sîstemeka pir hizbayetî diparêz-
in. Em ê xwe wekî partîyeka 
navendî bihesibînin em ne 

partîyeka çep û ne jî rast in em xwe 
nakin nav kirasekê teng, hem fireh 
difikirin jiber ku PDK dixwaze 
meseleya milletê kurd çareser bike, 
meseleya milletê kurd û xelkê Kurd-
istanê bi giştî ne tenê kurd, em mafê 
kêmîneyên neteweyî û pêkhateyên 
dînî jî diparêzin ew jî di bernameya 
me de heye. Ne tenê pir hizbayetî 
heman demê de em pirrengîyê jî 
diparêzin ev jî tiştekê gelekî balkêş 
e. Herwiha daxwazên wan ew e ku 
li bakurê Kurdistanê bibin xwedî 
serwerî.”

 Li alîyê din Bucak amajeyî 
pirsa kurdî ya li Bakur jî dike û 
tîne ziman ku pirsa kurdî pirsa – 
serwerîyê ye û wiha berdewam 
dike:  ‘’Li vê derê jî me gotîye em 
mafê çarenivîsê diparêzin, pratîka 
wê dibe ku federasyon be, dibe ku 
konfederasyon dibe ku otonomî 
be jî. Îhtîmal e dewleteka ser-
bixwe be jî, lê ev tişt bi konjuktura 
siyasî li Kurdistanê û Tirkiyeyê 

peywendîdar e. Dema em siyasetê 
dikin naxwazin du gava di carekê 
de biavêjin jiber ku wê demê 
mirov dikeve. Em bazara azad di-
pejirînin, berê ev tinebû, em vê ya 
eşkere dibêjin jiber ku divê reqa-
bet hebe jibo aborî û welatê me 
Kurdistan pêş ve biçe. Jibo me tiş-
ta muhîm ev e ku em dixwazin di 
rêvebirina xwecîhî de desthilatdar 
bin. Li cîhanê dem hatîye guher-

tinan. Li Kurdistanê jî dem hatîye 
guhertinan, Tirkiye jî xwe diguhe-
re. Em kurd bihên kuştin welatê 
me bihêt xera kirin çi maneya wê 
dimîne? Em hinekî real difikirin, 
em dibêjin bila kurd nehên kuştin, 
bila welatê wan pêşketî be û em 
dewlemend bin. Mesela ez li Ka-
talonya û Baskê difikirim, welatê 
baskîyan, katalonan  dewlemend 
e û otonom e li Spanya, lê pêwistî-
ya Spanya ji Katalonya heye. Ez 
dixwazim pêwîstîya Enqerê jî bi 
Diyarbekirê hebe. Pêwîstîya Di-
yarbekirê jî bi Enqerê hebe. Bo vê 
yekê divêt siyaseteka cûda hebe. 
Bila kurd tevbigerin, xebatan bikin 
lê bêtundî, bi awayekê siyasî, bila 
nehên kuştin û aştîyane mafê xwe 
bistînin.” 

Siyasetmedarê kurd dibêje li 
gor yasayên Tirkiye partîyek bi 
navê Kurdistan nahêt damezran-
din, lê îro gelek partî hene û ew jî 
dikarin û dibêjin ku em ê Tirkîye 
yê mecbûr bikin ku realîteyê 

qebûl bike. Herwiha ew bi hêvî 
ye ku rojekê bo meseleyên din jî 
van qanûnan bigûherînin. Se-
rokê PDK-Bakur li ser encamên 
xetimandina siyaseta li Tirkiyê 
jî radiweste û wiha dibêje: “Niha 
em encamê xetimandina siyasetê 
dibînin. Wekî mînak meselaya se-
rokatîyê îro hatîye rojevê û behsa 
wê hatîye kirin, dibêjin destûr hi-
nekî tê modîfiye kirin; ev encamên 
wê xetimandina siyasetê ne. Em 
wisa dibêjin hem ji PKKê re hem 
jî ji dewleta Tirkiyê re bi vî awayî  
nabe, bi vî awayî çareserî peyda 
nabe. Pêwîst e hikumeta Tirkiye 
digel hemû kurdan diyaloga wan 
hebe, digel PKKê jî û digel çek-
darên PKKê jî. Di vê meseleyê de 
divêt hikumet wan tiştana bide 
berçav. Bi çekan pirsgirêkên kûr 
çareser nabin. dewlet jî nikare 
çareser bike PKKe jî. Tenê rêyek 
dimîne ew jî diyaloga siyasetê ye. 
Niha herdû alî jî dîn bûne herdû alî 
jî vî tiştî naxwazin.”

PDK doza serwerîya kurdan dike

 Guhertinên wisan li cîhanê, 
nexasime li Rojhelata-Navîn, peyda 
dibin ku dewletên mezin wekî 
Amerîka û Rûsya jî, neşên bitenê 
berjewendî û ewlekarîya gelên xwe 
biparêzin. Jiber vê yekê ew digel 
dewletên din aştî û  hevbendîyên 
siyasî, stratejîk û  leşkerî çê dikin. 
Dema ku bayê guhertinên siyasî 
pir gurr dibît û  dibîte tofan, hingê 
bazarên siyasî  li ser hesaba terefên lawaz  dihêne kirin û 
ew di bin piyan de dimînin.  Di vê rewşê de, Dewlet hemî 
curên tifaq û hevkarîyên pêwîst digel hev çê dikin. Ew vê 
yekê wekî erk û berpirsyarîya siyasî û exlaqî lihember gelên 
xwe dibînin.  Jiber bêtifaqî û nebûna aştîya navxweyî, mixa-
bin, pir caran, kurd bûyîne terefê lawaz û nekarîne mafên 
xwe  bi dest xwe ve bihînin û bazarên siyasî liser hesaba 
wan hatîne kirin.  Evro pêdivîya hêzên kurdistanî ji her 
demekê zêdetir bi tifaq û aştîya navxweyî heye; ev yeka dê 
kurdan bi hêz biket û rê li ber danana hevbendîyên sîyasî û  
stratejîk digel dewletên mezin vebiket. 

 Evro Rojhlata Navîn û bi taybetî Iraq û Suriye 
bûyîne merkezên rêxistinî, perwerdeya siyasî  û leşkerî bo 
rêxistinên terrorîst ku dê bi dehan salan û bi şêwazên cuda 
gelên vê herêmê û xelkên cihanê tehdîd bikin. Di serî de  
gelê Kurdistanê armanc e jibo van tehdîdan.   Eger hêzên 
Kurd di nav xwe de, aşt bin dê xurt bibin, eger xurt bibin dê 
bikarin gelê xwe biparêzin û mifayên mezin bidene asayiş 
û ewlekarîya navneteweyî jî. Jiber vê yekê  erk û  berpir-
syarîyên mezin dikevin ser milê rêvebirên partî û hêzên 
siyasî yên Kurdistanî. Mirov dikarît bêjît ku ev berpirsyarî 
û erk sêalî ne:  ji alîyekê ve neteweyî ne, ji alîyekê din ve 
herêmî ne, ji alîyê sêyem ve navneteweyî ne.

 
I.Erk û berpirsyarîyên neteweyî
Piştî ku şerê sar, di dawîya qirnê borî de bi dawî hat, 

guhertinên mezin di cîhanê de çêbûn; aktorên siyasî yên 
nû afrîn, prensîpên nû yên bingehên diplomasî û ideolojîyê 
peyda dibin. Herwisan çemk û şêwazên nû  jibo îdarekirina 
siyasî, aborî û civakî  derdikevin holê.  Rojhilata Navîn pir 
dihête guhertin, hertişt serobinî  dibît û seng û hevkêşên 
nû  çêdibin. Di kevin de, herdem dewletên mezin xwastîne 
ku vê herêmê bikene parçeyek ji fezaya nifûza xwe, niho jî 
wisan ye û di dahatîyê de jî dê herwisan bît. Herwekî me 
li jorê diyar kir, dewlet  jibo parastina berjewendîyên xwe 
digel dewletên din tifaq û hevkarîyan çê dikin, arîşeyên di 
nav xwe de çareser dikin. Herwisan dema tehdîdeka derekî 
li ser dewletekê peyda bibît, partîyên siyasî nakokîyên 
hundrî didanin alîyekî û bi hev re li dijî wan tehdîdan 
dixebitin. Evro kurd li her parçeyekê welatê xwe, tekoşîna 
manûnemanê didin, gelo ma hewcehîya partîyên kurdan bi 
tifaqê û bi hevbendîyê ji ya dewletan zêdetir nine?  Eger 
dewletan jibo parastina berjewendîyan, pêwîstî  bi tifaq û 
bi hevbendîyan hebît, kurdan jî jibo parasina hebûna  xwe 
pêwistî bi tifaq û aştîya navxweyî heye.  

 
II. Erka duyemî  peywendîdar e bi Rojhilata navîn ve
Di van guhertinên di cîhanê û Rojhilata Navîn de, 

pêdivîya kurd li welatê xwe azad bin û bibin  aktorekê 
siyasî yê nû di hevsengên herêmê de. Li Rojhilata Navîn 
ji her gelî bêhtir kurd jibo mafên bineretî yên mirovî yên 
xwe têkoşîne. Azadîya gelê kurd, di heman dem de rê li 
ber azadî û demokratîzekirina Rojhilata Navîn vediket. 
Kêmîneyên Rojhilata Navîn dê hemî bi bedîhatina mafên 
gelê kurd sûdmend bin. Zêdebarî vê çendê edaletperwerî 
û aştî li herêmê dihête dabîn kirin.   Di vê hevtenvê de 
Kurdistana Başûr nimûneyeka berçav afrandiye. Gelê 
kurd di encama tekoşîneka mezin de ku bi enfal, komkujî 
û wêrankirina Kurdistanê re hemkat bû, şîya azadîya xwe 
bi dest ve bihînit. Bi saya vê tekoşînê, hemû pêkhateyên 
Kurdistanê fayde dîtin û mafên siyasî, aborî û çandî bo wan 
jî misoger bûn. Lê mixabin, jiber arîşeyên nanxweyî  ev 
destkeftên heyîn jî, dikarin bikevin di  xeterê de .  Hevsen-
gek vê gavê hatîye afrandin, ku ta radeyekê mafê gelê kurd 
têde parastî ye, lê eger ev hevsengên navneteweyî têk biçin, 
dewletên herêm dê heman rêbaza çewsandinê lihember 
gelê kurd bide pêşîya xwe. Ji lewre, tifaq û hevbendîya 
di nav hêzên siyasîyên kurdistanî de, zerûreteka tarîxî û 
erkeka nîştimanî ye. 

III. Erk û berpirsyarîyên navneteweyî.
Hêzên kurd bûyîne aktorên leşkerî yên giring li dijî 

terora navnetewîya DAIŞ û rêxistinên din yên bi navê îs-
lamê terorê dikin. Ev şerê ku tûşî wê bûne, ne tenê di hêla 
beqaya kurdan de, lê herwiha jibo parastina cîhana ji tero-
ra bi nav îslamî heyatî ye û wisan xuya ye dê demeka dirêj 
bikêşît. Jiber hindê heger hêzên siyasî yên kurd hevgirtî 
tev negerin; evca çi siyasî çi eskerî, destkeftên kurdan de 
hertim di bin xeterê de bimînit. Yekîtîya Kurdan tekoşîna 
wan xurt diket. Hindî ku ev tekoşîn xurtir bibît  can û malê 
xelkên sivîl, li Kurdistanê, li Ewropa, li Amrîka, li Rojhela-
ta navîn  û li gelek welatên din jî  dê çêtir bihêne parastin. 
Jiber vî sebebî, yekîtîya hêzên siyasîyên Kurdistanî û aştîya 
navxweyî, ne bes erkek û berpirsyarîyek neteweyî ye, lê di 
heman dem de dibite erk û berpirsyarîyek navneteweyî jî.    

Civaka navnetewî vê rastîyê dizanît û  qebul dikin,  
jiber vê yekê hariîkarîyên leşkerî, siyasî û dîplomasî didine  
kurdan. Em di bînin heyet li pey heyetan seradana  Kur-
distanê dikin, digel serokê Kurdistanê û rêveberên  kurd 
dicivin. Serokê Fransa, François Holland, roja yekemîn ya 
sala nû (2017) li welatê xwe, di nav xelkê xwe de  derbaz 
kir, lê roja duyem, digel serok Barzanî li Hewlêrê û li ser 
enîya cengî ku Pêşmerge li dijî Daeşê dikin derbaz kir.  
Ev jî destkeftên dîplomatîk yên kurdistanê ne, ku divêt bi 
yekrêzîya kurdan bixwe bihête parastin. 

Di dawîyê de, divêt diyar bikim, ku aştîya navxweyî 
li Kurdistanê maf û azadîyê, belkî serxwebûnê jî, bihînit. 
Serwerî jibo kurdan dê şansekî jî bide aştî ya tenahîya 
Rojhilata navîn. 

MUSA KAVAL

Yekrêziya navmala 
kurdan ne bes 

zarûreteka neteweyî ye
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S ala 2017an heftê sal bi ser 
damezrandina Komara 
Kurdistanê re derbas 
dibe. Bi rexma gelek 

nivîsar, gotar û kitêban, dîsan 
gelek alîyên Komarê bi temamî 
neketine bin tîrêjên ronahîyê, 
jiber ku dewleta Îranê belgeyên 
liser Komarê eşkere nake û liba 
xwe parastî hîştîne. 

Vekolîn û twêjîn liser Komara 
Kurdistanê ji alîyê gelên ne-
kurd ên cîran jî hatine nivîsîn û 
mijara serekî ya van vekolînan 
rexnekirina wê bûye. Rexneya 
serekî ya wan di qalibê pirsekê de 
dihête teşe giritin: Gelo Komara 
Kurdistanê berhema hizreka 
xwemalî ye yan destkefta welatên 
din yan welatên cîran ên Îranê 
ye? Jibo bersiva vê pirsê divêt 
em hindekê li paşxanê dîrokî ya 
tevgera neteweyî kurd li Rojhilatê 
binêrin. 

Rewşenbîrîya Rojhilatê di du 
deheyên berî damezrandina 
Komara Kurdistanê de

Mewdayê di navbera damez-
randina Komara Kurdistanê û 
Şorişa Simko li devera Urmiyê 
kêmtir ji bîst salan e, ango heger 
em roja terorkirina Simkoyî di 21 
tîrmeha 1930an de bi dawîhatina 
şorişa wî hesab bikin, heta da-
mezrandina Komara Kurdistanê 
li Mehabadê di 22 çileyê paşîna 
1946ê kêmtirî 16 salan derbas 
bûbû. 

Jibo ku paşxana siyasî û re-
wşenbîrî ya Komarê bêhtir diyar 
bibe, pêdivî ye, ez amajeyekê 
li nivîsên kurdî bikim ku di 
serdema Riza Şahê Pehlewî û di 
qonaxa navbera şorişa Simkoyî 
heta damezrandina Komarê belav 
bûne, bikim .

Di rojnameya Kurd, ku ziman-
halê rêveberîya Simkoyî li devera 
Urmiyê bû, di rexê çepê rûpela 
yekê ya rojnameyê di bin navê 
sernivîserî de hatiye: meqalatê 
ku menfeeta kurdan têda ye, 
werdigire. Herwiha di nîveka 
rûpelê berî destpêka sernivîsê 
nivîsîye: kurdek dinivîse jibo 
hemû kurdan. 

Hema ev du risteyên rojnameyê 
û siyaseta giştî ya rêveberîya 
wê tevî siyaseta desthilatdarîya 
Simkoyî bidîn ber çavan jibo me 
eşkere dibe, ku gelê Rojhilatê 
Kurdistanê pir berî hatina Artêşa 
Sor bo Îranê, xwe wekî netew-
eyekî pênase kirîye û bawerî bi 
berjewendîyên berz ên neteweyî  
hebûne. 

Bilî xalên amajekirî, di serdema 
Riza Şahê Pehlewî û di qonaxa di 
navbera herdu şorişan de Seyfî 
Qazî, yek ji rewşenbîrên nîşti-
manperwer ên kurd di helbesteka 
xwe bi navê Kurdîne ta key ême 
le kêwan mîsalî dêw (kurdino, 
heta kengê em li çiyayan wekî 
dêwan [bin]) de bi raşikawî berê 
xwe daye civaka Kurdistanê û jê 
daxwaz kirîye, ku jibo damezran-
dina desthilata kurdî têbikoşin û 
diyar dike: 

Jêrdestî û îtaetî bêgane ta be key 
Şerm e lebo me hênde jiyan bê 

nîşan û nêw 
Seyfî Qazî kurdan bo bidest-

veanîna desthilata siyasî û bîra 
neteweyî han dide û dibêje: 

Bo çiman e maľ û ser ke leser 
serwerî neçê

Kurd nabê qet bitirsê le zîndan û 

dar û çêw
Pê heľgirin bigeynê, ke şerr, bo 

me şaî ye
Dest têk girin, dreng e, cihêlane 

biçne nêw
Çun dujmin legeľ yek û bê ders 

û mers in
Rawû denên be carê, le hewrazê 

bo nişêw
Ew jînî bew rezalete bo çîte 

çawekem
Bipisêyn le rêy necatî Weten ba 

be nêr û mêw
Serçûnî text, roynî serdarî 

pêdewê
Xoşîme bew şehadetî şêxan e 

nêw be nêw   
Heger em li deqên mayî yên 

her du qonaxên şorişên devera 
Urmiyê û damezrandina Komara 
Kurdistanê wekî hêmayekê 
rewşenbîrîya kurdî binêrin, jibo 
me diyar dibe, ku di vê navberê 
de daxwaza mafê neteweyî û dax-
wazên desthilata siyasî berdewam 
hatine derbirrîn. 

Ev deqana diselmînin ku berî 
Komarê bîra neteweyî, bîra 
hukimdarî û desthilata siyasî ya 
kurdî pir kûr bû û ya ku sebebê 
damezrandina Komarê ev bîra bû 
ne hatina Artêşa Sor. 

Hewlên dewleta navendî bo 
rûbirûbûna bîra neteweyî ya 
civaka kurdistanî

Desthilatdarên Îranê di ser-
dema Riza Şahê Pehlewî de bi 
çend awayan hewl dan pêşîya 
hizra neteweyî di nav kurdan de 
bigirin. Beşek ji van helmetan 
arasteyî nav Kurdistanê bixwe 
bûye, bi vî teherî ku hewl dan kes-
ên ku hilgirê vê hizrê bûn ji nav 
bibin û bi vî teherî pêşî li geşeki-
rina wê bikin. Beşa din ya vê 
helmetê di astê herêmî de bû, ku 
dewleta navendî bi rêya girêdana 
peyman û rêkeftinan lê gerîya 
pêşî li serhildana vê hizrê di nav 
kudan de bike. Bi vê mebestê du 
peymanên gring hatine bestin, ku 
yek Peymana Seidabadê û ya din 
Peymana Ittihadê bû. 

Peymana Seidabadê
Ev peyman di 8ê tîrmeha 

1937an de li koşka Seidabada 
Tehranê di navbera Îran, Tirkiye, 
Efxanistan û Iraqê de hate vajo 
kirin. Ev peyman ji deh xalan 
pêk hatîye, ku xala heftan wiha 
pêde diçe: “dewletên hevpeyman 
lihember hev berpirsyar in, ku 
liser sînoran rê li avabûna rêx-
istinên çekdarî û çalakîyên wan 
bigirin, ku niyet hene nizam û 
damûdezgehên niha ji nav bibin û 
tenahîya axa welatên hevpeyman 
têk bidin yan tenanet arman-
ca wan rûxandina hikûmetên 
hevpeyman in.”  

 Di vir de eşkere dibe, ku 
armanca vê xalê berengarbûna 
xebatên rêxistinî yên kurdan li 
navçeyên sînorî bûye û rejîma Pe-
hlewî hewl dide tevgerên rizgarîx-
waz bi alîkarîya cîranan mehar 
bike yan wan ji nav bibe. 

1) Zimanê kurdî di serdema Riza 
Şahê Pehlewî de qedexe bû. Heger 
kesek di serdema wî de bi nivîsîn û 
xwandina kurdî rabûbe, tenê piştî 
rûxana rejîma wî diyar bûye. 

2)Azadî, serbexoyî û gewreyî dawa 
biken be ziman û didan û lêw – Jiyan 
û şêirên Seyfulqudatê Qaî (1874-
1945)

3)  http://www.irdc.ir/FA/con-
tent/13252/default.aspx

Komara Kurdistanê; 

Azadî û serxwebûn 
û mezinahî
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Hewla duyem ya dewleta 
Îranê bo berengarbûna hizra 
neteweyî li Kurdistanê Pey-
mana Ittihad e, ku di roja 29 
tîrmeha 1942an di navbera 
Sovyet, Brîtanya û Îranê de 
hate vajo kirin. Neh madeyên 
vê peymanê hene, ku di xala 
yekem de her du welatên 
Sovyet û Brîtanyayê soz 
didin yekparçeyîya axa Îranê 
biparêzin .

Di maweyê navbera her 
du desthilatên Pehlewî di 
navbera şorişa Simko heta 
Komara Mehabadê gelek 
rewşenbîr û kesayetîyên 
nîştimanperwer yên kurd 
terkîdiyar bûn û berê xwe 
dane surgunê, ji wan Mihe-
med Turcanîzade, sernivîser 
rojnameya Kurd û Mela 
Ehmedê, Heme Reşîd Xanê 
Bane û bi dehan kesên din 
bûn. Beşeka din ji rewşen-
bîrên neteweperwer ên kurd, 
ku dewlet lê şikber bû renge 
roleka wan di serkêşîya tev-
gerina hebe, hatine desteser 
kirin. Reşîd Xanê Erdelan 
li Sineyê, Inayetullah Hida-
yetîyê Paweyî li Hewramê û 
Salar Cewanmerî Qazî li nav-
çeya Mukrîyanê hatine girtin 
û çend kesên din yekser bi 
sûîqestê hatin kuştin; Xurşîd 
Xanê Herkî yek ji kesên nav-
dar bû ku bi sûîqestê hate 
şehîd kirin.  

Kesayetîyên kurd, ku di 
serdema Pehlewîyê Yekem, 
ango Riza Şah de hatin 
desteser kirin, rêjeya wan 
digihîje 110 kesan, ku di 11 
çileyê paşîna 1933an de bi 
planeka pêşdariştî û di he-
man demê de hatin girtin û 
heta sala 1941an, ku Artêşa 
Îranê bi dagîrkirina Hêzên 
Hevpeyman hat şkandin, di 
girtîgehên şahenşahî de man 
û çend kes ji wan di zîndanan 
de canê xwe ji dest dan. 

Ev diselmîne, ku Komara 
Kurdistanê berdewamîya şo-
rişa Simko û xebat û têkoşî-
na serdema piştî wî bûye. Bi 
rexma siyaseta çewsandin 
û serkutkirinê û tenanet 
jinavbirina kesayetîyên 
neteweperwer, Dewleta 
Şahenşahîya Îranê nekarî 
hizra nîştimanperwerî di nav 
kurdên Rojhilatê de vemirîne. 

Belgeyên kurdistanî yên 
qonaxa Komarê

Navçeya Mehabadê ku 
navenda damezrandina 
Komara Kurdistanê bû, piştî 
rûdanên 25 tebaxa 1941an 
û dagîrkirina Îranê ji aliyê 
hêzên hevpeyman ve wekî 
navçeya di bin desthilata 
dewleta navendî ya Îranê de 
ma. Îran tenê ji bakur û başûr 
ve hatibû dagîr kirin û dew-
letên hevpeyman nedixwas-
tin li Îranê alozî derkeve û 
ne di berjewendîyên wan 

de bû, ku gelên bindest ên li 
Îranê çarenivîsa xwe bigirin 
destê xwe. Lawazîya dewleta 
navendî li navçeya Mehabadê 
rê da damezrandina Kome-
leya Jiyandinewey Kurd (J.K), 
ku endamên wê heft caran bi 
quranê liser şeş armancan 
sond xwarin, duyên destpêkê 
ev bûn: 

a.Xiyanetê bi neteweyê kurd 
nake

b.Jibo serbixweyîya Kurdis-
tanê têdikoşe  

Bawerîya dînî rastîyekê 
radixe ber çavan, ku J.K., ku 
paşê bingehê damezrandina 
Komarê danî, ne rêxistineka 
çep a girêdayî Sovyetê bû. 
Herwiha vê jî diyar dike, ku 
damezrênerên komeleyê 
dîn kiribûn xizmeta ne-
tewayetîyê. Komeleya J.K 
di çirîya paşîn a 1945an de 
navê xwe diguhere û dike 
Hizba Demokrata Kurdistanê. 
Hizba Demokrat di 6 çileyê 
pêşîna 1945an de kongreya 
xwe ya yekem li dar dixe û 
di vê kongreyê de destnîşan 
dike ku “di qonaxa niha dê 
mestirîn armanca hizbê ew 
e, ku di navê sînorên Îranê 
de, mafên gelê kurd biparêze 
û bi dabînkirina van mafan 
xebatê jibo otomomîya gelê 
kurd bike .

Belgeyeka gringtir gotara 
Qazî Mihemed e, ku di roja 
damezrandina Komarê di 
22 çileyê paşîna 1946an de 
dihêt xwandin: 

“Kurdistan pêgeha cog-
rafîka xwe heye; ku bêyî da-
birrîn, bêyî ku netewe û gelên 
din nav wan ji hev biçirîne, bi 
ser hev û pêkve têde niştecih 
in. Malikîyeta neteweyîya 
wan liser vê cografyayê heye; 
serpêhatî û sewabiqên dîrokî 
yên wan yek in û di vê dîrokê 
de şirîk in; xwedî dab û nerît, 
urf û adetên neteweyî yên 
hevpar in, ku ti sedeme û 
hewadisekê nekarîye sistî-
yekê di bingehê milîyeta wan 
de peyda bike.”  

Hem belgeyên serdema 
Komarê, hem yên navbera 
herdu helmetên netewe-
perwerîyê li Rojhilatê û hem 
jî yên şorişa Simkoyî vê 
rastîyê radixin ber çavan, 
ku armanca berz a damez-
rêner û rêveberên Komara 
Kurdistanê bedîanîna û 
garantîkirina mafê neteweyî 
bûye. Belge herwiha diselmî-
nin, ku hizra damezrandina 
Komara Kurdistanê hizreka 
xwemalî ya kurdistanî bûye 
û tenanet bingehê tevgereka 
rizgarîxwaz ya neteweyî lipey 
xwe hîştîye ku heta serdema 
me jî didome. Piştî 71 salan 
rêbaza Komara Kurdistanê 
îro jî arasteya tevgerên 
nîştimanperwerên kurd diyar 
dike. 

Peymana Ittihadê

Heger em li deqên mayî 
yên her du qonaxên 
şorişên devera Urmiyê û 
damezrandina Komara 
Kurdistanê wekî hêmayekê 
rewşenbîrîya kurdî binêrin, 
jibo me diyar dibe, ku di 
vê navberê de daxwaza 
mafê neteweyî û daxwazên 
desthilata siyasî berdewam 
hatine derbirrîn. 
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D i havîna 2007an de ez 
li çîyayê Qendîlê bûm. 
Wê demê ez apocîyekê 
ciwan, sert û sergerm 

bûm. Min ji hevalên xwe yên berê ku 
di nava PKK-PYDê de bûn xwast ez 
herim çîyayê Qandîlê da ez binerim 
ka di navbera 1997an û 2007an de çi 
guhertin di nava rêxistinê de çêbûye 
bibînim?!. Wê çaxê min hevpeyvîneka 
dirêj bi birêz M. Karayılan re çêkir 
û rojnama Al-hayat rûpeleka sax jê 
re veqetand û di roja 31/8/2007an 
de belav kir. Dema ez li Lolanê 
(Qendîlê) bûm konferansa kadroyên 
ragihandina PKKê li Ewropa, Tirkiye, 
Kurdistan û Iraqê dixebitin hebû. Ji 
min xwastin ez jî tevlî konferansê 
bibim, lê min qebûl nekir û min got; 
ez nehatime konferans “monferansan” 
beşdar bibim. Ez hatime hinek rewşê 
nas bikim.

Gelek serkirdeyên PKKê wekî 
Duran Kalkan, Mustafa Karasu, 
Ali Haydar Kaytan, Sakine Cansız, 
Rüstem Cudi, Abdurrahman Çadırcı, 
Bozan Tekin wekî din, min dîtin. Lê 
yê ku min pir mereq dikir wî bibînim 
û bi wî re biaxivim birêz Cemil Bayık 
bû. Baş xuya dikir ku saw û heybeta 
Bayik ji ya Karayılan bêhtir bû û yê 
rêxistinê ji pişt perdê ve bi rê ve dibe 
ne Karayılan, lê Bayik e. Min ji ber-
pirsê ewlekarîya Bayik, Harûnê tirk,  
xwast heval Cuma (Bayik) bibînim û 
bi wî re biaxivim. Camêr qebûl kir û 
hat civatê û ez û ew rû bi rû bi hev re 
ketin nava diyalogeka nêzî 3 saetan 
dirêj. Gelek kadroyên ragihandinê 
ji Ewropa û Tirkiye hatibûn li me 
guhdar dikirin. Hinek ji wan ta niha 
di nav medya PKKê dixebitin. Piştî ku 
Bayik hinek pirs liser rewşa Sûriyê û 
rêjîma Esed û liser rewşa Kurdistana 
Rojava kir û min bersivên wan pirsan 
dan, min xwast hinek pirsên nû ku 
ji Bayik ne hatine pirsîn bipirsim. 
Pirsên min jî kesayetî û derûnî bûn 
û li derdora naskirina Bayik bûn û di 
nava mal û gund de zarokekê çawan 

bû? Di dibistana seretayî de şagirtekê 
çawan bû? Ji çi hez dikir? Di zankoyê 
de xwandevanekê çawan bû? Têkilîya 
wî bi jinan re? Bayik û hezkirin? Gelo 
ticarî keçikên gund, dibistanê yan 
zanîngehê dilê wî nelivandin? Bayik 
û hiner û mûzîk..., û gelek pirsên din. 
Bayik pirsî; tu çima van pirsan dikî?! 
Min jî got: “Em detayên jiyana (serok) 
Apo nas dikin lê em te nas nakin? Tu jî 
serokê vê rêxistinê yî û barê liser milên 
te ji yê (s) Öcalan girantir e. Tu jî 
damezrênerê partîyê yî û piştî girtina 
serok û qutbûna Ferhad (Osman Oca-
lan), te hişt rêxistin liser pîyan bimîne 
û ji mafê me ye em te nasbikin.” 

Bayik bersivên balkêş dan ku nedi-
hatin zanîn. Bi rastî min dixwast vê 
“sendoqa reş” ku navê wê C. Bayik e ji 
hindir ve nas bikim û bidim naskirin. 
Piştî wê diyalogê, li ber guhê min ket 
ku Bayik ji pirsên min nerazî bû û bi 
guman li min û pirsên min dinerî. 

Di wê serdanê de Karayılan û Bayik 
ji min pirsîn; “te rewş çawan dît?” Min 
ji her duyan re got; “ Ez liser PKKê ji 
êrîşên artêş Tirkiyê natirsim, lê ez ji 
dogmatîzima di nava PKKê de ditir-
sim. Ji bilî vê jî, mixabin, we zimanê  
tirkî li van çîyan kirîye desthilatdar.”

Mebesta min ji vê bîranînê ew bû ku 
ez vê pirsê bikim; çawan ku Erdoğan 
dewleta kûr ya xwe danî şûna dewleta 
kûr ya kemalîstan, gelo Bayik jî dew-

leta kûr ya Öcalan rakir û ya xwe di 
hundirê PKK-KCKê de bi cih kirîye? 

Bêguman di hundirê PKKê de 
dewleta kûr ya Öcalan hebû. Kesên 
berê berpirsên payebilind di nava 
PKKê de bûn vê yekê baş dizanin, lê 
belkî newêrin bêjin. PKKê ne tenê di 
nava tevger û rêxistinên kurdan, lê di 
nav yên Rojhilata Navîn de jî yekemîn 
rêxistin e ku ewqas kuştin û “tesfiye” 
di nav de çêbûne. Û tawanbarkirin 
û kuştina kesên rikber “reqîb” yek ji 
alav û şêweyên rêvebirina PKKê yên 
Öcalan bû.

Tevlî ku Bayik ji damezrênerên 
PKKê bû û di kongreya yekem a sala 
1978an de beşdar bû, lê di sala 2004an 
de dema Osman Öcalan û hevalên wî 
ji PKKê veqetîyan, A. Öcalan nexwast 
Bayik bibe serokê rexistinê û Karayılan 
pêşniyaz kir. Jixwe Öcalan, tikes di 
hundirê PKKê de, wekî cîgir yan jî 
“zilamê dueym nedidît û rê nedida 
ku kesayetîyek derkeve û bikaribe 
cihê Öcalan dagire. Ango Öcalan, 
Karayılan hibijart û liser rêxistinê ferz 
kir. Ne tenê wisa jî, piştî ku Karayılan 
dema xwe 2 caran tijî kir (8 sal), dîsa 
Öcalan “pêşniyaz - biryar”a dirêjkirina 
dema serokatîya Karayılan da. 

Dema serokê PKKê li paytexeta 
Îtalya, Romayê bû, rojnamevanê 
frensî Chris Kuchera hevpeyvîneka 
berfreh bi Öcalan re çêkir û di kovara 

“Elwasat” yan heftane ku bi zimanê 
erebî li Londonê derdiket di roja 
15/1/1999an de belav kir, ango berî 
Öcalan bihêt girtin û revandin bi 
mehekê ev hevpeyvîn hat belav kirin. 
Di wê hevpeyvînê de Chris Kuchera ji 
Ocalan pirs dike; “Gelo Cemîl Bayik ta 
niha di rêxistinê de zilamê duwem e?” 
Öcalan bersiva dide û dibêje: “Li ba 
me hejmar nînin. tenê yê ku encaman 
bi dest dixe, mafê wî ye ku hejmareka 
wî hebe. Bayik di warê pratîk de bi 
ser neketîye. Min hinek şaştîyên wî li 
pêşîya her kesî eşkere kiribûn. Wekî 
mînak liser van şaştîyan; Bayik du 
caran di sala 1995an û 1997an de bi 
tena serê xwe, dest ji berpirsyarîyên 
xwe yên partîyê berda. Ev yek jî 
gelek xeterî û metirsîyên wê hebûn. 
Wê çaxê em di dilê Kurdistanê de li 
herêma Zapê bûn û 5 hezar şervanên 
me li himberî  50 hezar leşkerên tirk 
hebûn. Bayik gelek dilsoz e. Lê ew 
gelek takekesî tevdigere. Me biryarên 
wî (Bayik) bi kuştin û îdamkirin gelek 
berpirsên me yên leşkerî nepejirandin 
û qebûl nekirin. Rast e wan berpis-
yaran tawanên şer kiribûn, lê hinek 
rêbazên ji nû ve perwerdekirina wan 
hebûn ne ku em wan di cih de bikujin. 
Bayik didît ku gerek em şervanên xwe 
yên birîndar bikujin da ku bi birîndarî 
nekevin destên dijmin. Le me ev yeka 
qebûl ne kir.” 

Dewleta kûr ya 
Cemîl Bayik 
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Herçiqas di salên bu-
hurî de min kovar derxis-
tibin û berdewam di kovar 
û rojnameyên kurdî, tirkî û 
swêdî de nivîsîbin jî, lê ev 
demeka dirêj e min bi awa-
yekê peryodîk di ti kovar û 
rojnameyan de nenivîsîye. 
Loma, gava ji heftenameya 
BASê pêşniyaza ku ez ji heftê carekê di stûnekê 
binivîsim hat, bêyî ku ez zêde lê bifikirim min 
tavilê qebûl kir. Yek jê, ez di warê çapemenîyê 
de qîmeteka mezin didim gotina kurdî, ya din jî 
gava meydaneka ku ez bikaribim têde bi awayekê 
azad fikrên xwe bibêjim hebe kelecaneka taybetî 
dide min. 

Ez dê di vê stûnê de her hefte bi we re bim û 
liser mijarên cihê binivîsim. Dê carina liser rêwîtî-
yekê, carina liser kitêbekê, carina liser nivîskarekî 
û carina liser fîlmekê binivîsim. Bêguman dê 
carina jî behsa hin îdeolojîyan bikim û carina di 
cîhana felsefeyê de bilivim. Heta ji min bihêt ez bi 
xwe re dirust bim, da ku bi awayekê dirust derke-
vim hemberî we.  Ez dê bi girr û nefret nenivîsim. 
Ez dê ticarî bi riya nivîsên xwe tovê neyartîyê di 
navbera kurdan de nereşînim. Ez dê di bin tesîra 
hêz û îdeolojîyan de nenivîsim û dê nexwazim 
xwe bispêrim alîyekî da ku êrîşî alîyê din bikim. 
Heke ji min bihêt, ez dê bi nivîsên xwe alîyên 
dijberî hev nêzîkî hev bikim. Ez dê kurdî di ser ti 
zimanan re negirim, lê jiber bindestîya kurdî ez 
dê alîgirê kurdî bim. Ez dê kurdên ku bi zimanine 
din dinivîsin nericimînim, lê ez dê hewl bidim ku 
wan teşwîqî nivîsîna bi zarê kurdî bikim. Ez dê 
dijî kultur û zimanên ti miletên din ranebim, lê 
ez dê bixwazim ziman û kultura kurdî zincîrên 
dîlîtîyê bişikênin û xwe bigihînin dereceya ziman 
û kulturên dinyayê. Cihên ku xelk bi meşê diçinê, 
jiber derengmayîna kurdan, ez dê bixwazim kurd 
bi bazdanê biçinê. 

Nijadperestî helwêst û îdeolojîyeka pir xerab 
e; ez dê qet nijadperestîyê nekim, lê ez dê bixwa-
zim kurd bi ser xwe ve bihên daku bawerîya wan 
bi wan bihêt. Yên ku bawerîya wan bi wan dihêt, 
heke zêde di ser xwe re neçin, dikarin karên baş û 
mezin bikin. 

Ez dê di her nivîsê de bang nekim û nebêjim; 
kurdino, bibin yek! Ez dê nexwazim kurd hemî 
bibin yek, jiber ku di yekfikrîyê de demokrasî 
tune. Lê ez dê bixwazim kurdên jihevcihê ber bi 
hev werin û bikaribin bi hev re bixebitin. Ez dê 
nebêjim em brayên hev in, jiber ku herî pir bra 
birayî diêşîne, lê ez dê daxwaza dostanîyê bikim. 
Jiber xerabîya dîktatorîyê ez dê ticarî pesnê 
dîktatoran nedim. Ez dê carina balê bikişînim ser 
şelafên ku jibo berjewendîyên xwe şelafîya dîk-
tatoran dikin û êrîşî hemcinsên xwe dikin.  Digel 
ku ez zanim demokrasî ne sîstemeka zêde baş e, 
lê jiber ku sîstemeka jê baştir tune, ez dê hertim 
doza demokrasîyê bikim. Ez dê carinan rexneyan, 
carina jî gazinan bikin; lê rexneyên min dê ne 
xerabker bin, heta ji min bihêt ez dê rexneyên 
avaker bikim. Yanî ez dê darê ji kokê ve nebirim, 
lê ez dê bixwazim ber darê xweş bikim. Ez dê di 
gazinên xwe de hinekî têkevim kirasê Xanî û berê 
xwe bidim desthilatdarîyê da ew şaîr û nivîskaran 
ji bîr nekin û guh bidin şîret û pêşniyaz û derd 
û kulên wan. Gava ez vê bikim, ez dê edebiyatê 
pîroz nebînim û edebiyatvanan di çavên civatê de 
nekim pêxember. Gava ez dibêjim ez bi siyasetê 
re mijûl nabim, armanca min dê siyaseta rojane 
be. Ez dê bi helwêsta xwe nexwazim edebiyatva-
nan lihember siyasetvanan rakim. Lê ez dê vê di 
bîra edebiyatvan û siyasetvanan de bihînim; heke 
armanca siyasetvanan bidestxistina desthilatê 
be, divêt ya nivîskaran berevajîya wê be. Divêt 
nivîskar ji desthilatdaran bi mesafe bin daku ew 
bi rexne û pêşniyazên xwe bikin ku siyasetvan 
bi awayekê adiltir welêt bi rê ve bibin. Bi niyeta 
ku siyaseta me baştir û edebiyata me baştir bi rê 
ve biçin, ez dê bixwazim siyasetvan siyaseta xwe, 
edebiyatvan jî edebiyata xwe bikin.

Ez dê gelek caran bixwazim behsa azadîya 
fikrê bikim, ez behs nekim jî ez dê azadîya fikrê 
bingeh bigirim. Jiber ku azadîya takekesekî carina 
jibo min ji rizgarîya miletekî ku dahatîya wî ne 
diyar e gringtir e. Civateka ku ji ferdên azad pêk 
dihêt bi sihettir e. Ferdên nexweş nîşana nexweşî-
ya desthilatdarîyê ye, an jî civateka nexweş 
dihînin pê. Ez carina nexweşîyên civatê destnîşan 
bikim jî, ez dê nikaribim riyên çaraserîyê pêşkêş 
bikim û navên dermanên nexweşîyan bidim. Ez 
dê ticarî liser navê gel nepeyivim û îmanê li gel 
neçikînim. Hemî gotinên min dê ji kîsê min bin; 
xêra wan ya min, gunehên wan dê yên min bin. 
Heke we nivîseka min ya vê stûnê eciband bila 
pesnê we ji rojnameyê re be, lê ku we neeciband 
bila berê rexneyên we li min bin.  Dibe ku hin 
nivîsên min ligor dilê we bin, hin jî ne ligor dilê 
we bin. Hûn dê ji hinan hez bikin, ji hinan hez 
nekin. Dibe ku hûn ji hemûyan hez bikin, an jî ji 
yekî ji wan jî hez nekin. An jî hûn ji nivîsên min 
hez bikin, lê ji min hez nekin; belkî hûn ji min 
hez bikin, lê ji nivîsên min hez nekin. Wê tenê 
daxwazeka min ji we hebe, hemberî hev ne bi gir 
û nefret bin, dûrî neyartîya hev bin, hûn ji min û 
ji nivîsên min hez nekin jî, ji hev hez bikin. Ez dê 
her ji we hez bikim…

FIRAT CEWERÎ

Xwandevanên 
dilovan!

HOŞENG OSÊ
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D i 1931an de şahê 
Spanyayê Alfonsoyê 
XIIIemîn biryara 
hilbijartinan da bo ku 

hikûmetek bê avakirin. Qeyrana 
Mezin a aborî, 1929, kartêgerîyeka 
giran li welat kiribû û halê wan ne 
xweş bû. Di encama hilbijartinan 
de ji dêvla monarkîyê û dîktatorîya 
serbazî a ku ji 1923yan de Spanya 
bi rê ve dibir biryara komareka 
lîberal hat dayîn û şah Alfonso jî 
nefî (sirgûn) bû. Piştî wê hingê 
rikberîyeka siyasî li welat dest pê 
kir. Li alîyekî vê rikberîyê benda 
komarxwazan û li alîye dî jî benda 
nasyonalîstan bû. Komarxwazên ku 
karker, gundî, sendîka û sosyalîst li 
pişta wan bûn, bûn desthilat û gelek 
reform di avasazîya dewletê de 
kirin û herêmên Katalonya û Baskê 
rengekê xweserîyê bi dest anîn. Lê 
gotin û pêkanînên vê hikûmetê xem 
û fikar çê dikirin ji kesên xwazîya 
xwe bi halê berê dianîn û metirsî 
didîtin liser bawerî, nerît û kev-
neşopîya milletê Spanyol.

Darbeya leşkerî
Benda Nasyonalîstan piştgirîya 

xwe ji monarkîstan, maldaran, 
Kilîseya Katolîk û serbazên artêşê 
werdigirt. Ev bere wekî benda 
Mihafezekaran jî navbang bû. 
Xwedîyên erdan ên ku erdên wan ji 
wan hatibûn standin, kesên dîndar 
ên ku ji helwêsta lihember Kilîseyê 
nerazî bûn, endamên artêşê ên ku 
ji kartêkerîya çepgiran ditirsîyan, 
dilxwazên şah, Spanyolên ku 
geşedanên nû wekî ziyan û xete-
reyekê ji nerît û kevneşopîya xwe re 

didîtin ji hikûmeta Komarxwazan 
nerazî bûn. Ev jibo parastina “Xwe-
da, welat, malbat û pergalê” mil dan 
Franco. 18ê Tîrmeha sala 1936an 
artêşa Spanyayê bi amanca dar-
beyekê lihember hikûmeta Komarx-
wazan serî hilda. Ev hikûmeta nû 
di 1936an de bûbû desthilat, ji 
koalîsyoneka çepgir pêk dihat û 
tirsa artêşê ew bû ku ew bi xwe re 
şoreşa Marksîst bînin axa Spanyayê. 
General Francisco Francoyê ku 
dema vê hikûmetê dest bi kar kir bo 
Giravên Kanaryayê hat şandin, ji vir 
peyamek rê kir bo endamên artêşê 
ku lihember hikûmeta çepgir a 
komarxwazan raperrin (serî rakin). 
Ligor plangerîya leşkerî, biryar ew 
bû ku darbeya leşkerî pêşî li Fasê, 
18ê Tîrmehê, saet 5ê serê sibehê 
dest pê bike û 24 saet şûndetir liser 
axa Spanyayê dest pê bike. Amanc 
ew bû ku di van 24 saetan de Artêşa 
Afrîkayê  Fasê têxe dest û ji wir bi 
stolên hêzên deryavanîyê derbasî 
perravên Endulusa Spanyayê bibin. 

Darbe vediguhere serhildan û 
cengeka nebînayî

Evê hewildana leşkerî zûka li 
temamê Spanyayê belav bû . Gundî 
û karkeran lihember vê serîhildanê 
şer kir û darbe veguherî şerekê 
navxweyî li temamê Spanyayê. 
Franco karî Artêşa xwe ya Afrîkayê 
derbasî Spanyayê bike û di nava 
çend mehan de gelek deverên li 
navend û bakurê Spanyayê ku berê 
di destê hikûmeta Komarxwaz de 
bûn zeft bike. Çirîya paşîn Madrîd 
hat dorpêçkirin. Franco di 1937an 
de hêzên Nasyonalîst di bin navê 
Falange, partîya faşîst a Spanyayê, 
de civandin. Bereya Komarxwazan 
jî di nav xwe de wekî alîyên Ko-
munîst, Sosyalîst û Anarşîst parçe 
bûbû û bi qandî Nasyonalîstan 
ne bi rêk û pêk bû. Di Hezîrana 
1938an de hêzên nasyonalîstan xwe 
gihandin heta Behra Spî û xaka 
komarxwazan ji hev qut kirin. Piştî 
vê Franco êrîşeka mezin bir ser Kat-
alonyayê û di maweyeka kin de Bar-
celona ket. Pêşengên komarxwazan 
xwastin bo aştîyê guftûgoyan bikin 
lê Franco qebûl nekir. 28ê Adara 
1939an komarxwazan dawîya dawî 
Madrîd radest kir û şerê navxweyî 
bi dawî bû. Vî şerê ku ji 1936an heta 
1939an dom kir milyonek kuştî li 
pişt xwe hişt û bû xedartirîn şerê 
dîroka Spanyayê. Francoyê ku di 
dema xwe de bûbû sertîp, serpel 
û serhengê herî ciwan di artêşa 
Spanyol de û di 33 salîya xwe de 
bûbû general, hingê bû serdarê nû ê 
vî welatî û heta dawîya temenê xwe, 
1975, Spanya di bin dîktatorîyeka 
leşkerî de bi rê ve bir. 
Dewletên biyanî li sengerên Şerê 

Navxweyî ê Spanyayê
Hikûmetên faşîst ên Elmanya û 

Îtalyayê pişta Nasyonalîstan girtin 
û bi hezaran leşker ji wan re şandin 
û gelek alîkarîyên çek û sîlehan 
bi wan re kirin. Herdu welatan jî 
nedixwast welatekê cîranê wan 
têkeve bin tesîra komunîzmê û bibe 
pêgeheka Yekîtîya Sovyetan. Lê li 
beramberî vê, eger hikûmeta rastgir 
bibûya desthilat ev ê bibûya şirîkekê 
girîng jibo herdu welatan. Teqrîben 
75.000 îtalyanî alî Nasyonalîstan 
şer kirin û Mussolînî biryar derxist 
ku heta Komarxwazan neşikînin û 
serkeftinê bi dest nexin tu îtaly-
anekî li Spanyayê nikare vegere 
Îtalya yê. Hejmara kesên elman ên 
ku di karûbarên cuda ên serbazî 
de alîkarîya Nasyonalîstan kirin 
jî digihaşt 15.000. Bombekirina 
Guernicayê, bajarekê piçûk ê Baskê,  
Nîsan 26, 1937, bû bûyera herî 
berçav a destêwerdana elmanan 
di şerê navxweyî yê Spanyayê de. 
Di berdêla alîkarîyên ku elman-
an bi Nasyonalîstan re kirin de 
divîya Franco dawîyê 160.000.000 
paûndên wî zemanî bidaya elma-
nan, lê elmanan ji dêvla pereyan 
madenên şer ji Franco xwastin. Bo 
êrîşeka mezin a dawî pêdîvîya Fran-
co bi alîkarîya elmanan hebû lewma 
di dawîyê de Franco neçar ma qebûl 
bike pênc kanên madenê bide elma-
nan ku elmanan ê di Şerê Cîhanê ê 
Duyem de bi van madenan ji xwe re 
makîneyên şerî çê bikirana. 

Bereya Komarxwazan jî alîkarî ji 
Yekîtîya Sovyetan werdigirt lê ev 
ne ewqas zêde bû. Stalîn bi qandî 
Hîtler û Mussolînî xwe nedida vî 
şerî, tenê têra ku şer bidomînin çek 
dişandin ji vê bereyê re, jiber ku 
qîma wî hew bi vê dihat ku Elmanya 
li wir were mijûlkirin û berê xwe 
nede Ewropaya Rojhilat. 

Biryareka zor yan bêbiryarî: 
Destêwerdan an destnedan

Di vî şerê mezin ê pêşîya Şerê 
Cîhanê ê Duyem de du hêzên girîng 
hem şaş û hem bêdeng bûn. Fransa 
û Brîtanya. Herduyan jî nedixwast 
Spanya têkeve bin hukmê Nasyo-
nalîstan û bibin ji bend û bereya 
tifaqa faşîstan a Elmanya û Îtalya 
yê. Lê nedixwastin ku bikeve bin 
destê Komarxwazên di bin tesîra 
Sovyetan de jî jiber ku van wela-
tan komunîzmê wekî gefekê dîdît 
ji aştîya cîhanê re. Herdu welatan 
xwast bi avakirina Komîteyeka 
Destêneweradanê welatên Ewropî 
tevan daxilî rêkeftinekê bikin û 
derbaskirina alîkarîyên leşkerî ji 
wî şerî re asteng bikin. ‘Eynê mîna 
di Şerê Navxweyî yê Sûrî de, livir jî 
cîhana navdewletî ji hev cuda bû û 
di warê piştevanîya hikûmetê yan 

serhildêran, naskirina serhildêran 
yan hikûmetê wekî muxatabê rewa 
(şer’î) de ne tenê ji hev qetîyan, 
hem carina dijberî hev hereket 
kirin, hem jiber nakokîyên navx-
we yan berjewendîyên xwe carê 
dilxwastinîyê jibo bereyeka dî kirin. 
Elmanya û Îtalyaya ku rexmî ber-
bendkirina Brîtanya û Fransayê heta 
ku xwast destê xwe di şerê vî welatî 
de da, bi hevkarîya di vî şerî de 
şirîkatîya xwe xurttir kirin. Hewil-
dana destnedanê ticarî bi ser neket 
û Elmanya û Îtalya piştevanîya 
Franco kir; lê ligel vê jî, Spanya ê 
bi van herdu dewletan re tevli Şerê 
Cîhanê ê Duyemîn nebû.

Alaya îdealan: Yekîneyên 
Navnetewî

Ji bilî dewletên li pişta vî şerî (ben-
da Elman-Îtalî û benda Sovyetî) 
û bereya Frensa û Brîtanya a ku 
hem li derve ma hem hewil da ku 
kes destê xwe tê wernede, alîyekê 
dî yî ji derve hebû ku li vê saheya 
şer cî digirt. Spanya bûbû qada 
şerî jibo bîr û bawerîyên sedsala 
bîstan ên wekî faşîzm, komunîzm 
û demokrasîyê. Hem kesên ku ji 
hikûmeta çepgir û pêkûtîyên wê ên 
liser Katolîkîyê nerazî bûn dixwas-
tin ji Îtalîya heta bi Swîsê werin tevli 
vî şerî bibin, hem kesên qîma wan 
nedihat ku faşîst li Spanyayê serdest 
bibin berê xwe didan Spanyayê. 
Şerê lihember faşîzmê bala gelek 
keç û xortan dikişand û ji Ewropayê 
heta bi Amerîkayê gelek kes hatin 
ku şerê nasyonalîstan bikin. Ev kes 
lihember rastgiran di bin sîwana 
Yekîneyên Navnetewî de kom 
bûbûn, hejmara wan di maweya 
şer de li ser hev gihaştibû heta 
32.000an. Di nav van de kesên ko-
munîst, sosyalîst, radîkal, anarşîst, 
hunermend û rewşenbîrên biyanî 
hebûn û di berevanîya Madrîdê de 
digel xelkê bajêr alîkarîyeka mezin 
kirin ku heta dawîya şer li ber xwe 
da. Hunermendên ku dilxwazê rast-
giran bûn, kesên mîna Ezra Pound, 
Gertrude Stein, Salvador Dali, J. 
R. Tolkien, piştevanîya xwe ya ji 
Franco re diyar kirin. 

Di gorranîya (kelegerma) şer de 
du navên girîng ên ku paşê ê di 
edebiyata cîhanê a sedsala bîstan de 
nav û deng bidana jî li wir amade 
bûn. Yek ji wan Ernest Hemingwayê 
amerîkî, ê dî jî George Orwellê 
brîtanî bû. Herdu jî ji welatên xwe 
derketibûn, herduyan jî rojname-
vanî dikir. Di jiyanê de tenê carekê, 
ew jî di salên 1940î de, li Parîsê dê 
li hev rast tên. Di karê nivîskarîyê 
yê ku pêşî bi rojnamevanîyê dest 
pê kirin de, stîleka sade werdigirin 
û mohra xwe li edebiyata sedsala 
bîstan dixin.

George Orwellê ku digot 
“Ez hatime lihember faşîzmê 
şer bikim,” çawa hat Kata-
lonyayê fahm kir ku ketîye 
nav tiştekê çiqas tevlihev. 
Li wir dît ku çend grubên 
xwedî armancên cuda û 
nakok piştevanîya Enîya 
Gel, hikûmeta komarxwaz, 
dikin. Orwellê ku ji leşkerên 
Spanyol ê di bereya xwe de 
dirêjtir bû bi guleya snipe-
rekî ji qirika xwe birîndar bû. 
Grûba ku Orwell di nav de bû 
paşê ji alî xeta komunîst ve 
wekî rêxistineka Trotskîst, 
dilxwazê faşîzmê û astenga 
li pêşîya dozê hat bi nav kirin 
û qedexe kirin. Endamên 
rêxistinê hatin girtin, ên ku 
karibûn xwe veşartin, Orwell 
û jina wî jî bi trênê revîrevî ji 
Spanyayê derketin. Orwellê 
ku ê ji rikberîya di navbera 
çepgiran de illetê wî biçûya û 
hêvî û xeyalên wî bişikesta-
na, serhatî û çavdêrîyên xwe 
ên li wir di kitêbeka bi navê 

Homage To Catalonia (1938)  
de weşandin.  Tiştên ku 
dîtin û jiyan, fikren wî gelekî 
guherandin û tesîreka mezin 
li avakirina du romanên wî 
yên girîng kirin: Çewlika 
Ajelan û Hezar û Nehsed û 
Heştê û Çar/1984. Çavdêrî 
û serborîyên wî yên li şerê 
Spanyayê rê da helwêsta wî 
ya lihember Stalînîzmê û ro-
mana xwe ya Çewlika Ajelan, 
1945, wekî çîrokeka alegorîk 
û satîrîk a li dijî Stalîn nivîsî. 
Romana wî Hezar û Nehsed 
û Heştê û Çar /1984, ku çar 
sal şûnde ê derketa, rexneya 
siyasî gavekê bi wirdetir bir. 
Ev kitêb bi rexneya xwe ya 
li civakên girtî û pergalên 
totalîter ên lepê wan liser 
tevahîya jiyana takekesan û 
şeydayê kontrol û birêvebi-
rinê, tîranîya Birayê Mezin ê 
ku kulta xwe ya serokatîyê 
liser her kesî ferz dike, dîs-
topyaya rewşenbîrekî li pey 
utopyayan çûbû vedibêje.

Hemingwey çû Spanyayê 
bo ku ji rojnameya amerîkî, 
Alliance, re peyamnêrîyê 
bike. Tevî ku gotegot hene 
ku Hemingway jî piştgirî-
ya komarxwazan dikir, 
peywendîya vî nivîskarî a bi 
Spanyayê re belkî jî herî pirr 
bi hezkirina wî ya ji şerrê 
conegayan û matadoran re 
di bîra xwandevanên wî de 
mabe.  Serpêhatî û çav-
dêrîyên wî yên dema şerê 
navxweyî ê Spanyayê bûn 
çavkanîya romana wî ya 
navdar For Whom the Bell 
Tolls (Zengil Jibo Kê Lê Dide). 
Di vê romanê de Hemingway 
çîroka xortekê amerîkî, Ro-
bert Jordan, vedibêje. Jordan 
di nav Yekîneyên Navnetewî 
de alî komarxwazan têdiko-
şe. Dilxwaz e, xwîngerm û 
îdealîst e, lê bi çavê serê xwe 
dibîne ku mirov çiqas hov 
dibe di şer de gava serekekê 
çepgiran komekê bi hinceta 
faşîstbûnê davêje nav du 
qorên gundîyan ku bi dar û 
keviran wan dipelêxin heta 
ku vana yeko yeko hemû xwe 

di kendalekê bilind de wer 
dikin û dimirin. Rû bi rûyî 
sistî û belavbûna komarxwa-
zan dibe gava diçe ferman-
darekê çepgiran hişyar bike 
lihember xetereyeka nasyo-
nalîstan a ku pîlana wan têk 
bibe û wan mahf bike, lê li 
wir guh lê naye kirin û tê ne-
çar hiştin. Di encama vê yekê 
de, bûyera stûna romanê, 
ango plana dînamîtkirin û 
hilweşandina pira ku artêşa 
nasyonalîstan tê re derbas 
bibe, naçe serî û bi wan 
de diteqe. Jordanê pisporê 
teqemenîyan, birîndar û şer-
peze, li hêvîya qedera xwe ya 
di destê faşîstan de dimîne 
di dawîya romanê de.  Bi vê 
romana ku nivîskar kes û bû-
yerên wê di kana şer de kişif 
kirin û ji wir derxistin, belkî jî 
Hemingway xwast ji dinyayê 
re bibêje ku zengil ne tenê 
jibo Spanyolan,lê jibo hemû 
cîhanê lêdide.

Pênc meh û çar roj şûn 
de zengilê jibo hemû cîhanê 
lêda û Şerê Cîhanê ê Du-
yemîn dest pê kir.

George Orwell

Ernest Hemigway

CIWANMERD 
KULEK

Şerê Navxweyî ê Spanyayê:
Meydana cengê bo 
bawerî, bîrdozî û xeyalan
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X wandevanên Basê 
renge bi hindek 
guhertinên zimanî 
di beşa kurmancî 

de hesiyabin. Ev guhertin hem 
di astê rêzimanî hem jî di astê 
fonolojîk de ne. Çavkanîya van 
guhertinan ne selîqe û zewqeka 
şexsî, lê bi amaje liser guhertinên 
diyakronîk (di nav demê de), 
di arasteya stanardîzekirina 
kurmancî de hindek hewl in, 
ku lê dixebite temsîla piranîya 
devokên kurmancî di zimanê 
nivîskî de diyar bike û herwiha 
formên arkaîk, ku hîn kara ne, 
biparêze. 

Di piranîya zimanên cîhanê de 
diyardeya dîglossîa (duzimanî) 
heye; yek zimanê nivîskî, ku 
zimanê standard liser bingehê wî 
hatiye kodîfiye kirin, û cûreyên 
axaftinê, ku herkes, ligor herêm 
û pêgeha civakî ya xwe, bi kar 
dihîne. Inglîzî, erebî û farsî ji 
wan zimanan e, ku mewdayê 
zimanê nivîskî û devkî di wan 
de zêde dûr e. Zimanê devkî yê 
inglîzî, evca devokên australî, 
amerîkî, brîtanî û hwd pir ji hev 
dûr in, lê di rastnivîsê de hemî 
awayên inglîzî kêmzêde wekî hev 
in. Erebî jî bi wî teherî, vary-
anteka standard bi navê fushe 
yan fesîh heye, lê devokên misrî, 
lubnanî, iraqî, xelîcî û mexribî 
hewqasî ji hev dûr in, ku carina 
nahên têgihîştîn. Farsîya nivîskî 
ya îro bi farsîya 1000 berî niha 
re zêde ne têvel e. Di dibistanên 
seretayî de şêirên Rûdekî dihêne 
xwandin, ku berî zêdetirî 1000 
salan hatine nivîsîn. Rêbaza 
nivîsînê gelek caran dîroka wer-
ara wî zimanî nîşan dide. Xaleka 
navendî ya zimanê nivîskî ew 
e, ku temsîla hemî varyantên 
devokî dike, lê di heman demî 
de ne yek ji wan devokan e jî. 
Heger evro her welatekê erebî 
varyanta herêmî ya xwe bi kar 
bihîne, dê çendîn cûreyên erebî 
çê bibin. 

Pirsgirêka me kurdan, bi 
taybet kurmancîaxêvan, bi çend 
egeran ve girêdayî ye, 1) alfabeya 
latînî ya kurdî fonografîk e, ango 
tu çawan binivîsî divêt wisa jî 
bixwînî. Di vir de pirsgirêkeka 
din çê dibe; her kurdek çawan 
kurdî bizane wisa dinivîse û ligor 
rêsayên fonografîka alfabeyê 
çend cûre û rêbazên nivîsîna 
kurdî derdikevin; herkes jî ya 
xwe rast dibîne. Ji lewre, niha 
nivîsîna kurdî li bakur û başûr 
(behdînî) her ku diçe ji hev dûr 
dikeve. 2) Kurmancî dîgrafîk 
e, ango bi du alfabeyên cuda 
dihête nivîsîn; ku ev jî, ligor 
taybetmendîyên alfabeyan, rê 
dide peydabûna du ortografîyên 

cuda. 3) Gelek caran kîtekirin 
û imlaya peyvan ligor zimanên 
ne-kurdî hatine tesbît kirin, ku 
ew ziman di hêla geneolojîyê de 
ji kurdî cuda û di hêla fonolojîk 
de pir dûrî kurdî ne. 4) Nebûn 
yan kêmbûna deqên nivîskî yên 
kevn bûye sedem ku werara 
fonolojîk û morfolojîk a kurdî 
bihête veşartin, di halê ku di 
zimanên din de di awayê nivîsînê 
de derdikeve, ka çi guhertin bi ser 
çarçoveyên morfolojîk û fonolojîk 
ên wî zimanî de hatine. Nuxteya 
hereketa guhertinên ortografîk ku 
di Basê de diyar dibin, parastina 
formên kevnar ên kurmancî ne. 
Mebest ji formên kevn, ne yên 
mirî ne. Heger formeka arkaîk hîn 
di devokeka kurmancî de jîvende 
be, bi bawerîya me divêt ew form 
bihête bikar anîn, yan na pêdivî 
nîne em bizivirîne ser formên 
mirî. Ji lewre ev reform birîtî ne 
ji çend beşan, beşa fonolojîk, ya 
morfolojîk û ya sîntaktîk. Di vê 
beşa nivîsarê de em dê liser çend 
têbînîyên fonolojîk rawest û di 
beşa duyem de zêdebarî amaje 
liser çend xalên din yên fonolojîk, 
em dê herwiha têbînîyên xwe liser 

reformên morfolojîk diyar bikin. 

Fonolojîk
1)Guşîya konsonantan (conso-
nant cluster) di serikê (onset) de

Berovajî zimanê tirkî û erebî 
û tenanet farsî, di serika peyvên 
kurdî de du heta sê konsonant 
dikarin bi hev re bihên. Lê di bin 
bandora tirkî de, hindek caran 
vokala /i/ dikeven navbera kon-
sonantên serikê de. Wekî [bra], 
ku dibe [bira]. Peyva [stran] dibe 
[stiran] yan tenanet [sitran]. Ji 
lewre me li ber e, ku ji virha em 
peyvên [giran], [bira], [giring], 
[biraştin], [şikestin] û hwd, bêyî 
/i/ di serikê de binivîsin. 

2)Dîftonga –we û –wa. 
Berovajî zanîna gelek ziman-

hezên kurd guşîya dengên xw- ne 
dîftong e. Dîftong ji nîv-vokalekê 
wekî /w/ yan /y/ û vokalekê /î/, 
/e/, /a/ pêk dihêt. Ango ya ku 
dîftong e, /we/, /we/, /wî/ ye, ne /
xw/. Di hindek devokên kurdî de 
dîftonga /wa/, piştî /x/ bûye /-we/. 
Lê gava ku mirov bi awayekê 
diyakronîk lê dinêre, derdikeve, 
ku ev dîftong di resenê xwe de /
wa/ ye, çawan ku di gelek devokên 
kurmancî jî hîn bi wî awayî dihête 
bi lêv kirin. Ji lewre, peyvên wekî 
[xwend] û [xwest] dê bi awayê 
[xwast] û [xwand] bihêne nivîsîn. 

3)Guhertina fonolojîk di rehê 
dema niha ya verba [hatin] de

Verba [hatin] du reh hene; rehê 
borî [hat] û rehê niha [hê] ye. Lê 
di hindek devokên kurmancî de 
rehê niha [hê] bi pêşgîra duratîv 
a [di-] re asîmîle dibe û dibe [tê]. 
Jibo ku şengistê vê verbê ne-
hête veşartin û herwiha jiber ku 
forma serekî ya wê hîn di hindek 

devokên kurmancî de zindî ye, 
me dîsan li ber e, ku forma kevn 
ango [hê] di dema niha de bi kar 
bihînin. Ango di şûna [tê] û [bê] 
de em dê [dihêt] û [bihêt] bi kar 
bihînin. 

4)Forma berawirdî [–tir] ya di 
adjektîva [mezin] de

Hema bêje di hemî devokên 
kurmancî de awayê berawirdî yê 
adjektîva mezin, dibe mestir. Lê di 
deqên nivîskî de, anegorî boçûne-
ka dêsmanger (strukturalîst) a 
Bloomfieldî, herkes wê formê 
wekî [mezintir] dinivîse. Teşeyê 
bineretî jibo vê peyvê [mes] e, 
çawan ku di gelek zimanên kevn 
ên îranî wekî avestayî û partî – her 
du zimanên herî nêzîkî kurdî – jî 
derbas dibin. Di avestayî de forma 
[mezent] heye, ku morfema [–
ent] qurmek e jibo ragihandina 
taybetmendîya kes yan tiştekî, 
ango mezent dihête wateya yê/
ya ku mezinahî heye. Bo mînak 
peyva berz, di wateya bilind de 
di kurdîya zazakî û soranî de 
heye. Di partî de jî ev peyv dibe 
burz. Gava ku morfema –end lê 
zêde dibe, ango kes yan tiştekê 
ku bilindahî hebe. Bi wî teherî di 
partî de peyva burzend, kesê ku 
taybetmendîya berzî/bilindiyê 
hebe. Peyva [burzend] di farsî de 
dibe [bulend] û kurdîya kurmancî 
bi wî awayî ji farsî deyn kiriye û 
wekî [bilind] bi lêv kiriye. Ji lewre, 
forma bingehî a [mezin] eger ji 
binetarê [mezent] a avestayî be, lê 
forma berawirdî ne di avestayî, ne 
di partî ne jî di kurdîya devkî ya 
îro de [mezintir], lê [mestir] e, bo 
mînak lê vê deqa partî binêrin: 

Partî: Bêj pettûd çar ej mesed-
eran… 

Kurmancî: Lê tehemul pêdivî ye 

ji mestiran
Ji lewre, forma berawirdî ya 

[mezin] dê bi tenê wekî [mestir] 
bihête nivîsîn. 

5)Dengê [–î] di dawîya peyvê de 
yan nivîsîna morfema [–î] û izafe

Di dawîya hindek peyvên 
kurdî de dengê [–î] heye, ku yan 
ev [–î] morfemeka dariştînî ye, 
bi alîkarîya wê gelek peyvên nû 
dihêne dariştin û tenanet polên 
xwe yên rêzimanî diguherin. Bo 
nimûne peyva [ciwan], ku ad-
jektîv e, bi zêdekirina [–î] dibe [ci-
wanî] ku navdêr e. Di ortografîyên 
kurmancî de gelek caran gava 
ku ev morfem berî izafeyê diyar 
dibe, wekî [–i] dihête nivîsîn. 
Jibo ku binetarê forma serekî ya 
peyvê nehêt guhertin, me tercîh 
daye, [–î]  tevî izafeyê wekî xwe 
bimîne, ango [awîya], ne [dawi-
ya]; [bedewîya], ne [bedewiya]; 
[xweşîya], ne [xweşiya] û hwd. 
Lê heger dîftonga [–iya], di peyvê 
bixwe de, bo mînak di [diyar], 
[siyaset], [diyanet] de hebe, ew 
nahête guhertin.  

6)Peyvên ku ji latînî dihêne 
deyn kirin bi giştî li bakur wekî 
bilêvkirina fransî û li başûr wekî 
bilêvkirina inglîzî dihêne 
nivîsîn, ku ev jî kêşeyeka 
din diafrîne. Di vir de 
tercîha me, heta ji 
me bihêt, dê paras-
tina resenê peyvan 
bi latînîya kevn 
be. Ango di şûna 
[setelayt] (bilêvkirina 
inglîzî li başûr), em 
dê bilêvkirina latînî ya 
[satelît] bi kar bihînin. Di 
şûna [cîn] (li başûr), [jên] 
(li rojhilat), em dê [gen] tercîh 

bikin. Di şûna [cîyostratîcî] 
(li başûr)  û [jeostratejî] em 
dê [geostratejî] bi kar bihînin. 
Adjektîvên latînî ku di fransî de 
hene, ligor zayendê paşgira [-ive] 
jibo mê û [-if] jibo nêr werdi-
girin. Ev peyv gava ku jibo tirkî 
hatine deynkirin ligor îmlaya ya 
nêr hatine bi kar anîn. Piranîya 
zimanên cîhanê ku ev peyv ji 
latînî deyn kirine, forma [-ive] 
bi kar dihînin, ji lewre tercîha 
me jî dê ev be, ango em dê di 
şûna [aktîf], [pasîf], [rolatif] de 
[aktîv], [passîv] û [relatîv] bi kar 
bihînin û hwd. 

7)Çawa, çewa, çewan, ça yan 
çawan

Gelek varyantên vî cînavên 
pirsyarî hene, lê gava ku mirov 
li varyantên kevn dinêre, forma 
bingehîna wê wekî [çawan] diyar 
dibe. Di hindek devokên serhedî 
de wekî [çan] dihête bi lêv kirin, 
ev jî radigihîne, ku dengê [-n] 
di dawîya wê de heye û hebûye. 
Jixwe di qonaxên kevn de diyar 
dibe, ku ev deng beşek ji resenê 
peyvê bûye. Li mînaka jêrê ya 
partî binêrin.

Partî ) Çawaxon ez o eşmah 
wajam. 

Kurmancî) Çawan ez bo we 
divêjim. 

Ji lewre, tercîha me dê çawan 
be. 

8)Morfema nerênîkirinê ya tu, 
ti, çu, çi

Ev nerênîkirin tenê di kurdîya 
kurmancî û zazakî de heye. Di 
ti zimanên din yên îranî de – çi 
niha û çi berê – nerênîkirineka 
wisa tune. Wisa xuya ye, ku ev 
nerênîkirin ji ermenî hatibe 
deyn kirin. Li nimûneyên jêrê 
binêrin: 

a)Yes çi-gîtem.
Ez ni-zanim.
b)Yes çi-yêm karox grêl. 
Ez ni-karim binivîsim. 

Di devokên behdînî û 
colemêrgî û herwiha kurdîya 
zazakî de nêzîkî orjînala wê ango 
wekî [çi] dihête bi lêv kirin. Di 
kurmancîya bakur de bi piranî 
wekî [tu] yan [ti] dihête bi lêv 
kirin. Tercîha me bilêvkirina 
[ti] ye, ku hem nêzîk ya orjînal 
e, hem jî bi sanahî dikare ji [tu] 
ya cînavê kesê duyem bihêt 
veqetandin. 

BEHROOZ 
SHOJAI

Çend reformên 
ortografîk di Basê de I

Mebest ji formên 
kevn, ne yên mirî 
ne. Heger forme-
ka arkaîk hîn di 
devokeka kurmancî 
de jîvende be, bi 
bawerîya me divêt 
ew form bihête bikar 
anîn, yan na pêdivî 
nîne em bizivirîne 
ser formên mirî.
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T arîxê kurdan de rojanê 
îstîsnayîyan ra yewe zî 
bêguman 22 çele 1946 
o. Seke êno zanayîş 

a rojê Rasteyê Çarçira yê Me-
habadî de awanbîyayîşê Komara 
Kurdîstanî fekê Serekkomar Qazî 
Muhemmedî ra êno îlan kerdene. 
Verê ez wazena vaja nameyê na 
dewlete hîna zaf sey Komara 
Kurdan ya Mehabadî vila bîyo la 
no namekerdiş xelet o. Raştê ci 
seke armaya dewlete de zî vîyare-
no “Komara Kurdîstanî” ya. Heyf 
ke eynî serre aşma kanûne de 
artêşa Îranî Mehabadî îşgal kerd 
û Serekkomar Qazî Muhemmed, 
Serekwezîr Haci Baba Şêx û Wezîrê 
Pawitişî Muhemmed Huseyîn Han 
Seyfî ancîya eynî ca de; Rasteyê 
Çarçira de ameyî darde kerdene. 
Bi no qayde komara kurdan a tewr 
verên a ke emrê xo tena yewendes 
aşmî ramitbî tarîx de, serekkomarê 
ma yo ebedî Qazî Muhemmed û di 
wezîrê ma zî zerrîya ma kurdan de 
cayê xo yê ebedîyî girewtî. Ma bi 
no wesîle înan bi hurmet û rehmet 
yad kenîme. Wa ruhê înan şad 
bibê.

 Semedo ke zemînê babeta 
ma teşkîl kerdêne ma bi kilmîye 
Komara Kurdîstanî ser o melumat 
da û bi no hawa dest bi nuşte kerd. 
Babeta nê nuşteyî yew opereto 
kurdkî yo ke rojanê bişerefan yê 
na komare de ameyo kay kerdene. 
Nameyê nê operetî Daykî Nîşti-
man o. (bi kirmanckî Dayîka 
Welat, bi tirkî Anavatan) Ez do 
verê ke derbazê nê operetî biba 
wazena yew xusus zelal bikera. Mi 
dî ke çimeyan derheqê tewirê nê 
kayî de sey opera, operet, tîyatro 

cîya-cîya termî ameyê xebitnayîş. 
Ez bi xo çarçewaya melumato ke 
mi derheqê muhtewaya nê kayî 
de wendo û lîteraturê tîyatroyî ra 
girêdaye termê ‘operet’î hîna rast 
vînena. Operetê Daykî Nîştîman 
tena tarîxê kurdan Kurdîstanê 
Rojhelatî/Komara Kurdîstanî de 
ney pêroyê tarîxê hunerê kurdan 
de cayêko muhîm gêno. No kay, 
operetê kurdan o yewin o. Hetta 
merdim eşkeno Daykî Nîştimanî 
warê operaya kurdan de zî kayo 
tewr verên bihesibno. Çunke seke 
ma zanê eslê çekuye (operet) îtaly-
ankî ya û êna manaya operaya qije/
şenike. Daykî Nîştîman 260 cayanê 
cîya-cîyayan yê Komara Kurdîstanî 
de ameyo kaykerdiş. Eke ma bîyarê 
xo vîr ke opera/operet sey kayêko 
bimuzîk yew tewirê tîyatroyî yo 
eşkenê vajê ke Tarîxê Kurdîstanî 
de kayêko tewr zedê ameyo kay 
kerdene, no kay o. Nika zî berîn 
ma çimeyê ke Daykî Nîştimanî 
ser o melumat danê, înan ra tayê 
zanayîşan bigîrê.

Wîllîam Aegleton*: 
Yew operaya kurdan
Adara 1945î de rêxistina Komelî 

ra yew grûbe yew kaye opera 
amade kerde. No kayêko winasî bî 
ke hem hetê babeta xo hem zî hetê 
tesîrê xo ra hetanî a roje yew em-
salê ey nêameybî dîyayîş. Nameyê 
na opera Dayîkê Nîştiman bî. Bi 
şîweya kurdkî ke mintiqaya Me-
habadî de ameyêne qisey kerdêne 
nusîyaybî û ameybî kay kerdêne.  
Mîsyonê aye yo neteweyî (milî) zî 
kurdperwerîye bîye: Welato dayîke 
tehluke de bî. No semed ra rîyê 
temaşekerdoxan bibî pirrê  hesiran. 
Qeydûbendî dîyaybî linganê welatê 
dayîke ra. Temaşekerdoxî zaf kewt-
bîy na rewşe ver û naye ra bi hêrs 
qîrrayêne.  Peynî de qehramanê 
welatê dayîke  seba ke aye raxelisnê 
erzîyayêne ver û aye  raxelisnayêne.  
Temaşekerdoxan bêhed çepikî 
cenîyayêne...

Kaybîyayîşê opera ra dima 
potansîyelêko neteweyî yo xurt 
vejîya ortê.  Çunke Dayîkê Nîşti-
man, kurdanê ke reya yewine tede 
temsîlbîyayîşê dejan û derdanê xo 
dîyêne ser o tesîrêko xorîn kerdbî. 

Hende ke salona opera gama 
ke no kay ameyêne kay kerdêne 
mendêne mabedanê ke zereyê ci de 
merasîmê dînî ameyene kerdêne. 
Pêroyê temaşekerdoxan hende binê 
tesîrê ey de mendêne û coş bîyêne. 
Senî ke tayê kesê ke tesîrê mer-
asîmanê dînî de manenê û dima 
ra daxilê ê dînî benê, zaf kesan bi 
tesîrê nê kayî hîşmendî qezenc 
kerdêne. Hûmara merdimanê 
winasîyan roj bi roje zêdîyayêne. 
Kay bi aşman dewam kerd û salone 
hertim pirre bîyêne

Opera aşma temmuze ya 1945î 
de, mintiqaya ke binê kontrolê 
Yewîya Sovyetan de bîye, uca 
bajarê Eşnevîye de zî ameye kay 
kerdêne. Kay tîya de zî eleqeyêdo 
pîl dî. La zabitê rûsî yê berpirsîyarî, 
semedo ke dişmanîya Îranî amey-
êne kerdêne beşêkê kayî protesto 
kerd û waşt ke herinda vateyê 
“hêzê  şerî yê hêrişkarî yê Îranî” de 
vateyo ke do nazîyan hedef bigîro 
bêro daxil kerdene. Demêkê kilmî 
ra dima rûsî,  semedo ke tekstê 
kayî de vurîyayîşî bêrê kerdene zaf 
xebitîyayî û waşt ke domananê ke 
welatê xo yê dayîke raxelisnayêne, 
kîşta înan de Yewîya Sovyetan zî 
bêra temsîl kerdene.

Goreyê yew cêrnotê  Cercîs 
Fetullahî ke  (açarnayoxê kitabê 
Aegletonî) ey kitab açarnayo erebkî 
mewzûyê opera no yo: Bi nameyê 
“Daykê Nîştiman” yew cinî hetê 
hîrê heydutan ra êna remnayêne. 
Badê ke qewimîyayîşê xirabî ênê 
sereyê aye ser, bi destê domananê 
xoyê egîdan êna raxelisnayêne. 
Goreyê Archî Rooseveltî**, gama 
ke konsolosê  dewleta Sovyetî yê 
Rizaîye û Serekê beşê propaganda 
yê teberî yê Azerbaycanî Mehabad 
de Merkezê Kulturî yê Sovyetan 
akerdêne, madeya tewr muhîme 
yê programê merasîmê akerdişî 
nawîyayîşê na opera bî.

  
Menaf Kerîmî***:  
Îlhamê Tekstê Operetî û Ebdula 
Nehrî 

Îlhamê tekste operetê  Daykî 
Nîştiman panc beyîtê şaîro 
namdar yê kurdan Evdirrehman 
Şerefkendî  (Hejar Mukrîyanî) 
yê. Nameyê na şîîra ey “Cûcelley 

Nîştiman” (Çûçikê Welatî) o. Keso 
ke rolê Daykî Nîştiman kay kerdo 
nameyê ey Ebdula Nehrî yo. 1981 
de dinyaya xo bedilnaya. Ûbeydu-
lah Eyûbyan û Sîrûs Hebîbî rolê 
domanan kay kerd.  Her diyîn zî ê 
wextan da-çarês serreyî bîyê. 

Seyîd Mihemedî bi nameyê 
“Nigahî Be Tarîxê Mihabad”î 
de fotografêkê Ebdulayê Nehrî 
weşanayo û derheqê ey de wina 
vato: “Ebdula Nehrî bi nameyê 
“Êvdilayê Şemzînî” ameyo nask-
erdiş. Operaya Daykî Nîştiman 
de wayîrê rolêkê serekeyî bî. No 
tîyatro aşma adare ya 1945î de 
Mehabad de ame pêşkêş kerdene. 
Weşîya vengê Nehrîyî her ca ra vila 
bîya.  Payîzê 1981î de şîyo rehmet.”

Seyîd Mihemed Semedî yew 
roportajê xo de wina vano “Ebdula 
Nehrî hetanî verê ke bimiro zî şar 
ci ra vatêne “Daykî Nîştiman” û bi 
no hawa venga ey dayene.

Derheqê Daykî Nîştimanî de 
çend melumatê bînî

Operetê Daykî Nîştiman o ke 
tarîxê hunerê kurdan de cayo xo 
hende muhîm o, çi heyf ke ewro 
melumatê ke derheqê ey de resayê 
ma kêmî yê. Qismê înan zî zelal 
nîyo. Ma do binê nê sernuşteyî 
de bi hawayo kilmekî tayêna 
melumatan bidê. Verê her çî, 
derheqê mudetê ey de melumat 
nêresayo ma. Aye ra ma nêzanê ke 
no temsîl çend deqa ya. Tena no 
eşkera yo ke panc perdeyê Daykî 
Nîştimanî estbîyê. Perdeyê Firişte, 
Peymana Se’dabadî, Daykî Nîşti-
man, Raxelisnîyayîşê Daykî Nîşti-
man û awankerdişê Komara Kurd-
istanî. Hîkayeya operetê zî bi no 
hawa yo: Firîştîyek qalê merdiman, 
welat û nîştimanî kena. Daykî 

Nîştiman bi qeyd û zincîrkerde 
ya. Azadî û xelasîye taleb kena. 
Domanê Daykî Nîştimanî hewarê 
aye ser o yenê. Dişmenî planê 
mexlub kerdene ramenê. Pêşmerge 
û terefdarê înan Daykî Nîştiman  
raxelisnenê. Kurdî resenê amancê 
xo û Komara Kurdîstanî ronenê. 

Kerîm Hussamî****: 
No kay warê tîyatroyê kurdan de 
gama yewin a   

Kerîm Hussamî, gama ke kitabê 
xo Kurdistan Demokrat Cum-
huriyeti (Komara Demokrate ya 
Kurdîstanî) de qalê nê tîyatroyî 
keno vano: “no heme Kurdîstan 
de gama verên a ke warê tîyatroyî 
de erzîyaya. Daykî Niştîman de 
sey babete parçebîyayîş û îşgal-
bîyayîşê Kurdîstanî û qetlîaman ser 
o yeno vindertiş. Daykî Niştîman 
bê nînan rayîrê raxelisyayîşî, vera 
îşgalê xerîban û zîncîra koletîye, 
rayîrê serewedaritişî û resayîşê ro 
xoserîye musneno şarê ma. 

Tarîxê Tîyatroyê Kurdistanî 
de opereto tewr verên bi nameyê 
Daykî Niştîmanî, 1945 de Me-
habad de ame kay kerdêne. Labelê 
Kurdîstanê Başûrî de operet 
serranê 1970an ra dima ame kay 
kerdene. Reya verêne zî 1974 
de televîzyon de ame nawnayîş. 
Nameyê operetî MEMO, yê nuş-
toxê ey zî Dr. Bedirxan Sîndî bî. 
Vengpêdayox Nureddîn Îbrahîm, 
rejîsorê ci zî Nasır Hesen bîyî.     

Hussamî derheqê Daykî 
Niştîmanî de wina vano: Beno 
ke tîyatroyê Dayîkî Niştîmanî de 
xeletî û kêmaneyî estbê labelê 
şertanê ê dewrî de zanayîş, pêserî 
û tecrubeyê şarê ma ancax hende 
erjan rê vetêne. Dew û bajaranê 

cîya-cîyayan yê Kurdîstanî ra 
merdimî bi hawayo komkî amey-
êne û temaşeyê tîyatroyî kerdêne. 
No kay hende xurt û tesîrîn bî 
ke temaşekerdoxî ge-ge dayêne 
huyayîş ge-ge zî dayêne bermayîş. 
Kaykerdoxan ra Nehrî bi kayker-
doxî û vengê xo temaşerkerdox-
an hîna zêde zerrîzîz kerdêne û 
rayîrê xoverdayîş û raxeslisyayîşî 
yê namdarî nîşanê înan dayêne. 
Goreyê vateyanê Husamîyî, Daykî 
Niştîman heme bajaranê Kurdis-
tanê Rojhelatî de pêşkêş bîyo.          

  
*Diplomato amerîkayij û nuştoxê 

Komara Mehabadî ya Kurdan 1946î yo.
*Nuştoxê nuşteyê Komara Mehabadî 

ke Rojnameyê Rojhelatê Mîyanênî de 
çap bîyo.

***Wezîrê Perwerdeyî (Kulturî) yê 
Komara Mehabadî 

****Îdarekeranê pîlan yê PDK/Îranî 
yê demî ra yew o.

Çimeyê ke ci ra ame îstîfade kerdene 
nê yê:

William Aegletan, Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti 1946, Çev: Mehmet 
Emin Bozarslan, 2. Baskı, Komkar 
Yayınları, Köln, 1989 [Nameyê nê ki-
tabî yo orjîn “The Kurdish Republic of 
1946” o la M. E. Bozarslanî açarnayîşê 
xo de sey nameyê kitabî  “Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti 1946” xebitnayo)

Dîroka Şanoya Kurdî, Amadekar: 
Çetoyê Zêdo û Yavuz Akkuzu, 
Weşanên Peywend, Stenbol, 2015

Mûhsîn Özdemîr, Şanoya Dayîka 
Niştiman & Koşka Miradan, Weşanên 
Na, Îzmîr, 2015

Doza Kurdistan, Haz: Selahaddin 
Uğur Işık, Avesta Yayınları, İstanbul, 
2014

Faxreddin, “İlk Kürt Opereti: 
Dayîkê Niştiman”, Kurdistan Press, 
Sayı.3, Ekim 1986, s. 11

Operetê kurdan o yewin: 
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Zinnar Sîlopî: 
Bi tesirê aye Mehabad de tezahuratêko milî yo ke heta nika nêameybî vînayêne hasil bîbî.

Daykî nîştiman

Zinnar Sîlopî (Qedrî 
Cemîlpaşa) ê wextan şino 
paytextê Komara Kurdistanî 
û Serokkomar Qazî Mu-
hemmed û îdarekaranê bî-
nan reyde yeno têhet. Xora 
kitabê xo Doza Kurdîstanî 
de behse detayanê zîyaretê 
xo û prosesê komare ra qal 
keno. Ma kitabê ey ra qismê 
ke girêdayîyê mewzûyê ma 
yê neql bikîme: “Nahîyeya 
Mehabadî ke bi seserran 
tede cuye sey bajarêkê 
sakînî berdewam kerdêne 
de, nê rojan sey merkezêko 
kurdperwer yo qelabalix, bi-
hereket û biheyecan asaynî. 
Yew opera ke bi nameyê 
‘Dayîka Niştîman’ ameyêne 

temsîl kerdêne, bi tesîrê aye 
bajarê Mehabadî  de teza-
huratêko milîyo ke heta nika 
nêameybî vînayêne hasil bîbî. 
Na opera de merhaleyanê 
Qiyamê Şêx Seîdî û zulmê 
ke dewletanê kolonyalîstan 
kurdan ser o kerdêne temsîl 
bîyêne. [Perdey 5. yê Daykî 
Nîştimanî de qalê xofeda-
kerdişê Şêx Ebdulqadîr, Şêx 
Seîd, Şêx Mehmudî ser o zî 
yeno vindertiş. Beno ke Qedrî 
Cemîlpaşa coka behsê Şêx 
Şeîdî keno. M.C.] 

Ewro ma rê ruhê 
Daykî Nistîmanî lazim o

Ganî xaseten dewrê Ko-
mara Mehabadî ser o zaf ci-

gêrayîşî bêrê kerdene. Çun-
ke tarîxê kurdan yê modernî 
de cayê na komare xorîn 
û muhîm o. Eke ma kurdî 
tena çarçewaya pêroyî de 
ney  hetanî heme îcraatanê 
na komare û fealîyetanê 
KOMELA yê verê ronîyayîşê 
komare ser o xebatan bikê 

bêguman faydeyê înan hem 
zelalkerdişê tarîxê mayê 
modernî rê beno hem zî ma 
eşkenê pêserî û tecrubeyanê 
kurdan yê ê demî neqlê ewro 
û ameye bikê. Bitaybetî Day-
kî Niştîman ma rê musneno 
ke bingeyê sîyasetê raxelis-
nîyayîşê kurdan feraseto milî 

yo. Xebate kulturî û hunerî 
eke bi perspektîfê neteweyî 
bêrê kerdene do bibê wesî-
leyê xurtbîyayîşê ruhê kur-
dperwerî û niştîman/welat-
perwerîye. Goreyê mi ewro 
ma rê ruhê Daykî Nîştîmanî 
lazim o. Şima vanê se? 

MUTLU CAN
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Î nternet, çekuya ke 
dinyaya sanal û bêsînore 
tarîf kena ya. Înter-
net, zîreet û senayî ra 

dima sey şorişê hîreyin o ke 
tarîxê dinya û merdimîye de 
bîyo sedemê averşîyayîşanê 
zaf pîlan qebul beno. Hende 
ke mefhumê globalîzayonî 
rasterast girêdayîye înternetî 
yo. Vatêyêko namdar o; “vanê 
dinya êdî bîya yew dewe” Tena 
no îfade bîle ma rê xorînîya 
fonksîyonê ey nîşan dano, 
ney? Healy înternetî ser o 
wina vano: “Prosesê têkilîyan 
viraştene û vilabîyayîşî yê 
medenîyetî ke bi asinrayîran 
(demiryolları) dest pêkerdo, 
înternet helqaya ey a peyên 
a.”Ancîya goreyê Posterî zî 
înternet tena wasitayê ko-
munîkasyonî nîyo, ey ra dotêr/
wetêr mekanêko komelkî yo. 
No mekan, awanbîyayîşê şeklê 
têkilîyanê komelkîyan ê newey-
an de wasita yo. 

Manuell Castellî,  kitabê xo 
The Internet Galaksy (Gal-
aksîyê Înternetî)  2001 de 
nuşto de nê cumleyî xebitnayê: 
“Înternet parçeyêko muhîm yê 
cuya/heyatê ma yo. Înternet 
ewro aktîvîteyê ke şebekeyê 
elektrîkî û motorê elektrîkî 
semedê komelê endustrîyî 
kenê, ê aktîveteyan seba 
komelê enformatîkî (bilişim) 
keno, çunke wezîfeyê înternetî 
hêzê zanayîşî pêroyê kozmosê 
merdimîye ra vila kerdene yo. 

Normal o ke her vurîyayîşo gird 
xo reyde mefhûmanê neweyan 
bîyaro rojevê ma merdiman. 
Çarçewaya înternetî de mefhû-
mo ke tewr verî yeno aqilê ma 
kulturê înternetî yo. Vikîpedîa 
ey wina tarîf kena: “Kultoro ke 
dewrê zanayîş û komunîkasyonî 
ra dima, cuya rojane de bi dest-
pêkê xebitnîyayîşê nê teknolojîyî 
vejîyo ortê yo.” 

Helbet merdim eşkeno în-
ternet, fonksîyonanê ey, tesîrê 
êyê pozîtîf û negatîfî ke cuya 
komelan ser o benê û mew-
zûyanê winasîyan ser o bi rîpe-
lan binuso. La seba ke bingeyê 
babeta nê nuşteyê ma yo ci ra 
hende behs kerdiş çime ma de 
bes o. Amancê ma esasî no yo ke 
ma hetê kirmanckî ra înternet 
û medyaya sosyale ser o vin-
derê.  Gelo înternet û medyaya 
sosyale de cayê kirmanckî çi yo? 
Muhtewaya keyepelan û ripelan 
de çi esto? Eke estbê xususîyetê 
înan ê muhîmî çi yê? Xulasa ma 
wazenê ke derheqê nînan de 

melumato pêroyî 
bidê şima. Ma do 
verê cû seba ke lehçeya 
ma kirmanckî û  bingeyê 
mewzûyê ma reyde eleqedar 
a yew xebere  bi kilmîye neql 
bikerê.

Beno ke gelek ziwanê ke înter-
net de nênê xebitnayîş çin bibê

Înterneto ke cuya merdiman 
de roj bir roje hîna zêde ca gêno 
de tena 348 ziwanî ênê xebitnay-
enê. Ziwanê ke tay/şenik yenê 
xebitnayenê tehluke de yê?

Platformanê sey google, 
wikîpedîa, facebook û twîtter 
ûêb. yê înternetî de xizmetî tena 
bi % 5ê ziwananê dinya dîyenê. 
Bi vatişêko bîn dinya de nêzdîyê 
7 hezar ziwanî estê û %95ê 
înan platformaaê înternetî de 
hîç nênê xebitnayene. Goreyê 

datayanê raporê Statistayî, 2012 
de hûmara ziwananê dinya 
teqrîben 8 hezarî bîye la mîyan 
ra wedarîyayîşê zafê ziwanan 
ver na hûmare 7 hezar û 102 
ginaya waro. Motorê cigêriyayîşî 
yo tewr gird yê dinya Google 
bi 348 hebê nê ziwanan xizmet 
keno. Xizmetê tercumekerdişî 
yê Google, programê Google 

Translate zî eşkeno 91 ziwanan 
ra açarnayîşan bikero. Ziwanê 
ke facebookî de yenê xebitnayîş, 
hûmara înan mîyanê 3 serran 
de 50 hebî bîye zêde û resaye 
120. Twîtter zî 7 hezar ziwan-
anê dinya ra tena 48 ziwanan 
xebitneno.       

Ziwannasî dîyar kenê ke yew 
ziwan teqrîben mîyanê 100 
serran de beno vîndî û şino. 
Ziwannaso macar András Kor-
nai, vîndîbîyayîşê yew ziwanî 
wina îzah keno: Verê verkan 
xebitnayoxê ê ziwanî sey tîcaretî 
wareyanê pratîkê xo zêdeyan 
de xebitnayîşê ziwanê xo terk 
kenê. Dima ra eleqeyê ciwanan 
ro ziwanî beno kêmî û demêk ra 
pey ey xo vîr ra kenê. Yew ziwan 
hetanî ke bi hawayo teknîkî 
bêro şuxulnayîş pay ra maneno. 
Destpekerdişê  waroginayîşê 
sewîyeya yê xebitnîyayîşê yew 
ziwanî û mergê xebitnayoxê/a 
peyênî/a ye/a ê ziwanî mîyan 
de demêko zaf derg esto. Labelê 
eke ciwanî (gencî) sey înternetî 
platforman de ziwan adapt-

eyê cuya (heyat) xo ya rojane 
nêkerê beno ke o demêk ra 
tepîya vîndî bibo û şoro. (çime: 
http://www.businessht.com.tr/
teknoloji/haber/1155128-in-
ternette-kullanilmayan-bir-
cok-dil-yok-olabilir)

Qasê her wareyê heyatî, 
platformanê sanalî de zî 
ziwanî xebitnayene muhîm 
o. Hela hela ke sey ziwanê 
ma yo ke tehlukeyê ci esto ke 
mîyan ra wedarîyo, keno ke xo 
polîtîkayanê asîmîlasyonîstan 
ra bişevekno (bipawo) rê . 
Helbet înternet û sehaya tekno-
lojî zî muhîm o la esas muhîm 
oyo ke ganî ma ziwanê xoyê 
dayîke keyeyê xo de bixebit-
nê; bi tirkî ney bi kirmanckî/
zazakî qisey bikê. Wendiş û 
nuştişê ey bimusê/bander bibê. 
Eke ma zanê xo hîna aver bêrê 
û na mana de derûdorê xo rê 
bibê nimûneyêk. Ma nika xo 
rê kurdkîya kirmanckî xo rê 
sey krîter bigîrê û înternetî ra 
biewnî.
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Înternet û Kirmanckî
PÊŞAR BEXTEWER

Keyepel, 2010 de awan bîyo û a 
serre ra nata weşanê xo rameno. 
Beşê  “DêrsimInfo kam o?” yê 
keyepelî ra nê melumatî dîyenê:

“DêrsimInfo, keyepelê kir-
manckî yo ke serra 2010 de kewt 
fealîyet û xizmetê xo atraktîfkerdiş, 
raverberdiş, geşkerdiş û vilaker-
dişê kirmanckî (zazakî) de tarîf 
keno. Aye ra teber DêrsimInfoyî 
xo rê hedef kerd ke zaffikirîye û 
zafrengîya komelê kurdan temsîl 
bikero

DêrsimInfo sîteyêda xoser a, bi 
qet partî, dîn ya îdeolojî ra îrtîbatê 
xo çin o. No keyepel keda çend ke-
sanê welatperweran a ke xizmetê 
ziwanê xo kenê. Her çî çarçewaya 
demokratîka lîberale de virazîno, 
polîtîkaya DêrsimInfoyî bi giranî 
ziwan û kultur ser o yo. Herçiqas 
ke tede kî muhtewaya sîyasîye 
yena dîyene, keyepel bi xo terefgirê 
vînayîşêde sîyasî nîyo. Îdarekerê 
DêrsimInfoyî xo kurd zanenê û 
kirmanckî (zazakî) sey parçeyê 
kurdkî, kirmancî (zazayî) kî sey 
aîdê şarê kurdî hesibnenê.

Polîtîkaya ziwanî de DêrsimInfo 

meylê standardê Grûba Xebata ya 
Vateyî ke 1996 ra bi nat kirmanckî 
ser o gureyena û naye de qaydeyê 
gramerî û rastnuştişê ziwanî tespît 
kena, esas gêno.

Bawerîya serek a nê keyepelî a 
ya ke kirmanckî her cayê heyatî de 
vila bo. No rayber ra gore viraştox û 
nuştoxê DêrsimInfoyî hemfikr ê ke 
însan besekeno weşîya xo biserû-
ber û seranser ziwanê xo yê dayîke 
de biramo. Seba naye DêrsimInfo 
xizmetê xo pêşkêşê wendoxanê xo 
keno û her kes dawet keno ke dest 
bido nê tesewurî ke mileto kirmanc 
desta dest duştê asîmîlasyonê 
ziwanê xo de bimano. Kirmanckî xo 
vîr ra nêbo.”

Keyepel de sey Xeberî ; aktuel, 
ekonomî, kultur, teknolojî, magazîn, 
spor, tarîx, weşîye nînan ra û nuş-
toxan ra, blog, muzîk, doku [manter] 
beşî ca gênê. Beşê vîdeoyan de 
fîlmê dokumanterî yê balkêşî ke bi 
kirmanckî vengpêdîyayê û bi kir-
manckî cêrnus îhtîva kenê ameyê 
weşanayenê. Keyepel qasê başîya 
dîzaynê xo bi muhtewaya xo ya 
dewlemende zî bale anceno.

Adresa keyepelî  wina ya: http://
dersiminfo.com/

Zazaki. Net: “Merdim bi reng û 
vengê xo rindek o”

Zazaki.net, keyepelê arşîvkerdiş, 
seveknayîş û geşkerdişê kirmanckî 
(kirdkî, zazakî, dimilkî) yo. Hetê şaîr 
û nuştox Roşan Lezgînî ra amade 
beno û serra 2009î ra nata weşanê 
xo bi hawayo biîstîqrar domneno.
Tedê sey xeberî, meqaleyî, hîka-
yeyî, şîîrî, fiqrayî, sanikî, fotografî, 
vîdeoyî, roportajî, bîyografî, nuştoxî, 
cografya, baxçeyê domanan, kitabî 
gelek beşî ca gênê. Nînan ra teber 
çekmeceyê Vateyî; Weşanxaneyê 
Vateyî, Grûba Xebate ya Vateyî, 
Kovara Vateyî û qismê sey Kita-
bxane 1, Kitabxane 2, Ferheng/
Rastnuştişî estê. Prensîbê taybetî 
yê keyepelî tede wina ameyê dîyar 
kerdene:

•Nuşteyê ke goreyê alfabeya 
standarde ya kurdkî nênusîyayê, 
yan goreyê îmla û rastnuştişê 
kirmanckî (zazakî) nênusîyayê, 
nêweşanayîş;

•Nuşte û xeberê ke teberê 
krîteranê umûmî yê nuştişî de 
nusîyayê, yan sewîyeya înan basîte 
bo, nêweşanayîş prensîbê Zazakî.
Net yê weşane yê.

Keyepel hetê dîzaynî û muhtewa 
ra dewlemend o. Wendoxî eşkenê 
bi sayeyê nê keyepelî fealîyet û we-
şananê kovara Şewçila, Rojnameyê 
Newepel û Weşanxaneyê Roşna ra 
zî agahdar bibê. Zazaki.net, eynî 
wext de bi lehçeya kurmanckî, tirkî 
û îngîlîz kî zî weşan keno.

Adresa keyepelî  wina ya: 
www.zazaki.net 

Keyepel, yew grûba çewlîgijan 
a ke Çewlîg de û verê cû ra dest bi 
xebatanê kirdkî (kirmanckî) kerdo, 
hetê endamanê aye ra 2011 de 
ameyo awankerdiş. Goreyê me-
lumato ke ma edîtorêkê keyepelî 
ra girewto, prensîbê kirdki. comî 
nê yê:

•Nuşteyê ke tede sîyasetê roja-
ne ser o yeno vindertiş nêweşanî-
yenê

•Keyepel kirmanckîya (kirdkîya) 
standardarte ke qaydeyê xo hetê 
Grûba Xebate ya Vateyî ra ameyê 
tespît kerdiş esas gêno.

•Xususen metnê folklorîkî yê 
mintiqaya Çewlîgî pawitene prensî-
bêkê keyepelî yo

Keyepel de sey xeberî, ziwan, 
tarîx, kultur, kitabxane û arşîvî ca 
gêne. Di beşê ke bala merdimî 
ancenê nê yê;  Rojnameye Zazakî 
ke mîyanê 2013 û 2014î de Çewlîg 
de çap biyêne, heme humarê ey 
bi versîyonê PDFî ca gênê. Yewna 
xususîyetê keyepelî no yo ke bi 
nameyê Rîsaleyê Nurî yew beşê 
xo esto.

Adresa keyepelî wina ya: 
http://www.kirdki.com/

kirmancki. com: 
“kultur-perwerde-rawe ”

       Keyepel serra 2009î de 
awan bîyo û a serre ra nata 
weşanê xo rameno.Wayîr, edîtor û 
redaktorê ey Çeko Kocadag o. No 
keyepel zî meylê Grûba Xebate ya 
Vateyî esas gêno. Mîsyonê keyepelî 
ziwan, kultur û folklor o aye ra tede 
nuşteyê sîyasîyî nêweşanîyenê. 
Çend beşê ke keyepelî de ca gênê 
nê yê: şanikî, çîrokî, destanî, şîîrî, 

lawikî, yarenî û meselokî, dosya, 
nuskarî, dersên kirmanckî, nameyê 
domanan, ferheng, kultur-huner û 
anatomî.

Keyepel, hetê malzemeyanê 
folklorîkî ra bi dewlemendîya xo 
û beşanê anatomîyê mordemî û 
gramerî bala merdimî anceno. 

Adresa keyepelî wina ya: 
http://www.kirmancki.com/

dimilki.net: “Starê ziwandê 
bewayerî” 

Keyepel, serra 2011î de hetê 
Bahrî Demîrî ra ameyo awan ker-
dene. Edîtorî û redaktorîya zî tede 
heme karê keyepelî hetê Demîrî ra 
yeno kerdene. Weşanê xo de xeta 
ziwan, kultur û folklorî esas gêno. 
Sey online ferheng, raştnûştene, 
îdyomê zazakî, qiseyê 
verênan, 

qiseye rojaney, deyr û kayê qeçe-
kan, helbestî, estanîkî gelek beşê 
xo estê. Keyepel sey prensîbêk 
her fekê her mintiqaya ke tede 
kirmanckî qisey beno ra nuşte û 
malzemeyanê folklorîkan qebul 
keno û weşaneno.

Adresa keyepelî wina ya: 
http://www.dimilki.net/

Medyaya Sosyale ra kirmanckî
Çend rîpelê kirmanckî ke face-

bookî ser ro fealîyet kenê nê yê: 
Vate, tena bi kirmankî/zazakî, Sa-
nikîstan, Zazakî (kirmanckî, kirdkî, 
dimilkî), vengê şîîranê ma, veng û 
reng, fîlmname, çekuyê ma, kurdê 
zazayî, zaza kültürünü yaşatma ve 
dayanışma, learn zazaki kurdish 
with english, luye, dimilkî caps, 
zazaca dersler ûêb.   

Not: Bê nînan çend hebî 
keyepelê xeberan estê ke 

kîşta kurmanckî, tîrkî û 
ziwananê bînan de bi 

kirmanckî zî weşan 
kenê. Çend keyepel 
û rîpelê kirmanckî 
ke alfebeya kurdkî 
esas nêgênê, ma 
bi zanayîş ca nêda 
înan.

DêrsimInfo: “Gerek kirmanckî her cayê heyatî de ca bigîro” Kirdki.com: “Xirbanê xo ra bigêrîn, şênayîyê şarî ra mêgerîn”

Platformanê sey 
google, wikîpedîa, 
facebook û twîtter 
ûêb. yê înternetî de 
xizmetî tena bi % 
5ê ziwananê dinya 
dîyenê. Bi vatişêko 
bîn dinya de nêzdîyê 
7 hezar ziwanî estê 
û %95ê înan platfor-
manê înternetî de hîç 
nênê xebitnayene.
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D i dîroka dengbêjîye 
de dema ku qala 
dengbêjan dikin, 

di serî de navê Evdalê Zeynikê 
dihêt bîra mirov. Ne berî wî ne 
jî piştî wî navê ti dengbêjî bi ser 
navê wî neketîye. Li seranserê 
Kurdistanê kurd hemû wî wekî 
mînaka dengbêjîyê, hosta û pîrên 
hemû dengbêjan dibînin û wisa 
nas dikin.

Dengbêjî di jîyana kurdan de, 
xwedîyê cîhekê pir girîng e. Çan-
da dengbêjîyê jibo kurdan dîrok, 
wêje û huner e. Dîrok û wêjeya 
nivîskî di nav miletê kurd de 
ku pir kême, bi deng û gotinên 
dengbêjan domîyaye û hetanî 
roja me hatîye û didome. Bi vê 
sedemê civaka kurdan qedir û 
qîmetê pir didine dengbêjên xwe.

Jibona nasandina Evdalê 
Zeynikê, helbet quncikekê 
rojnameyê têrê nake; çimkî jiyan 
û xebata Evdal mijara pirtûk û 
romanan e. Bi kurtî be jî, bona 
xwedavanên heftenamaya “BASê” 
dixwazim qala jiyan û xebatên 
Evdalê Zeynikê bikim û wî bidim 
nasandin.

Evdalê Zeynikê, li bajarê Agirî 
navçeya Dutaxê (Entab) gundê 
Cemalverdî di sedsala 19 da, 
teqrîben di sala 1800de ji dayîk 
bûye û piştî jiyaneka dûr û dirêj, 
di destpêka şerê cîhanê yê yekem 
de çûye ser dilovanîya xwe. Evdal 
di nav vê jîyana xwe ye dûr û 
dirêj de, gelek berhem afrandîne 
û ev berhem bi deng û awazên 
dengbêjên îroyîn jî dihên ziman. 
Bi vî awayî berhemên Evdal ji 
dengbêjên piştî wî re jî bûne 
sermayeyeka bêhempa.

Evdal hêj 3-4 salî bûye bavê 
wî koçî dunyaya din dike, diçe 
ser dilovanîya xwedê û ew sêwî 
dimîne. Evdal û dayîka xwe ya ci-
wan bi tenê dimînin. Navê dayîka 
Evdal Zeyneb e. Zeyneb jineka 
pir bedew û zîrek e, gelek zilam, 
axa û begê wê demê, dixwazin 
bi Zeynebê re bizewicin û dewa 
zewacê lê dikin. Lê Zeyneb wan 
daxwazan qebûl nake; dibêje “ 
ez dê di koza sêwîyê xwede bim, 
xwe bidim ser sêwîyê xwe mezin 
bikim. Hêvîdar im xaliqê alemê 
di dunya din de min bi rihma 
xwe şad bike”.

Zeyneb di nav xizanî û zelûlî 
û belengazîyê de xwe dide ser 
sêwîyê xwe, dixebite ji vira tîne 
ji wira tîne Evdal mezin dike. 
Jibona vê canfidatîya Zeynebê 

her kes jêre hezmekar û heyran 
dimînin û jê pir hiz dikin, çi îş 
û karê Zeynebê hebe der û cînar 
bi hev re alîkarîya wê dikin, 
jiber hizkirina  wê, jêra dibêjin 
“Zeynik.” Bi vî awayî Zeyneb êdî 
dibe Zeynik.

Berî ku zagona paşnav derkeve, 
mirov bi navê bav û bapîrên 
xwe dihatin nas 
kirin. Lê di nav 
civakên kurdan 
de hinekên ku 
zaroktîya xwe de 
sêwî diman an 
jî yê ku dayîka 
wan ji bavê wan 
di nav civakê de 
bandora wan zê-
detir bûna ji wan 
jinan re digotin 
“jina mêrane” bi 
navê dayîka xwe 
dihatin nas kirin. 
Wekî Evdalê 
Zeynikê. Evdal 
ku ji zaroktîya 
xwe de ji bavî de 
sewî maye bi dayîka xwe hatîye 
nas kirin û jêre gotine Evdalê 
Zeynikê.

Evdalê Zeynikê ku temenê wî 
dibe 7-8 salî, bi dengxweşbûn 
û hunermendîyê bal dikşînê 
ser xwe. Êdî; hêdî hêdî diçe di 
dîwanê axa, beg, mîr û hakiman 
de stranan dibêje û bi dengbêjan 
re dikeve lecan, roj bi roj di warê 
dengbejî û şairtîyê de pêşte diçe.

Evdal waxta ku dibe 14 salî 
navê wî li herêma serhedê 
belav dibe, li gundan li zoman, 
li zozanan û li bajaran hemû 
kes qala stran, miqam û dengê 
Evdalê Zeynikê dike; jiber ku bi 
deng, miqam û stranên xwe ji 
dengbêjên din cudatir e. Terzê 
wî bi awakî din bûye, ne şibîyaye 
dengbêjên din. Ew rewş balê 
dikşîne ser Evdal û zanayê wê 
demê pir girigîyê didinê, dizanin 
wê ji wî şair û dengbêjekê pir bi 
nav û deng derkeve.

Her kes dikevin di wê tatêlê 
de ku Evdal di wî temenê xwe yê 
sivik de ev miqam û teqil ji ku û 
çawan qefilandîye?  Evdal çawan 
delalîyê dilê dayîka xwe bûye, her 
wisa jî delalîyê dilê xelkê bûye 
jî. Îja ber vê sedemê  Zeynikê 
nehîştîye Evdal destê xwe bide 
reş û spî. Hemû siba zû radibe, 
carcaran taştê an dixwe an jî nax-
we berê xwe dide çil û çiyan, nav 
zozanan, devê çem û kanîyan. 
Derdor û cînar bi vê tatêlê, Evdal 
dişopînin de ka kuda diçe, li van 
derana çi dike? 

Bala xwe didinê; Evdal ku ava 
çem diherike guhê xwe dide 
dengê avê, ku ba dihêt li gîha, gul 
û sosinan dixe pêl bi pêl ser hev 
de werdigerîne dengê ku ji wan 
derdikevin guhe xwe dide wan 

dengan jî. Ew ajelên di nav avên 
çeman de, sibe, nîvro û êvaran 
ku dengê cuda cuda derdixin; 
civîkên liser hêlînên xwe ku 
dixine wîçe wîç, teyr û bazên li 
hewa ku difirin dengê ku derdix-
in, kêz û mûrîyên di nav gîhan 
de dixine lûvelûv, guhê dide 
dengê van hemûyan. Evdal ji wan 

dengan miqam û 
teqil û terzên nû 
diafrîne. 

Mirov dikare 
bêje deng û 
miqamên Evdalê 
Zeynikê yê 
xwezayê bix-
we ne. Jiber ku 
wî, ew dengên 
ku ji xwezayê 
qefilandîye,  ji 
wan dengên cuda 
cuda harmonî 
çêkirîne, terz 
û miqamên nû 
afrandîne. Ji wê 
yekê cudatîya 
Evdal a ji deng-

bêjên din,  ji vê taybetmendîya 
wî dihêt. Di hemû dengbêjan d 
teqlîd heye lê di Evdal de ev rewş 
tine. Jibo vê taybetmendîyê ji 
dema xwe bigire hetanî îro wekî 
mekteba dengbêjan dihêt nas 
kirin û dihêt qebûl kirin.

Evdal ku nêzîkî 25 salîyê dibe, 
rojekê ji çiyê de dihêt malê pir 
westîyabûye. Dayîka wî Zeynik 
jê dipirse; “kurê min çiyê te heye, 
qey tu nexwaşî?” Evdal dibêje: 
“dayê welle tiştekê min tune, ez 
serê xwe daynim hinekî îstîret 
bikim tiştekê min namîne.” Evdal 
serê xwe datîne ser balgî dikeve 
xeweka kûr û giran. Ji şevê 

hinek diçe, Zeynik dinihêre ji 
Evdal dengê curecure derdikeve; 
Zeynik bi lez xwe bi Evdal re 
digihîne serê wî digire dihejîne, 
jê çi dipirse ti bersîvê jê hilnade. 
Evdal mîna dîza savar ku bikele 
jê xulexul dihêt, deng derdixe 
lê jê tiştekî fehm nabe, Zeynik 
xwe re dibêje yeqîn Evdal bi tayê 
ketîye, ez gazî cînara bikim belkî 
yek jêre çarekî bibîne.

Zeynik hewarî gazî bi cînara 
dadixe, cînar ser Evdal dicivin 
kelekela xûdanê pê ketîye mîna 
çirpîya nav avê dilerize û ji qirik 
û devî deng û gotinên ecayîb 
derdikevin lê kes tiştekî jê fehm 
nake. Qederekê wisa dewam 
dike, hinek şûn de dihêt ser hem-
dê xwe û aram dibe radibe liser 
cîyê rûdinê, destê xwe davêje 
peleguha xwe dest pê dike strana 
dibêje. Cînar û gundî hemû şaş û 
metel dimînin, ev kilam û miqa-
mên ku Evdal liser nivînên xwe 
dibeje hetanî wê rojê qet tu kesî 
nebihîstîye.

Evdal sibetirê radibe bi lez xwe 
ilimdarekî re mirovekî Zanyar re 
digîhîne wî halê ku hatîye serê wî 
yek bi yek jêre dibêje. Dibê kalekî 
rûdaneka nûranî lê, şev hate xe-
wna min, ji min re got devê xwe 
veka, min devê xwe çawan vekir, 
wî çengek garis avête devê min, 
garis di qirika min de çû xwarê. 
Ilimdar xewna Evdal şirove dike 
û dibêje; heger te ew xewna di 15 
salîya xwe de bidîta tu dê bibûyay 
ilimdarekê wisa, nav dengê te dê 
li hemû alîyê dunyayê belav bûya, 
di ser te re ti ilimdar tinebûya. 
Lê ew xewna ku te di vî emrî de 
dîtîye, tu dê bibî şair û deng-
bêjekê pir mezin, ti dengbêj dê 

nekarin bi te re bistrên.
Bi rastî Evdal piştî vê xewnê, 

dengbêj û şairekê bi şertê xwe 
jê çêdibe. Di dîwanan de deng-
bêjê ku liber Evdal teyax bide 
namîne. Hemû dengbêj ji Evdal 
re dest datînin, hostatîya wî ya 
sereka qebûl dikin. Evdal stranên 
dengbêjên berî xwe jî straye, 
piştî xewnê gelek helbest jî bixwe 
çêkirine. Lê stranên dengbêjên 
berê him dewlemend kirîye him 
jî terzê wan guhertîye. Helbes-
tên ku bixwe çêkirîne miqam  û 
teqlên wan nûve gotîye. Ji bo vê 
sedemê kes dengbêjên berî Evdal 
nasnake, ji xelkê wê tirê dengbê-
jîyê bi Evdalê Zeynikê ve dest pê 
kirîye; ev fikireka şaş û çewt e. 
Evdal hetanî çûye ser dilovanîya 
xwe, li kêderê çî bûyer qewimîne, 
ew stranê ku dengbêjê berî wî 
gotine lê geryaye liser lêkolîn 
çêkirîye; bûyerên ku qewimîne 
liser wan helbest çê kirîne, yên 
dengbêjên berî xwe jî eger têde 
şaşî û xeletî tesbît 
kiribe serast 
kirîye û bi terze-
kê nû sitraye.

Dîroka kurdan 
a nivîskî pir kêm 
e, dîroka kurdan 
bi helbest û 
stranên dengbê-
jan hatîye hetanî 
roja me. Lê divêt 
mirov gereka 
keda çîrokbê-
jan jî winda û 
ji bîrneke. Jibo 
vê yekê Evdalê 
Zeynikê di 
dîroka nêzîk de, 
mirov dikare wekî pisporê dîroka 
kurdan binirxîne.

Evdalê Zeynikê ku bi Surmelî 
Memed Paşa re diçê Xozanê 
jibo şerê turkmenan, ew jî mîna 
hemû kesên ku diçin wê derê 
nexweş dikeve, ew naxweşî davê-
je herdû  çavên wî kor dike. Piştî 
koratîyê gelek hejar dikeve bi 
çavên kor destê kurê xwe Temo 
digire gund bi gund digere, jibo 
debara malê parsê dike.

Evdal û Quling
Rojek ji rojên payîzên Serhedê, 

Evdal liber derê mala xwe rûnd-
inê, dem dema çûyîna qulingan 
e ku ji Serhedê diçine welatê 
germ yên berîyê. Evdal guh dide 
qûrîn û xûşexûşa baskên qulin-
gan ku li hewa difirin. Ji derdê 
koranî û feqîrîya dunyalikê dilê 
wî pir dişewite, destê xwe davêje 
peleguha xwe bi dengekê zelal û 
bilind, li ser çûyîna qulinga ber 
bi berîyê kilameka pir bi dilşewat 
ku dibêje, nişkave ji mêrga ber 
malan qûrînîya qulingekî  dikeve 
guhê wî. Gazî Temo dike û jêra 
dibêje; Temo lawo quling hemû 

firîn ber bi berîyê çûn, qîrîn û 
qûrtîna qulengekî ji nav mêrgê 
tê, ca here lê binihêre hilde ji 
bavê xwe re bînê, yeqîn ew jî 
mîna min birîndar e an jî derdekî 
wî heye ku ji refê qetîyaye. Temo 
dema ku diçe nav mêrgê, bala 
xwe didê qulingekê baskê wî 
şkestîye di nava mêrgê de bi tenê 
maye. Quling ku Temo dibîne 
ditirse, firekî duda dide xwe lê 
nikare bifire. Temo quling digire 
tîne cem Evdal. Evdal destêkî 
liser quling digerîne pê şa dibe 
çend stranên dilşewat jêre dibêje, 
quling bi deng û şabûna Evdal 
aram û aş dibe liber çoka wî 
dimelise.

Evdalê Zeynikê ji Temo re 
dibêje; ji min re hinek pîne-paç 
û çend hêk û du lib texte bîne 
bavê te baskê vî qulingî wekî 
min birîndar e, ku ji refa xwe 
qetîyaye, bila bicebrîne. Temo 
van daxwazên bavê xwe bi lez 
cîbicî dike.  Bi terîfa Evdal, Temo 

hêkan dişkêne 
zerik û spîlika 
hêkan li hev dixe, 
liser pîne û paça 
radixe dide ser 
baskê quling, 
textekî datîne 
binê bask, yê din 
jî dide ser bask 
û şidd girê dide 
ku baskê şkestî 
neheje û hevdû 
bigire.

Qût û debara 
qulingî didinê, 
roj bi roj baskê 
quling dicebire 
rewşa wê baş 

dibe. Evdal ji derd û kulê xwe 
re bê sekin stranan dibêje û 
dilorîne. Quling wisa hînî Evdal 
dibe wekî evîndarekî şev û ro, de-
qqe û sanîye naxwaze jê biqete.

Quling zivistanê li cem Evdal 
derbas dike, Evdal baskê quling 
derman dike û baskê qulingî 
qenc dibe. Zivistan dibihure 
dema biharê ku tê, quling ji 
berîyê vedigerine serhedê; 
qulingê baskşkestî ku bi Evdal re 
bûye wekî heval, qulingên hevalê 
xwe li hewa dibîne, şeş mehên 
zivistana serhedê hisreta wan 
kişandîye, çend caran li dora 
Evdal bi lez baskê xwe li hev 
dixe û vedigere, bi hewa dikeve 
li hewa jî çend caran liser Evdal 
diçe û tê, mîna xatirê xwe jê dix-
waze bi hewa dikeve difire û diçe 
digihîje refê xwe.

Evdalê Zeynikê bi çav nabîne, 
lê vî dîmenî bi hemû bedena xwe 
his dike û bi guhê xwe dibihîze. 
Bi dengekê bilind bangî Temo 
dike û dibêje; heywaxxx Temo 
lawooo Evdalê kalî, korî û feqîr 
bi dilê rezîl dîsa li dunya derewîn 
ma bi tenê. 

Mirov dikare bêje 
deng û miqamên 
Evdalê Zeynikê 
yê xwezayê bixwe 
ne. Jiber ku wî, ew 
dengên ku ji xwezayê 
qefilandîye,  ji wan 
dengên cuda cuda 
harmonî çê kirîye, 
terz û miqamên nû 
afrandîye.

Evdal waxta ku dibe 
14 salî navê wî li 
herêma serhedê be-
lav dibe, li gundan, 
li zoman, li zozanan 
û li bajaran her kes 
qala stran, miqam 
û dengê Evdalê 
Zeynikê dike;  jiber 
ku bi deng, miqam û 
stranên xwe ji deng-
bêjên din cudatir 
bûye.
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Divêt ev jî nehêt jibîrkirin ku 
di destpêka sedsala bîstem de li 
derveyî axa osmanî em rastî fikrên 
radîkaltir jî dihên. Atmosfera siyasî 
ya kurdan tenê ji ya Stenbolê pêk 
nahêt. Malbata Bedirxanîyan bixwe jî 
ji alîyê fikrî ve ne yekreng in. Kamal 
Soleimani di gotarekê de (Zarema, 
hej.9) ji xebata Deniz Ekici neqil 
dike ku Abdurrahman Bedirxan di 
rojnameya Kurdistanê hejmara 27a 
de wisa xitabî kurdan dike:  “Ey kur-
dino hemû netewe bo qencîya xwe 
dixebitin... kurdan hertim xizmeta 
biyanîyan kiriye. We bi salan xizmeta 
tirkan kirîye, çi ket kîsê we? ... Ev 
şerm e bo kurdan ku bibin xizmet-
karê dewleteka zalim ... Em çima di 
bin hukimdarîya tirkan de bimînin ...” 
Dîsa ligor Kamal Soleimani Abdul-
rezaq Bedirxan di sala 1912an de li 
Makûyê bi Simkoyê Şikak re yekemîn 

dibistana kurdî vedike, bi rûsan re di 
nav têkilîyê de ye û  “daxwaza axê 
dike. Yek ji stunên stratejîya siyasî ya 
Bedirxan rizgarkirin û vegirtina hemû 
axa kurdan bû bêyî ku tecawizî sînorên 
Îran an Tirkiyeyê bikin” (Soleimanî, 
Bas, hej.1). Abdulrezaq B. dû re bi Şêx 
Mehmûd Berzencî re jî dikeve têkilîyê. 
Gelo peywendîyên endamên malbatê 
wê demê bi hev re çawan bû? Çiqas 

haya wan ji hev hebû û derfetên ku 
bandorê li hev bikin çiqas bû? Gelo 
herdu bra çiqasî ji tevgera Simkoyî 
hayadar bûn; derbarê vê tevgerê de 
helwêsteka wan hebû an na? Yan 
gelo bêhtir mekanê ew lê dijîyan çar-
çoveya fikrên wan diyar dikir? Sedem 
her çi be ev di nav kurdan de wekî 
fikrekê marjînal maye.

Balkêşîya vê pirtûkê 
ji vir dihêt: ew 
wêneyê derbarê 
brayên Bedirxanîyan 
da ku di bîr û me-
jîyê me de cî girtîye 
û wêneyên wan î di 
vê pirtûkê de qet 
ne li hev in. An em 
dikarin bêjin wêneyê 
wan belkî jî bi saya 
vê pirtûkê bêhtir li 
cîyê xwe rûdine an 
beşekê ji valahîya 
biyografîya wan tijî 
dibe.

13PIRTÛK

Ji sedsalan vir de li bakur hişmendîya 
kurdayetîyê çiqas guherîye?

Em vegerin ser rewşa kurdên 
Bakur –an Stenbolê (!?) ku rewşenbîr 
û rêxistinên ku berê siyaseta kurdên 
Bakur diyar dikirin bi gelemperî li wir 
cîwar bûn. Şarezayên siyasetê dibêjin 
hevîrê afrînerîya nasnameya siyasî 
bîra civakî ye. Lewra Anthony D. Smith 
dibêje rewşenbîr û serkêşên ku dixwa-
zin nasnameyeka neteweyî biafrînin di 
eslê xwe de arkeologên siyasî ne. Wekî 
arkeologan bi sebir bîra civakî dikolin 
û keresteyên nasnameyeka siyasî ji 
enbara bîrê derdixin. Ji dema xortanîya 
brayên Bedirxanîyan sed sal derbas 
bûye ku bîreka tijî pratîkên tunekirin 
û qirkirinê lipey xwe hîştîye. Lê îro jî 
siyaseta serdest a li Bakur hêj  hêvî-
ya xwe ji tirkiyeyîtîyê nebirrîye. Ast û 
modela serwerîyê çi be, daxwaza wê 
liser axa xwe nake. Bi ser de dikare 
parastina yekparçeyîya ‘welatê Tirkî-
yeyê’ jixwe re bike armanc. Partîyeka 
wekî HDP ku, rayedarên wê her çi bêjin 
jî, liser windayên Kurdistanê ava bûye 
û enerjîya ku wê liser pîya dihêle -an 
dihişt!?- mexduriyeta sî û sê salên dawî 
ye, dikeve vê kategorîyê. Herçende nêzî 
nîvê parlamenterên wê tirk in û baş 
dihêt zanîn ku ew ne telebeyên İsmail 
Beşikçi ne! 

Tam sed û yek sal piştî telefbûna du 
pîlotên tirk li Sûriyê, vê carê li Konyayê 

jeteka Fantom F-4 dikeve xwarê û di 
bûyerê de du pîlotên xwe canê xwe 
ji dest didin. Li parlamentoya Enqe-
reyê kesê ku herî zêde li ber wan ket, 
qiyamet rakir û bertekên herî tund 
nîşan da, doza hesabpirsîn û lepir-
sînê ji hukimetê kir, parlamenterekê 
kurd bû. Ew yek ji siyasetmedaran bû, 
ku sê caran bi dengên kurdan bûbû 
parlamenter û berî jî wekî parêzerekê 
mafê kurdan dihat naskirin, û niha si-
yaseta tirkiyeyîtîyê temsîl dike, Hasip 
Kaplan bû. Sala 2017, hêj salek bi ser 
şerê xendekan, wêrankirina bajarên 
temsîla kurdayetî, koçberbûna bi sed 
hezaran şênîyên wan re derbas ne-
bûye. Li parlamentoya Tirkiyeyê herî 
zêde HDP bang dike “em nahêlin hûn 
Tirkiyeyê parçe bikin.” Tişta balkêştir, 
vê ji MHPê, partîya tirkên nijadperest 
re jî ji AKPê re jî ku 15 sal e desthilat-
dar e, dibêje. Îro divîyabû piştî qirki-
rinên Koçgirî, Şêx Seîd, Çiyayê Agiriyê, 
Dêrsim û Şex Riza, hepsa Diyarbekirê, 
perawêzkirina ziman û çanda kurdî, 
wêrankarîyên salên 90î, 2015-16, 
kurdên sala 2017an ne wekî ên sed 
sal berê bûna. Gelo yek ji sedeman 
navendîbûna bajarên Stenbol û Enqe-
reyê di siyaset û rewşenbirîya kurd de 
bixwe ne? An em bo dawa mafên xwe 
yî netewî pir dereng mane?

‘Ne’guherîna sedsalekê û 
Edirne Sükûtunun İç Yüzü

C eladet Alî Bedirxan û Kami-
ran Bedirxan du şexsiyetên 
berbiçav ên siyaset û çanda 

kurdî ne. Bi hewldan û xebatên xwe yî bo 
afrandina nasnameyeka kurdî ya netewî 
dihên nas kirin. Hêj di temenekê pir ciwan 
de xwedî li mîrasa malbata xwe ya siyasî û 
çandî derketine û berhemdêrîya xwe sel-
mandine. Dema yekemîn berhema wan a 
çapkirî, ku em pê dizanin -ger em nameya 
C. A. Bedirxan a sala 1908an de bo ro-
jnameya Serbestîyê nehesibînin- Edirne 
Sükûtunun İç Yüzü [Rastîya lipişt Suqûta 
Edirneyê] (Metin Yüksel, Avesta, Stenbol, 
2009) di sala 1913a de li Stenbolê dihêt 
çap kirin, Celadet Alî Bedirxan 20, brayê 
wî Kamiran Bedirxan hêj 17 salî ne. Ligor 
agahîyên nivîskar Metin Yüksel, li paşber-
ga vê pirtûkê, ku Abdullah Cevdet pêşgo-
tin jêra nivîsîye, agahîya 8 pirtûkên wekî 
helbest, pexşan, werger hene ku amade ne 
bo çapê lê xuya ye jiber helûmercên wê 
dewrê ev nehatine çapkirin.

Yekemîn berhema brayên Bedirxanî
Edirne Sükûtunun İç Yüzü çend mehan 

piştî şerê di navbera dewletên balkan û 
dewleta osmanî (1912-1913) de hatîye 
çap kirin. Ji naverokê dihêt têgihîştin, 
dema Edirne ji alîyê hêzên Bulgaristanê 
ve dagir dibe, herdu bra li vî bajarî bûne 
û bixwe çavdêrîya vê proseyê kirine. Jiber 
ku teswîrên wan î derbarê bajêr, xelkê wir 
û pêdaçûna şer de pir bi hurgilî ne. Hêzên 
leşkerî yên herdu alîyan, bicîkirina hêzên 
leşkerî, navê tax, kolan û çeperên bajêr yek 
bi yek didin. Ji pêdivîya xelkê ji derdora 
bajêr direvin dihên nav bajêr bigire heta 
pêdivîyên tibbî yên li nexweşxaneya bajêr, 
dikanên vekirî û girtî, telefbûna goşt jiber 
tunebûna xwê,  xela, zayiat û texrîbatên 
jiber şer, derûnîya gelê bajêr hemû jî bi zi-
manekê dilsojane û xembar hatîye nivîsîn; 
dîroka muhteşem a bajêr jî nehatîye ji bîr 
kirin. Têkçûna bajêr, paytextê demekê yê 
osmanî, di hevtevna rewşa siyasî ya dew-
leta osmanî de dihêt nirxandin û analîz 
kirin. Çarîneka Ehmedê Xanî (r.115) ne 

têda mirov pê nahese ev pirtûk ji alîyê du 
cindîyên kurd ve hatibe nivîsîn.
Brayên Bedirxanî berî bibin neteweper-
wer

Balkêşbûn vê pirtûkê ji vir dihêt: ew 
wêneyê derbarê brayên Bedirxanîyan 
ya ku di bîr û mejîyê me de cî girtîye bi 
wêneyên wan î di vê pirtûkê de qet ne 
li hev in. Belkî em bikarin bêjin wêneyê 
wan bi saya vê pirtûkê bêhtir li cîyê xwe 
rûdine an beşek ji valahîya biyografîya 
wan tijî dibe. Bi rastî ew nêrîna qebûlkirî 
ya derheqê herdu brayan de bi gelemperî 
ji berhem û xebatên wan î piştî nîvê salên 
1920an û 1930an dihêt. Lê berî ku dewleta 
osmanî hilweşe û ew bihên sirgun kirin, 
dîtinên wan î siyasî çi bûn? Têkilîya wan 
a bi dewleta osmanî re û texeyula wan bo 
kurdan di kîjan çarçoveyê de bû? Heta 
niha van babetan pir kêm bal kişandine 
û liser van zêde tiştek nehatîye gotin. 
Peşqebûlek cîgirtî heye wekî ku ew ji day-
ikbûna xwe ve an ji zarokatîya xwe ve heta 
koçkirina xwe di nav guherînan re derbas 
nebûbin. 

Di seranserê pirtûkê de, brayên C. A. û 
K. Bedirxan ligor nasnameyên osmanî û 
islamî diaxivin û bi vî çavî li şerê balkan û 
osmanîyan dinêrîn. Welatê Osmanî welatê 
wan e, Edîrne bajarê wan e û jibo ihyakiri-
na wan çi ji destê wan dihêt dikin, dibêjin 
û li çareserîyan digerin; jibo jidestdana 
Edîrneyê û helbet halê dewleta osmanî 
pir xembar in. Rexneyên tûj li berpirs û 
rayedarên dewletê digrin. 

Nivîsên din
Piştî çapa vê pirtûkê di nav salekê de 

Şerê Cîhanî yê Yekem dest pê dike. Herdu 
bra ji bo ‘welatê xwe’ bi daxwaza xwe diçin 
şer. Ligor pêşgotina Yüksel, K. Bedirxan di 
1915a de bo şerê Çanakaleyê helbestekê bi 
navê “Hilafetin Rehakârlarına” dinivîsîne 
ku bi hestên yekê tirk û misilman hatîye 
nivîsîn. Sala 1916a de helbestên xwe yî 
ku bo dilxweşkirina leşkeran û berzkiri-
na islamiyet, xilafet û osmanîtîyê hatine 
nivîsîn di bin sernavê “Tanin-i Harp” çap 
kirîye. Ev beşek ji pirtûka Bobi’nin Hatası  
[Şaşîtîya Bobî] ye ku ew jî ji alîyê Metin 
Yüksel hatîye amadekirin (Avesta, Stenbol, 
2011). Beşekê din yê vê kitêbê jî “Os-
manlı Tayyâreciliğinin İlk Şehidleri İçin 
Hükümetten Rica” ye. Di 14ê Sibata 1914a 
de du pîlotên ku balafira wan di sefera 
ji Stenbolê bo Qahireyê de li Sûriyeyê 
dikeve xwarê, canê xwe ji dest didin. Li 

ser vê bûyerê C. A. Bedirxan xitabî milet û 
hikûmeta osmanî nivîsekê dinivîsîne. Piştî 
pesindayîna her du pîlotan, Fethî û Sadiq 
beg û qehremanîya wan, 12 pêşniyazên wî 
jibo ev herdu qehreman neyên jibîrkirin 
û xatiraya wan her dem zindî bimîne bo 
hikûmetê hene. Du ji pêşniyazan ew e, ku 
her sal 14ê sibatê roja bîranîna wan be û 
navê wan li cîyê balafira wan ketîye xwarê 
bihêt dayin. Dibe ku ji van pêşniyazên wî 
ilham hatîye girtin û navê yek ji pîlotan li 
navçeyeka Muğlayê kirine Fethiye, ku navê 
wê “Megri” bûye (pêşgotin, r.8).

Rojnameya Serbestî
Piştî şer C. A. û K. Bedirxan di 1918 

û 1919an de di rojnameya Serbestîyê de 
dinivîse (agahîyên derbarê rojnameya 
Serbestîyê ji xebata Seîd Veroj, ku hêj 
çap nebûye hatîye wergirtin). Ji nivîsên 
wan diyar dibe hêj ji dewleta osmanî 
hêvî nebirrîne an hilweşîna împaratorîyê 
pêşbînî nekirine. 

Balkêş e, ev nerînên wan bo me pir aşîna 
dihên, heçku hertim ber guhê me ketibin! 
Piştî xwandina van berhemên wan, yekser 
ev pirs dihên bîra mirov: gelo di vê sedsala 
ku bi kuştin, qirkirin û bêrûmetkirina kur-
dan derbas bû çû, di nav piranîya kurdên 
bakur de çima tenê peyva tirkîyeyîtî ketîye 
dewsa osmanîtîyê? Gelo çima piştî sed 
salan asta daxwaz û telebên kurdên bakur 
ewqas nizm, îddiayên wan ewqas lawaz 
mane? Fikar û endişeyên siyaseta bakur ya 
îro çima dişibin yên sed sal berê? Di warê 
fikrên siyasî de çima kêm tişt guherîye? 

Li vir armanc ne ew e ku rexne li brayên 
Bedirxanî bihên girtin an li “kêmasî” û 
“qisûr”ên wan bigerin. Armanc ew e ku bi 
rêya hin tespît an pirsan heqîqeta derbarê 
brayên Bedirxanî û êwrên kariyera wan 
a siyasî bêhtir zelal bibe û belkî em ji vir 
bigihên hin encaman an belkî wê derfetê 
bide em liser geşedan an ‘negeşedan’a 
hişmendîya xwe ya siyasî bikaribin kûrtir 
bifikirin. Ger em bînin bîra xwe ku ji pênc 
damezrênerên Ittihad û Tereqqîyê sê kes 
kurd bûn û rola Ziya Gökalp a di sazkirina 
komarê bind ber çavan, atmosfera fikrî 
û siyasî ya wê demê bêhtir zelaltir dibe 
û çarçoveya teşegirtina siyasî ya herdu 
brayan di hevtevna siyasî ya sed sal berê 
baştir dihêt têgihîştin. Bingehê fikrên wan 
divêt ligor temenê wan yê ciwan û hevtev-
na serdema, ku têde hemû cîhan serûbino 
bûbû, bihêt şirove kirin. Em nikarin ji 
ruwangeya îro wan hilsengînin. 

Fikra dewletbûnê di destpêka sedsala 20mîn de
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M izgîn Tahir huner-
menda kurd ji 
rojavayê Kurdistanê 
li bajarê Dirbêsîyê 

ji dayik bûye; yekem albûma wê 
di sala 2010an de bi navê ‘’Lorîka 
Adîloş’’ ya operayê, li Kurdistanê 
derxistîyê. Hemû stranên albûma 
wê bi zimanê kurmancî ne. Ev 
demeka dirêj e li Amedê dijî û li 
sazîya çand û hûnerê ya Cegerx-
wîn mamostetî kirîye û dersên 
deng, harmonî û teşeyên muzîka 
kurdî dane. Hunermenda operayê 
jibo çand, huner û muzîka kurdî 
pêş bikeve ji dîwana Cegerx-
wîn bigirin heta dîwana Melayê 
Cizîrî bi temamî xwandîye daku 
wêjeye kurdî jî daxilî operayê 
bike. Hunermenda kurd ya bi sewt 
û awaza dengbêjan mezin bûyî 
niha çanda dengbêjî û operayê bi 
awayekê estetîk di hunera xwe de 
pêşkeşî guhdaran dike. Mizgîn 
Tahîr bi muzîkên Verdi, Mozart 
û Bîzet operaya kurdî pêk anîye. 
Du besteyên Mozart jî wergeran-

dine kurmancî. Yekem jina kurd a 
dengbêja operayê Mizgin Tahîr ji 
heftanameya Basê re behsa hunera 
xwe kir.

Te çawa dest bi muzîkê kir? Tişta 
ku tu ber bi operayê bi taybetî 
operaya kurdî de bir çi bû?

Ji xwe muzîk bi mirovan re 
diwelide, heger ku tiştekî xwezayî 
di hundirê wê de hebe vedijîne 
û heger ew tov di hundirê wê de 
hebe di demeke guncav de li wê 
derê ew tov şîn dibe. Ez ji malbate-
ka hunermenda me. Bavê min û 
metka min dengbêj bûn dîya min 
jî pir çîrok digotin dewlemendîyek 
di hundirê lêkirina wekî mirov 
wekî zarokekî xwedî bike ew hebû. 
Ya ku hişt ku operayê hilbijêrim 
ew çand bû, çanda çîrok û des-
tanên kurdî. Bavê min dengbêj bû, 
heval û hogirên wî jî giş dengbêj 
bûn dihatin şevbihêrkan û min 
ji wê rewşê pir hez dikir. Min 
xeyalên stranan çê dikir, filankesî 
wisa got yê din wiha got. Mesela 
tiştekî bibêjim, digotin ‘’Fatma 
Salih Axa bû, xemla xwe li xwe kir, 
hezar û pênsed çiv ketin bejnê’’ 
ew xeyalê fîstanê Fatma Salih Axa 
li xwe kirîye jibo ku here delalê 
dilê xwe bibîne dihat berçavê min. 
Wan çîrok û destan digotin, min 

digot temam ez ê çavê xwe bigrim 
lê nebêjin Mizgîn razaye ha, yanî 
hûn berdewam bikin. Digotin bes 
bes way hiş bû lê min digot na na 
ez ranezame. Vê xeyalê hişt ku ez 
herim beşa opera. Opera tiştekî 
wisa ye, şanoyeka bi muzîke, bi 
destan e, tiştê herî nêzî operayê, ez 
dibêjim dengbêjî ye, destana kurdî 
di nava hemû cureyên muzîkê de 
heye. Belkî li Yûnanê tiştekî wisa 
hebû, şano hebû lê wekî çand tenê 
di nava kurdan de ev tişt heye. 
Belkî Îlyada û  Odîsse hebe lê berî 
Îlyad û Odîssê jî destanê me yên 
kurdî giş hebûn. Mesela di nava 
dîrokê de dema mirov lê dinêre 
Gilgamêş destana herî kevnar e. 
Nexwe li Rojhilata Navîn tiştek 
heye. Ev tişt bûn ku ez li ser bi-
fikirim û biçim beşa opera. 

Tesîra muzîka kîjan hunermendî 
liser muzîka te heye?

Di warê kurdî de bêhtir ez di 
bin bandora hemû dengbêjan 
de mame. Lê bi taybetî Şakiro, 
Huseynê Farê, Izzedîno. Izzedîno 
gava ku Fatma Salih Axa digot li 
ba me li malê digot, pir bala min 
dikişand. Dengbêjan bandora 
sereke li min kir. Di nava muzîka 
cîhanê de min pir kesên operîst 
guhdar kirine hunera wan di cihê 

xwe de pir di astek baş de ne. 
Mesela Maria Callas ez pir jê hez 
dikim. 

Kurd çawa temaşeyî operayê 
dikin?

Ez dibînim ku milletê me dix-
waze û hez dike ku ez bistrêm. Ez 
bi stîla opera werim di cîyekî de 
bistrêm lê pêdivîya min pê tine, 
belkî ez herim bi orkestrayekê 
re bibêjim lê gava ez herim bi 
orkestrayekê jî ez ê bi kurdî bibê-
jim. Lê min tiştekî wisa kir min şeş 
stranên operayê yê nasyonal wekî 
albûmekê çêkir, albûma min ya 
yekem bû, min bi kurdî stra. Hel-
best yên Cegerxwîn,Ehmed Arif û 
yê heval û hogirên min bûn, min 
bi helbestên wan xwand. Rach-
maninov, Vivaldi, Bochini min 
bi kurdî xwand. Ez bi israr liser 
çanda xwe disekinim jiber ku ez ji 
vê çandê me. Ez dixwazim tiştekî ji 
vê çandê re bikim. 

Jibo ku opera di warê muzîka 
kurdî de pêş bikeve çi hewlên we 
hene?

Pêdivîya ku yek bizanibe bistrê, 
mekanîzmaya deng ez bikar tînim. 
Mesela ez mamosteya deng bûm 
li vê derê,min perwerdeya deng 
dida, dengbêjên me jî wisa wê 

teknîka deng bikar tînin. Ez fahm 
dikim lê ew nizanin çi dikin jiber 
ku dibistaneka me ya dengbêjîyê 
tine. Ew nizanin nefesa xwe çawa 
distînin, mesela dibistanê operayê 
de dibêjin bêhna xwe wiha bistînin 
filan lê destê xwe dînim ser nefesa 
dengbêjekî heman teknîka nefesê 
heman pozîsyone bes dengbêj 
çîroka xwe dibêje jiber wê ez 
teknîkê tînim ya ku bi nav kirine. 
Mesela dibêjin diyafragma berê 
dengbêjên me nefesek kûr dikşan-
din û digotin’’wey lo lo loo’’ ew jî 
diyafragma bikar tîne berê deng-
bêjên me wisa dikir. Lê îcar dibêjin 
çi? Mizgîn teknîka opera tîne, 
na teknîka opera ji xwe hebû. Li 
cem Seyîdxanê Boyaxcî jî heye 
ew bi wê teknîkê distiê dibê-
je’’hay lo lo loo teww’’ ev teknîk 
û ev pozîsyona dev e, diyafragma 
ye jibo deng bigihêje giş yek in. 
Bavê min digot’’lawikê min anha 
tu çi dixwînî, tu dikî qîj wîj û niza-
nim çi,min digot yabo ez ji dengê 
serî dixwînim  got hah min 
nu fêm kir, her qîza min 
here bixwîne. Dema jin 
û zarok derdiketin ser 
bêndera dengbêjên me 
li gasînê stran digot 
wan jî guhdar dikir 
me digot çima dengê 

wan ewqasî xurt e? Digotin dengê 
wî ji serê wî ye, ew deng heman 
deng e,dema tu xerîta wê çêdike 
ew e diyafragma ye, pozîsyon e lê 
her yek çîroka xwe dibêje. Ez çîro-
ka xwe dibêjim Pavarotti çîroka 
xwe dibêje.

Çanda hildana sêv û hinaran di 
nav şahîyên kurdan de çavkanîya 

xwe ji çi werdigire? 
Jibo çi di şahîyan de 

mêweyên wekî hinar û sêv 
digel şekir û dravên hesin bi ser 

bûkan de dihên hildan?
Ev nerît li hemî beşên Kurdis-

tanê heye û girîngî pê didin. Di 
nav kurdên Xorasan û êzdîyên Er-
menistanê de jî bi heman awayî ji 

serbanê mala zava ji alîyê zava 
an birayê zava ve sêv, hinar, 

pere û şekir bi ser bûkan de 
dihêt avêtin.

Li hin navçeyên Kurd-
istanê, zava ji serbanê 

mala bavê xwe ve 
çengeka axê bi ser 
bûkê de dirêje, ku 

hêmayê zarok, bere-

ket û viyana jibo nîştimanî ye.
Li hinek cîyan jî liber derîyê 

mala zava, hinarekê didin bûkê ku 
berî biçe nav mal ê, divêt bi cûrekê 
wê hinarê li erdê bide û libên wê 
birêje ser erdî û erdê ber mala 
zavayî sor bike.

Hildana sêv û hinaran jiber 
pîrozîya wan e ku kurd û bi 
taybetî Yarsanî hinarê bi mêweya  
bihuştê dizanin û digel wan pîroz. 
Hinar di çanda dînên din de jî 
heye. Lê, sêv ji bo kurdên êzdî û 
cihûyan mêweya heram ya bihuştê 
ye ku Hewa û Adem jiber xwari-
na wê mêweyê ji bihuştê hatine 
derkirin.

Li cem zerdeştîyan, sêv hê-
maya pakîyê ye. Sêva sor li ser 
sifreyên zerdeştîyan dihêt wateya 
pakîyê. Nîşaneye ji bo geşekirina 
xweşewîstî û berdewamîya zaûzê.

Hildana pere di şabaş dema 
veguhestina bûkê de sembola 

dewlemendî û zarokan ji bo zava 
û bûkê ye. Li cem kurdên Xora-
sanê, piştî hildana sêv û hinaran, 
divêt zava tivingê teqe bike û teqe 
jî bi cûrekî be ku li ber xiştên malê 
bikeve û eger, zava bi gulleyekî 
nekarî şûngulle li ser hin xiştan 
bicî bihêle, dîbejin, “karûbarên 
wan dê bi başî birêve neçe.”

Yarsanî hinarê bi mêweya 
bihuştê dizanin û zerdeştî sêvê 
wekî nîşaneya pakîyê bi nav 
dikin

Li hinek navçeyên Kurdistanê 
di navbera malbatên zava û bûkê 
de cîyek dihêt destnîşankirin û li 
wî cîyî, di destpêkê de zava şekir 
li dewrûdora bûkê digerînê û paşê 
berê xwe dide Rojê û radiweste 
û çend hinar û sêvan hildide nav 
mêvanan. Ew i wê bawerîyê de 
ne her keçeka ku bikaribe sêv an 
hinarekê ji destê zava ku hatîye 

hildan bigire, ew jî dê bibe bûk 
û bi zûyî dê bizewice. Hinek kes 
jî dibêjin: “hinar hêmaya kuran, 
sêv jî ya keçan e. Amadevanên 
şahîyê bi girtina sêv û hinarê, dê 
bibin xwedîyê keç û kuran.” Ev 
nerît niha guherîye û bûye hildana 
destegulekê.

Zerdeştî jî nerîta ku ji bav 
û bapîrên xwe bi mîras birine 
didomînin û nerîta “vexwandina 
mehrbirînê” bi zîndîyî diparêzin.  
“Vexwandina mehrbirînê” ku ji 
hevrîşim û mexmerê çê dikin, ji 
alîyê dayka bûkê ve nevî bi dû 
nevî dihêt parastin; wekî mîrasa 
malbatî dest bi dest dibe. Li ser 
sifreyê di dema mehrbirînê de 
divêt hinar û sêv digel şekir, mirêg 
û pere bihêt danîn ku di şahîyên 
kurdan de pîrozîya wan hene. 
Zava û bûk libeka hinarê dixwin, 
da ku bi endazeya libên nav hinarê 
keç û kurên wan çê bibe.

Bingeha dengbêjî 
û operayê yek e
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Hunermend Mizgîn Tahir:

Ya ku dibêjim destan e 
jixwe bi dengbêjîye de-
stan dihên gotin. Şexsi-
yet hene, qehremanên 
çîrokan hene û çend kes 
bi stranê vedigêrrin; ev 
tiştên nêzî hev û hevbeş 
in. Di operayê de jî 
şexsiyet hene bi muzîkê 
dihêt gotin.

NÛJÎN ONEN

Ya ku dibêjim destan e, ji xwe bi deng-
bêjîye destan tê gotin. Şexsiyet hene qehre-
manên çîrokan hene û çend kesin bi stran 
tê gotin van tiştên nêzî hev in û hevbeş in, di 
opera jî şexsiyet hene bi muzîkê tê gotin her 
yek kesê xwe bi melodîya xwe dide diyar-
kirin ji xeynî wê çîrok jî heye. Çîrok, stran û 

şano hem di opera de him jî di destanan de 
ev heye, tiştê herî muşterek û herî nêzî den-
gbêjîyê di nava hunera cîhanê de opera ye. 
Bi min opera ji dengbêjîyê tê jiber ku rojava 
pir tişt ji rojhilat birin. Dema şerê rojhilat û 
rojava de gelek tiştên wekî çand, exlaq jiba 
rojhilatîyan birin. 

Dengbêjî û opera bi kîjan awayî dişibin hevdu?

Çanda hildana hinar û sêvan di şahîyên kurdan de
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