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DI NAVBERA HERDU WELATAN 
DE RÊKEFTINEKE DÎROKÎ

> KURDISTAN BEŞDARÎ KORBENDA NAVDEWLETÎ BÛ

Şanda Hikûmeta Herêma Kurdistanê li bajarê St. Petersbur-
ga Rûsyayê Beşdarî Korbenda Aborî ya Navdewletî bû. Di vê 
korbendê de di warê aborî û pêwendiyên di navbera Kurdis-
tan û Rûsyayê de geşedanên nû rû dan.

> DI NAVBERA KURDISTAN Û RÛSYAYÊ DE HEYAMEKE NÛ

Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Kompanya Rosneftê ji bo lê-
gerîn û hilberîna hîdrokarbonê rêkeftineke girîng îmze kirin. 
Ev rêkeftina dîrokî wê 20 salan bidome de û qoanexeke nû di 
navbera herdu welatan de destpê dike.

QONAXEKE NÛ DI TÊKILIYÊN KURDISTAN Û RÛSYAYÊ DE

PARLEMENTERÊ PDKê RÊNAS CANO   

Dewleta kûr ya Îraqê, 
mafê Kurdan nanase!

“Li Îraqê dewleteke kûr derketiye holê ku li 
dewletên din çawa em dibînin li vir jî heye. Ev 

dewleta kûr a Îraqê bi tu awayî gelê Kurd nanase. 
Dema Kurd biryara dewletbûnê bidin tu partiyên 
Kurdan nikarin bêjin em li hember vê yekê ne”
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NURI BÊXALI

Mirovekî aştîxwaz; 
Azîz Muhammed

Kengî navê Ezîz Mihemed bê bîranîn, helwesta 
wî ya aştîxwaz û daxwaz û hewldanên wî yên ji 

bo avakirina hevgirtina Kurdan tên bîra mirov. Vî 
kesayetê girîng, her tim ji bo ku di navbera Kurdan 
de yekitî û hevgirtinekê pêk bîne hewl da, kar kir.
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ESER KARAYEL

Psiko-Polîtîka 
Serxwebûnê

‘Serxwebûn’ qonaxa ku ji civaka hebûna 
mirovên kolektîv pêk tê ye, ‘xwepêkanîn’ e 

û qonaxa herî girîng e. Têkoşînên serxwebûnê 
û pişt re jî netew, azadiyeke jêveneger û riyeke 
xwepêkanînê ye.
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RÛPEL

DEMA ku qala berxwadana Agirî dibe 
di hemû alîyên berxwedanê de cîhê ku 
navê Ferzende tê de derbas nebe tune. 
Lehengî û canfidatiyên wî yên di çeperên 
şer de hêjayî pesindayînê ne.

Bavê Elfesya Siwarê 
Eznawur

Yapmiş û êtmiş’i 
rê bes o!

11
RÛPELTI zani kı dınya dı mêrdımo bêzıwan 

û mılleta bê zıwanı çınıya. Zıwanan 
ra zi ewro zıwano ke nênusıyêno û 
nêwanıyêno hıma hıma kı nêmendo. 

Bi saya Kurdan şertên 
xebatê baş bûn
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RÛPEL

NANÊ sêlê di hemû mitbex û sifreyan 
de cih digire. Gelo nanê sêlê di kîjan 
rewşan de derbas dibe heta tê sifra me. 
Em vî heftiyî bi hosteyên Kurd yên li 
Heymanaya Enqereyê re li ser çêkirina 
nanê sêlê û hunera çêkirina vî karî axivîn.

MURAD CÎWAN

Bêexlaqiya 
xwespartina ’na’yê
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Serkeftina leşkerî ya li qadê Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê ku di şerê li dijî DAIŞ’ê de ji aliyê 
gelek welatan ve hat piştevanîkirin, karîgeriyeke 
erênî li ser pêwendiyên dîplomatîk dike. Nemaze 
jî piştî ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragi-
hand ku ew ê îsal referandûma serxwebûnê pêk 
bînin, di pêwendiyên dîplomatîk yên navdew-
letî de jî pêşketinek, zêdebûnek çêbû. Serokê 
Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî heftiya 
derbasbûyî li derveyî welêt bû û hevdîtinên 
girîng pêk anîn. Herwiha Serokwezîrê Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî li bajarê 
St. Petersburga Rûsyayê Beşdarî Korbenda Aborî 
ya Navdewletî bû. Di vê korbendê de geşedanên 
nû yên di warê aborî û pêwendiyên di navbera 
Rûsya-Kurdistanê de rû dan. Di sala 2013an de jî 
Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ser-
dana Rûsyayê kiribû û hevdîtinên girîng pêkanî 
bûn.

Di çarçoveya vê korbenda aborî de, Serok-
wezîr Neçîrvan Barzanî hevdîtinek ligel Serokê 
Dewleta Rûsyayê Vladimir Putin pêk anî. Putin 
di vê hevdîtinê de diyar kir ku ew girîngiyê didin 
şer û têkoşîna  Hêzên Pêşmerge ya li dijî DAIŞê. 
Çavkaniyekê ji Hikûmeta Kurdistanê li ser ser-
dana Barzanî ya Rûsyayê ji Basê re axivî û eşkere 
kir ku Putin ji Barzanî re ragihandiniye ku ‘Kurd 
şerê li dijî DAIŞê bi serkeftî birêve dibin’. Dîsa li 
gorî agahiyên heman çavkaniyê, Putin ji Serok-
wezîr Barzanî re ragihandiye ku ew ê di her warî 
de piştevaniya Herêma Kurdistanê bikin û di 
piştevaniya wan wê berdewam be. Wezîrê Karên 
Derve yê Rûsyayê  Sergey Lavrov jî li ser şerê 
Pêşmerge yê li dijî DAIŞ’ê sekinî û diyar kir: “Em 
têkiliyên xwe yên bi Herêma Kurdistanê re pêş 
de dibin. Kurd her tim ji bo me girîng bûne û wê 
wisa jî bin. Em ê têkoşîna siyasî ya Kurdan her 
dem li ber çavan bigirin.”

“Rêkeftineke gelek girîng”
Geşedan û rûdana herî girîng a ku di encama 

hevdîtinên di navbera herdu welatan de derket 
jî ew e ku Kompanya Neftê ya Dewleta Rûsyayê 
Rosneftê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo 
lêgerîn û hilberîna hîdrokarbonê rêkeftineke 
girîng îmze kirin. Di encama vê rêkefitna ku 
wê 20 salan bidome de, Rosneft wê li ser xwegi-
handina Xeta Neftê ya ku ji Herêma Kurdistanê 
dihere Tirkiyê ji 2/3 wê xwedî maf be.

Berdevkê Çapemeniyê yê Kompaniya Rosneftê 
Mihail Leontyev di daxuyaniya xwe ya piştî 
rêkeftinê de ragihand: “Beriya hevdîtina Serokê 
Dewleta Rûsyayê Vladimir Putin û Serokwezîrê 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, 
Kompaniya Rosneftê bi Hikûmeta Herêma Kurd-

istanê re di warê hilberîn, bazirganî, lojîstîkî û 
pêşxistina binesaziyê hinek rêzerêkeftin îmze-
kirin.” Leontyev, rêkeftin weke razemendiyeke 
stratejîk binav kir. Putin jî ji Barzanî re eşkere 
kir ku ev rêkefitin ji bo pêşxistina pêwendiyên 
di navbera herdu welatan de gelek girîng e û 
ew ji vê rêkeftinê kêfxweş e. Serokê Kompanya 
Petrolê ya Dewleta Rûsyayê Rosneftê İgor Seçin, 
bal kişand ser rezervên petrolê yên li Herêma 
Kurdistanê û ragihand ku ev rêkeftina enerjiyê 
ya herî girîng e ku di van salên dawîn de hatiye 
îmzekirin.

Herêma ku perspektîfa pêşketinê herî zêde 
lê heyî; Kurdistan…

Rosneft di daxuyaniya xwe ya li ser vê rêkeftinê 
de jî balkişand ser hebûna rezervên zêde yên pet-
rol û gazê yên li Herêma Kurdistanê û wiha got: 
“Kompanî bi van rêkefinan kete herêmeke ku di 
bazara enerjiyê ya cîhanê de xwedî perspektîfa 
pêşketinê û potansiyela 5,66 trilyon metrekup 
rezervên gazê û 45 milyar warîlên neftê heye.”

Kurdistan ji cîhanê re vedibe
Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî jî ev tişt gotin: 

“Ev rêkeftineke demdirêj e ku me bi Kompanyaya 
Rosneft re kiriye. Ev heyameke dirêj e li herêma 
Kurdistanê pirsgirêkeke enerjiyê hebû. Bi vê 
rêkefitnê him di warê enerjiyê de û him jî di warê 
dîplomatîk de wê qonaxeke nû di navbera Rûsya 
û Herêma Kurdistanê de dest pê bike. Herwiha 
bi  saya vê rêkeftinê wê baweriya cîhanê bi bazara 
Herêma Kurdistanê were û wê deriyê karkirinê 
ligel kompanî û welatên hilberînerên neftê veke.”

Barzanî diyar kir ku rêkeftina ligel Rûsyayê 
ji bo heyameke dirêj di warê pêwendiyên aborî 
de jî wê bibe destpêka qonaxeke nû. Barzanî 
herwiha birrîna bûdçeya Kurdistanê ya ji aliyê 
Hikûmeta Navendî ya Îraqê ve bibîr xist û dest-
nîşan kir ku ev rêkefti ji bo çarenivîsa Kurdis-
tanê gelekî girîng e. Barzanî herwiha bibîr xist 
ku Kurdistanê ji destpêka sala 2014an ve ji bilî 
şerê li dijî DAIŞê, deriyê xwe ji milyonek û 800 
koçberan re vekiriye û hewandine û wiha pê de 
çû: “Ji ber sedemên birîna bûdçeyê û şerê li dijî 
DAIŞê û hatina milyonek û 800 hezar koçberan, 
ev heyameke dirêje em pirsgirêkan dikşînin. Ev 
rêkeftina ku ji bo jinavbirina pisgirêkên li Herê-
ma Kurdistanê wê bibe alîkar û wê baweriyeke 
baş ji bo bazirganiya Kurdistanê ava bike.”

Serokwezîr Barzanî di berdewamiya gotinên 

xwe de diyar kir, “Me beriya 15 salan bawer 
nedikir ku em ê werin Rûsyayê û bi berpirsên 
pilebilind, Wezîrê Karên Derve û Serokê Rûsyayê 
re hevdîtinan pêk bînin. Di encama hevdîtinên 
me de, baweriya ku di polîtîkayên wan ên li 
hemberî Kurdistanê de guhertineke erênî pêk 
hatiye. Bi vê serdanê, ez di wê baweriyê de me 
ku di warên aborî û siyasî de di navbera herdu 
welatan de rûpeleke nû vebû. Em di vê  mijarê de 
gelek bihêvî ne.”

02[ MANŞET ]

Pirtûka şair û nivîskarê Rus ê eyan Pûşkîn 
A. C a bi navê “Rêwîtiyek ber bi Erziromê” bi 
uslûbekî li ser rêwîtiyê hatiye nivîsandin yanî 
pirtûkêk ne bi uslûbê prosa hatiye nivîsandin. Li 
ser rêwîtiya Pûşkîn a Erziromê du nerînê cuda 
hene. Yek jê ku wek serleşkerê ordiya Rûsya ya 
Kafkasya yê wê serdemê Peskovîç ew vexwendiye 
ku were şerê Rusya Qeyserî û Osmaniyan bibîne 
û bikaribe lehengî û serkeftinên Rûs di cephê de 
dikin û destana wan bi uslûbekî edebî bi awayekî 
prosa bîne zimên. Nerîna dudan Pûşkîn bi xwe 
dide diyar kirin ku ji zude dixwest biçe Kafkasya 
û eniya şer ku ji alîkî de bikaribe tabîeta ciwan a 
Kafkasya, adat û jiyana miletên van herêman ji 
nêzde bibîne, êş û elema di şer de rewşa mirovan 
bikaribe bi awayekî edebî bîne zimên. Mirov vê 
ya di pirtûka “Rêwîtiya ber bi Erzirom”ê de bi 
awayekî vekirî dibîne. Ev pirtûk di sala 1829an de 
bêhtir li ser şerê Rûs û Osmaniyane û dema ku 
Erzirom dikeve destê Rûsya Qeyserî ye.  Pûşkîn 
divê pirtûka xwe de behsa gelek herêm û miletan 
dike her weha di ser Gurcîstan û Ermenistanê 
re tê bajarên Kurdistanê Qers û Erziromê di vê 
navber de behsa gund û qezeyan û siruşta Kurd-
istanê dike weke, Çemê Eres ûhwd dike. Giringi-
ya vê pirtûka Pûşkîn ewe ku ji pirtûka wî mirov 
rewş, siruşt, arkîtektur û nufûsa van herêmên 
Kurdistanê fam dike. Pûşkîn bi firehî behsa ba-
jarê Erziromê dike behsa cil û bergên xelkê bajêr 
her weha behsa avayên Erziromê dike. Ev pirtûk 
di sala 1835an de hatiye çap kirin. Lêkolînvan 
Pûşknîst Fîlolog Yûrî Tinyanov dibêje Puşkîn 
di vê pirtûka xwe de di pirsên şer de bê aliye, 
xwe ji alîgiriya leşkerî bi dur xistiyê, tişta di şer 
de weke dîtiye behs dike. Lîngvîst Lêkolînvanê 
Pûşkînîst Sergey Proxov dibêje di dema pirtûka 
Pûşkîn a bi navê “Rêwîtiya ber bi Erziromê” di 
sala 1835an de hate çapkirin wê deme di pirtûkê 
de dokumentek înformasyonê di derbarê Kurdê 
Êzdî de hatiye weşandin, ev dokument bi formê 
kopya nivîskî hatiye parastin. Proxorob dibêje tu 
şika çapxanê nebû ku ev dokument nivîskarê wê 
Pûşkîn bû. Di vê belgê de behsa tradîsyon, baw-
eriya wan a dînî, xûsusyetên psîkolojîk yên Kurdê 
Êzdî dike. Her weha Kurdên Êzdî weke heval-
bendên Rûsya di şerê ji bo bidestxistina Kafkasya 
dibîne. Di beşê rêwîtiyê de jî Pûşkîn weha dibêje; 
“Dibin konê general Raevsko de begên mu-
frezên leşkerê ên misilman civiya bûn, sohbeta 
me bi rêya tercuman bû. Di nava artêşa me de ji 
miletên pişt Kafkasya her weha ji miletên herêmê 
ku me nû rizgar kiribûn leşker hebûn. Di nav 
wan de pir bi merak min li yê Êzdî nerî, ew ê ku 
min bihistibû ku li rojhilatê Îblîs dihebînin. Dor 
300 malbatên wan li dora Araratê dijîn û wan 
qebûl kiribûn ku dibin hikumdariya Rûsya debin. 
Serokê wan yekî şefqeyek reş li serî û paltoyekî 
sor lêbû û merivekî gelek ne lihevbû. Carna li 
ser çonga ber bi general Raevsko berpirsê hemû 
alayên suvarî de dihat. Min xwest ez ji yê Êzdî 
rastiya baweriya wan a ruhanî fêr bibim. Bersîva 
pirsa min yê Êzdî got, xwedêgiravî Êzdî şeytan 
dihebîne, ev çîrokek vala ye, got, ew jî Xwedayekî 
tenê bawer dikin. Li gor qanûnên wan recman-
dina şeytên ne raste û ne başe, ew (îblîs)  niha ne 
bexteware, li di pêş de dikare bê efû kirin, nabe 
hudud rehma ji Xweda re bêdanîn. Vê şerha wî 
ez rehet kirim û ez gelek kêfxweşbûm ku Êzdî 
şeytên nahebînin. Ne zelalbûna wan da rêdan 
ku bi rehetî tên efûkirin.” Dervî van tiştan di 
derheqê Kurdan de çi nivîsiye an gotiye heta niha 
nayê zanîn. Wek em dizanin projeyek Pûşkîn a 
ku avakirina dewleteke xrîstiyan a mezin li Kaf-
kasya ava bike hebûye, ji ber wê gelek lêkolînvan 
dihesibînin dikare ji ber wê ye  Kurdan bala 
Pûşkîn kişandiye.

P.S. Pûşkîn A.C. di 27ê Gulan sala 1799an li 
bajarê Moskov di malbatek rewşenbîr û dew-
lemend ji dayik dibe. Hîn di zaroktiya xwe de 
perwerdeyek baş dibîne û fêrî zimanê xerîb dibe. 
Wek mînak Pûşkîn bi fransî gelek baş zanîbû, 
her weha xwediyê gelek berhemane. Paşê di 
serdemên xwendevantiya xwe de nakokiyên 
navbera hikumdar-dewlemend û feqîr û he-
jarên Rûs de dibîne û evê ya di gelek berhemên 
xwe de dide diyar kirin. Ji ber van nakokîyên 
civakî hinek ji rewşenbîr û leşkerên Rûs di meha 
Dekaber (meha 12)  sala 1825an de serîhildidin 
ji ber wê ye navê wan dibe Dekbrîstî. Pûşkîn bi 
xwe ji alîgirê vê rêxistinê bû û heta mirov dikare 
bêje ku gelek rewşenbîr û leşker ji ber berhemên 
Pûşkîn bûn Dekabrîst. Gelek nivîskare Rûs yên 
wek Tolstoy, Dostoyevskî, Gribaedov û gelekî 
din dibin tesîra berhemên Pûşkîn de man, piştî 
berhemên Pûşkîn hatin wergerandin şopa xwe di 
edebiyata cîhanê de hişt. 

EKREM ÖNEN

Pûşkîn A.C.  ji bo çi 
di sala 1829 de hate 

Kurdistanê?

Qonaxeke nû di têkiliyên Kurdistan û Rûsyayê de

Di navbera Hewlêr û Moskowayê 
de rêkeftineke dîrokî

RABİA ÇETİN

Serokê Global Resources Partnershipê ku 
navenda wê li Londonê ye û di tevahiya cîhanê 
veberhênanê li ser enerjî  û çavkaniyên xwezayî 
dike û herwiha ku di heman demê de damezrênerê 
The Bosphorus Energy Clupê ku weke ‘Davosa 
Enerjiyê’ tê zanîn, li ser vê mijarê ji Basê re axivî. 
Öğütçü bal kişand ser vê yekê; rêkeftina ku di 
navbera İgor Seçin û Ashtî Hawramî li ser navê 
herdu welatan hat îmzekirin, beriya hevdîtinan 
Putin û Nêçîrvan Barzanî pêk hat û got, “Ev ne 
rêkeftineke ji rêzê ye.”

Öğütçü, li ser rêkeftinên petrolê yên di navbera 
Kurdistan û Tirkiyê de jî sekinî û ragihand ku ev 
rêkeftina di navbera Kurdistan-Rûsyayê de wê 
karîgeriyê li ser Enqere û Bexdayê jî bike. Mehmet 
Öğütçü, da zanîn ku Rûsya dixwaze li Rojhilata 
Navîn û li ser Welatên Kendavê bandora xwe zêde 
bike û wiha axivî: “Ev rêkeftin di heyameke wisa 
de pêk hat ku Rûsya hewldanên zêdekirina bandra 
xwe li Rojhilata Navîn dide û herwiha Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê jî li çavkaniyên nû, veberhêner 
û fînansoran digere. Lêbelê nêrîn û helwesta 
Washingtonê jî girîng e ka wê çawa li vê rêkeftinê 
binêre. Jiber ku bi alîkarî, kredî, bazirganiya ku 
Rûsya li herêmê dike, wê hêza Moskovayê jî zêde 
bike.”

Öğütçü, eşkere kir ku wê rêkeftin karîgeriyeke 
erênî li ser aboriya Herêma Kurdistanê bike û 
axaftina xwe wiha bi dawî kir: “Lêbelê divê em jibîr 
nekin ku Rûsya hê jî di bin hin ambargoyên Rojava 
de ye û  ji ber buhayên kêm, dibe ku bûdçeya wê 
têrî vegûhastina çavkaniyeke zêde neke.”

“Ne rêkeftineke ji rêzê ye”

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî heftiya derbasbûyî li derveyî welêt bû û 
hevdîtinên girîng pêk anîn. Herwiha Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Nêçîrvan 
Barzanî jî li bajarê St. Petersburga Rûsyayê Beşdarî Korbenda Aborî ya Navdewletî bû. Di 
sala 2013an de Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî beşdarî li vê korbendê kiribû 
û îsal jî Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî beşdar bû. Di vê korbendê de geşedanên nû yên di 
warê aborî û pêwendiyên di navbera Rûsya-Kurdistanê de rû dan.

Geşedan û rûdana herî girîng a ku di encama hevdîtinên di navbera herdu welatan de derket 
jî ew e ku Kompanya Neftê ya Dewleta Rûsyayê Rosneftê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo 
lêgerîn û hilberîna hîdrokarbonê rêkeftineke girîng îmze kirin. Di encama vê rêkefitna ku wê 20 
salan bidome de, Rosneft wê li ser xwegihandina Xeta Neftê ya ku ji Herêma Kurdistanê dihere 
Tirkiyê ji 2/3 wê xwedî maf be.
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Rewşa Kurdan li parlementoya Iraqê 
çawa ye, aloziyên siyasî derdikevin 
holê?

Zimanê Kurdî, Pêşmerge, ji %17 para 
mûçeya Kurdistanê û mafê Kurdan li 
îdareyên Bexdayê. Sozên hatin dayîn 
bicih nehatin. Qala destkeftiyên sala 
2003an tê kirin. Mafên Kurdan di destûr-
nameya Iraqê de cih girtin lê Hikûmetên 
Iraqê ev yek bicih neanîn.

Destkeftiyên di destê Kurdan mane 
hene?

Destkeftiya ku di destê me de ma Iraqa 
Federal û yekparçemayîna Iraqê ye. Me 
dît ku mûçeya me hat birîn. Dûrxistina 
Kurdan ji mevkiyên Bexdayê jî me dît.
Wezîrê derve Kurd bû lê di pasaporta me 
de Kurdî nedinivîsand. Me li konsolx-
aneyan gelek pirsgirêk dît. Wezîrê çandê 
Kurd e lê heta niha di nav Ereban de ji 
bo danasîna çanda dewlemend a Kurdan 
tu tişt nehatiye kirin. Me di nav Ereban 
de cudahiya Kurdan neda qebûl kirin. 
Sererkanê Artêşa Iraqê Kurd bû lê me 
nedikarî bibin asteng hêza Dîcle û Cezîrê 
Kurdan zextê li Kurdan bike. Wezîrê Da-
rayî Kurd bû lê nedikarî li hember birîna 
mûçeya Kurdan tiştekî bike. Hebûna me 
li Iraqê ne bi hêz e û em nebûn şirîkê 
Iraqiyan.

Wezîrên Kurd rastî kîjan şikesti-
yan hatin, çi hene ku hûn dibêjin me 
dikaribû pêk bianiya?

Vê agahiyê tenê ji Heftenameya Basê re 
dibêjim. “Li Iraqê dewleteke kûr derke-
tiye holê ku li dewletên din çawa be em 
dibînin li vir jî ew e. Ev dewleta kûr a 
Iraqê bi tu awayî gelê Kurd nanase. Ev 
dewleta kûr bi hemû hêza xwe li hember 
xem û xeyalên Kurdan disekine da ku 
nikaribin pêk bînin.” Serokwezîr û parti-
yên siyasî dema tên Kurdistanê dibêjin; 
“Referandûm û serxwebûn mafê Kurdan 
e. Lê dema vedigerin Iraqê ev dewleta 
kûr li ser wan zext û zordariyê dike û 
gotinên van siyasetmedaran diguher 
in. Dostê Kurdan yên herî nêzîk jî di vê 
rewşê de ne, mînak Emar Hekîm.”

Li aliyekî jî Selîm Cîbûrî heye, têkili-
yên wî ligel Kurdan çawa ye?

Ez hat û çûnên Selîm Cîbûrî yên ji bo 
Hewlêrê ji nêz ve dişopînim. Hin çûyînên 
wî ji bo Hewlêrê em amade dikin. Selîm 
Cîbûrî kesayetekî ziîf e. Niha Sûneyên 
Iraqê jî ne ew temsîl dike. Cîbûrî li hem-

ber zextan dest radimûse. Şîeyan ji ber 
kesayetiya ziîf a Cîbûrî serokatiya wî ji bo 
parlementoyê pejirand. Bêyî emirdayînê 
nikare tu tiştî bike. Gelek biryarên di 
parlementoyê de derbas bûne nikare pêk 
bîne. Ew ki ye ku dibêje “Yên dixwazin 
veqetin bila biçin ji dewleteke din veqe-
tin.” Ew endamê partiyeke li Iraqê ku tu 
hêza wê nîne ye. Li Iraqê yê bêxêr Selîm 
Cîbûrî û partiya wî ne. Têkoşîna Kurdan 
ji hatina îro diyar e.

Hevaltiya Kurdan bi yên mîna Selim 
Cîbûrî re rast e?

Em ne li dijî diyalogê ne. Ez axaftina 
ligel Iraqiyan neyînî nabînim, deriyê 
Kurdistanê ji her kesî re vekiriye. Hin 
kes berê ji bo Kurdan ne xweş diaxivîn, 
lê niha dibînim ku bûne beşek ji çanda 
me ev kes. Divê em vê çandê bidomînin. 
Li Rojhilatanavîn kêmnetew ji aliyê 
serdestan ve tên asimîlekirin an jî tehcîr 
kirin. Kirîstiyanên li Iraqê gelekî kêm 
bûne. Dirûşmeya “ Iraq, warê pêkveji-
yana dînên cuda ye” tenê dirûşme ye. Li 
Iraqê dema Sûne îktîdar bûn zilm li Kurd 
û Şîeyan dikirin. Niha jî Şîe îktîdar in, 
Kurd û Sûne di bin zilmê de ne. Ji mêj ve 
ye îdarekirina Iraqê ji aliyê qralên Hîcazê 
û Farisan ve dihat kirin. Heta 1958an jî 
ev yek wisa bû, Iraqiyan îdareya Iraqê 
birêve nebiriye. Iraqî ne xwedî tecrûbeya 
birêvebirinê ne. Mîrîtiyên Kurdan hebûn 
ew xwe birêve dibir.

We got “Iraqa Federal tekane qezanca 
me ye,” lê hê jî ligel Iraqê gelek pirs-
girêk hene. Sedema van pirsgirêkan 
Hikûmeta Navendî ya Iraqê ye…

Bi zorê be jî me bi wan da qebûl kirin 
ku em miletekî cuda ne. Ji çandeke cuda 
ne û referandûma serxwebûnê mafê me 
ye. Em bi kincên xwe yên netewî çûn 
parlementoyê, di civînên li derveyî welat 
de me cilên Kurdî li xwe kirin. Bi vê 
yekê me bi cîhanê da qebûl kirin ku em 
netewên ji hev cuda ne. Me cudahiya xwe 
bi xebateke girîng di mejiyê wan de da 
qebûlkirin. Iraq, ne dewleteke demokrat 
e ku em serxwebûna Kurdistanê ligel 
wê biaxivin. Biryar, biryara gelê Kurd e. 
Em ne li benda Hikûmeta Iraqê ne ku 
di vê mijarê de biryar bide. Heta ji destê 
wan bê dê li hember serxwebûna me 
bisekinin. Vê yekê berpirsyarên Kurd jî 
dizanin. Dê ji mecbûriyetê bipejirînin. 
Mîna statûya me ya ji 91an vir de hatiye 
wê qebûl bikin. 

Li gor we Kurd çima heta niha 
nebûne xwedî dewlet?

Dewleta serbixwe ya Kurdistanê tu 
kes li ser sêniya zêrîn pêşkeşî me nake. 
Heta îro Kurd nebûbun xwedî dewlet ev 
ji ber sedemên derveyî Kurdan bû lê îro 
jî nebin xwedî dewlet ev sûcê Kurdan e. 
Ji ber aloziyên di navbera xwe de sûcê 
wan e. Li Rojhilatanavîn guhertinên 
mezin rû didin. Ev guhertin di sedsalê 
carekê de tên kirin û ev yek ne tesadûfî 
ye. Pirsgirêk ne tenê Iraqê eleqeder dike. 
Tirkiye, Îran, Sûriye û Erebîstana Siûdê 
jî eleqeder dike. Li herêmê di dema şerê 
sar de du blok derketin holê. Ev blok 
Rojhilat û Rojava ne. 

Di navbera Kurdan de jî dabeşbûn 
(blokgirî) heye?

Ev dabeşbûn di navbera Kurdan de jî 
heye di navbera Iraqê de jî. Ev dabeşbûna 
fikrî di navbera partiyên siyasî de jî heye. 
Lê maniyên partiyên Kurdan li hember 
dewletê gelek ziîf in. Dibêjin, eger dew-
leta Iraqê ne be mûçeyên me dê nebin, 
bila hikûmet lawaz nebe. Eger dewletên 
hikûmetên wan ziîf in perça bibûna dê 
Sûriye, Yemen û Misir ji holê rabûna. Bi 
ziîfbûna hikûmetê dewlet ji holê ranabe. 
Gendeliyên li Iraqê li tu deverên cîhanê 
tune ne. Ji ber vê yekê qey em ê ji NY 
daxwaza Iraqê ji dewletderxistinê bikin. 
Ji 91an vir de me felsefeya dewletbûnê 
ava nekir. Bi min ev kêmasiya me ya herî 
mezin e. Divê di teoriyê de me ev felsefe 
ava bikira.

Astengiyên li pêşiya dewletbûnê çi 
ne?

Divê heta niha me mijara “Em dewlete-
ke çawa dixwazin” çareser bikira. Di nav 

pergalên Îslamî, Kapîtalist û Sosyalîzmê 
de alozî hene. Di mijara pergala dewl-
etbûnê de pirsgirêkên me hene. Pirs-
girêkên di navbera partiyên siyasî ji 
bo dewletbûnê ne asteng in. Felsefeya 
dewleta me nêt be, ji bo cîranên me Tir-
kiye, Îran û Sûriyeyê em wek fişar nayên 
dîtin. Dibêjin Îsraîla duyem ji bo me. Em 
naxwazin Kurdistana me bibe kopyaya tu 
dewletî. Em nikarin bi reçeteya dewl-
eteke din ji dewleta Kurdistanê re bibin 
derman. Divê em fikra dewletbûnê ku 
ji Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, Qazî 
Mihemed, Malbata Barzan, Hecî Qadirê 
Koyî, Şêx Mehmûd Berzencî hatiye bikin 
yek. Divê ji van fikran bo dewleta Kurdan 
felsefeyek ava bibe.

Serok Mesûd Barzanî ji bo re-
ferandûma serxwebûnê got “Em ê ligel 
cîranên xwe û Iraqê di diyalogê de bin.” 
Hûn berpirsyarên Kurd li Iraqê di vê 
mijarê de çi xebatên qanûnî dikin?

Mijara referandûmê ji du peyaman pêk 

tê, yek ji hundir re yek jî ji derve re. Pey-
ama: “Ez, biryara dewletbûna xwe ji tu 
kesî naxwazim û qebûl nakim kesek din 
ji dêvla min vê biryarê bide. Ez bi xwe 
biryara mafê dewletbûnê an jî li hember 
derketina dewletbûnê didim.” Ev biryara 
gel e ku li derveyî partiyan e. Dema gel 
vê biryarê bide civaka navdewletî û Iraq 
dê rêzê li vê fikrê bigire. Dema Kurd, 
biryara dewletbûnê bidin tu partiyên 
Kurdan nikarin bêjin em li hember vê 
yekê ne.

Iraqî çawa li vê mijarê dinêrin?
Du nêrînên cuda hene. Nêrînek, belê 

dewletbûn mafê Kurdan e, heta îro pir 
zehmetî dîtine, nêrînek jî; de biçin em 
ji we bifilitin. Gotina her du aliyan jî 
di gotinê de dimîne, a girîng pratîk e. 
Piştî referandûmê bila li hember biryara 
gel bibêjin em li hember an jî piştgirê 
fikra we ne. Çavdêrên navnetewî dema 
beşdarî vê proseyê bibin pêdiviya îca-
zetgirtinê ji kesekî namîne. 

Parlementerê PDKê yê parlementoya Iraqê Rênas Cano bersiva pirsên 
Heftenameya Basê di derbarê biryara referandûma serxwebûnê, 
têkiliyên Iraq û Kurdistanê, rewşa parlementerên Kurd li Iraqê, proseya 
dewletbûnê, mafên Kurdan ku ji aliyê Hikûmeta Iraqê ve nayên nasîn 
da. Cano destnîşan dike ku; “Veguherîna dewleta federalî ya Iraqê ji 
bo Kurdan destkeftiyeke başe û wiha pê de diçe; Li Iraqê dewleteke 
kûr derketiye holê ku li dewletên din çawa em dibînin li vir jî heye. Ev 
dewleta kûr a Iraqê bi tu awayî gelê Kurd nanase.” Cano di derheqê 
referandûma serxwebûna Kurdistanê de jî wiha diaxive: “ Dema Kurd 
biryara dewletbûnê bidin tu partiyên Kurdan nikarin bêjin em li hember 
vê yekê ne”

RÊNAS CANO

Dewleta kûr ya Iraqê, 
mafê Kurdan nanase!

Parlementerê PDKê li Parlementoya Iraqê Rênas Cano: 

Têkiliya PKK û HeşdÎ ŞabÎ li pêş çavan e. Iraq bi 
fermÎ PKKê çawa dibÎne?

Kurd dixwazin êdÎ civaka navneteweyÎ dev ji 
siyaseta Iraqa yek parçe berde. Hûn li ser vê 
mijarê dixwazin çi bêjin? Mixabin li Iraqê hin hêz şerê vekaletê 

dikin. PKK jî ji van yek e. Iraq alîkariya 
PKKê dikir lê ne rasterast.Wek mînak, hîn 
dema ku Xalid El Ûbeydî Wezîrê Parastinê 
bû, em bi hev re axivîn got haya me ji vê 
alîkariyê heye lê wezareta me nekiriye, 
dibe ku Dewleta Kûr kiribe. PKK di dema 
Seddam de li Iraqê û di dema Hafiz Esad 
de jî li Sûrî hebû. Rêveberên PKKê dikarin li 
her derê bin lê nikarin li Tirkiyê bin. Tirkiyê 
tenê dema ku girtîbin dikarin li wir bin. 
Piştî  PKK hatiye avakirin û vir de zirara 
ku li parçeyên din kirî ji feydeyê behtir 
e. Divê ev rasterast  ji PKKê were pirsîn. 
Wek mînak, bila bêjin ‘di şerê xendekan 
de destkeftiyên me ev in. Ji bo azadkirina 
xaka Kurdistanê bû? Bihostek xak hat 
azadkirin bi vî şerî? Ji vê şerê tiştek tenê 
derket, xwîna Kurdan hat rijand in, xwîna 
Tirkan hat rijand in. Tirk li wir man û bêhtir 
bi hêz bûn. Ku dibêjin bi vî awayî em behtir 

parlementeran dişînin parlamentoyê bila 
zêdebûna parlementerên Kurd ên di nav 
AKPê de binêrin. Ji me re dibêjin we ji bo çi 
bi Seddam re şer kir. Me şer kir, xaka xwe 
azad kir, hikûmeta xwe avakir, me bi rastî 
şer kir. Pirsgirêkên Tirkiyê û Iraqê jî ne wek 
hev in. Li Tirkiyê bazirganên şer naxwazin 
ev şer bi dawî bibe.

PKK, ji bo Kurdan çi siyasetê dimeşîne?
Ev pirseke rast e. PKK di rastiyê de ji 

bo Kurdan çi dixwaze. Divê ev pirs ji aliyê 
Kurdên Bakurî ve ji PKKê bê pirsîn. Heta 
bersiva vê pirsê neyî dayîn hişyariya 
Kurdan ne mimkin e.  Em herdem li gel 
Kurdan e lê daxwaza PKKê ji Kurdan girîng 
e. Divê bersiva vê pirsê bidin. Di şerên 
xendekan de PKKê, Kurd bi çekê Tirkan da 
kuştin. Siyaseta PKKê ji 15ê Tebaxa 1984an 
ve Kurdan dikûje. Dilopek ji xwîna Kurdan 
ji bo me girîng e. PKK, dixwaze pêşî li 
destkeftiyên Herêma Kurdistanê jî bigire. 

Iraq tenê wexta ku mirov bi balafirê 
di ser de derbas bibe yek parçe ye. Li 
jêr bajarekî Iraqê jî ne yek parçe ye. A 
niha pirsgirekên bajarên wek Bexda, 
Mûsil bi Hikûmeta Navendî ya Iraqê re 
ji yên Hikûmeta Kurdistanê zêdetir in. 
Tenê li ser kaxizê Iraqa yek parçe heye, 
di rastiyê de tiştek wisa nîne. Pergala 
Dewleta Iraqê ne pergala pêkvejiyana 
mirovan e. Pergala sedema revîna 
mirovan e ji wir.

Koma PDK ji bo referandûmê bi Ebadî 
re hevdîtinek pêk anî. Ebadî jî wek Selîm 
Cîbûrî got ‘Li ser vê mijarê biryara dawî 
em nikarin bidin’. Ev rewş dê heta kengî 
bidome li Iraqê?

Hebûna dewleta kûr hem ji bo Tirkiye 
hem jî ji bo Iraqê ji hebûna van dewletan 
re bûye zirar. Hin rêxistin hene bi wan 
lîstik tê lîstin. PKK jî yek ji wan e. Berî 3 

salan pirsgirêka herî mezin a Îranê PJAK 
bû, niha hat guhertin. Berê Îranê ji ber 
hebûna PKKê sînorên me bombebaran 
dikir, a niha Tirkiye ji ber heman sedemê 
bombebaran dike. Li Rojava ku rewş baş 
bibe wê Sûriye jî ji ber hebûna PKKê me 
bombebaran bike, Iraq wê bi bahaneya 
PKKê me bombebaran bike. Kara hebûna 
dewleta kûr ji bo hemwelatiyên wê 
dewletê qet tune ye. Heke siyaseteke 
rasteqîn û zelal bê meşandin wê 
destkeftiyên vê bêhtir bin. Dewletên ku 
pirsgirêkên wan bi Kurdan re hene, li 
wan welatan pirsgirêka bêewlehiyê heye. 
Ewlehî jî veşartî nayê avakirin, pêwîst 
e zelal be. Ebadî got ‘Ez referandûmê 
dipejirînim’ roja din got ‘Min tiştekî wisa 
negotiye.’ Ji ber ku ji Dewleta Kûr ditirse. 
Ji bo hemahengiya di navbera gelan de 
ev tirs astengî ye.
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Piştî Hikûmeta Kurdistanê biryara referandûmê 
da di sala 2017an de partiyên Kurdistanê ji bo 
diyarkirina roja referandûmê dest bi hevdîtinan 
kiribûn. Partiya Demokrat a Kurdistanê jî di meha 
Nîsanê de ji partiyên din ê Kurdistanê xwestibû ku 
ji bo Komîsyona Bilind endamê xwe diyar bikin. 
Piştî vê daxwazê polîtburoya PDK û YNKê di mi-
jarên referandûm, Kerkûk û têkiliyên ligel Bexdayê 
gotûbêj kiribûn. Di vê civînê de biryara careke din 
kombûnê hatibû standin. Vê carê jî polîtburoyên 
PDK û YNKê ji bo diyarkirina roja referandûmê 
dicivin. Berpirsyarekî PDKê ji Heftenameya Basê 
re axivî. Wî berpirsyarî diyar kir ku dê referandûm 
îsal pêk were û wiha pê de çû: “Ji bo diyarkirina roja 
referandûmê û diyarkirina endamên komîsyona 
bilind dê ligel partiyên Kurdistanê bicivin. PDK 
û YNK ji bo diyarkirina endaman dê civînan ligel 
partiyên din pêk bînin.”

Endamê Dîwana Serokatiya PDKê Ehmed Kanî 
hevdîtinên di navbera PDK û YNKê de ji Heft-
enameya Basê re nixand. Kanî diyar dike ku PDK 
ji bo referandûma ku îsal pêk were bi rijd e.  Kanî 

di berdewamiya axaftina xwe de wiha diaxive: “Ji 
bo nerîna aliyên din dê hevdîtin pêk werin. Mijara 
referandûmê pir mihîm û stratejîk e. Ji bo serx-
webûna Kurdistanê ye ev referandûm. Ji ber vê 
yekê jî divê hemû aliyên siyasî endamên xwe diyar 
bikin ji bo komîsyona bilind a referandûmê. Divê 
referandûm îsal pêk were.”

 “Mijara referandûmê ne meseleya paşve-
vekişînê ye!”

Endamê Polîtburoya Yekîtiya Niştîmaniya Kurd-
istanê Seîd Ehmed Pîre destnîşan dike ku mijara 
referandûmê ne mijara paşve-vekişînê ye. Pîre; 
“Eger Iraq û dewletên cîran jî piştgiriya proseya 
referandûmê bikin wê refendûm hêsantir bibe.”

“NY, bo referandûmê dê çavdêran bişîne 
Kurdistanê”

Her wiha referandûm di qada navnetewî de 
jî digihije asteke din. Ji koalîsyona dijî DAIŞê, 
DYA, NY û Ewropa hat xwestin ku weke çavdêr 
beşdarî proseya referandûmê bibin. Komîsyo-
na referandûm û hilbijartinan a Kurdistanê jî di 
heftiya derbas bûyî de ragihandibû ku xebatên bo 
referandûma serxwebûna Kurdistanê didomin. 

Di daxûyaniyê de hat ragihandin ku dê NY ji bo 
referandûmê çavdêran bişîne Herêma Kurdistanê

Çavkaniyeke Komîsyona referandûm û hilbijar-
tinan a Kurdistanê ji Heftenameya Basê re axivî û 
wiha got: “Em xebatan dikin da ku çavdêrên NY, 
Yekîtiya Ewropa, DYA û Koalîsyona dijî DAIŞê 
beşdarî proseya referandûma serxwebûna Kurdis-
tanê bibin. Nûnerê Herêma Kurdistanê li Yekîtiya 
Ewropa Dilawer Xalid Ajgeyî jî ji Basê re axivî. 
Ajgeyî: “Niha em bi heyeteke taybet li Parlem-
entoya Ewropa hevdîtinan dikin da ku heyetek ji 
Yekîtiya Ewropa beşdarî referandûmê bibe. Dema 
pêkanîna referandûmê girîng e. Ev yek dê nerîna 
van dewletan net bike.”

Siyasetmedar û damezrênerê Partiya Yekgirtû 
Dîndar Necman Doskî jî di derheqê referandû-
ma serxwebûnê de ji Basê re axivî. Doskî: “Divê 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê û partiyên siyasî 
xebatan bikin da ku heyetên YE, DYA, NY û 
Koalîsyona Navnetewî beşdarî proseyê bibin. Eger 
di meha 10an de referandûm pêk bê divê ji niha ve 
komîsyona referandûmê çavdêrên navnetewî qanî 
bike da ku beşdar bibin. Ji ber ku beşdarbûna van 
çavdêran dê fermiyetê bide referandûmê. Ev jî ji bo 
garantiya Kurdistana serbixwe girîng e.”

Di vê astê de girîngtirîn mijareke din jî herêmên 
nakokî û Kerkûk e. Di Adara 2017an de biryar 
hatibû dayîn da ku ala Kurdistanê were bilind-
kirin. Kerkûkê jî biryara referandûmê standibû. 
Çavkaniyeke ji Endamê Polîtburoya Partiya 
Zehmetkêşên Kurdistanê ji Basê re destnîşan kir, 
li Kerkûkê di civîna Kurdistaniyan û Tirkmenan 
de, Tirkmenan xwest ku ligel ala Kurdistan û Iraqê 
ya Tirkmenan jî were bilindkirin. Çavkaniyeke ku 
beşdarî civîna Kurdistaniyan û Tirkmenan bûbû ji 
Basê re destnîşan kir ku: “Pirsgirêkên di navbera 
Kurdistaniyan û Tirkmenan li Kerkûkê hatin 
axaftin. Tirkmenan ji bo beşdariya referandûm 
merc danîn, li Kerkûkê divê ala Tirkmenan jî ligel 
a Kurdistan û Iraqê were bilindkirin. Wê demê dê 
razî bibin ku maddeya destûra bingehîn a Iraqê ya 
140 jî pêk were. Aliyê Kurd heta niha ligel Tirk-
menan tu rêkeftinek nekiriye. Civîn dirêj dibin û 
hinek Tirkmen dixwazin ku referandûm pêk were 
û dewleta serbixwe ya Kurdistanê were îlan kirin.”

Endamê Polîtburoya Partiya Zehmetkêşên 
Kurdistanê û Nûnerê Kerkûkê Siwan Mihemed 
di derheqê mijarê de ji Basê re wiha axivî: “Piştî 
civîna aliyên Kurdistanî li Kerkûkê biryar hat 
dayîn ku ligel Tirkmenan jî civîn bê kirin. Heye-
tek hat hilbijartin, vê heyetê aliyên Tirkmen 
û Ereban ziyaret kir. Di hevdîtina ligel Partiya 
Tirkmenan, Tirkmenan ji heyetê xwest ku alaya 
Tirkmenan jî li Kerkûkê ligel alaya Kurdistan û 

Iraqê were bilindkirin. Ev hinekî zehmet e. Alaya 
Eniya Tirkmenan ne ya hemû Tirkmenan e. Eger 
Tirkmen ji xwe re alayek netewî diyar bikin, bila 
bînin meclîsa Kerkûkê. Eger meclîs pesend bike 
ew jî dê li saziyên fermî yên Kerkûkê were bilind-
kirin. Partiyên Kurdistanî li Kerkûkê dixwazin ku 
referandûm hemû herêmên di bin madeya 140î 
de bigire nav xwe. Bi vî awayî netew û baweriyên 

cuda jî di vê referandûmê de dê bikaribin dengê 
xwe bidin. Armanca me di proseya referandûmê de 
Ereb, Tirkmen û Kirîstiyan ligel me bin. Dewlet-
bûn a herî girîng e. Wê demê Tirkmen jî dikarin 
di saziyên dewletê de bêne cihên girîng, wê demê 
dê standina Walîtiya Kerkûkê jî hêsantir bibe. Ji 
ber vê yekê Tirkmen jî yek ji girîngtirîn netewên 
Kurdistanê ne.”

Gav bi gav ber bi serxwebûnê ve

“Tirkmanên Kerkûkê dixwazin 
Kurdistan serxwebûnê îlan bike”

PDK û YNK roja 
referandûmê diyar dikin

Endamê Polîtburoya Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê Seîd Ehmed Pîre destnîşan dike ku mijara referandûmê ne mijara paşve-vekişînê 
ye. Pîre; “Eger Iraq û dewletên cîran jî piştgiriya proseya referandûmê bikin wê refendûm hêsantir bibe.”

HÊMIN SALIH
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Roja înê, 26ê meha buhurî dezgeha Basnews 
ahengek bi rêk û pek li Stenbolê ji bo der-
ketina romana min a 8an Kobanî li darxist. 
Li salona Cezayirê gelek kes civiyan û me li 
hevdu guhdarî kir.

Karê ku Basnewsê ji bo vê romanê kir bi 
rastî cihê pesindanêye, cihê spasiyêye û bê 
guman nîşana mêjiyekî vekirî û bajarî û her 
weha nîşana hişemendiyeke modern e.

Berî ku aheng li dar bikeve, hin kesan mîna 
koroyekê êrîşî romanê û xwediyê romanê ki-
rin. Êrîşa wan hem aheng bû mîna ku hemî di 
koroyekê de bin û bi yek awazê, yek tebeqeya 
deng stranek ne lihevhatî bibêjin. 

Ez bi xwe li wê êrîşê ecêb nemam lê cihê 
matmayina min bû ku asta rexne kirinê êdî 
gihabû bin sifrê di wan êrîşan de. Dibe ku 
berê rexneyen wan kesan dihatin daqurtan-
din, lê vê carê êdî ji rexneyê wêdetir bêbextî û 
zikreşîbûn.

Yekî nivîsîbû ku çawa yekî ku ji bajarê xwe 
hez nedikir û berî „14“ salan kurteçîrokek 
belav kiribû ku têde lehengê çîrokê bi ser 
„mistek axa“ welatê xwe de mîz dike! 

Maşela li wilo fêm kirin ji edebiyatê. Maşela 
ji wilo rexnevan re û sed maşela. Divê ev kes 
çavşînkan, berbejnan bi xwe vekin da ku kesek 
wan çavînî neke. 

Di edebiyatê de, sembol hene, hêrs heye, 
nirxandinê tûj hene, ji afîrêner re aso hemî 
vekirî ne, hîç kesek nikare rê li ber xeyalê 
wî bigire. Helbestvanê ereb ê Sûrî ê navdar 
Muhemmed El Maxût dîwanek bi navê „Ezê 
bibim xayînê welatê xwe“, gelo kî dikare wî 
camêrî bi navê xayîn bide nasîn? Kuro hey 
malmîrat ev edebiyat e, ne warê te ye, ku eger 
kînek te li hember xwediyê romanê hebe, ro-
mana wî neke qurbana wê kîna dilê xwe. Bazar 
wisa şaş e heyran, camêrekî din jî qaşo aka-
demisyen e, sebir nekir roman derkeve, sebir 
nekir pêşgotina romanê bi temamî bixwîne, bi 
lez û bez tenûra xwe dada û agir ji dev bariya. 
Çi heye çi bûye? Profesorekî ereb pêşgotinek 
nivîsiye û tê de pirsek avêtiye meydanê. Aka-
demisyenê me ku hayê wî ji bayê felekê nîne 
dibêje ma ew profesor ji ku bi kurdî dizane? 
Ew profesor cîranê Kobanî ye, bi dehê caran 
hatiye Kobanî û wê û cografiyaya wê û xelkê 
wê deh qatî çêtir ji akademisyenê me nas dike.  
Ewî profesorî 5 romanên min, Kobanî di nav 
de, bi erebî xwendine. Haya wî baş ji berhe-
men min heye û edebiyata kurdî jî çê xerab 
nas dike. Îca qîre qîr ji bo çi ye? Eger îddiayek 
xelet hebe, were bi ergumentan bibêje ev îddia 
çewt e û sebebên ku çewt e jî ev û ev û ev in.

Ji xwe bêbextiyên ku jêdera wan hesûdî û 
zikreşîye ne hêjayî bersivdayînê ne. Mirov 
bêhna kesê wisa zikreş û kûpên kîneweriyê bi 
bersivan fereh neke çêtir e lê carnan divê rastî 
were meydanê, ji ber ku ew toz û ecacoka ku 
ev kes radikin rûyê rastiyê vedişêre.

Ew kes nizanin çi bibêjin, nizanin çawa nig 
bidin ber serkeftina kesên din, radibin dest bi 
derewan dikin û mixabin kesên ku li derewên 
wan guhdarî dikin û bawer dikin jî ne hindik 
in.

Mesela ew dibêjin çawa yek xeberan ji YPG 
û YPJ re bide dikare romanekê li ser Kobanî 
binivîse? Ji xwe ev pirs xuyaye ku ji bin aniya 
kûpê kînê derketiye. Ev derew esas jê re nîne. 
Ew kes nikare bi ti awayî dokumentekê, yan 
yek rêzê bîne ku min têde gotinên xerab ji 
şervanên YPG û YPJ re kirine. Berovajî wê 
min di gelek deveran de pesnê wan daye, ew 
ji xwe meriv û dost û heval û cîran û nasên 
me ne. Tiştê ku heye ez siyasetek tund û tûj 
rexne dikim, faşîzmeke lokal rexne dikim ku 
serkirdeyên partiyekê berpirse wê ne. Ew kes 
jî dizanin ku min gotinê xerab nekirine, ew 
qenc dizanin lê di dest wan de hîç alavek nîne 
ku mirov pê reş bikin ji werîsê derewan pê ve. 
Werîsê derewan jî her kin e.

Hinan jî tew gotine ku nivîskarê romanê 
xeber ji dê û xwişkê şervana re dane. Eger 
ew kes ji rêzê û nenas bûna, mirov digot de 
sêwlek in nezan in, lê ev nivîskar mivîskar in 
û tesîra wan li raya giştî ku bi piranî mêjiyê 
xwe naxebitîne, dikin. Kesek napirse ji wan ka 
vî camêrî li ku ewqase heqaret kirine? Kesek 
napirse ne ji dostan ne ji dijminan ka belgeyên 
we!

Bi her halî, ewê di kîna xwe de di hesûdiya 
xwe de bixeniqin, û rastî ê bilind bibe. Ev 
‚daişên wêjeyî“ wê têk biçin her wekî çawa 
daişên ku êrîşî welatê me dikin têk diçin.

JAN DOST

Kobanî li 
Stenbolê bû
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Psiko-Polîtîka Serxwebûnê

Netew, ji bo civakê, him çekeke xweparastinê ye 
ku civakê li hemberî tehakûma ‘derve’ diparêze, 
him jî hevgirtina subjeyê, xweseriya wê û weke 
nîşaneya hêza wê xizmetê dide. Misogeriya jiyanî 
ya hebûnê ye. Têkoşînên serxwebûnê û pişt re jî 
netew, azadiyeke jêveneger û riyeke xwepêkanînê 
ye.

Digel hebûna nehêniyên gerdûn, erd û mirovan 
ku nehatine zanîn, serpêhatiyên bi milyonan salan 
ên ketine ser hev hin tiştan bi awayekî zelal ji me 
re vedibêjin. Mîna dema ku em pênaseya ‘tiştekî’ 
dikin, em xalên ku li ser sînorê di navbera taybet-
mendiyên  ‘xwe’ û yên ‘ne ji xwe’ zelal dikin. Eger 
hemû ‘tişt’ sînorê di navbera ‘hemû tiştên’ ne ji xwe 
de bi awayekî zelal diyar bike, ‘yek e û heye’. Heyîna 
ku di vê çarçovê de herî xwedî girîngî însan e.  
Xwezaya însan a ku di têkiliyên kesên herî nêzî xwe 
de jî dixwaze weke ‘xwe’ bimîne, ji aliyê fizîkî ve 
‘mirinê’ û ji aliyê psîkolojîk jî ‘tunebûnê’ li hemberî 
hebûna xwe weke metirsiyên herî mezin dibîne û 
têdikoşe.

Însan, xwedî hunereke wisa ye ku bi gun-
canîbûneke maksîmûm, hînî şert û mercên 
minîmal bibe. Di bingeha vê hunerê de domandina 
hebûna xwe heye. Însanê ku hînî şert û mercên ku 
tê de dijî bûbe, di dema metirsiyeke jiyanî de bi 
awayekî ku qet jê nayê hêvîkirin, di şertên giran de 
berxwedanekê nîşan dide, paşê hîn dibe û dimîne 
li ser jiyana xwe. ‘Însanên mucîze’ ku piştî qezayên 
cidî, nexweşî û îşkenceyên giran, li ser rûyê erdê 
li her çar aliyên cîhanê çîrokên têrbalkêş yên li ser 
mana jiyanê hatine tomarkirin. Têkoşîna jiyanê ya 
li hemberî ‘tunebûnê’, bingeha diyalektîk a hişên 
me ye.

Baş e, ligel vê ravekerina me ya kesayetî, aliyê 
civakî çi ye û çawa ye? An jî meseleya ‘hebûn/mi-
rin-jiyan’ a civakê ku ‘hebûna însan’ a kolektîf e, di 
kîjan awayî de ye? Sûdê tê de heye dema ku em li 
bersiva van pirsên ku lê digerin, bi vegotina têkiliya 

dualî ya di navbera civak û şexs de, destpê bikin.  
Divê em teqez bibirbixin, dema ku têkiliya şexsî ya 
bi civakê re qels bû, rê li ber ‘xwekuştin-xwesteka 
tunebûnê’ vedike û dema ku civak ku ji kesayetan 
pêk tê ji vê mutewayê qut bû, rewşa ‘kirdeyekî 
kolektîf ’ ji holê radike. Di tevahiya nirxandinên 
sosyo-psîkolojîk ku di serneketinê de şaşiya ku 
têkiliya di navbera şexs û civakê bi awayekî yekalî 
hildigire dest, hevpar e.

 ‘Civak’ di derbarê mirovan de ye û ji ber mirovan 
e. Ji ber wê yekê divê neyê jibîrkirin ku di tevahiya 
mijarên civakî de hêmana ‘bingehîn’ însan e. În-
sanê ku ajoya  wî ya herî bihêz ‘bi xwe û heye’ ye, vê 
taybetmendiya xwe vedigûhêze civaka di nav de dijî 
jî. Civak jî wek her zerreyeke xwe dixwaze ku bêhn 
vede û wergire, bê  xwedîbûn, hêwirîn, qebûlkirin 
û hezkirin. Weke subjeyeke kolektîf e, lêgerîna xwe 
pêkanîna xwe di civakê de jî dide der. Qebûlkirin 
û xwepêkanîn, xalên sereke ne ku civakê ji qeleba-
lixiyê cuda dike. Civak, li gor xwezaya xwe dixwaze 
bibe xwe û bê naskirin.

Însanên ku civakê pêk tînin, piştî ku hat ser rûyê 
erdê, dixwaze rabe ser lingan, bimeşe, biaxive û 
xwe vebêje.  Însan, dema ku we pêdivî li şûna wî/
wê bicih anîn, hunerên xwe ji dest dide, dibe obje 
û nexweş dikeve. Zarok hê ku zarok her tiştî fêm 
dike û dema ku we li şûna wî bêyî wî pêdiviyên wî 
pêkanîn, hûn dibin sedema wê yekê ku demek dirêj 
neaxive û gelek zêde xwe tev nede. Hindî ku karên 
xwe pêk bîne, serpêhatî bidestxist, daxwaza wî ya 
azadiyê bihêz dibe. Dibîne ku hebûn bi hişkî girê-
dayî xwebûnê ye û dixwaze vê rewşê bi pêş de bibe.

Civak jî wiha ye. Xwebûn, azadî, çalakbûn û 
objebûn an jî ‘serxwebûn’ ku tevahiya van li xwe 
digire. ‘Serxwebûn’ qonaxa ku ji civaka hebû-
na mirovên kolektîv pêk tê ye, ‘xwepêkanîn’ e û 
qonaxa herî girîng e. Dîrokê bêyî cudahiya ziman, 
reh, bawerî, erdnigarî û reng civakên ku lêgerîna 
ber bi serxwebûnê ve li xwe digirin, tomar kirine 
herwiha mekanîzmayên mêtînger yên ku dixwazin 
ser vê rastiyê bigirin jî.

Netew, ji bo civakê, him çekeke xweparastinê ye 
ku civakê li hemberî tehakûma ‘derve’ diparêze, 
him jî hevgirtina subjeyê, xweseriya wê û weke 
nîşaneya hêza wê xizmetê dide. Misogeriya jiyanî 
ya hebûnê ye. Têkoşînên serxwebûnê û pişt re jî 
netew, azadiyeke jêveneger û riyeke xwepêkanînê 
ye. Serweriya netewî, diyarkirina çarenivîsa xwe û 
bidestxistina azadiya xwe ji ‘tehakûma biyanî’ ye 
û bi vî awayî nîşaneya teqez ya binketin û têkçûna 
mêtingeriyê ye.

Mînakên herî baş yên vê rewşê di arşîva ser-
pêhatiyên sosyalîst de cihê xwe diparêzin. Gotina 
netewîbûnê, jibilî rewakirina têkoşîna rizgariya 
ji bin destê hêzên mêtinger, weke navgîneke 
birijdbûna li ser cudahî û otonomiya serpêhatiyên 
welatan, ji modelên hêzên sosyalîst jî kar dîtiye.

Şoreşa herî mezin, li Rûsyaya Çarîtiyê çêbûye û 

derbasî sîstema sosyalîst a sowyetê bûne. Hemû 
tevgerên sosyalîst ên li her deverên cîhanê him ji 
bo alîkariya îdeolojîk û him jî ji bo alîkariya lojîstîk 
ev der weke navnîşan  dîtine. Lê, civak-netew, 
karaktera sereke ya ‘xwe’ bi teqezî pêdiviya paras-
tinê hîs kiriye. Mînak, dema ku tecrubeya sosyalîst 
bo Çînê hat veguhêstin, nasnameyeke Maoyî û 
Çînî lê hatiye zêdekirin, ev nasnameya netewî him 
birijd hatiye parastin û him jî serwerîziman bûye. 
Tu kesê taybetmendî û nasnameya netewî û civakî 
bi Çîniyan nedaye terkkirin. Heman rewş pişt re 
li Kuba, Vîetnam, Nîkaragua û li deverên din jî 
berdewam dike. Şoreşgerên van welatan jî ji bo 
ku xweserî û cihêbûna xwe deynin holê, karakterê 
netewî yê têkoşîna xwe derxistine pêş. 

Dema we tevgerên kesên ku bûne bindestê mad-
eyên hişberî û modela karaktarê civakên bindest da 
ber hev û vekola, hûn dê ewqas wekheviyan bibînin 
ku hûn nikarin texmîn bikin. Ev mijara nivîseke 
din e, lewma ez nakevim nav hûrgiliyan, lêbelê ev 
rewşa ku hebûn ber bi tunebûnê ve diçe, kurta-
siyeke jiyanê ye ku ji bo ‘yê serdest’ tê xerckirin, 
kesayetî jî be û civakî jî be.PÎvana hebûnê dewlet e!

Di serdema me de, rojevên serxwebûnê yên 
Katalonya, Skoçya, Kurdistan ji ber van hemû 
sedeman aktuelbûna xwe diparêzin û mînakên 
sereke yên ‘subje-civakê’ ne. Hemû civak di haya 
wê yekê de ne ku pîvanga  xwebûn, başbûn, 
pêşketin bo ya baştir, serxwebûn e. Di encamê de; 
ji bo pêkanîna xwebûn û re-înşakirinê, serxwebûn 
rehabîlîtasyon e. Nexweşiyên ku di heyamên 
tabî û bindest de derdikevin, têkçûna beden û 
dorpêçbûna laş bi edabê; bi qutkirina têkiliya 
bi yê tabî ve tên sekinandin û paşê jî başbûn û 
pêşveçûn dest pê dike.

Divê bi berpirsyarÎ tevbigerin!
Ji ber van hemû sedeman gelek girîng e û sûd 

tê de heye ku Kurdistanî li ser vê rojeva ku li 
pêşiya wan disekine rawestin û helwesteke rast 
bigirin. Tevî ku dîroka mirovahiyê mînakek jî tomar 
nekiriye, nêzîkahiyeke bigûman û neyînî li hemberî 
sûbjebûn û serxwebûna xwe, tê wateya dahatûyeke 
bindest, nexweş û têkçûyî. Di mijareke ewqas girîng 
de ku wê di demeke kurt de milyonan û di demekî 
dirêj de jî  bi dehmilyonan eleqedar bike, nabe 
ku kesên pêşengiya siyaset û civakê dikin, di vê 
mijarê de bêberpirsyariyê bikin.

…
Azadî, hebûn e…

HOŞENG OSÊ

Serîxwariya 
Demokratîk

Di salên 1991-1992an de PKK di nava alîgirên xwe 
yên li Sûriyê de, qerfeke rexneyî li dijî PDKê û YNKê 
belav kiribû. Vê qerfê xwe dispart strana Şivan Perwer 
“Lo me çi kir, me çi kir”. Apociya jî wisa gotinê stranê 
guhertin û digotin: “Lo me çi kir me çi? Me xwelî li 
serê xwe kir. Ma ne şerm û ferdîye? Ev hukimê zatî 
(otonom: xudmutarî) ji bo çiye”. Wê çaxê qaşo PKKê 
Kurdistaneke serbixwe, azad, yekbûyî û sosyalîst 
dixwest, lê YNKê û PDKê “xudmuxtarî” dixwestin. 
Wê çaxê, PKKê xwe şoreşger û welatperwer didît PDK 
û YNK oportonîst û welatfiroş didîtin. Zêdetirî 25 sal 
ser qerfa Apociyan re derbas bûye û li gorî rewş, rol û 
rojeva PKK, PYD, PÇDK, PJAK...hwd, ne tenê strana 
Şivan Perwer, lê ew qerfa Apociyan, serê sedî hezar li 
ser PKKê pêk tê, tu dibêjî qey stran û “qerf ” ji bo vê 
rojê û li ser PKKê  hatiye çêkirin.

Mirov li rewşa PKKê a niha dinêre, êdî nema zane 
bê çi dixwaze, gelo şer? An aştî? Zêdekirina kêş û 
probelman? An çareserîyê dixwaze? Ev çima PKK li 
Tirkiyê şoreşger e, ne xema wê ye, gund û bajar werin 
rûxandin, hilweşandin, şewitandin, vala kirin, li Sûri-
ye û Îranê oportonist e, qaşo naxwaze rêjîma Beşar 
Esed gund û bajarên rojavayê Kurdistanê xera bike. 
PKK dibêje; “Ez partiyeke laîk, çepgir û demokrat im” 
lê hevalbendê rêjîmeke olperest, nîjadperest, tayfeper-
est, dîktator... weke rêjîma Îran û  Sûrî ye. Di dema 
ku rewş û şert û mercên herêmî û navnetewî li dijî 
dewleteke Kurd bûn û hemû partiyên her çar perçeyên 
Kurdistanê otonomî dixwestin, PKKê digot: “Na, ev 
çiye? Divê em ji serxwebûn û azadiyê danekevin. Yê 
ji vî mafî û ji aramancê dakev e, xayîn e”. Dema rêjîm 
û dewletên komonîst-sosyalîst hildiweşiyan, PKKê 
digot; “yên ku nûnertiya sosyalîzma rast û dirust dike 
em in. PKK ji nûve dê sosyalîzêmê vejîne”. Jixwe di 
nava kadroyên jin yên PKKê de navê kod “MELSA” 
pir dihat bikar anîn; “Marks, Engels, Lenîn, Stalîn û 
Apo”. Piştî şoreşa Frensa ji 1789 heta niha, Europa û 
Amerîka li ser pêşde birina ezmûneya demokrasiyê 
dixebitin, PKK dibêje: “Ev çi sîstema demokrasiyê 
ye. Hûn ne dewlet û civakên demokrat in. Werin ji 
PKKê hînî demokrasiyê bibin”. Niha jî, rewşa herêmî 
û navnetewî guncaw bûye û alîkar e da ku Kurdis-
tana Başûr ber bi serxwebûnê ve biçe, PKK dibêje; 
“Em li dijî dewleta netewî ne. Em li dijî îdolojî û bîr 
û boçûnên netewî ne. Ev kevneperestiye. Çareseriya 
herî baş, xweş û guncaw ji bo pirsa Kurd; xweseriya 
demokratîk e”. Dema mirov ji van birader û camêran 
dipirs e: “Baş e, ka ev xweseriya demokratîke çi ye? Çi 
sîstem e? Mînakên wê li ku hene?” Bersiv jî wisa ye: 
“Ev proje û teoriya me ye. Li cîhanê tevahî, mînaka 
weke wê nîne, lewma jî çareseriya herî baş û di cihe de 
ye”. Baş e, eger ev projeya teorîk nekeve warê praktîkê 
û mirov encamên wê li ser erdê nebîne, çawa dikar 
bêje; çarseriya herî baş ew e?

Dema mirov dîroka PKKê dişopîne di qûnaxên 
destpêkê de, bi serhişkî, çi digot û çi dixwest û niha jî, 
bi serhişkî çi dibêje û dixwaze, mirov dibîne ku çîroka 
vê rêxistinê eynî weke çîroka wî kesê gundî ku te çi 
çareseriyê bidana ber wî, lê bersiva wî ya her car ev 
bû: “Êêê û êzingê min?”

Kurdên Başûr ji salên 60î, ta 90î dixwestin ku 
Kerkûk û Şingal vergerînin Herêma Kurdistanê, lê 
rêjîma Baas - Sedam Husên ne dixwestin. Kurdên 
Başûr di pêvajoya zêdetirî 60 salan de, bi sed hezaran 
şehîd dan bi milyonan penaber çêbûn, lê ji vê armancê 
venegeriyan. Eger rehmetiyê Mela Mistefa Barzanî, 
li gorî aqil û mentiqê PKKê biçûna û dest ji Kerkûk 
û Şingalê berdana. Kurdistana Başûr ji sala 1971ê dê 
herêmeke otonom yan jî federe bana. Her wisa Mesûd 
Barzanî û Celal Talebanî, li gorî teorî û çareseriya 
PKKê a îro biçûna, dê pirsa Kurda li Iraqê di sala 
1991ê de bihatana çarserkirin.

Kurdên Başûr di madeya 140î de, vegera Kerkûk û 
Şingalê tekez kirin û ji 2005an de li dû pêk anîna vê 
madeyê ne. Niha jî, ne hikûmeta Bexda tenê, PKKê 
jî naxwaze Şingal veger Herêma Kurdistanê. Û bi 
bihaneya parastina Êzdiyan, PKK diçe kanton, man-
tonan ji xwe re li Şingalê çê dike û “serîxwariya xwe” a 
demokratîk li Şingalê ava dike. Ji wê zêdetir, PKK hin 
sînyalan dişîne ku  Kerkûk “qanton”ek bi serê xwe be û 
tevlî Kurdistanê nebe.

Li gor nêrîna min, ev faşîzima îdolojîk a har ku 
PKK di nav kurdên Sûriyê û Kurdên Êzdî de, li dijî 
PDK û Barzanî gur dike, dê ters li PKKê veger. Dibe 
ku PKK heta demekê karibe ji xwe re li Kurdistana 
Rojava hin qanton mantonan çê bike, ji ber ku xwed-
iyê Kurdên Sûrî tunene, lê dê PKK nikaribe Şingal, 
Kerkûk û Silêmaniye bike Qendîlistan-Cemîlistan. 
Birastî, metirsî heye ku ev “xweseriya” PKK a pir 
“demokratîk” serê PKKê bixwe.

Di vî warî de, divê birêz Cemîl Bayik gotinên strana 
Şivan bîne bîra xwe; “Şer bikin li hember romê, pişta 
xwe nedin Şamê. Dibêjin Şam şekir e. Lê Kurdistan 
şêrîntir e. Ger pişt bidin Tehranê, bombe tên wek 
baranê. Ger pişt bidin Bexdayê. Ax, çi şerme lê dayê”.  

‘Serxwebûn’ qonaxa ku ji civaka hebûna mirovên kolektîv pêk tê ye, ‘xwepêkanîn’ e û 
qonaxa herî girîng e. Dîrokê bêyî cudahiya ziman, reh, bawerî, erdnigarî û reng civakên 
ku lêgerîna ber bi serxwebûnê ve li xwe digirin, tomar kirine herwiha mekanîzmayên 
mêtînger yên ku dixwazin ser vê rastiyê bigirin jî.

ESER KARAYEL
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Erebistan û Îranê, her sal Remezana xwe jî cuda 
destpê dikirin û cejin jî cuda digirtin. Lê Îsal Erebistan, 
Îran û Tirkiyê ku sê hêzên bi bandor li navçeyê ne, roja 
şemiyê Remezan dest pê kirin. Êdî ol li cem wan tam 
bûye siyasî. Belkî Îran bixwaze bi vî rengî car din xwe 
nêzîkî Tirkiye û Erebistanê bike.

Her sal bi dehan kesan li Îranê, ji ber hevrêziya 
wan, bi baweriya Sunneyan re di meha Remezanê de 
dihatin girtin. Lê îsal Îran dikare metirsiyên derdorê, 
berfirehtir bibîne. Ji aliyekî ve Donald Tramp û şayê 
Erebistanê û ji aliyê din ve tevgerên hêzên Amerîkayê 
li Kendavê, hemû bûne sedem da ku Îran hest bi nîger-
aniyeke zêde bike.

Kawe Azadîxah çalakvanê Kurd yê Rojhilatê 
Kurdistanê dibêje: Tevî ku hevrikî di navbera her du 
aliyan de heye jî, lê gel tenê bixwe dikare tiştekî bike. 
Ez matmayî me gelo Xwedê wan hemû girtiyên siyasî 
nabîne ku dehan sal in li Îranê di girtîgehan de ne lê 
meha Remezanê û hejaran dibîne! Divê gel bi destê 
vala jî be, serî hilde.

Mensûr Reşîdzade rojnamevanê navxwe ji Îlamê di 
wê baweriyê de ye ku hevrêziya Îran û Erebistanê di 
Remezana îsal de tenê taktîka Komara Îslamî ye û te-
qez dike ji bo ku siyasetên wan li ba me zelaltir bibin, 
em dikarin serî li rewşa Iraq, Sûriye û Yemenê bidin û 
şerê wan yê bi nûneratî bibînin.

Rojnamevanên nêzîkî dewleta Îranê di wê baweriyê 
de ne ku Erebistan piştevaniyê ji dijberên Îranê re 
pêşkeş dike bi merca ku alozî û tevlîheviyan di nav 
axa Îranê de çê bikin. Kemal Teqîzade nûçegihanê 
ajanseke hikûmetê li Tehranê got ku eger Îran aram 
bimîne, xewna aram ya Erebistanê tevlîhev dibe ji ber 
ku ew, wan du dewletan bi sûndxwariyên li hemberî 
hev binav dike û dibêje eger Erebistan şer nekşîne 
Îranê, agirê şerê Iraq û Sûriyê, wê wî welatî jî bigire. 
Ew teqez dike ku hemû ev gotin, bi rengekî neraster-

ast ji gotarên vê dawiyê yên berpirsên her du aliyan li 
hemberî hev xuya dibin.

Li ser vê riftara Îranê bi Erebistanê re çalakvanên 
komînîst bi rengekî din difikirin. Amanc Kemalîzade 
ku çend mehan beriya niha li ser çalakiyên xwe rastî 
lêpirsînê jî hatibû dibêje eger Îran biryarê bide li 
siyaseta xwe vegere, divê dev ji Sûriyê, Iraq, Lubnan 
û Yemenê berde. Bi vê kiryarê jî êdî armanca wan ya 
avakirina heyva şîe nagihêje encamê. Kemalîzade am-
aje jî dike ku take sedema nêzîkiya Îranê li Erebistan û 
Tirkiyê ev e ku bikare meyla wan du hêzên mezin, ji bo 
tevgerê li dijî partiyên Kurdî zêde bike.

Ev demek e ku Esadollah Esxeroladî cîgirê rêveberê 
Encumena hevpar ya bazirganiya her duwelatan ragi-
handiye ku Îran û Erebistan dikarin pêwendiyên bazir-
ganî yên dualî vejînin û Erebistan di warê bazirganiyê 
de sêyemîn hevparê Îranê ye.

Hin siyasetvanên din yên Îranî jî weke Mihemed 
Xatemî û Mîrhusên Mûsewî weke wî difikirin û radigi-
hînin ku Îran dikare xwe li Erebistanê û Tirkiyê nêzîk 
bike da ku bandora Îsraîlê û Amerîkayê li navçeya 
Kendavê bi taybetî li Rojhilata Navîn bi giştî kêm bike. 
Ji ber ku eger Erebistan ji wan re erê neke, ew nikarin 
hêzên xwe li welatên Erebî bicî bikin. Ew dibêjin tevî 
ku dibe bersivdana duxaniyên tund, şer li pey xwe ve 
bîne, lê bijardeya herî pêş li ber wan şerê aborî ye. Kî 
bikare hevparên xwe zêdetir bike, ew bi ser dikeve.

Di çend rojên derbasbûyî de pehlevanekî Kurd 
bi navê Hucetulla Tedrû li girtîgeha navendî ya 
Kirmaşanê ji aliyê saziya dadweriya Îranê ve hate 
darvekirin. Ew welatiyê Kurd, 5 sal berê hatibû girtin.

Welatiyekî Kurd xelkê Riwanserê û rûnişt-
vanê Kerecê bi navê Diyako Haşimî piştî vegera ji 
Ewropayê, di bin îşkenceya hêzên îtlata Kerecê de 
jiyana xwe ji dest daye. Ji bavê wî re hatiye ragihandin 
divê bêyî ku sedema mirina kurê xwe ragihînin, wî 
binax bikin.

Azad Mihemedê girtiyê siyasî yê Kurd li girtîgeha 
Urmiyê di nav girtiyên madeyên hişber de tê ragirtin 
û rê nayê dayîn ji bo odeyên girtiyên siyasî bê ve-
guhestin. Ev girtiyê Mehabadî bi tometa propagende 
li dijî Komara Îslamî bi pênc salan girtîgehê hatiye 
cezakirin.

Li girtîgeha Kaşmerê rewşa tenduristiya Eyûb 
Esedê girtiyê Kurd nebaş e û rê nayê dayîn ji bo 
çareseriyê here nexweşxaneyeke derveyê girtîgehê. 
Eyûb Esedî di sala 2011an de bi tometa endametî di 
partiyên Kurdî de bi bîst salan girtîgehê û dûrxistin ji 
bo Kaşmerê hate cezakirin.

Li girtîgeha Urmiyê sê girtiyên Kurd bi navên Us-
man Hesenî, Selahedîn Şefîkiya û Remezan Muxtarî 
bi tometa kirîn û firotina madeyên hişber hatin 
darvekirin.

Li girtîgeha Zencanê welatiyê xelkê bajarê Nexede 
bi navê Ebdulla Qadirzade bi tometa kirîn û firotina 
madeyên hişber hate darvekirin.

Sê keçên Kurd bi navên Kanî Akfûde li Mehabadê, 
Seher Eyûbvend li Merîwanê û Şîma Qerenî li 
Bokanê di sê rojên cuda de ji ber pirsgirêkên malbatê 
jiyana xwe bi dawî anîn.

Malbata Refîq Pizişkî nekariye ti zanyariyan li ser 
rewşa wî bi dest bixe ku sê heftiyan beriya niha li 
bajarê Bane hatibû girtin.

Hêzên Sipaya Pasdaran li Bokanê Emîn Rehmanî ji 
ber ku bê pasport çûbû Iraqê, binçav kirin. Pişt re ji 
bo lêpirsîna zêdetir ji bo girtîgeha demkî ya îstix-
barata Îranê li wî bajarî hate veguhestin.

Li sînorê Bane kolberekî xelkê Pêncwêna Başûrê 
Kurdistanê piştî ku ji aliyê Sipaya Pasdaran ve hate 
birîndarkirin, ji aliyê vê saziya çekdarî ya Îranê ve ji 
bo cihekî nediyar hate veguhestin.

Navenda Demokrasî û Mafên Mirovên Kurdistanê 
ragihand ku li Bakurê Xurasanê nivîskarekî Kurd bi 
navê Ebas Îsmaîlî ji ber çapkirina pirtûkeke Kurdî bi 
rênivîsa Kurdî ya Latîn, ji aliyê îstixbarata Îranê ve 
rastî lêpirsînê hatiye.

Wahîd Seyde çalakvanê Mehabadî ji ber beşdarî di 

rêwresmên karkeran de rastî lêpirsînê hat.
Dadgeha Sine, hukma deh salan girtinê ji bo 

Husên Danişmend piştrast kir ku salekê beriya niha 
bi tometa sîxurî li dijî Komara Îslamî û hewldan li 
dijî hikûmetê hatibû girtin.

Li bajarê Şinoyê Emîr Pêyxamî welatiyê 28 salî 
hate girtin. Birayê wî pêşmergeyê Partiya Demokrat 
a Kurdistana Îranê bû û salek beriya niha di şerekî de 
bi endamên Sipaya Pasdaran re li gundê Qereseqel yê 
Şinoyê hatibû şehîdkirin.

Hikûmeta Îranê bi danîna topxaneyekê li nêzîkî 
Şino û Urmiyê li ser sînorê Kêleşînê, xwe ji bo topba-
rana navçeyên sînorî yên Herêma Kurdistanê amade 
dike.

Di çend rojên derbasbûyî de, ji ber agirberbûna 
li daristanan li Îlamê, nêzîkî 30 hêktar daristan û 
çêrîngehên vê navçeyê jinav çûne.

Li parêzgeha Kirmaşanê ji bo li hemberder ketina 
nasyonalîzma Kurdî, bûdceyeke taybet hatiye danîn 
û hezar û 800 mamosteyên olî diçine navendên Besîc 
da ku hesta netewî di riya fêrkariyên olî re kêm bikin.

Remezana Îran û Erebistanê 
dîsa jî hevrikî  ye

Heftiyek mafên mirovan 
li Rojhilatê Kurdistanê

Rewşa jinan di hemû serdeman de li welatên 
cuda, ji hev cuda bûye. Rast e berî hatina Îslamê, 
çanda xelkê li Îranê cuda bû lê dîsa jî di gelek ser-
deman de jin rastî zulmê dihatin.

Di serdema Îlamiyan de asta herî zêde ya serdes-
tiya zilaman tê dîtin. Mafê evîndariyê li cem keçan 
tine bû. Bav, dikarî rasterast ji keça xwe re hev-
jînekî hilbijêre û pişt re keça wê, dibû milkê mal-
bata zava. Hexamenişiyan, hinek rewşa jinan baştir 
kir. Êdî keç û jinan dikarî bibin xwediyên milk û 
malan û ji dayîk yan jî bavê xwe mîratan bigirin. 
Dîsa jî rê ji wan re nedihate dayîn da ku beşdarî 
çalakiyên civakê bibin. Heya niha ti kevirnivîseke 
wê serdemê nehatiye dîtin ku wêneyê jinan li ser 
hebe. Li Text Cemşîda Farsan jî mînakek nayê dîtin 
ku mafê jinan, di wê serdemê de parastî be.

Di serdema Sasaniyan de, yekemîn jin ku karî 
di posta yekem ya rêveberiya welat de cih bigire, 
Pûranduxt bû. Wê karî 1400 salan beriya niha, ji 
bo cara yekemîn behsa parastina kerameta jinan 
bike. Pûranduxt got ku Paşa eger jin be yan mêr, 
divê welatê xwe biparêze û wekheviyê bicî bike. Ew 
gotara wê, weke gelaleyek ji tevahiya fermandeyan 
re hatibû şandin. 

Ev rewş heya serdema Sefewî û Qacaran jî berde-
wam bû. Mafê jinan, tenê rêvebirina karûbarên 
malê bû. Jina ku di dema pêryoda mehane de bi 
zilamê xwe re razê, divê bê kuştin. Ev gotin ji tev 
desthilatdarên navçeyan re hatibû şandin û dihate 
bicîkirin.

Yekemîc car piştî ku di 150 salên beriya niha de 
çalakiyên jinan di asta cîhanî de destpê kirin, li 
Îranê jî di salên di navbera 1905’an de heta 1911’an 
jinan karîbûn beşdarî şoreşê bibin. Li Îranê di wan 
salan de civat û saziyên veşartî yên jinan hatin ava-
kirin û êdî ew li hemberî hikûmetê beşdarî meşên 
nerazîbûnê dibûn.

Jinan di wê serdemê de ji xwe re girûpên çekdarî 
ava kiribûn. Jina Lur bi navê Meryem Bextyarî bi 
çekdarên xwe re çû Tehranê û li hemberî Qezaqan 
şer kir. Lê tevî hemû kar û xebata wan, yasaya ku di 

wê şoreşê de hatibû pejirandin, mafên jinan binpê 
dikirin. Jinan jî weke tawanbaran, nedikarîn di 
hilbijartinan de deng bidin.

Piştî hatina Rizaşayê Pehlewî, rewş hinek hate 
guhertin. Rizaşa di sala 1933’an de bi Mistefa 
Kemal Paşa avakerê Komara Tirkiyê re hevdîtin kir. 
Rizaşa biryar da rewşa jinan baştir bike û azadiyeke 
zêdetir bide wan. Yekemîn car bû ku li zanîngeha 
Tehranê, jinan jî dikarîn weke xwendekar beşdarî 
korsên rojane bibin. Sala 1934’an fermana rakirina 
hicabê derket. Lê çapemeniyên jinan rastî givaşê 

hatin ji bo ku rastiya bûyerê nebêjin. 
Xelkê, êdî li wî welatî rengê azadiya ol dîtibû. 

Eger karê wan bi siyasetê neketa, karê dewletê jî bi 
wan neketibû. Lê şîeyan bi rêberiya Rûhulla Xum-
eynî serî hildan.

Xumeynî ji sala 1979’an ve piştî ku hate ser kar, 
dest daniye ser hemû navendên çandî. Êdî jinan 
nedikarîn bê hicab ji malê derkevin. Wî got Îran 
welatekî Îslamî ye û ev dîn jî rê nade jinan ku bê 
hicab bigerin.

Ji wê demê ve heya niha hewlên cudakirina keç û 
xortan li zanîngehan hene û çendîn zanîngehan jî 
ev biryar bicî kiriye.

Sala 2007’an beşdariya jinan li Îranê di çalakiyên 
civakê de ji 93 welatan pileya 87’an bû. 2009’an 
Îran weke şeşemîn binpêkara mafên jinan hate 
binavkirin. Civata Cîhanî ya Aboriyê ragihand ku 
Îran di nav 134 dewletan de ji bo bikaranîna jinan 
di postên girîng de ketiye pileya 128’an. Heya niha 
jî asta dahata zilaman li wî welatî tevî rêjeya bilind 
ya bêkarî û hejariyê, bi qasî nêzîkî sê caran ji ya 
jinan zêdetir e. Gelek karên siyasî hene ku jin 
nikarin bi dest bixînin. Ew herwisa nikarin bibin 
dadwer.

Gelek jin tenê ji ber rexnegirtin ji hicaba bi zorê 
têne girtin û rastî îşkenceyê tên. Jinek li Îranê ne 
dikare bibe serokkomar ne jî wezîra yek ji weza-
retên girîng.

Ew li wî welatî nikarin ji bo dîtina lîstikan jî 
derbasî nav stadyomên sporê bibin. Roja cîhanî ya 
jinan li Îranê qet bi awayekî fermî nayê pêşwazîki-
rin. Ew kesên ku bi rengekî veşartî jî rêwresman di 
wê rojê de lidar dixin, ji aliyê saziyên ewlehî ve rastî 
gefê tên. Roja jinan li Îranê tenê roja mirina Fatime 
keça pêxemberê Îslamê ye ku têde rêwresmên olî 
têne lidarxistin.

Xewna azadiya jinan li Îranê
ESKENDER CEIFERÎ
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Goranî/Hewramî:
Li gor lêkolînên ku hatine kirin, nîqaşên ‘gelo 

Goranî -û carinan jî Hewramî- zaravayên Kurdî 
ne’ hatine kirin. ‘Goranî’ li gor Şerefnameyê, ku 
yekem çavkaniya dîroka Kurdan e, wek zara-
vayeke Kurdî tê pejirandin. Lêbelê di xebata ‘Les 
Diaslectes D’awroman et de Pawa’ Age Meyer Ben-
edictsen ku di sala 1921an de hatiye nivîsîn wek 
zimanekî cuda hatiye pejirandin. Piştî vê xebatê 
hin lêkolîneran jî ev fikir pejirandiye. Lêbelê îro 
tiştekî rasterast hebe ew jî Goranî yek ji zaravayên 
Kurdî yên sereke ye û di nav xwe de jî ji çend 
devokan pêk tê. Goranî, ji diyalektên Hewremanî, 
Zengenayî, Kakey, û Bacelanî pêk tê. Li Îranê 
di herêmên, Hewreman, Loristan û Erdelanê tê 
axaftin. Li Iraqê jî li herêmên Helebçe û Kerkûkê 
tê axaftin.

Her çiqas di kulliyata ‘Edebiyata Goranî’ de deft-
er, dîwan, mesnewî, şahname, mewlûd û keşkûlan 
ve xemilî be jî lêkolînên li ser Goranî gelek kêm in. 
Her wiha di pirtûkên antolojî û dîroka edebiyata 
Kurdî de jî pir cih nedane Goranî. Marûf Xeznedar 
di sala 2002an de ev yek guherandiye û di berhe-
ma xwe ya bi navê ‘Mejûy Edebî Kurdî’ de cihekî 
berfireh daye Goranî. Li Tirkiyeyê jî cara yekem A. 
Adak di sala 2013an de nivîsiye. Edebiyata Goranî 
di çarçoveyeke maqûl de herî dawî di sala 2017an 
de ji aliyê Farangis Ghaderî ve hatiye vekolandin. 
B. Şakirî, di sala 1958an de berhema ‘Tezkîre-yî 
Muhtasar-î Şu’ara-yî Kirmanşah’ amade kiriye û 
di pirtûka xwe de cih daye helbestvanê li herêma 
Kirmanşahê dijîn.

Edebiyata olî ya Yaresanan:
Xebatên ji bo edebiyata olî ya Yaresanan ku 

bikeve lîteratûrê Comte, Cobineau, V. Minorsky, 
Mohammed Mokrî, M. Van Bruinessen, M. Riza 
Hamzeh’e û Şahab Walî pir girîng in.

Stranên bi Yaresanî (Kakeyî, Ehlî Heqq) hatine 
nivîsandin bi navê ‘Kilam’ hatine tomarkirin. 
Kilam piranî bi zaravayê Goranî hatine nivîsandin.
( pir kêm bin jî bi Soranî û Farisî jî hatine nivîsan-
din). ‘Kilam’ di berhemên bi navê ‘Defter’an de 
hatine berhevkirin. Her çiqas dîroka van ber-
heman biçe sedsala 10. û hetta bigihîje sedsala 7. 
jî, piştî sedsala 15. dîrok li ser wan hatiye nivîsan-
din. Ev yek dike ku mirov bi şuphê li berhemên 
berî sedsala 15. binêre. Deftera yekem di nav xwe 
de kilamên: Behlûl, Baba Lorê, Baba Receb, Baba 
Hatem û Baba Nocum dihewîne û li sedsala 8. 
de bi navê ‘Defter-e Dewrey-e Behlûl’e hatiye 
nivîsandin. Geleneka ‘Defter’ê heta sedsalên 18. 19. 
helbestên ji aliyê 37 helbestvanan ve hatine gotin 
bi navê ‘Dewrey Yerî Tenî’ didome.

Taybetmendiyeke Edebiyata Olî ya Yaresanan jî 
helbestên ji aliyê jinan (Kilam) ve hatine gotin ge-
lek in. Mirov dikare navê Dayê Tebrîzê Hewramî, 
Celale Xatûn Loristanî, Reyhan Xanim Loristanî, 
Fatime Loreyê Goran, Liza Xanim Caf, Xatûn 
Meyzerd, Dayê Xezan Sergetî, Xatûn Dayrak, Pîr 
Nazdar Xatûnê Şîrazî, Nêrgiz Xanim Şahrizûrî, 
Xatûn Zer Banû Derziyanî, Semen Xanima Dew-
danî weke mînak li vir binivîse.

Goraniya edebî:
Yekem nûnerê edebiyata niviskî yê Goranî/

Hewramî ku dîwana wî gihiştiye dema me Mela 
Perîşan-î Dînewerî ye. (M. 1421) Piştî Mela Perîşan, 
di sedsalên 17. û 18. de di bin hakimiyeta Mîrên 
Erdelanê de edebiyeta Goranî demên xwe yên herî 
serkeftî jiyaye. Piştî êrîşên Îran û Osmaniyan ev 
Mîrîtî hilweşiyaye û tesîra xwe wunda kiriye.

Her çiqas di ‘Keşkûl’a bi Goranî hatiye nivîsandin 
de qala 40 helbestvanî bê kirin jî nûnerên edebi-
yata Klasîk a Goranî ev in: Melâ Perîşân Dînawerî 
(1356-1421), Yusuf Yaske (1592-1636), Bêseranî 
(1643-1701), Elmâs Xan Kendoleyî (1702-1776), 

Xaney Qubadî (1704-1778), Welî Dîwane (1745-
1801), Rencûrî (1750-1809) ve Mestûre Mahşeref 
Xanim Kurdistanî (1804-1848).

Di sedsalên 16.-17. de helbestvanên Îl Begê 
Câf, Yûsûf Yâske, Şeyh Ehmed-i Tehtî Merdûhî 
û Bîserânî gihiştine. Di sedsala 18. de jî Xaney 
Qûbadî û Elmas Xan Kendoleyî gelek berhem 
dane. Him Qûbadî him jî Emas Xan Mesneviyên 
‘Husrev û Şîrîn’, ‘Leylâ û Mecnûn’ nivîsandine. 
Qûbadî her wiha; ‘Dîwan’, ‘Heft Bend’, ‘Ûsuf û 
Zuleyxa’, ‘İskendernameyê jî nivîsandiye.

Elmas Xan jî, beşek ji Şahnamê ku ‘Rustem û 
Şûhrab(Zorab)’, ‘Heft Leşker’ ‘Gurba wa Mush’ ku 

bi terza alegorîk hatiye nivîsandin, Nadirnameya 
ku pesnê Şah Nadir dide gihandiye dîroka edebi-
yatê.

Dîwana Mela Perîşan Dînawerî, li Almanya 
Merburg û li Pirtûkxaneya Tehranê ye. Çend caran 
hatiye çapkirin jî. Bêseranî bi mahlasa Mahzûnî 
helbest nivîsandiye û wek hosteyê helbesta Go-
ranî tê zanîn. Gazela yekem ku bi Goranî hatiye 
nivîsandin jî ji aliyê Yûsuf Yaske ve hatiye nivîsan-
din.

Welî Dîvâne (1745-1801), Rencûrî-yi Kerkûkî, 
Mirza Şefî-i Camerîzî, Gulam Rıza Erkevazî, Seydî, 
Seyyid Ya‘kûb-i Mâhîdeştî, Mela Fettah Cebbarî, 
Mela Veledhan, Ahmed Beg-i Komasî, Mevlevî, 
Salih, Kadir, Tahir ve Mirza Xelîl (m. 1923) jî hel-
bestvanên di sedsalên 18.-19. de xwediyê berhemên 
bi Hewramî ne.

Mestûre Mahşeref Xanim Kurdistanî (1804-1848) 
bi Farisî û Goranî gelek helbest nivîsandiye. Her 
çiqas bê îddîakirin ku Mahşeref Xanim bi zaraveya 
Kurmancî jî helbest nivîsandine ev yek hê jî neha-
tiye ispatkirin. Mahşeref Xanim, ‘Tarîxî Erdelan 
(Farisî, 1823)’ Îbadet û Baweriya Îslamê bi Farisî 
nivîsandiye.

Di sedsala 19. de edebiyata Goranî tesîra xwe 
kêm kir û helbestvanê; Hewraman, Lekistan, 
Kelhor û Loristan bi zaravayên xwe domandine. Bi 
Kelhorî, Partaw Kirmanşanî, Shamî Kirmanşanî, 
Shakê(m.1776), Khan Masûr(m.1762) Walî Mo-
hamed Omîdî-î Îlamî(m.1849). Bi Hewramî; Saydî 
(m.1849), Mawlawî Kurd nivîsandine. Bi Lekî; 
Tirka Mîr Azadbext (m.1906), Molla Manûchehr 
Khan-î Kulîwand (m.1920) û Kayûmarth Amîrî 
berhem dane.

Cudahiya Edebiyata Goranî ji edebiyata klasîk a 
Kurmancî û Soranî hema bêje di hemû berheman 
de ‘pîvana kîte’ hatiye bikaranîn. Helbestvanan, 
weznên deh kîteyî ku wek ku dibin 5 kîteyî jî û 
weke ‘wezna netewî’ jî tê zanîn bikaranîne. Taybet-
mendiyeke vê edebiyatê jî ji xeynî mesnewiyên eşqê 
di dîwanên xwe de jî şeklê nazim jî wek mesnewî 
hatiye bikaranîn.

Kevneşopiya Şehnameya Kurdî:
Taybetmendiyeke edebiyata Goranî/Hewramî jî 

hebûna kevneşopîya ‘Şahnameyên bi Kurdî’ ye.
Her wisa ji sedsala 16. heta 1950î nêzîkî 65 

Şahnâmeyên Kurdî hatine nivîsandin.
Nivîsên Goranî, di pirtûkxaneyên saziyên Îranê 

de hê ji nû de tên dîtin û daxilî lîteratûrê dibin. 
Her wiha li gundan bi sedan nivîsên ku nayên 
zanîn hene. Di sala 2014an de li Herêma Hewre-
manê ku wek Avestayiya kevin tê zanîn (Ahûramî) 
(Hewramî) bi elîfbaya Aramî pirtûkeke Kurdî 20 
rûpel ku beriya 2 hezar sal berê hatiye nivîsandin 
hat dîtin.

Xebatên di derheqê Kurdnasiyê de çiqas zêde 
dibin ewqas dewlemendiya Edebiyata Kurdî jî 
derdikeve holê.

Çavkanî:
A. Adak; ‘Destpêka Edebîyata Kurdî ya Klasîk’, 

Weşanên Nûbihar, 2013; ‘Ziman û Wêje , DİA, 2016.
Shahab Vali; ‘Edebiyata Niviskî ya Êzidî û Yare-

sanên Kurd’ , Govara Kürt Tarihi, R:11/2014; ‘Na-
sandina Giştî ya Edebiyata Dînî ya Kurdên Yarsanî’, 
Nûbihar Akademî, R:5/2016.

Behrooz Chamanara; ‘Ji aliyê Edebî û Ziman de 
Goranî’, Kürt Tarihi, R:11/2014.
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Edebiyata Kurdî ya Goranî

Di sedsala buhurî de, ji nav kurdan bi 
tenê çend nav derketine. Min bi xwe, bi te-
menê xwe yê piçûk du nav ji van bihîstibûn; 
yek jê Edîp Karahan, yê din jî Musa Anter 
bû. Herdu jî ji herêma min bûn, ji me bûn, 
lê wek efsaneyan bûn. Di civateke tarî de 
du çirûsk bûn. Dixwestin bi şewqa xwe 
ronahiyê bidin civatê. Lê zirdewletek bi dû 
van herdu zarokên welêt ketibû; van herdu 
zarokên ku bi hezar zehmetiyan firsenda 
xwendinê dîtibûn, ji cehaletê rizgar bûbûn 
û berê xwe dabûn ilm û marîfetê. 

Di salên xwe ên naşîtiyê de, gava êdî min 
jî xwe spartibû cîhana kitêban û dest bi 

nivîsandina zarê xwe kiribû, min xwest ez 
bi dû şopa van rewşenbîran bikevim. Min 
dixwest ez li civata wan rûnêm û li şîretên 
wan guhdarî bikim. Min dixwest ez wan 
bibînim û ez fikrên wan nas bikim. Gava 
ez gihîştim wî temenî, Edîp Karahan wefat 
kiribû, lê Musa Anter mabû. Musa Anter jî, 
ji bo ku dawiyê li hesreta xwe ya bêrîkirinê 
bîne û nostaljiyê li rastiyê bigerîne, berê 
xwe ji Stenbolê bi warê xwe vekiribû û ne li 
Nisêbînê, lê li gundekî (nehiyeya) Nisêbînê, 
li Stilîlê bi cih bûbû. Ez hingî li Nisêbînê 
bûm, Stilîlê di bin çengê me de bû. Ez 
êdî ji nivîsandina sloganên li ser dîwaran 
westiyabûm, ji minaqeşeyên felsefeya 
materyalîst û pevgirêdanên dîyalektîkê aciz 
bûbûm, fikra dîktatoriya proleteryayê li ba 
min sist bûbû, ez li tekoşîna bêmane ya ji bo 
desthilatdariya yekpartîtiyê hay bûbûm û bi 
nexweşiya nivîsandina kurdî ketibûm. Belkî 
jî nivîsandina bi kurdî ez hişyar kiribûm û 
kiribû ku ez bi rastiya xwe bihesim. 

Loma, min di dawiya salên 1970yî de bi 

du hevalên xwe re berê xwe da Stilîlê da 
ku em herin seredana Musa Anter; Musa 
Anterê ku di dema xwe de ji bo şiîreke bi 
sernava ”Qimil” bûbû hedefa êrîşan. Ji ber 
wê şiîrê hinan dixwestin wî biavêjin zîn-
danê, hinan jî îdama wî dixwestin. 

Gava rojek ji rojên havînê me li deriyê 
Musa Anter xist û wî bi rûyê xwe yê geş em 
keremî hundir kirin, misqala neqenciyê di 
rûyê wî de tunebû. Musa Anterê ku bi du-sê 
temenan ji me mezintir bû, mîna ku hevalê 
me be, bi me re ket sohbetê. Lixwekirina wî, 
tevgera wî, rabûn û rûniştina wî jî ne zêde 
dûrî ya me bû. Lê bi her awayê xwe ji me 
bi tecrubetir û ji me bêtir dinyadîtî bû. Ji 
gundekî derketibû, di rêwîtiyeke jiyanê ya 
piralî re buhurî bû, gelek kitêb xwendibûn, 
ji ber xwendina wan kitêban serê wî ketibû 
belayê; di zîndanan de mabû, li Stenbolê bi 
maqûlên kurdan re rabûbû û rûniştibû, bi 
xwe maqûl bû; hînî jiyana bajarvaniyê bûbû 
û bi wan hemû tecrubeyan li gund vegeri-
yabû. Dixwest dema xwe ya dawî, li gundê 

xwe, li cih û deverên ku bîranînên wî ên 
zaroktî û xortaniyê lê buhurîbûn bidomîne. 

Bi sohbeta dirêj ya li hundir wî di nav re 
ji me re xwarin jî çêdikir. Piştî ku xwarina 
wî pijiya, wî ew xwarin, li baxçeyê xwe, li 
ser masê raxist. Te digot qey em ji herêmê 
pengizîbûn û li hewşeke Stenbolê, an jî li 
maleke Ewrûpayê bi cih bûbûn. Me bi kêr 
û çetelan hem xwarina xwe dixwar, hem 
jî sohbet dikir. Baxçeyê wî bi dar û gulên 
rengîn xemilandîbû; cihokên avê ên ku 
li hev dizîvirîn û bi masiyên cûr bi cûr 
rengekî taybet dida baxçe. Musa Anter wek 
alim û fîlozofekî bi me re ketibû sohbeteke 
kûr. Gava wî bihîst ku ez bi kurdî dinivîsim, 
pir kêfa wî hat, lê gunehê xwe jî bi min anî. 
Wî ji tecrubeyên xwe dizanîbû ku ji ber 
belaya kurdî dikare çi bela were serê min. 
Lê gava min got ez haziriya xwe dikim ku 
terka welêt bikim, hingî rûyê wî geş bû. Wî 
ji min re behsa Swêdê kir. Jina wî û zarokên 
wî hemû li Swêdê bi cih bûbûn, lê wî terka 
welêt nekiribû. Ez dibêjim cara pêşî min 

navê vî welatê ku min zêdeyî sih û pênc 
salên xwe lê buhurandine, ji devê Musa 
Anter bihîstibû. Wî got, heke tu ê biçî, here 
Swêdê. Tu ê bikaribî li wir zimanê xwe bi 
pêş de bixî û bi hêsanî binivîsî. Min bi ya 
wî kir, ez di sala 1980î de hatim Swêdê. 
Min li Swêdê zimanê xwe bi pêş de xist û 
pê nivîsand. Cara pêşî piştî deh salan, ez li 
welêt vegeriyam. Di wan deh salan de min 
tibabek tişt nivîsandibûn. Min hingî dîsa 
Musa Anter dît. Em li ser dema buhurî û 
rewşa me peyivîn. Me behsa ziman û edebi-
yata xwe kir. Wî pesnê xebata me da û dilê 
min xweş kir. Min dûre pê re hevpeyvîneke 
dirêj kir û ew hevpeyvîn di rojnameyeke bi 
navê Kurdistan Press de çap kir. 

Gava di sala 1992an de min dest bi 
weşana kovara NÛDEMê kir, Musa Anter 
dîsa koçberî Stenbolê bûbû. Min telefonî wî 
kir. Min got; Apê Musa, em dikin kovareke 
edebî derxin û ez dixwazim tu bibî yek ji 
nivîskarên kovarê yê berdewam. Ew bû, lê 
di eynî salê de bû hedefa guleyên hovan…

FIRAT CEWERÎ

Min bi ya 
Musa Anter kir

NURULLAH ALKAÇ
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Germahiya gerdûnî ya siyasî û fîzîkî

Raya giştî ya cîhanê di nav rûdanên geşta yekem a 
Serokê DYA Donald Trump, NATO û lûtkeya G7an 
hê bi ser xwe de nehatibû vê carê jî mijara germahiya 
gerdûnê ket rojeva germ. Li aliyê din Rojhilatanavîn 
jî Bendav germ dibe. Rojeva cîhanê her diçe germ-
tir dibe. Li Brîtanyayê jî rûdanên baş dibin; Partiya 
Karkeran di hilbijartinên 8ê Hezîranê de dibe ku bibe 
îktîdar. Piştî Brexit û Serokatiya Trump, gotina “Ne 
mimkin e ev yek bibe” di sala 2016an de pûç bû.

Rûsya jî diyar kir ku derxistina Serkonsol Dmitriy 
Kazennoy û konsol Andrey Surgayev ji Estonyayê bê 
bersiv namîne.  Trump ku rojeva cîhanê tim mijûl 
dike, karî vê hefteyî jî bi şêwazekî tund restkişana li 
hemberî ji Şansolyaya Almanyayê re, ku gotibû danû-
satandin ligel wî nayên kirin li rojeva xwe zêde bike.

Xwediyê gotina xwe(!)
Donald Trump beriya bibe serokê DYAyê ragihan-

dibû ku bawerî bi “Germahiya Gerdûnê” nayîne û 
eger bibe serok dê ji Rêkeftina Keşûhewayê ya Parîsê 
vekişe. Helbet wê demê Trump hê ne endamê Partiya 
Komarîsta bû jî. Trump dê neyê hilbijartin û Hillary 
Clinton bi şenstir dihat hesibandin.

Heftiya berê li Vatîkanê Papa Francis pirtûkeke li ser 
Germahiya Gerdûniyê diyarî Trump kiribû û Trump jî 
soza xwendinê dabû. Xwend an nexwend nayê zanîn lê 
Trump soza vekişandina ji rêkeftina keşûhewayê bi cih 
anî. Li gor Trump Rêkeftina Keşûhewa ya Parîsê ji bo 
DYAyê rêkeftineke ne baş e. Trump dema ji rêkeftinê 
vekişiya, destnîşan kir ku “Ji bo karsazên Amerîkî, 
xebatkar û mukellefên bacê em dê danûstandinan ji 
bo rêkeftineke baştir bikin. Eger rêkeftin li gor bejew-
endiyên DYAyê dirûst bibe emê vegerin.”

Li hember vê mijarê bertek ji cîhanê belav bûn. 
Berteka yekem ji pêşengê Rêkeftina Keşûhewa ya 
Parîsê Barack Obama nîşan da. Di dema serokati-
ya xwe de gelek li ser germahiya gerdûnî sekinîbû. 
Obama bertek nîşan da ku  rêkeftineke ku ji aliyê 
195 welatan (Sûriye û Nikaragua ne tê de) ve hatibû 
pejirandin rexne dike. Obama destnîşan dike; “Îdareya 
Trump dibe hevalê qevdek kesên ku dahatûyê red 
dikin. DYA divê pêşengiya vê rêkeftinê bike. Ez hêvîdar 
im eyaletên me, bajarên me û karsazên me dê li gor 
rêkeftina Germahiya Gerdûnî bisekinin û pêşerojeke 

paqij ji zarokên me re bihêlin.” John Kerry jî dibêje “Ev 
biryar di dîroka DYAyê de biryara herî xirab e.

Bertekên ji cîhanê; “Pacta Sund Servanda!”*  
*Ser Soza Xwe Sekinîn!
Serokwezîrê Kanadayê Justin Trudeau jî di derheqê 

mijarê de axivî û wiha diyar kir; “Em vekişîna DYAyê ya 
ji rêkeftinê weke şikestina xeyelekê dibînin. Dê DYA ji 
bo başkirina rewşa tîcarî û teknolojiyê dereng bimîne.” 
Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron, Serokwezîrê 
Îtalya Paolo Gentiloni û Serokwezîra Almanya Angela 
Merkel daxûyaniyeke hevpar belav kirin û ev daxûyanî 
di malpera fermî ya Serokwezîrtiya Îtalyayê de hat 
weşandin. Di daxûyaniyê de “Em weke serokê dewlet 
û hikûmetên Fransa, Almanya û Îtalya li dijî biryara 
vekişînê ya DYAyê ne. Rêkeftina Parîsê ji bo li hember 
germahiya gerdûnî di dema xwe de doz bê kirin û 
hedefa 2030î ji bo welatên me bingeha hevkariyê ye.

Serokê Parlementoya Ewropa Antonio Tajani jî di 
derbarê mijarê de, gotina ‘Pacta sunt servanda’ ku bi 
Latînî tê wateya rêzgirtina du aliyên rêkeftinê li ser 
esasên rêkeftinê bikar anî û got ku divê her kesek li gor 

rêkeftinê tevbigere. Tajanî axaftina xwe wiha domand: 
“Ev meseleya “Bawerî û Pêşengtiyê ye”. DYA bibe jî 
nebe jî em ê vê proseyê bidomînin û wiha didomîne: 
“Ew welatiyên li derveyî vê rêkeftinê disekinin ji bo 
cîhanê û gerdûnê fersendeke dîrokê winda dikin”.  
Tajani, dibêje dê YE pêşengtiya sekinandina veguherî-
na keşûhewayê bike û ji bo zêdekirina înovasyon, 
teknolojî, îstihdamê dê xebatan bidomîne. Serokê 
berê yê Parlementoya Ewropa Martin Schulz ji Serokê 
DYAyê Donald Trump re got: “Brêz Trump hûn nikarin 
guhertina keşûhewayê vekişin mîna hûn ji rêkeftina 
keşûhewayê vekişiyan. Rastî ne siyasetmedarekî ku 
hûn paşguh bikin e.”

Wezîrê Derdorê yê Japonya Koichi Yamamoto jî 
Trump bi pişta xwe dayîna mirovahiyê sucdar dike û 
wiha dibêje: “Ez mat mam, qet li benda vê yekê ned-
imam. Bi hêrs im, şikestî me.” Berteka herî tûnd jî ji 
Çînê hat ku di belavkirina qaza serayê de di cîhanê de 
yekemîn e. Serokê Dewleta Çînê Li Keqiang da xûyaki-
rin ku dê welatê wî dê rêkeftina li hember germahiya 
gerdûnê de xwedî erk be. Roja Înê li Brukselê Çîn û YE 
daxûyaniyeke hevbeş dan û gotin em ê li gor rêkeftina 

Parîsê tevbigerin. Ev daxûyanî di dîrokê de yekemîn 
daxûyaniye ku YE û Çîn bi hev re didin.

Proseya qanûnî û ziyanên tîcarî
Serokê DYA Donald Trump, her çiqas radigihîne ku 

welatê wî ji Rêkeftina Keşûhewa ya Parîsê vekişiyaye û 
vê biryarê ligel Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî 
parve kiribe jî ev biryar herî nêzîk heta 4ê Mijdara 
2019an nayê pesendkirin. Ev yek jî tê wateya herî nêzîk 
derketina DYAyê ji rêkeftinê dê di 4ê Mijdara 2020an 
de be. Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî Antonio 
Guterres jî vê yekê “Şikestineke xeyalî” bilêv dike.

CEOyê SolarPower Ewropa Dr. James Watson ku ji 
400 fîrmayên enerjiya rojê pêk tê jî: “Vekişîna Trump ji 
Rêkeftina Parîsê di demên modern de biryara herî ne 
baş a weletekî be.” Watson wiha pê de diçe: “Divê DYA 
ji vekişînê zaftir pêşengiya doza li hember Germahi-
ya Gerdûnî bike. Dinya dê bi sakinî doza li hember 
veguherîna Germahiya Gerdûnî bike lê DYA dê ji mu-
kafatên enerjiya nûkirinê ya fosîlan bêpar bimîne.”

Li DYAyê karmendên sereke li hember îdareya 
Trump bi tundî sekinîn. Serokê Kompanyay Fînansê 
Goldman Sachs Lloyd Blankfein di hisabê xwe yê 
medyaya civakî de: “Ev biryara îro ji bo derdorê û ji 
bo pêşengiya DYAyê ya cîhanê gaveke bi paş ve ye” 
nivîsand. Serokê Tesla (YKB/CEO) Elon Musk ku trim-
bêlên eloktronîk çêdike û sektora kêf û şahiyê Serokê 
Walt Disney Robert Iger jî li ser hisabên xwe yên me-
dyaya civakî belavkirin ku dibe ji konseya rawijkarên 
Koşka Spî derkevin.

Serokê Şaredariya Pittsburg yê ji Partiya 
Demokratan Bill Petudo jî bersiva gotina Trump 
“Pittsburg min hilbijart ne Parîsê” da. Petudo got ku 
bajarê navenda çelikê ya DYAyê li gor Rêkeftina Parîsê 
tevdigere. Serokê Îdareya Aplle Tim Cook jî şikestina 
xwe ragihand û di hevdîtina ligel Trump a sêşemê de 
ev biryar ligel Trump axivî ye lê Trump îkna nekiriye. 
Serokê Îdareya General Electricê Jeff Immelt jî da 
xwiya kirin ku şikestineke mezin lê rû daye û da xwiya 
kirin ku “Veguherîna keşûhewa rast e. Divê Sanayiya 
me pêşengiyê bike em ji hikûmetê li benda vê yekê ne.”  
Serokê Partiya Demokratan li Senato Chuk Schumer jî 
“Ev biryar ya herî xerab e ku DYAyê di sedsala de 21mîn 
daye.”

Li gor pisborên aborînas jî ev biryar dê li DYAyê bibe 
sedema bêkariyê. Niha Çîn û YE jixwe di pêşiya DYAyê 
ne di warê enerjiya nûkirinê de. Unîteya Îstîhbaratî 
ya Aborî Peter Kierman jî di paşêvekişîna DYAyê ji 
veguherîna keşûhewayê dê DYAyê li hember Çîn û 
YEyê paş bihêle. 

Mirovekî aştîxwaz; Azîz Muhammed

Ezîz Mihemed, pêşengekî ku beriya belavbûna Yekîtiya 
Komarên Sosyalîstên Sowyetê (YKSS) di sala 1986an de ji 
aliyê Partiya Komunîst a Sowyetê (PKS) ve ji bona têkoşîna 
wî ya komunîzmê li Iraqê, hêjayî ‘Nîşana Lenîn’ hat dîtin-
bû. Vî kesayetê girîng, zêdetirê çaryek sedsalê pêşengiya 
têkoşîna komunîzmê li Iraqê kiriye. Ji  ber vê yekê jî ji aliyê 
YKSSê ve hatiye xelatkirin.

Partiya Komunîst a Sowyetê ku piştî belavbûna Yekitiya 
Sowyetan hat damezirandin, kir ku hemû rêxistinên çep 
û komunîst di bin sîwanekê de kom bike û li Rûsyaya nû 
hemû pergala rêveberiyê biguherîne. Ezîz Mihemed vê carê 
jî ji ber têkoşîna xwe ya aştîxwaz û azadîxwaz ku zêdetirê 
nîv sedsalê birêvebir, ji aliyê Rûsyaya li cihê Sowyetan 
hatiye avakirin ve, hêjayî ‘Nîşana Stêrka Dibiriqe ya Asya 
û Afrîkayê’ hat dîtin. Heyama ku Ezîz Mihemed ev xelat 
wergirt, kesayetê duyem bû ku hêjayî vê xelatê hatiye dîtin. 
Yê yekem Serokê Afrîkaya Başûr Nelson Mandela bû.

Min li derekê xwendibû an jî bihîstibû nayê bîra min, 
lêbelê ji Pêşengên Têkoşîna Rizgariya Gelê Kurdistanê Mele 
Mistefa Barzanî (Barzaniyê Nemir), gelek ji Ezîz Mi-
hemedê welatparêz û hêja hez dikir û rêz jê re digirt. Ji ber 
wê yekê her tim weke ‘Ezîzê min’ xîtabî wî dikir.

Di dema Tevgera Şoreşa Îlonê de ku Mele Mistefa 
Barzanî Pêşengiyaê wê dikir, Ezîz Mihemed Sekreterê Giştî 
yê Partiya Komunîst a Iraqê (PKÎ) bû. Di vê heyamê de 
weke pêşengekî welatparêz, Pêşmerge di bin sîwana Artêşa 
Şoreşgerên Kurdistanê de birêk xistin û kir bin fermana 
Nemir Mele Mistefa Barzanî.

Di dawiya salên 70yî de, bi pêşengiya Partiya Komunîst 
a Iraqê, cihê xwe yê di têkoşîna rizgariya Kurdistanê de 
girt. Li gel hêzên Pêşmerge, li dijî dîktatoriyê mil bi milê 
hêzên Kurdî şer kir. Kesayetê hêja Ezîz Mihemed, ji ber 
têkoşîna şoreşger a ku nîv sedsalê berdewam kir, hêjayî 
nîşana ‘Barzaniyê Nemir’ jî hat dîtin. Ev nîşan, di 2015an 

de ji aliyê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî bi 
xwe ve hatiye dayîn.

Ezîz Mihemedê ku çend roj berê di 93 saliya xwe de 
çavên xwe ji jiyanê re girtin, hê di 17 saliya temenê xwe de 
tevlî karên sîyasî bûye. Mihemed, sala 1941an ji cemiyetên 
Kurdî beşdarî Komeleya Hîwa dibe, tenê piştî salekê bi 
partiyên komunîst re dikeve têkiliyê, 1942an bû endamê 
‘Cemiyeta Gel’ a ku li ser xeta komunîzmê bû. Vê komê wê 
demê rojnameya bi navê ‘Bilîse’ derdixist. Mihemedê ku 
piştî wê rojê tim di nav rêxistinên li ser xeta komunîzmê 
bûn de cih girt, sala 1945an bû endamê Partiya Komunîst 
a Iraqê.

Ezîz Mihemed ji ber têkoşîna azadiyê, di 1948an de hat 
girtin û heta 1958an di bin êxsiriyê de ma û rastî hemû 
cûre îşkenceyên rejîma kraltiyê hat, piştî ku serbest ma, bi 
vîneke mezintir beşdarî şoreşê bû û cihê xwe li çiya di nav 
refên Pêşmerge de girt. Vê evîna têkoşînê û dilosoziya wî 
ya şoreşê, ew di sala 1964an de kir serokê Partiya Komunîst 
a Iraqê bû.  Ezîz Mihemed 1964an weke Sekreterê Giştî yê 
Partiya Komunîst a Iraqê hat hilbijartin û heta 1993an ev 
peywîra xwe berdewam kir. Lêbelê di kongreya 5. a Partiya 
Komunîst a Iraqê de bi xwe ji sekreteriya giştî a partiyê 

îstîfa kir û ji wê rojê û şûn de weke kesayetekî siyasî û 
welatperwer jiyana xwe domand.

Partiya Komunîst a Iraqê ku sala 1936an hat damezrand, 
nemaze di heyama qraltiyê de ji rêxistinên herî karîger yên 
Iraqê bû. Ji ber wê yekê him li Iraqê û him jî li Kurdistanê 
gelek kes beşdarî vê rêxistinê bûn. Taybetmendiyeke balkêş 
a vê rêxistinê ew bû ku ev rêxistin di heyamên xwe yên 
herî dijwar de ji aliyê pêşengên Kurd ve hate birêvebirin. 
Pêşengên Kurd yên ku ji bo Sekreteriya Partiya Komunîst 
a Iraqê dihatin hilbijartin, pêşengiya têkoşîna komunîst 
a li tevahiya Iraqê dikirin. Bêguman di nav van kesan de, 
kesayetê herî balkêş Ezîz Mihemed bû. Vî kesayetê hêja 29 
salan ev peywîr birêvebiriye. Her dawîn bi xwesteka xwe 
dest ji peywîra xwe kişandiye.

Kengî navê Ezîz Mihemed bê bîranîn, helwesta wî ya 
aştîxwaz û daxwaz û hewldanên wî yên ji bo avakirina hev-
girtina Kurdan tên bîra mirov. Him di pêvajoya têkoşîna 
netewî de û him jî qonaxa tecrubekirina demokrasiya piştî 
raperîna gel a 1991an, her tim ji bo ku di navbera Kurdan 
de yekitî û hevgirtinekê pêk bîne hewl daye, kar kiriye.

Taybetmendiya wî ya herî taybet jî, helwesta wî ya aştîx-
waz ya di heyama Birakûjiya di navbera Kurdan de bû. Bi 

saya vê helwesta xwe  him di nava civakê de him jî di nava 
kom û rêxistinên siyasî yên Kurdî de, rêz jê re hat girtin 
û jê hat hezkirin. Di vê heyamê de hemû hêza xwe ji bo 
bîdawîanîna şerê Birakûjiyê û avakirina yekitiya Kurdan 
bikar aniye.

Di vê heyamê de weke qasidê aşitiyê salekê, beşdarî he-
vdîtinên di navbera aliyên şerê Birakûjiyê de bû. Bêgûman 
destnîşankirina wî weke qasidê aşitiyê, encama têkoşîna 
wî ya aştîxwaz û azadîxwaz bû. Ji ber van tekoşîn û hewl-
danên wî, aliyên şerê Birakûjiyê qet guman di destnîşanki-
rina wî weke qasidê aşitiyê de nedîtin. 

Ji ber van sedeman, dema Ezîz Mihemed ku aştîxwaz 
bû û jiyaneke li ser bingeha biratiyê diparast, jiyana xwe ji 
dest da, li seranserê welat bû sedema xem û şîneke mezin. 
Di heyameke ku welat di rewşeke tevlihev û hesas de ye, 
wefata wî, him ji bo Kurdistanê û him jî bo hemû hêzên 
azadîxwaz û aştîxwaz, windahiyeke mezin e.

Rojeva cihanê vekişîna DYAyê ya ji Peymana Parîsê ye. Serokê berê yê Parlementoya Ewropa 
Martin Schulz ji Serokê DYAyê Donald Trump re got: “Brêz Trump hûn nikarin guhertina 
keşûhewayê vekişin mîna hûn ji rêkeftina keşûhewayê vekişiyan. Rastî ne siyasetmedarekî ku 
hûn paşguh dikin e.” Ev biryar wekî biryara herî ne baş a DYAyê tê nîrxandin.

RUMET SERHAT
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Bi saya hosteyên Kurd 
şertên xebatê baş bûn

Hosteyên nanê sêlê yên Kurd

Pêşmergeyek helîkopterê çê dike
Pêşmergeyê bi navê Teha Mîqdad ku wek çêkerê 

helîkopterê û bi nasnavê Pîlot Mîqdad tê zanîn, ji 
Basê re qala helîkoptera xwe ku ji %90 temam bûye û 
du kes dikarin lê siwar bibin kir. Pîlot Mîqdad dibêje 
ev du sal e ez bi çêkirina helîkopterê re mijûl im. 
Mîqdad dibêje: “Hemû perçeyên ku min di çêkirina 
helîkopterê de bikaraniye li Herêma Kurdistanê ne. 
Em bi parçeyên ku me ji Tirkiyeyê anî û yên din jî 
li Herêma Kurdistanê me temîn kiriye xebata xwe 
didomînin. Tenê motora wê ma, ew perçe pir biha ye. 
Ji ber qrîza darayî hê jî min ew pere nedîtiye.”

Mîqdad destnîşan dike ku: “ Heta niha min alîkarî 
ji tu kesî nestandiye. Ez ji karsaz û Hikûmeta Kurd-
istanê piştgirî dixwazim da ku bikarim motora bi 
55 hezar dolarî bistînim. Ev projeyeke mezin e.  Lê 
mixabin Hikûmet û sektora taybet paşguh dikin. Em 
di karê xwe de serkeftî ne. Ji ber vê jî divê piştgirî 
bidin me. Tu kêmasiya me tune ye li gor mirovên 
welatiyên dewletên din. Em serkeftî ne û divê piştgirî 
bidin projeya me.”

Pîlot Mîqdad di hêza taybet a Pêşmerge de cih 
digire. Ji sala 2006an ve di xebata çêkirina helîkopterê 

de dixebite. Helîkoptera ku berî niha çêkiribû di 
21ê Îlona 2015an de li Hewlêrê pêşniyar kiribû. 
Helîkopterên ku Mîqdad çêkirine di kar û berên 
Şaredariyan de, di belavkirina alîkariyan û ji bo 
geştiyariyê tên bikaranîn. Heta niha di çêkirina 
helîkopteran de tenê yek kes ligel Mîqdad xebi-
tiye. Mîqdad ji bilî helîkopteran ji bo alîkariya 
Pêşmergeyan di şer de gelek amûr û malzemeyên 
taybet yên leşkerî çêkirine

Nanê sêlê di hemû mitbex û sifreyan de cih digire.  
Gelo nanê sêlê di kîjan rewşan de derbas dibe heta tê 
sifra me. Em vî heftiyî bi hosteyên Kurd yên li Hey-
manaya Enqereyê re li ser çêkirina nanê sêlê û hunera 
çêkirina vî karî axivîn. Hosteyên nanê sêlê  balê 
dikşînin ser kêmbûna çêkirina nanê sêlê ya bi destan.

Di çêkirina nanê sêlê de makîne tên bi-
karanîn 

Kurdê Heymanaya Enqereyê Fîkret Koyuncu ji sala 
1992an ve karê nanê sêlê dike. Xwediyê karsazekê ye 
ku him nanê sêlê hildiberîne him jî diforişe. Koyuncu 
destnîşan dike ku di çêkirina nanê sêlê de tenê ar, xwê 
û av bikartînin. Fîkret Koyuncu çêkirina nanê sêlê 
wiha terîf dike:  “Makîneya hevîrkirinê bi melze-
meyên nanê sêlê tê tije kirin. Paşê 20-25 deqeyan di 
makîneyê de tê hevîrkirin. Piştî hevîrkirinê arê hevîr 
5- 10 deqeyan tê sekinandin. Piştî wê bi qasî deh 
deqeyan hevîr tê ecinandin. Piştî ecinandinê hevîr bi 
topikên 100 gr gilok gilok ji hev tên veqetandin. Ev 
gilok demekê tên rawestandin da ku ji bo makîneyê 
amade bibin. Piştî rawestandina van gilokan hevîr 
dikeve makîneyê û piştî makîneyê jî diçe ber destê 
hoste. Hoste jî bi tîr hevîr dike nanê sêlê. Nan piştî 
amadekirina hostê tê pijandin û ji bo sar bibe tê 
raxistin. Dema dicemidin yek bi yek tên şilkirin û ji 
bo ziwakirinê dîsa tên raxistin. Nanê sêlê ziwa dibe û 

ji bo firotinê tê paketkirin. Ji %35ê nanê sêlê av e. Bi 
giştî em nanê xwe bi firehiya 60-65 cm çêdikin.”

Berê nanê sêlê tenê bi destan dihat çêkirin, lê niha 
makîna zêde bûne û gelek kêm kargeh nanê sêlê bi 
desta amade dikin. Eger hebin jî kargehên biçûk in. 
Koyuncu diyar dike ku sedema bihabûna nanê sêlê 
yên bi destan tên çêkirin him xebata wê him jî lezzeta 
wê cûda ye. Niha li piyaseyê ji %70ê ligel makîneyan 
ji bo çêkirina nanê sêlê hoste jî kar dikin. Makîne 
karê du kesan dike. Koyuncu dibêje ku çêkirina nanê 
sêlê bi awayekî din jî heye ew jî qet destê mirovan 
nagihije nanê sêlê. Bi tevahî makîne nan çêdikin. Her 
çiqas maliyeta karmendan tune be jî bi vî awayî tam û 

çêja nanê sêlê tune ye di vî şeklî de. Koyuncu dest-
nîşan dike ku: “Nanê sêlê ku bi tevahî di makîneyan 
de tê çêkirin ne xweş e. Hevîr nabe ew hevîr tenê tê 
perçiqandin. Ev yek jî dibe sedema nanê sêlê hişk der-
keve. Lê divê ji bo nanekî xweş û baş divê bi tîrê were 
vekirin. Ew nanê sêlê ku bi tevahî di makîneyan de tê 
çêkirin ji baregehên leşkeriyê re diçin.”

“Emrê nanê sêlê sê roj e”
Nanekî sêlê heta tê firotin 130 caran tê badan da ku 

bikeve şiklê xwe. Karê çêkirina nanê sêlê ne hêsan e. 
Bawerî û mijûlî dixwaz e. Koyuncu diyar dike ku: “Li 
Enqereyê kîloyek nanê sêlê ji 6 nanan pêk tê û bihaya 
wê jî di navbera 5-9 lîrayan de diguhere lê tenê ji 
%5ê nanê sêlê bi 9 lîrayan tê firotin. Ew jî li navçeya 
Çankaya yê. Bi rastî firotina kîloyek nan a bi 5 lîra 
kargehan dixe zirarê. Ez ji mişteriyan re tavsiye dikim 
bila nanê sêlê bi kîloyan bistînin.”

Nanê sêlê ku tê çêkirin li tevahiya Enqereyê tê 
firotin. Koyuncu dibêje em nanê sêlê didin marketan, 
xwaringehan, firoşkarên hevîr, dikandaran û wiha pê 
de diçe: “Bi min nanê sêlê divê ji çêkerên nanê sêlê bê 
kirîn.  Nanê sêlê yê ku zû xira dibe ji bo tendûrîstiyê 
ne baş e. Emrê nanê sêlê ne weke ku tê gotin 5 roj e, 
tenê 3 roj e. 3 roj jî ji bo nan zêde ye, divê demildest 
bê xwarin.”

Di karê çêkirina nanê sêlê de berê gelek zehmetî 
hebû lê bi saya hosteyên Heymana yên Kurd yên nanê 
sêlê ev kar li Enqereyê hêsan bû. Koyuncu wiha di-
domîne: “Xebatkarên Kurd li hember saetên zêde yên 

xebatê derketin û dema xebatê ji 12 saetan daxistin 
rewşa normal ya xebatên standart. Bi vê re jî berê rojê 
200 kîlo nanê sêlê dihat çêkirin niha standarta vî karî 
bûye 100 kîlo.”

Dê hoste 250-400 lÎra bistÎnin
Mesut Kirazê Kurdê Haymanaya Enqereyê 

ji sala 1991an ve di karê çêkirina nanê sêlê de 
dixebite. Heta îro ez li 33 bajaran di karê nanê 
sêlê de xebitîme. Kîraz diyar dike ku: “Zêdebûna 
makîneyan di karê çêkirina nanê sêlê de li ber 
gihîştina hosteyan astengî derdixe. Di sektorê 
de ji sala 2000î û vir ve makîne ketin nav 
rewşa kar. Bi min di salên 2023-2025an de em 
hosteyên nanê sêlê nabînin. Yên hebin jî dê 
heqdestên wan di navbera 250-400 lîrayan de 
be.”

Hoste û xebatkarên Kurd yên nanê sêlê 
dibêjin pirsgirêka herî mezin tunebûna 
sîgortayê ye. Eger baş bê dirûstkirin em dikarin 
ji karê çêkirina nanê sêlê bi hêsanî debara xwe 
bikin.

Pêşmergeyê ku bi nasnavê Mîqdadê Pîlot tê zanîn Mîqdad Teha li Kurdistanê helîkopterê çê 
dike. Teha ji Hikûmeta Herêma Kurdistanê piştgirî dixwaze û dibeje ku: “Kêmasiyên me ji 
mirovên din tune ne”

ŞIVAN BERZENCÎ

BENGÎ BAWEŞAN

Deriyê sînorî Ser Zêrî li benda hatûçûnên tîcarî ye
Di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê de li 

navçeya Amêdiyê deriyê sînorî Ser Zêrî li ser hidûdê 
Kanîmasî hat vekirin. Gelê Amêdiyeyê dixwazin 
tîcareta di deriyê sînorî de vebe.

Berpirsyarê bajarokê Kanîmasî Serbest Sebrî, di 
derheqê vekirina deriyê sînorî yê duyem di navbera 
Tirkiye-Kurdistanê de ji Heftenameya Basê re axivî. 
Bajarokê Kanîmasî li navçeya Amêdiyeyê di erd-
nîgariya herî dewlemend de ye.  Deriyê Ser Zêrî di 
2ê Îlana 2016an de hatibû vekirin lê heta niha tenê 
ji bo çûn û hatina insanan vekiriye. Sebrî destnîşan 
dike ku ev mijar ligel berpirsyarên Tirk jî axivîne û 
wiha didomîne: “Em wek îdareya bajarokê Kanîmasî 
bi berpirsyarên Amêdiyeyê re ligel berpirsyarên Tirk 
rûniştin û me daxwaz ji wan kir da ku ji bo tîcaretê 
jî deriyê Ser Zêrî bê bikaranîn. Bi vê yekê herêma 
Amêdiyeyê di warê aborî de dê pêş bikeve. Em hêvî 

dikin heta payîza îsal derî ji bo tîcaretê jî bê vekirin.”
Sebrî, îdareya gumrikê ya Duhokê ji bo ku rêyeke bi 

dirêjehiya 3 km’yan çêbike dixebite. Sebrî di derheqê 
mijarê de radigihîne ku: “Di rêya sereke ya deriyê Ser 
Zêrî de rêyên vîraj ên dijwar hene. Ev ji bo trimbêlan 
dibe pirsgirêk. Ji ber vê yekê jî piştî çêkirina rêyeke 
baş em dixwazin derî ji bo tîcaretê jî bê vekirin.”

40 sal berê deriyê tîcarî bû
Sebrî destnîşan dike ku 40 sal berê deriyê Ser Zêrî 

di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê de ji bo tî-
caretê dihat bikaranîn. Sedema girtina derî pevçûnên 
di navbera Tirkiye û PKKê de ne. Sebrî dibêje: “Dema 
derî dîsa hat vekirin xebatkarên Tirkiyeyê 8 kes ji aliyê 
PKKê ve hatin revandin, derî dîsa hat girtin. Hat û 
çûn îsal hinek hêsan bûn.

Di derî re rojane 800 kes derbas dibe
Sebrî desnîşan dike ku di deriyê sînor re niha 

rojane 800 kes derbas bibin jî ev hat û çûn hêdî hêdî 
dê zêde bibin. Deriyê sînor her wiha ji bo geştiyari-
yê jî di herêmeke pêketî de ye. Sebrî balê dikşîne 
ser hatina hemwelatiyên Tirkiyeyê bo Kurdistanê û 
dibêje: “Bi saya vî deriyî rêyên dûr kêm dibin. Ji ber 
vê yekê mirov vî deriyî zaftir bikar tînin. Gelê Duhokê 
jî dixwaze bi ser vî re biçe Wanê, Hekkariyê, Çiyayê 
Araratê û Bakurê Kurdistanê. Ev erdnîgarî parçeyek ji 
behûştê ye.” 

Serbest Sebrî diyar dike ku di deriyê Ser Zêrî re fêkî 
û sevze jî derbas dibin. Ji bo derbasbûna van tiştan 
jî gundiyên nêzî sînorê Tirkiyeyê tên Amêdiyeyê û 
Duhokê da lazimatiyên xwe bistînin.

 “Em û Enqere di heman xetê 
de ne”

Serbest Sebrî dibêje: “Tirkiye jî dixwaze ku 
ev derî zaftirîn bibe deriyê tîcarî. Bi Enqereyê 
re di vê mijarê de em di heman xetê de ne. Li 
gor vê jî em hêvî dikin heta payîza îsal ev derî 
ji bo tîcaretê jî bê vekirin.”  Sebrî diyar dike ku: 
“Gelê Bakurê Kurdistanê ji ber têkiliyên malbatî 
di ser vî derî re derbasî Başûrê Kurdistanê 
dibe.”

Berpirsyarê Bajarokê Kanîmasî Serbest Sebrî 
destnîşan dike ku: “Hebûna PKKê ji bo çalak-
kirina tîcarî ji bo vî derî ne asteng e li gor 
min. Tirkiye pişt vî deriyî qontrol dike. Dîsa jî 
em ji PKKê dixwazin ku ji herêmên sivîlan dûr 
bisekine.”

ROJHAT LUQMAN
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L
ÎTERATUR de roje: seba Homayî rê îbadet-
kerdişî, yew wexto bellî de, werd ra, şimitiş 
ra û munasebetê cînsî ra durîkewtişî îfade 
keno. Goreyê dîn û bawerîyan rituelê rojeyî 

vurîyenê la ma eşkenê vajê ke roje hema-hema 
heme bawerîyan de esto. Ma do nê nuşteyî de 
goreyê dîn û bawerîyan, îbadetê rojeyî bierjnê.

Muslumanan de Roje
Kitabo muqeddes yê muslumanan, Qurano 

Kerîm de roje, yewendes ayetan de ravêrêno. 
(Beqara: 183,184,187,196- Nîsa: 92 - Maîde: 89,95- 
Meryem: 26- Ahzab: 35- Mucadele: 4- Tehrîm: 5)

Ayeta ke muslumanan rê rojeyî emir kena 
sureya Beqerayî ayeta 183. a: “Ey gelê bawermen-
dan! Senî ke verênan ser o nusîyabî, roje şima ser 
o zî nusîyayo. Beno ke şima xo bipawê.”

Ayetanê bînan de zî derheqê muhtewaya rojeyî 
melumatî dîyenê. Goreyê îtîqadê îslamîyetî roje, 
menga remezanî de goreyê teqwîmê hîcrî/aşmî 
tepêşêno. Merdimo/a ke roje tepêşeno; saetanê 
rojeyî de, her tewir werdiş-şimitiş û munasebetê 
cinsî ra dûrî vindeno. Roje wextê îmsakî ra dest 
pêkeno û heta fitare (wextê mexrebî) dewam 
keno.

Eke ma şeklo pêroyî biewnî rojeyê musluman-
an ra, ma vînenê ke hîrê varyantê rojeyî estê: 
Rojeyo ferz, rojeyo wacîb û rojeyo nafîle.

Roje yo ke ma cor ra behs kerd heme mus-
lumanan rê ferz o. Bê rojeyê ferzî tayê rojeyî zî 
estê ke goreyê îtîqadê muslumanan tepiştişê nê 
rojeyan zî sewab o. Mavajîme Rojeyê Dawudî, 
Rojeyê Şewalî, rojeyo ke her menge rojanê 13-14 
û 15î de tepêşêno, rojeyo ke rojanê dişeme û 
pancşemeyî de tepêşêno û Rojeyê Aşûreyî nê 
rojeyan rê nimûne yê. Rojeyê Aşûreyî hetê mus-
lumananê sunîyan û muslumananê elewîyan ra 
cîya-cîya yenê tepiştiş. Muslumanê sunî heme 
rojeyan yew format de tepêşenê. Labelê elewîyan 
de wextê rojeyê muheremî de sunîyan ra teber; 
goşt nêno cikerdiş û nê rojan de goşt nêwerîyeno. 
Semedo ke elewî wazenê dejê şehîdanê kerbelayî 
hîs bikerê qet awe nêşimenê. (Çaye, meşrubat 
ûsn. çî yenê şimitene la tena awe nêna şimitene)

Nê cîyabîyayîşan ra teber roje, hetê heme mus-

lumanan ra muqedes yeno vînayene û sey wesî-
leyê nêzdîbîyayişê Homayî yeno qebulkerdiş.

Xirîstîyanan de Roje
Xirîstîyantî de roje emranê kilîse ra emro 

hîrêyin o. Seke Qurano Kerîm zî behs beno roje, 
xirîstîyanan rê zî ferz o. Xirîstîyantî de roje û 
parêz eynî mana de yê. Amancê rojeyî, cezayanê 
guneyan na dinya de antiş o. Kitabo muqeddes 
yê xirîstîyanan încîl, zaf ehemîyet dano roje û 
roje ra bi pesn behs keno. Labelê wextê rojeyî de 
mabênê mezhebanê xirîstîyanan de munaqeşe 
esto.

Wexto ke şima roje tepêşenê, sey dirîyinana 
rîyê xo çirç mekerê. Ê semedo ke roje tepiştişê 
xo sewbîna însanan rê bellî bikerê xo pêrîşan 
musnenê/nawnenê. Ez şima rê raştîya ci vaja, 
înan mukafatê xo girewto. Wexto ke şima roje 
tepêşenê riwen bisawê sereyê xo û rîyê xo bişuwê. 
Winî ke, însanan rê ney, pîyê xo yê nimiteyî 
rê rojetepişte biasê. Pîyê şima yo ke çîyanê 
nimeteyan vîneno do şima rê mukafatan bido. 
(Matta-6)

Xirîstîyantî de serrê roje tepiştişî 21 ra dest 
pêkena û heta ke kes 60 serre bo roje ferz o. 
Meseleya rojeyî ser o serra 1966î de yew kom-
bîyayiş virazîyayo û nê qerarî heme uca de bi 
hawayo nuştekî ameyê eşkerakerdiş. Seba parêzî 
zî ganî yew xirîstîyan tewr kêmî 14 serreyî/ê bo.

Xirîstîyantî roje di tewir o. Rojeyê okarîstî 
yanê rojeyê şukurkerdişî û rojeyê eklezîyastîkî 
yanê rojeyê kilîse. Nê di tewir rojeyan katolîkî 
tepêşenê la protestanî nêtepêşenê. Xirîstîyantî, 
çarşeme êne û paşêne û roja erefatê tayê roşanan 
de rojetepiştişî teşwîq keno. Çunke goreyê îtîqa-
dê xirîstîyanan, Hz. Îsa roja çarşemeyî tepêşyayo, 
roja îneyî çarmêxa darde bîyo û roja panşemeyî 
zî defn kerdo. 

Xirîstîyantî de nê rojan ra teber roja pas-
kalyayî de zî roje tepiştiş teşwîq beno. Çunke 
goreyê îtîqadê înan Hz. Îsa roja paskalyayî de 
merg ra tepîya reyna bîyo ganî û vejîyayo asmên. 
Verê paskalyayî di rojî roje tepiştiş zî mabênê 
xirîstîyananê dîndaran de xeylê vilabîyaye yo.

Musewîyan (Yahudîyan) de Roje: Yom Kîppur

Tewrat de tayê rojan de roje tepiştiş emir beno. 
Yahudîyan de roje tepiştiş nefsê xo terbîyekerdiş 
û wesîleyê dejantişî hesibêno. Ge-ge zî sey wesî-
leyê nêzdîbîyayişê Homayî yeno qebulkerdiş. 
Goreyê Tewratî Hz. Mûsa 40 roje û 40 şewe Koyê 
Turî de mendo û no mabên de tim roje tepişto. 
Yahudîyê ke tayê mintiqayanê Erebîstanî de 
ciwîyayenê badê nimajê yasi zî çîyêk nêwerdêne. 
Winî ke verê ameyîşê ayetanê rojeyî tayê mus-
lumanan zî sey yahudîyana roje tepiştêne.

Wextê Babîlan de roje sey sembolê eza (şîn) 
û xemî tepêşîyayêne. Yahudîyan zî wexto ke 
bawer kerdêne ke Ellah înan rê felaketî dano, 
roje tepiştêne. Yahudîtî de qeçekî 12 serranê 
xo ra mengên bigîrê dest bi roje tepiştişî kenê 
û yahudîtî de yew roje tena esto: Yom Kîppur. 
Îhtîmalêko gird çekuya yomî ya îbrankî û yewma 
erebkî sey pê yê û hurdina zî yenê manaya roje. 
Xora Yom Kîppur yena manaya Roja Kefaretî/
Roja Tewbeyî. Goreyê îtîqadê înan, yahudî na 
roje de guneyanê xo ra benê poşman û tewbe 
kenê, Ellah zî înan efu keno.

Yahudîyan de roja Kîppurî, mîyanê rojanê îba-
detan de roja tewr pîl a. Yahudîtî de Yom Kîppur 
de roje tepiştiş ferz o. Roje, roja verên wextê 
akewtişê tîje dest pêkeno û heta ke şewa bîne 
asmên de di estareyî biasê dewam keno. No wext 
nêzdîyê 25 saetan o.

Dînanê Bînan de Roje
Bê dînanê semawîyan roje zafê dînan de esto. 

Mavajîme sey dînanê; Budîzm, Hîndûîzm, 
Taoîzm, Brahmanîzm, Jaînîzm û Manîheîzm û 
zaf dînan de zî roje sey wesîleyê xopakkerdişî 
yeno vînayene û bi tewir-tewir şeklan roje yeno 
girewtene. 

Welhasil roje, verê Îslamîyetî zî dinya de 
estbîyo û însanan seba nêzdîbîyayîşê Homayî, 
seba ke xo leymê dinya ra pak bikerê yan zî 
halê vêşanan ra fehm bikerê roje tepişto. Ewro 
zî bingeyê rojeyî nê sebebî awan kenê. Ma se 
vajîme? Înşellah roje beno wesîleyê pakbîyayişê 
însanan. Eke însanî pak bê xora dinya zî bena 
pake. 

Bi hêvîya dinyayêka pake, bimanîn weşîye de…

A roje, Haq rahmeta xo re ci kero, maya yew 
hevala mi merde. Xora serrê xo zaf bî, belkî zî 
neway serrî ra zêdeyêr bîye. Wa bo, merdene tim 
xirabin a, tim dej dana merdimî. Para mi rê, ez 
zaf zî merdena kokiman ver nêkewena. Wextê 
înan o, memirê se bikerê! Ez çira kokiman ver 
nêkewna, welato ke tede her roj gencî mirenê 
o welat de merdim nêşîkîno ke seba merdena 
kokiman bibermo. No nîyar o. Kam ke wextê xo 
ame şono, merdena bêwexte dej a. Çiqas ke vanê 
“Her merdiş rew o.” Û çiqas ke no vatiş rast o zî 
ancî merdena gencan cîya ya. 

Xora mesela ma zî na nîya, na mesela caver-
dîme û reyna bêrîme mesela hevala mi. Seba ke 
maya xo merda ez bi çend hevalanê bînan şîyîme 
tezîyeya înan. Ma hîna ke nêşîyî telefon kerd ma 
va, ma yenê. Coka hevala mi bi waya xo keye de 
bîy. Înan de sey yê kurdan şîn mîn çin o. Rind 
ke çin o. Na rey zî seba neway serre… Ma dest 
bi suhbetî kerd, merdene, bîyayîş, dînî … oxro 
ke waya hevala mi malima felsefeyî ya. Êdî ma 
vengê xo birna, aye qisey kerd. Qise fetelîya ame-
ye ziwanî ser. Malima felsefeyî zaf qiymet dana 
ziwanê xo. Ge-ge bi xelet “alfabe” vana û reyna 
kena rast vana “abc”. Vana “alfabe” tirkî nîyo, 
gerek “abc” bo. Mi va teba nêbeno, tirkî nêbo zî 
êdî kewto mîyanê tirkî û şar nîya zaneno wa wînî 
bo. Ooo xo gizgizna ra, va “Nêê, bi no tore tirkîya 
maya rindeke xerepîna.”, mi va “Waya mi, ma se 
biker îme, ziwanê ma ha vîndîbîyayene der o.” 
va “Kamî pê şima girewto, ziwanê xo rê wayîrîye 
bikerê. Şima bi xo wayîr nêvejîyê, nîyade tirkî 16 
hezar serrî yo ke ziwanê edebîyatî yo.” (No malu-
mat kotî ra girewto belî nîyo. Tarîxê înan o resmî 
de bîle çîyo nîyanên çin o.) Cinîke winî pêsero û 
bêfasila qisey kerd ke fekê mi winî akerde mend. 
Wayîr nêvejîme, 16 hezar serrî…Mi di-hîrê rey 
kerd ke qalê asîmîlasyonî bikerî, qiseyê mi peyser 
kerd fekê mi. Aye gore senê asîmîlasyon o, çîyo 
wînasî çin o. Hevala mi kewte qise, va “Ziwanê 
maya ma zî lazkî bî la aye ma de qet qisey nê-
kerd.” Waye heredîye va “Asîmîlasyon çin o.” 

Qiseyê aye ê bînî zî nîya bî: Tirkê ma 5 hezar 
serrî yo ke tîya der ê. (Mi va, kitabê tarîxê şima 
vanê 1071, Milazgîrd, nêzan çi… Aye va ê zûr ê. 
Hala hala mi va xo xo de, xo xo de…) Ziwanê ma 
16 hezar serrî yo ke ziwanê edebîyatî yo. (Nê vanê 
nuşteyo verên zî tirkan kifş kerdo.) Îbn-î Sîna 
tirk o. (Mi zaf heşno/eşnawit o ke o musluman 
o la tirk? Mi qet nêheşno. Dima ez ameya keye 
de înternet de saye kerd, heqa tirk bîyayîşê ey de 
teba çin o. Tena yew îddîa ya.) Grûbanê ziwanan 
ewropayijan viraştê. Hînt-Ewropa çik o? (Kurdkî 
? kurdkî endamê na grûbe yo.) Çîyo henên çin o. 
Tirkî berdo kerdo Ural-Altay. Na grûbe zî pare 
kerda, macarkî û f înkî ci ra veto, tirkî kerdo 
mîyanê çînkî, mogolkî ûsn. yanî tirkî ewropayîjî 
nîyê. Bi zanayîş berdo kerdo leyê nînan. Kurdkî 
zî nême tirkî yo, nême fariskî yo, nême zî erebkî 
yo. (Se serrî yo eynî terane!)  Nika zî kurdkî bi 
zanayîş benê kenê leyê fariskî, halbukî eleqeyê 
xo bi fariskî çin o. (Hala hala!)

Her ke fekê mi ra yew çekuye vejîyaye, aye a 
çekuye girewte û sey vatena xo hêdî-hêdî qisey 
kerd. A, sey vatena xo qisey kena ya, coka sakîn 
a. Ez hêrs ra bîya sey silqa sûre. Qise zî zaf bî 
derg, sabrê tayê hevalan bî teng û waşt ke ma 
êdî rawurjîme, axirî ma bi munaqeşe heta berê 
teberî ameyîme. Cinîke qet nêvindena, ez êdî 
teqaya, mi va “Waya mi kamî n…  şima tirkan, 
şima se serrî yo ke wayîrê dewleta xoser ê, şima 
hîna çi wazenê!” (Cayo nuqtayin şima texmîn 
kenê, cinîke ê cay rê zaf hêrs bîye.) Aye va “To de 
qisey nêbeno.” 

Gelo kamî de qisey nêbeno! Ez çend rojî 
tesîrê nê qiseyan de menda. Ez pêhesîyaybî ke 
tirkê nîyanênî estê la mi qet nas nêkerdbî. Belkî 
dormeyê mi de zaf kes nîya fikrîyeno la fikrê 
xo nêvanê. Qiseyanê cinîke ra tepîya mi halê 
ma berd re halê kurdan û tirkan. Raşt zî a roje 
ma prototîpê kurdan û tirkan bîyîme. Aye qisey 
kerd, qisey kerd û qisey kerd. Ziwanan ser o 
îhtîsasê aye qet çin bî, mi ziwanan ser o wendbî 
la aye qisey kerd. Pêro xelet bîy ancî zî nêverda 
ke ez çîyê vajî. 

Ez ameya keye, mi ci rê çend meqaleyî ruş-
nayî. Nê meqaleyî asîmîlasyonê lazkî û kurdkî 
ser o nusîyaybîy. Maya înan laze bîye. Pîyê înan 
serra 1920î de Selanîk ra ameybî. Yanî pî zî belkî 
tirk nêbî. La cinîke tirkade nîyanêne bîye. Tirkî 
de qiseyê esto, tim yeno vatene “kraldan daha 
kralcı”. Raşt zî henî yo, tirkanê feqîran de hende 
nefret çin o. Nê yê ke nîya xo wenê pêro êyê ke 
teber ra, welatanê bînan ra ameyê û eslê xo tirk 
nîyo, ê yê.

nadirega@hotmail.com

NADÎRE GUNTAŞ ALDATMAZ

Tirkê Şamanî
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T
I zani kı dınya dı mêrdımo 
bêzıwan û mılleta bê zıwanı 
çınıya. Zıwanan ra zi ewro zıwa-
no ke nênusıyêno û nêwanıyêno 

hıma hıma kı nêmendo. Ma Kurdi ki 
wayırê nufûsêdê ehendı zafi yi û wayirê 
zıwanêdê ehendı kehani û xurti yi, 
zalıman û goniweran nêverda kı heta 
ewro m abı zıwanê xwı bıwanî, bınusi, 
dêri (deyiri), bıki. Nêverda ma kitaban 
û kovaran (dergiyan) bı zıwanê xwı 
veji, tiyatroyan û filiman bı zıwanê xwı 
vırazi, radyo û televizyonanê bı zıwanê 
xwıyê şirıni gûşdari bıki. Şar ima kerdi 
lal û tati, ma kerdi kerr û gêji. Ma biy 
zey evdalan û pepûkan. Ewro şarıstanan 
û dewanê ma dı, keyan û kuçanê ma dı 
gedey ma, gırdê ma, pil û şenıkê m abı 
“yapmış” û “êtmiş” xeberi dani.

Tı zi zani kı ewro dınya dı mılleta 
bê rojname (gazete) hım ahıma kı 
nêmenda. Dınya-alem bı zıwanê xwı ne 
yew (jew) ne dı ne hirê, bı seyan û bı 
hezaran rojnameyan vejeni. Bı zıwanê 
xwı xeberanê dınya û welati waneni. La 
ma? Ma se keni wendoxo erjaye? Belê, 
e, ez z izana, tı z izni kı serdestê ma 
çı tewır serdest o. O goniwer o, zalım 
o, neheq o, bêmerhemet o, bêşeref o; 
merdımey ra dûri yo, sextekar o, wayırê 
dek û dolavan o. Labelê madem kı 
ehendı nebaşey û te’da ma ser o esta, 

madem kı ma ehendı bındestê şari 
yi, gan, (gerek) ma xwı raz zi bıpersi: 
Gelo kemane û sısteya ma çı ya? Na 
bındesteya ma dı gunehkareya (sûcê) 
ma zi çınıya?

Tı mı ra persi, ez vana esta. Ma çiyanê 
binan qe nêvaji, hıma ma vaji eke ma 
despancês milyoni Kurdê bındestê Dew-
leta Tırkiye nêşıyê (nêeşkenê) bı zıwanê 
xwı çend kıtaban, kovaran û rojnamey-
an veji helbet ma dı kemane esto, ma dı 
sıstey esta. Eke ma dı kemane çınêbo, 
dışmenê ma do (ko) nêşıyo ehendı asan 
welatê ma dı estorê xwı kay bıdo. Eke 
ma nêşıye welatê xwı rê way,r bıveji, 
do şar mal û mılkê welati boro. Eke ma 
zıwanê xwı rê wayir nêveji, helbet do 
ewro gedeyê m abı “yapmış” û “êtmiş” 
qisey bıki; çend kelimeye Kurdkiyê kı 
ewro zani, meştı do inan zi xo vir a biki.

Tı zi zani kı zıwan û kultur goni û 
goştiya merdımanu mılletan i û tı zi 
zani kı merdım bê goni û goşt nêbe-
no. Eke ma zıwanê xwı û kulturê xwı 
vini kerd, ferqê ma û koleyan çı beno? 
Lazım o ke ma xwı verro di, ma destan 
xwı verra nêdi. Ma ehendı erey kewti, 
hıni bes o! Eke tı zi vani “bes o”, ma 
destê xwı bıdi pê, ma pıya xwı verro di û 
çı kı ma ra yeno ma bıki.

Eşkara ya, eke merdım xwı bıbetıl-
no, xebatı dı, mucadele dı rıkı bıko, 
merdım şino (eşkeno) ser kewo. Lebelê 
eke merdım destan xwı ra verra do, 
dışmen kesi rê merhemet nêkeno. 

Çı gırd çı werdı, çi camêrd çı 

cıwanıkı, weife keweno mılê ma hem-
inan ser. Herkesi ra zafêr zi wendey, 
zanayey û roşenbirê (aydınlar) ma lazım 
o kı mesuliyeteya xwı bızani. Zanaye 
mesul o. Kam çendo zaf zano, ehendı 
zaf mesul o. Kam keso kı zano û nêkeno 
gunehkar o. Rojê do mılleta ma gıraney 
roşenbiran bıtepişo û biperso:

-Vaje veyna, to semedê mılleta xwı û 
semedê mêrdımey çı kar kerd? Şert niyo 
kı mılleta ma ra hesab bıperso, ma xwı 
bı xwı ra bıpersi.

Wendoxo erjaye, xwı vir meke kı hêzê 
(quwetê) ma yewbiyayişê ma dı nımıte 
yo. Ma paştiya yewbinan bıgiri, kı ma bı 
rısıpêneya xwı dışmenan şermezar bıki, 
dostan şad bıki.

 Ewro bê nuştış û bê wendış kare-
ki nêşono seri. Tı zi dest pey bıkı bı 
zıwanê xwı bıwanı û bınusı. No karêdo 
gırd (xışın) nıyo labelê karêdo werdi 
zi nıyo. Karêdo lazım o. Ez nênusa, tı 
nênusi, kam yeno ma rê nuseno?

Eke to ra yena nê wezifi bıyarı ca, 
eke to ra nina û tı nênuseni zi nuştox-
an rê ardim bıkı. Bı zıwanê dayka xwı 
bıwanı, kritik (eleştiri) û fıkranê xwı 
bıdı zanayiş; rojname, kovar û kıtabê kı 
bı zıwanê dayka to nuşteyê û zerba to 
yi, inan rê wayir bıveji. Wa bara to zi no 
lej de bıbo. 

Ez tekrar kena: Zanaye mesul o. 
Bızane.
Çime: Rojname, Hejmara Provayê, 

İstanbul, 29.12.1991, r. 5 

Emser 300 serreya nuştişê eserê 
erjayeye Ehmedê Xani Mem û Zîn o. 
Bin o munasebet a emserr, xeylê cayan 
di kombiyayin û konferansî virazi-
yênê û fikrê Ehmedê Xanî yenê mun-
aqeşekerdiş . Ze ke yeno zanayiş nuştoxo 
Kurd Mehmet Emin Bozarslanî çend 
serrî ver mektûbê UNESCO’y rê riştbi û 
waştbi ki UNESCO serra 1995’ine bikero 
serra Ehmedê Xanî. Labelê UNESCO na 
mesela ser o nêvindert, Kurdî na mesela 
rê wihêr vijyay û emserr her cawo ki 
Kurdî te de estê, gorey îmkanandê xwi 
na mesela munaqeşe kenê û fikrandê 
Ehmedê Xanî ser o vindenê. 

Zeke yeno zanayiş, Ehmedê Xanî 
şaîrêndê Kurdan o ki seserra 17’ine di 
ciwiyayo, eserê zey Nûbara Biçûkan, 
Eqîdeya Îmanê û Mem û Zîn nûştê. 
Ehmedê Xanî 300 serran ver Mem û Zîn 
bêifaqeya Kurdan ser o û bindestbiyay-
işê înan ser o nûşto û waşto ki Kurdî 

yew bê, padîşahêndê înan jî estbo û ê zî 
wihêrê dewleta xwi bê. O Mem û Zîn de 
wina vano:

Ez menda hîkmetdê Homay di
Kurmancî dewlet da dinya di
Senî mende mehrûm
Heme çire biye mehkûm?  

Eger yewbiyayena ma estbiyayê
Piya bikerdê ma înqiyadê (1) 
Rûm û Ereb û Eceman bi temamey 
Hemini do ma rê secde bikerdê 
Tekmîl (2) kerdê ma dîn û dewlet
Tehsîl kerdê (3) ‘îlm û hîkmet
…..
Werzo ma ra jî cîhanpenahê (4)
Peyda bibo ma rê jî padîşahê
Şimşerê hunerdê ma bêro zanayiş
Derdê ma bivîno derman
‘Îlmê ma bivîno rewac (5) 

Wexto ki şaîr û ‘aliman hemini eserê 
xwi Erebki yan jî Fariskî nûştê, Eh-
medê Xanî no eserê xwi bi zanayiş a bi 
ziwandê xwi Kurdî ya nûşto û waşto ki 

şar bizano ki Kurdî jî wayirê kitabî yê. O 
wina vano:

Wa şar nêvajo ke “Kurdî
Bê marifet ê bê esl û binke yê
Heme miletî wayirê kitabî yê.
Kurmancî tenya bê hesabî yê.”

300 serran ra tepiya ewro wexto ki 
ma ewnenê haldê xwi ra , aseno ki ma 
hewna caardişê Hewnê Ehmedê Xanî 
ra bol dûrî yê. Eyi verê 300 serran vato 
çirê ma bê tifaq û bê dewlet ê, ewro ma 
hewna jî bê tifaq û bê dewlet ê. Ey vato 
çirê Kurdî yewbînan nêgînê, ewro jî 
ma pê ciya-ciya yê. Û yewbîyayena ma 
çina. O wext mîreyanê Kurdan mîyan di 
yewbiyayene çinêbî ewro jî partîyandê 
ma miyan di yewbiyayene çina û ê fînî 
yewbînan di lec kenê. No jî sebebên 
o ke ma Kurdî heta ewro bê dewlet bê 
tifaq ê. Mesela Kurdistanê Başûrî di no 
nezdîyê çehar serrî û nîm o ki firsetê 
kewto kurdan dest ki ê bişê ci ra îstîfade 
bikerê û no qandê temamê bibo hêvîyê. 
Labelê cawo ki ê parlamento û hukmatê 
Kurdistanî xurtêrî bikerê û halê milletî 
rindêrî bikerê, no serr û nîm o ê lecê 
yewbînan kenê û no îmkano ki esto er-
zenê talûkî miyan. No parçedê welatdê 
ma di, eger îttifaqê Kurdan estbiyayê 
hewnê Ehmedê Xanî şayê bibiyayê 
raşt. Hewna jî berey niyo, labelê çiyê 

ki benê nêverdanê ki merdim hêvîdar 
bo. Wexto ki 300 serreya nuştişê Mem 
û Zîn d ima Kurdan miyan di fikrê 
Ehmedê Xanî yenê munaqeşekerdene, 
bi hucûmdê PKK vera PDK ya, birînêda 
bîne gandê Kurdan miyan di abî. Kiştê 
ra ma vanê çire Kurdan m,yan di tanî 
qandê ki Kurdî nêbê yew çiçî dest ra 
yeno kenê. 

Zaf miletê ke 300 serre ra ver haya 
înan neteweyey ra çinebî ewro wayirê 
dewlet ê, labelê ma Kurdî ki Ehmedê 
Xanî yê ma estbi ma hewna bê dewlet ê 
û ciyakewte yê. Lazim o ki ma Ehmedê 
Xanî newera biwanê û bixebitiyê ki 
Hewnê ey bikerê raşt.

 
Notî:
1)Înqiyad: riayet, 2) tekmîl: temam, 

3) tehsîl kerdene: 1) xwi dest vistene, 
peyda kerdene, 2) musayîne, bander bi-
yayeni, 4) cîhanpenah: keso ki merdim 
ci ya bisitiriyo, 5) rewac: îtîbar

Çime: Armanc, Hejmar, No: 4 [162], 
Îstanbul, Çiriya Pêşîn 1995, r. 27

Mehdî Özsoy

Ey xalê mi, Xale Hese!
Şêx, melay ma geyren parse
Fitr û zika xwi r’ ken hîsse
Çehergûm vazden cûyi* dîy se
Ey xalê mi, Xal Remezû!
Qey ti ina mendî nezû?
Şêx, melay ma geyren bizû
Wenî kergû, mûnen kuzu
Ey şêxê mino rilişte*
Ti ma r’ kenî qûm û nuşte
Tue Kird xwi r’ kew yew 

helquşte*
Ti şew û  ruec* he y ser ru-

enişte.
Ey şêxê min fekşuelaqi*
Çi ben însû pey exlaqi

Kirdi r’ nî heyon nûn tueraqi
Ti wen nîm leşê bueraqi
Benû umnû qîjen mele
Kird şin bajar ben ‘emele
Dewûn d’ xelû, cewû kenû cele
Şêx, melay ma ben qimul*, 

mele.

Şêx, melay ma şinî dewû
Wenî kergû, dîkû; şimin çayû, 

qehwû
Çim ginen veywû*, ciniyû
Qirrik qurtnen, liesen lewû.

Ti sera* şin? Ti sera şin?
Ti cezme* kuwen, hewa ra şin
Ti sey fuzûl, teyara şin
Tue Kird kew pird, ti ser ra şin

* cezme: cezbe
cûyi: cuwen, ciwen, ciwîn
fekşuelaqi: fekgilêjgin, fek-

malêz
helquşte: Tirkî di “tahterevalli”
qimul: qumili
rilişte: keso ki riyê yê amewo 

liştiş
ruec: roj, roc, roze
sera: kura, kure, kotî, ça, 

komca
veywi: veyvi, vêwe

Çime: Çira:  Kovara Kome-
leya Nivîskarên Kurd Li Swêdê, 
Hejmar: 3, Spånga/Sweden, Îlon 
1995, r. 81-82 

NEWZAT VALÊRÎ

Çaraneya Yewine:
Payîz o daran pelê xo kerdê zerdî
Gul û gulîstanan ra wextî zergûnî berdî
Demo verên şi, par û pêrar hîn nêmendî
Ax dinya bêxem a, la ma xemdar kerdî!

Çaraneya Dîyine:
Belê wina yo, dinya ra kesî nêdî rehetîyêk
Hezar serrî amey şîy, kamî dî qîymetêk
Her ca de yew xirbe, yew xidar talanêk
Ne dar û berî, ne gul û vilî, çi dî lezetêk!

Çaraneya Hîrine:
Kamî bi keyfweşîye paşta xo daya dinya
Ma her daîm dest pamende mendê dima ra
Hem çim şiknena ma ra, hem zî leze remena
Ax çi dilberêka nazdar û fitnekar a dinya!

Çaraneya Çarine:
Vanê dinya arêyeyêko gird a, xebatkar a
Qet bes nêkena her tim emirê ma tehnena
De gidî hey rayber a zûrker û bêbext yar a
Ez nêzana kamî to ra xeyr dîyo ke ez bivînî
dinya!..
Çime: 
Nûbihar: Mehnameya Çand û Huner û Edebî, Jimar: 118, 

Îstanbul, 2011, r. 24

11 [ KIRMANCKÎ ]

Çend Nuşteyê Verênî 
Yapmiş û êtmiş’i rê bes o!

300 Serreya Nuştişê Mem û Zîn û Hewnê Ehmedê Xanî

MEHEMED MALMİSANIJ

N.ELÎ 

Çar Çaraneyê DinyaŞêx û Mela
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Malbatê enfalkiriyan:

Li gund tenê jin û zarokên 
dehsalî û kêmtir manMîkro-ferqa navbera rêjeyên ‘erê’ û ‘na’ya re-

ferandûmê, hêviyek xist dilê mixalefeta li hemberê 
desthilata bi serokatiya Erdoğan.

Hin derûdor li bendê ne ku rêjeya ‘na’yê li hemberî 
desthilata îro bibe esasê platformeka hilbijartinên êbê.

Diyar e, cudatiya navbera hilbijartinan û re-
ferandûmekê li ber çavan nayê girtin. Rêje jî ne ya 
kutleyeka homojen, an a xwedan cudayetiyên nêz ên 
arasteyî hedefeka mişterek bû. Di navê de derûdorên 
siyasî yên ji hev cuda, heta dijbêrên hev ên req hebûn.

Nagoyên ji mixalefeta MHPê, di çareserkirina pirs-
gireka kurdan, maf û azadiyên elewiyan û yên xeyrê 
misliman de, ji MHPê ne nermtir, belkî tûjtir in.

CHP bi xwe ji alî maf û azadiyên pêkhatyan ve 
handîkapeka mezin e; dijmineka dijwar a tevgera 
kurdên bakur e. Li hemberî destkeftîyên kurdên Başûr, 
Rojava û Rojhilat, parêzerê hevkariya li gel Bexdayê, 
Tehranê û Şamê ye. Daxwaza wê ya fetisandina tevgera 
kurdî dijminayetiyeka stratejîk e. CHP ew qas dijkurd e 
ku li ber wê Ak Partî ‘kürtçî’ dimîne.

Ew li hember daxwazên elewiyan jî sist e, paradig-
maya wê ya ‘neteweya homojen’, elewî û xeyrê misliman 
tehdîdeka potansiyel dibîne.

Ji ber destdidestiya veşartî ya wesayetgêr û kemalîstên 
Tirkiyeyê ya li gel aktoren Hîlala Şîe jî  ew li gel rejima 
Îranê, şîesepînên Iraqê û nuseyrîstên Suriyeyê hevkar e, 
buye palpişta hegemoniya Hilala Şîe ya li deverê.

Nexwe, israrkirina bingehwergirtina rêjeya %49ê 
bi CHPê û mixalefeta MHPê re, piştguhxistina maf û 
azadiyên gelan e. Ku demokrasiyê misoger neke, tenê ê 
bibe rêxweşkira desthilata CHPê. Desthilatê ji xerabekî 
bide xerabekî din. Ev xeyrê-exlaqî ye.

Ku gavek hebe, divê li ser esasê misogerkirina maf û 
azadiyên hemû pêkhateyên etnîkî, dînî, mezhebî, cinsî 
be. Kurd, tirk, sune, elewî, xeyrê mislim, hemû beşên 
civakê xwe tê de bibînin.

Berî hilbijartinan divê projeyên amadekirî derkevin 
pêş hilbijêran.

Destûreka demokaratîk a ku pirpêkhateyiya Tirkiy-
eyê, maf û azadiyên wan ên kesayetî û kollektîf (civakî) 
qebûl bike berî her gavê tê. Metna destûrê gerek berî 
hilbijartinan temamkirî be û soz bê dayin ku piştî hilbi-
jartinan gava yekê ê qebûlkirina wê be.

Israrara polemîzekirina sîstemên parlamenteri-
yê-serokatiyê xapandin e, ya girîng, anîna sîstemeka 
demokratîk e ku takedestiyê rake, cudayetî û hevsengiya 
navbera erkên rêvebirî, yasadanîn û dadweriyê misoger 
bike, rêgir be li hember wesayetgêriya burokrasiya 
eskerî-sivîl.  

Eşkerekirina lîsteya hikumeteka piştî hilbijartinan a 
ji nunerên pêkhateyan avakirî, nasandina kesayetiyên 
postên esasîn ên wê jî ê bibe derswergirtina ji te-
crubeyên xerab ên vî welatî.

Avakirina platformeka wiha bi roleka esasî ya tevgera 
Kurdistana Bakur mimkin e, lê divê ew xwe bi hemû 
hêz û tevgerên Kurdistanî rêk bixe û ruşda serbixweyiyê 
wergire.

HDP ger xwe ji nav pençeyên çepên tirk rizgar bike, 
ê bibe serkêşê vê rêkxeriya serbixwe ya Kurdistanê. 
Kombînezona nav HDPê, em xwe nexapînin, ne ya gelên 
Tirkiyeyê û Kurdistanê ye. Partî, rêxistinên û derûdorên 
çep ên tirk bi pirranî destên dirêj ên wesayetgêriyê 
ne. Ew baskeka girîng a dewletê ye. Wan serê kaniyê 
zeft kiriye, da di biryar û gavên stratejîk û hesas de, di 
rêveçûn û geşbûna tevgera kurd de wek kevjalê wê zeft 
bikin.

Eger HDP ji vê cendereya wesayetê rizgar bibe, hêz 
û dînamîzma xwe bi şefafî ji endamên rastîn, alîgir û hil-
bijêrên xwe bistîne ê dawî li manîpulasyonên nav xwe û 
civaka Kurdistanê bîne, derbasî jiyaneka normal bibe.

Her wiha ferz e li ser HDPê ew doza (yek alî be jî) 
rawestandina şerê çekdarî, şiddet û terora nav civakê 
li PKKê/KCKê bike. KCK, Qendîl û Îmralî, mecbûr 
in dev ji tehakuma ser HDPê berdin, şer’iyeta serwerî 
û rêberiya wê ya ku ji endam, alîgir û hilbijêrên xwe 
distîne qebûl bikin. 

HDP divê li gel hemû partî û rêxistinên Kurdistanî 
biçe ser platformeka hilbijartinan. Bi vî awayî aliyekî 
sereke yê serbixwe yê Kurdistanî wek terefekî sisiyan 
derdikeve meydana siyasetê. Ev ê ji CHPê cazîbtir be, 
bêtir xelk û derdorên demokrat ên rast û çep rakêşe ber 
bi xwe ve.

Ew divê programeka desthilatê ya destûreka nuh, 
hikumeteka nuh û siyaseteka demokratîk ya nuh eşkere 
bike da baweriyê bide dinya demokratîk jî.

Dinya demokratîk hêvî ji CHPê birrîye da ew karibe 
xwe biguhere, bersiva berjewendiyên civakeka ber-
fireh bide û bibe desthilateka demokratîk. HDPê ew 
hêvî di 7ê Hezîranê de dabû cîhana demokratîk. Nuha 
hemleyeka ciddî ya piralî ya din pêwîst e da ew li gel 
tevgera Kurdistanî ji nuh ve rabe piyan û xwe bigihîne 
platformên demokrasîxwaz û azadîxwaz.

Nabe, pêşîn li gel ‘erê’ yan ‘na’ya referandûmê, yan 
filan an bêvan partiyê pakt bên bestin, divê li gor 
prensîb û projeyên ku aştî, aramî û azadîyê ji civakê re 
bînin bê tevgeriyan.

MURAD CÎWAN

Bêexlaqiya xwespartina 
’na’yê

M
in bi armanca vegotina êş, cefa û birînên 
kesûkarên qurbaniyên jenosîda Enfalê, 
zêdetirî 7 mehan li devera Barzan, li Bilê 
û Hewlêrê mam û xebatên xwe meşandin 

û herwiha guhdariya êş û kulên malbatên en-
falkiriyan kir. Di encama van xebatan de min gelek 
hevpeyvîn tomar kirin û ez ê van çavdêrî, êş, kul 
û derdên kesûkarên enfalkiriyan bi riya Heft-
enameya Basê bi xwîneran re parve bikim. 

Ji devera Bilê Safiya: Em bi salan li benda 
vegera wan man 

Dema mêrê min û hemû zilamên Barzaniyan 
yên li gund ji aliyê leşkerên Sedam ve hatin birin, 
çar kur û keçeke min hebûn. Ez wê demê 25 salî 
bûm. Em tenê jin û zarokên dehsalî û kêmtir li 
gund weha bi stuxwarî man. Heta wê gavê jî me 
weke jin tu kar nekiribûn. Lê piştî birina zilamên 
me, êdî em weke jinên Barzaniyan him bûne dê 
û him jî bûne bav. Dema leşkeran zilam ji gund 
birin me weha bawer dikir ku êdî ew dê li gund 
venegerin. Lê dîsa tim hêviya vegerê bi me re 
hebû ku ew dê rojekê werin mal. Em bi salan 
weha li hêviya vegera wan man. Lê ew nehatin hê 
nehatine… Piştî ku me ango jinên Barzaniyan fêm 
kir ku êdî hatina wan zor e. Loma me êdî xwe fêr 
kir ku divê em li ber xwe bidin û kar bikin da ku 
zarokên xwe bidin jiyandin û xwendinê. Dema 
hatina cenazeyên enfalan anîn devera Barzan 
ango gundê ku ji wir biribûn, wê demê yek ser roja 
birina wan kete bîra min û ez ji heşê xwe de çûm. 
Heta berî hatina cenazeyên enfalan tim li benda 
mêrê xwe bûm ku ew ê rojekê were mal. 

Lê piştî cenazeyên wan êdî ew bawerî bi min re 
û bi hemû jinên Barzaniyan re nema. Piştî birina 
wan êdî li devera Barzan û hemû jinên Barzaniyan 
reş girê dan. Bi vî reşî him me xwe ji leşkeran di-
parast û him jî adeteke Kurdan bû ku me xwe reş 
girê da ku heta bên. Lê ne ew hatin û ne jî êdî me 
ew reşa ji ser xwe avêt. Yanî heta em hebin û bijîn 
em ê reş girêdayî bin. Niha Kurdistana me azad e. 
Tirs û xof tuneye. Birçîbûn, hêsirî, tenêbûn, nema 
ye. Êdî em jî xwedî dewleta xwe ne û ew xwedîtiyê 
li me dikin. Ez û yên weke min em kêfxweş in ku 

xwîna mêrên me belasebeb neçû. Wê xwînê ji me 
re welatekî azad anî.

Ji herêma Soran, Barzan Nadir Hebîb: Em di 
12, 13 saliya xwe de bûn Pêşmerge

Ji ber ku temenê min yê bîrbirinê bû, min di-
zanî bû ku bavê min hatiye enfalkirin. Ji ber vê bû 
min tu caran doza bavê xwe ji dayika xwe nekir. 
Lê divê ev baş bê zanîn ku bê bav jiyan ji dojehê jî 
xerabtir e. Gelek tiştan em bi rehetî dibêjin, ji ber 
ev 25 sal in ku di ser vê kerasetê re derbas bûn. Me 
her dixwest ku em tola bav û bapîrên xwe, mirov 
û xizmên xwe hilînin. Ji ber vê bû gelek ji me ango 

ciwanên Barzaniyan em 12, 13 saliyê xwe de bûn 
pêşmêrge û derketin serê çiyan bo welatê xwe şerê 
azadiyê bikin. Her car di dilê min de tola bavê xwe 
hilînin hebû. Lê ew tol bi azadiya Kurdistanê hate 
hilanîn. Bi vê azadiyê dilê me hinekî honik bû, 
kela ber dilê me hinekî daket. Em çawa bi hesreta 
bavê xwe bûn, zarkên me jî wê her di hesreta kalê 
xwe de bijîn.

Dema bavê min enfal bû ez 3 salî bûm. 
Loma jî nayê bîra min ku dema ew hate 
enfalkirin. Tenê rûyî bavê min weke xewnên 
şevan dikeve bîra min. Diya min wê rewşê 
weke çîrok û serpêhatî ji me re digot.

Dema zarok li cade û kolanan digotin, 
bavo, min wê demê nizanîbû ku maneya 
bavo çi ye? Lewra dema diçûm malê min ji 
dayika xwe re digot; dayê maneya bavo çi 
ye gelo? Lê dayika min bi awayekî kelogirî 
maneya bavê ji min re digot û wê demê 
jî min lê vedigerand û digot: De baş e, lê 
çima bavê min tune ye? Ya herî zor ew bû 
ku gelek caran dema mamosteyê dibistanê 
digot ku divê hûn sibê li gel bavê xwe werin 
dibistanê bû. Ji ber ku bavê min hatibû 
enfalkirin, min dê nikarîba weke gelek 
hevalên xwe, bavê xwe li gel xwe bibira 
dibistanê. Loma ji ber êşa tunebûna bavê 
xwe hema digiriyam. Weha digiriyam ku 
ew giri çiya vediqelaşt û ew dengê min 
dighêjand bavê min. Min dixwest ku bi wî 
giriyê min bavê min were alîkariya min bike. 
Lê bê fêde bû.

Rewş û jiyana me gelek xerab bû. Lê hin 
caran rewşên xerabtir bi ser me de dihat. 
Rojekê ji rojan dayika bavê min, pîra me 
emrê xwedê kir. Ez, xuşk û birayên min em 
hîn zarok bûn, me nikaribû mezelekî ji bona 
wê çê bikin. Wê rojê min çiqasî dixwest ku 
bavê min hema tenê ji bona mezelê dayika 
xwe bihata.

Mêrê min kurê min û 5 pismamê min hatin 
enfalkirin. Serê sibê bû ku leşkeran dora gund 
girtin. Piştî ku dora gund girtin, bang kirin 
ku herkes derkevin meydana gund, em hemû 
jin, mêr û zarok li meydana gund kom kirin. 
Piştî karê wan li nava û malan de qediyan 
hatin hemû mêrên ji 12 salî û mezintir ji nav 
me derxistin û birin li cemseyê eskeran kirin 
da ku bibin. Dema ku mirovên min birin karê 
min tim girî û hawar bû. Bi şun de jî 2 kur û 4 
qîz man. Heta ku cenazeyên wan nehatin em 
qet bê hêvî nebûbûn. Ji ber ku me nedîtibûn û 
nebihistibûn ku ew mirî an jî sax in. Bi hatina 

cenazeyên enfalan em her digiriyan. Kesên 
ku hatin enfalkirin ev in: Kur û mêrê min, 2 
zavayê min, Brayekî min li gel du kurên xwe, 
2 xalê min, 2 mamê min, 5 pismamên min. 
Li gel kurên ap û xal tam 18 kesê me hatine 
enfalkirin.

Ji bona ku Kurê min Mihyedîn ku hinek 
mezin xuya dikir ku ew jî ji aliyê leşkeran ve 
neyê dîtin, min paçek avêtibû ser wî digiriyam 
û her min li xwe dida û paşê min karî ku kurê 
xwe ji wan vedizim û nehêlim ku bikeve destê 
wan. Niha em azad in û birînên me hêdî hêdî 
dikewin.

BÛBE ESER

 Rejîma Baas di destpêka salên 80’yî de li Başûrê Kurdistanê jenosîda bi navê ‘Enfal’ê 
ku ji 8 qonaxan pêk dihat da destpêkirin. Di encama van operasyonên ku bi armanca 
jiholêrakirina Kurdan dihatin kirin, zarok, jin, mêr û kal zêdetirî 182 hezar Kurd hatin 
qetilkirin. Di encama vê jenosîdê de tenê ji malbata Barzaniyan 8 hezar mêr hatin 
enfalkirin. Êş û kulên vê heyama reş, zindîbûna xwe diparêze û her di hiş û dilê 
Kurdan de ye. Bûbe Eser jî çû devera jenosîdê û ligel malbatên enfalkiriyan rûnişt û 
guhdariya wan kir.
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Ji gundê Çem Kurt Eme: Ji malbata min 18 kes hatin enfalkirin

Ji devera Bilê Abulkadir: 
Rûyê bavê min wek xewnan 
tê bÎra min
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D
I helbesta “36 tiştên ku mirov bike 
berî ku bimire” de, Samantho 
Barendson di madeya 36an de wiha 
lêkiriye: “Bijî.” Helbesta Barend-

son gava li nav gerînekên jiyanê digere, 
guherînekê tîne nav şêwaza helbestê bi 
xwe: Her tiştî dike helbest, helbestê dike 
her tişt. Di teksteke bi navê “Nivîsîn” de, 
bi dehan hevokên req li dû hev xal bi 
xal rêz dike bo ku bersivê bide “nivîsîn” 
çi ye û pexşanê dike koçekvanê govenda 
helbestê. Di helbesta “Trênan” de deng û 
rîtma trênan dike muzîka filîmekî dirêj. 
Samantha Barendson van helbestên ku 
li nav cûreyên cuda ên hunerê digerîne û 
gelek caran wan bi performansan zindî 
dike, bi sê zimanan dinivîse: spanî, îtalî û 
fransî. Berhemên xwe di nav van zimanan 
de ji yekî bo yekî dî ew bi xwe werdigerîne 
û carina ji wan werdigerîne îngilîzî jî. 

Barendson di 1976an de li Vilanova 
(Barselona)yê ji dayikeke arjantînî û 
bavekî îtalî bû û a niha li Lyona Fransayê 
dijî. Di warê edebiyata hîspanîk de li ser 
çîrokên Cortázar û li ser nebûna xalbendi-
yê di pirtûka Payiza Serok a Márquez de 
xebitî. Me hevpeyvîna xwe ya bi vê helbes-
tkara pirrziman û pirrhuner re bi wergera 
sê helbestên wê yên kurdî temam kir. Bi 
hêviya ku bi dilê we be…

Zarokatiya te çawa bû? Tê bîra te te çi 
dixwendin?

Min zarokatiyeke gelekî xweş derbas kir, 
bi hevalên xwe re, bi lîstikan û bi xeyalan. 
Demeke dirêj min bawer kir ku dikarim 
bifirim, min digot qey hêzên min ên efsûnî 
hene.

Kitêba pêşî hîn di bîra min de ye (û hîn 
di refa min de ye jî), kitêbeke helbestan 
a ji sala 1982yan bû, Doña Iguaraya Mirta 
Aguirre. Ez şeş salî bûm, min bi saetan 
helbestên wê dixwendin û li teswîrên ecêb 
ên tê de dinerî. Dûre, çaxa ez deh salî 
bûm, min hemû romanên Marcel Pagnol 
xwendin û min dît ku xwendin eşqa min a 
herî mezin e.

Te kengî biryar da ku bibî helbest-
kar? 

Min biryar neda ku bibim helbestkar;  
şevekê, piştî ku min antolojiya helbestan 
a Alfons Cervera, Los cuerpos del delito, 
xwend helbest bi xwe hat min. Di sê rojan 
de min 64 helbest nivîsîn bo ku bersivekê 
bidim Alfons. Ew bûn berhevoka min a 
pêşî a helbestan, bi navê Los delitos del 
cuerpo. Ev yek di 2008an de bû, ji wê çaxê 
bi şûn de min dest ji nivîsîna helbestan 
berneda.

Nerîna te ya li ser meseleya zanav 
(nasname)ê çi ye? Ji alî netew ve tu xwe 
çi dihesibînî? Tu hîç xwe di nava zanav-
an de parçebûyî hîs dikî?

Demeke dirêj, nemaze di salên min ên 
bîstî de, ji bo min pirr zehmet bû ku xwe 
pênase bikim. Ez li etîketeke, alayeke 
tekane digeriyam ji bo ku xwe di bin xim. 
Lê bi saya mamosteyekî gelekî hêja ê li 
zanîngehê, Dr. Márian Durán, ku dersek li 
ser kêşeyên zanavê ên li Arjantînê da me, 
û her wiha bi saya dapîra min a ku ji min 
re digot ku ez ne tiştekî tek û taybet im lê 
di heman demê de her tişt im, min biryar 
da ku ne îtalî, fransî yan arjantînî bim, lê 
navdewletî bim.

Nexwe tu dikarî bibêjî ku meseleyên 
‘esl û regezê yan binemalê bandorê li 
nivîsîna te nakin?

Esas şansekî mezin e ku mirov xwedî ‘esl 
û regezekê ye û pirsgirêkên xwe yên bine-
malî hene. Ez nivîskariya xwe têr dikim bi 
van hemû serhatiyên psikolojîk û nakok ên 
ku dijîm. Nivîskariya min gelekî xwe-aşopî 
û xwe-xeyalî ye, lê ez hewl didim bi parzû-
na helbestê wê bikim tiştekî gerdûnî.

Lê meseleya zimanan?.. Bi te wiha tê 
ku her zimanek li ser aliyekî jiyana te û 
kesayetiya te serdest e, xwedî bandor û 
bizavên cuda ne di warê hest û ramanê, 
afirandin û ragihandinê de?

Berî niha bi salan cudabûneke mu-
ezzam hebû di serê min de, ji bo her 
zimanî çavîyek (çekmeceyek) hebû. Îtalî 
zimanê bapîr û dapîra min bû û têkildarî 
tiştên navmalî, wek xwarinên xweş, bû; 
spanî girêdayî zarotiya min û bîranînên 
piçûkaniyê bû; fransî zimanê min ê temen-
meziniyê bû û ji bo tiştên cidî, wek evînê, 
bû. Lêbelê niha, guhertinek çêbûye û ez 
pirr rihet dikarim bi van her sê zimanan 
derbarê her tiştî de binivîsim; tenê ferqa 
deng û rîtmê heye, û divê ez mikur bêm 
ku dilê min bêtir bi ser muzîkalîteya spanî 
de ye.

Tu helbestê tenê nanivîsî, her wiha 
dikî performans jî, bi awayên gelekî 
cuda ji ên nerîtî (tradisyonel) û gelekî 
rihet î di lîstina bi teşe û sînorên 

helbest-nivîsînê de. Helbest çi ye ji bo 
te? Tu dibêjî helbest divê timî di nav 
guherînekê de be ji bo ku bigihêje îro-
rojê û ji serdema nû nemîne?

Ji bo min helbest hesteke organîk e, 
tiştekî ku ez di aşik (mîde)a xwe de dihes-
im û dixwazim bêyî guhertin veguhêzim 
guhdaran. Ez dixwazim ew jî wê lerzê 
hîs bikin. Ji ber wê yekê ez hewl didim bi 
riyeke pirr muzîkal wê sehne bikim; çunkî 
ez dengan vediguherînim wêne (hêma)yan 
û ez dixwazim ew wêne bên dîtin. Helbest 
divê hem wek şîmaqekê be hem wek 
mizdanekê be. Herçî guherîn e, erê, ez 
dibêm divê di nav guherîneke berdewam 
de be, helbest tiştekî teşegir (guherbar) 
e û ne formekî wêyê pênasekirî heye ne jî 
maneyeke wê ya misoger. Divê bê taqîkirin 
(testkirin), livandin, guhertin û jiyîn.

Pirtûka te ya dawî romanek e. Evê 
guhertina janr (celeb)ê ji kû derket? 
Nivîsîna pexşan û fîksîyonê bi te 
hêsantir yan dijwartir bû?

Di 2014an de min helbesteke dirêj bi 
navê Le citronnier (Dara leymûnê) nivîsî û 
xelata helbestê a René Leynaud kar kir.Di 
2016an de, weşangerekî Parîsî, JC Lattès, ji 
min xwest ku romanekê ji vê helbestê bini-
vîsim. Lewma min jî versiyoneke  dirêj a bi 
navê Mon citronnier (Dara min a leymûnê) 
nivîsî lêbelê awayê nivîsînê neguherand. Jê 

re dibêjin roman lê helbesteke dirêj e, yan 
pexşana helbestî ye, yan jî her çi be, lê 
dîsa jî helbest e, heta bi hetayê.

Tu helbestên xwe ji zimanekî ku 
dinivîsî werdigerînî zimanekî dî ku 
pê dizanî jî. Ev azmûne tiştekî çawa 
digihîne te?

Ez her tim helbestên xwe ji fransî, 
spanî, îtalî werdigerînim yan werdi-
gerînim van zimanan, û carina jî werdi-
gerînim îngilîzî. Karekî pirr bi êş û azar 
e lê dixwazim ez bi xwe wan wergerînim 
zimanên ku bi wan diaxivim û dinivîsim, 
dixwazim muzîka di wan de bê parastin. 
Lê dîsa jî gelekî kêfa min tê gava yek 
tekstên min werdigerîne zimanekî ku ez 
pê nizanim. Bes ez her tim ji wergêr dix-
wazim ku wan bi dengekî bilind bixwîne 
bo ku bibînim bê rîtm hîn jî li ciyê xwe ye 
yan na.

Ji niha pê ve tu ê çi binivîsî? Tiştek li 
ser maseya te heye?

Ez romana duyemîn dinivîsim lê ez 
naxwazim tiştekî di heqê wê de bibêjim 
heta ku biqede…

Her wiha berhevokeke du –zimanî 
a helbestan (bi spanî û fransî) amade 
dikim derheqê trênan û hezkirinê de, 
yan jî hezkirin û trênan de… teteqtetûm 
teteqtetûm teteqtetûm.

Samantha Barendson:

Helbest divê hem wek şîmaqekê 
be, hem wek mizdanekê be

CIWANMERD KULEK

Berî niha bi salan cudabûneke muezzam hebû di serê min de, ji bo her zimanî çaviyek (çekmeceyek) hebû. Îtalî 
zimanê bapîr û dapîra min bû û têkildarî tiştên navmalî, wek xwarinên xweş, bû; spanî girêdayî zarotiya min û 
bîranînên piçûkaniyê bû; fransî zimanê min ê temenmeziniyê bû û ji bo tiştên cidî, wek evînê, bû.

Demeke dirêj
min hizir kir ku ew
desaparecido bûye.
“Winda bû”
ti maneyeke xwe nîne,
yekî ku çû cixareyan bikire
û ti carî venegeriya.
Lê 
desaparecido 
Ji bo Arjantîniyekî,
Uruguayiyekî,
Şîlîyiyekî,
tê maneya
hatî revandin,
hepiskirin,
îşkencekirin,
kuştin,
bi temamî bêserûşûn-bûn.
Weke ku hîç nebûbe.
Demeke dirêj
min hizir kir ku
desaparecido bûye.
Lê xuya ye
di xewa xwe de mir.

DİBÊJİN
Dibêjin
çaxa ew mir,
hin ciyên laşê min
simspî bûn.

Dibêjin
çaxa ew mir,
min ji xaltiya xwe pirsî
ew zen dike ku
a wî û a min
bi hev re
li ser ewrekî bû.

Dibêjin
çaxa ew mir,
her kes
pirr giriya.

Dibêjin
çaxa ew mir,
nameyek dîtin.

Dibêjin 
çaxa ew mir,
ev name avêtin.
Dibêjin
çaxa ew mir,
di xew de bû.

Dibêjin
çaxa ew mir,
nû ji Spanyayê hatibû
û baholên wî gişt hîn di keştiyê de bûn.

Dibêjin
çaxa ew mir
kesî xwe li baholan nekir xwedî.

Dibêjin
çaxa ew mir,
çû goristanekê
û dû re baxçeyekî.

Dibêjin
çaxa ew mir,
bû dareke leymûnê.

Dîmen wek Jakson Pollockekî 
derpêş dibin, nuqteyên çêlekan, 
ewrên vezeliyayî, qursikên gulên 
berbero û rêçên xerabe. Pencereya 
sar bi guhê min ve dizeliqe û teq-
teqteqa sînga mirov tê min.
Teteqtetûm, teteqtetûm, teteq-
tetûm.
Ez ne Eva Maria Saint im, ez naçim 
Bakur di Bakurê Rojava re û Cary 
Grant min maçî nake. Tişta ku ez li 
pişt van caman dibînim menzereyên 
qertpostalan in, çola berî cengê ye, 
sûretên riyên hesin in: çêlekek, ke-
lehek, dêrek, kerek, motorsiklêteke 
kevn yan trêneke xilmet, giya heta 
ciyê ku çav dibire, zêviyên nîsano-
kan, dehmenekî evaze, vexurkeke 
bi gaz, parçeyek plastîk, debokek, 
çirayeke neon, fenerek.
Teteqtetûm, teteqtetûm, teteq-
tetûm.

Ez ne Ceila Johnsona di Hevdîtina 
Kurt de me ku li kafeyeke piçûk li 
hêviya evîniyên qedexe ên Pênc-
şema bê, Pêncşema bê, Pêncşema 
bê ye. Tişta ku ez li pişt vê camê 
dibînim erdnîgariyên dijwar in ku 
li hev dizîvirin û dizîvirin, diçin û 
hey diçin û çêlek dişibin çêlekan û 
berf hemû şopa gur, hût û cadûyan 
vedişêre.
Teteqtetûm, teteqtetûm, teteq-
tetûm.
Ez ne Marilyn Monroe me di Hin bi 
Germî Hez Dikin de. Tişta ez dibînim 
girikên pirr mezin in, baxçeyên zi-
narî û qarûşa ku dirriyên ecêbmayî 
bi rêk û pêk dicû.
Teteqtetûm, teteqtetûm, teteq-
tetûm.
Kîlometir didin pey hev, Bakur hê 
dûr e. Sed û pênc nuqte heşt, em ê 
sibê li wir bin.

Trên

Desaparecido
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Lîstikvana jin a Kurd Çiğdem Avcı dibêje ji aliyê bîra civakî ve sinemeya Kurd bûye 
rawestgeha birdoziyan. Avcı destnîşan dike ku sînemeya Kurd vê bîrê wekî îskeleta merivekî 
ku dijî, li ser piyan digire.
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Sînemaya Kurdî bûye 
rawestgeha bîrdoziyan

Çiğdem Avcıya Kurd ku karê wê yê esil mamosteti-
ya werzîşê ye niha xeyala xwe ya zaroktiyê pêk aniye. 
“Avcı dibêje “em wek milet hînî wê kirine ku tiştê ku 
em dixwazim na lê tiştê ku ew didin me em bikin” tevî 
vê destnîşankirina wê, Avcı xeyala xwe pêk aniye. Niha 
di rêzefilmekî Kurdî de lîstikvaniyê dike. Avcıya ku bi 
rojnameya me re axıvî dibêje bi saya malbata xwe dest 
bi lîstikvaniyê kiriye.

Avcı her çiqas behsa girîngiya perwerdehî û 
mezinkirina însan bike jî, dest nîşan dike û dixwaze 
lîstikvaniyê berdewam bike. Çiğdem Avcıya lîstikvana 
ciwan a 25 salî diyar dike ku bo pêşeroja rêzefîlmên 
Kurdî jî bi hêvî ye. Avcı bo pêşeroja rêzefîlmên Kurdî 
dibêje “Ger pirsgirêkên rêveberiyê ji holê rabin wê li 
pêşerojê, projeyên baş çêbin. Ger proje bo hunerê bên 
çêkirin meriv dikare pêşerojeke rind bifikire”  

Avcı dibêje “Sînemaya Kurd di bin sînemeya 
Yeşilçamê de hewl daye ku çê bibe û di nava xwe de 
bibe ekolek.” Avcı wiha qala sînemaya Kurd dike; “Em 
ji hebûn an tunebûna sînemaya Kurd zêdetir divê 
Kurdan çi winda kirine vêya bizanibin. Sînemaya Kurd 
tevî vê yekê bo hebûna xwe hewl dide û ev bûnewerî 
ji aliyê zanista semiyetîk ve girîng e. Sînemaya Kurd 
di bin sînemaya Yeşilçamê de pasîf maye. Sînemaya 
cîhanê ya îro du ekolan di destê xwe de digire. Yek 
Hollwood yê din jî bi hewldanên xwe yên teqlîdî 
Bollywood e. Ger em tespîtekê bikin însan di navbera 
du hêzan de hatiye dejenere kirin û bi sedema me-
tirsiya hebûnê  li cihekî nehatiye rûniştandin . Jixwe 
sînemeya Kurd jî kefarefa wan însanên ku nedane 
rûniştandin e.

Sînemaya Kurd ew bîra heyî mîna îskeletê me-
rivekî li ser piyan digire” 

Avcı, wiha qala fonksîyona sînemeya Kurd ya 
di bîra civakî de dike; “Sînemeya Kurd ji aliyê bîra 
civakî ve her bûye warê tevger û birdoziyan. Dema 
em ji vî aliyê ve dinirxînin bîreke civakî berbiçav 
e, lê belê meseleyên wekî nasname, aîdiyet, berx-
wedan û azadiyê hassasîyeta gelek hunermendan û 

hunera ku ew tê de ne. Ev mijarên girîng bo çêbûna 
bîra civakî roleke mezin dilîzîn. Armanca sînemeya 
Kurd jî ev e ku vê bîrê wekî îskeletê merivekî ku dijî 
li ser piyan bigire. “Avcı destnîşan dike ku ji bo ku 
meriv sînemaya Kurd fem bike pêşî pêvajo baş bên 
analîzkirin. Wekî din Avcı di wê baweriyê de ye ku 
ji bo geşedana sînemeya Kurd li şûna mijarên ji rêzê 
divê êdî hûner bi azadî bê kirin.. Tevî vê, vê yekê jî wek 
‘pêvajoyeke normal’ dibîne ku têkoşîna azadî a bi salan 

di sînemeya Kurdî de hebe.

 “Ji ber şert û mercên xebatê yên dijwar em bêx-
ew dimînin”

Avcı dibejê ji ber ku derfetên kar kêm in meriv 
berê xwe didin rêzefîlman. Di qada rêzafîlman de jî  
tengasiyên cidî hene û ew balê  dikişîne ser zehmetiya 
şertên kar; “Ji ber şertên xebatê yên dijwar em bêxew 
dimînin. Tevî em 24 saetan dixebitin û bi tu awayî halê 

me nemîne jî em dîsa em rola xwe dileyîzin.” Avcı wek 
jin di qada listîkvaniyê de zehmetiyên ku dijî wiha tîne 
ziman; “Mixabin ez difikirim ku jin ne tenê di qada 
sînema û rêzefîlman de, li tu sektoran de ne bi avantaj 
in.” 

Dezawantaj jî ji ber wê nêrîna ku jinê tim wek  
hêmayeke dîtbarî û zayendî dibîne ye. Ji bilî van jin 
di rêzfîlman de tim di rola ya hewcedar an jî ya fesad 
de xuya dike. Avci dibêjê ji bilî van tiştan jin di şert û 
mercên xebatê de bi taybetî tengasiyan dikişînin. Her 
çiqas lîstîkvan be jî jinek ger dergûşa wê li mal hebe 
tengasiyê dikişîne. Avcı, “Carinan jî ji ber zewacê kêfa 
hevserê din ji vê xebatê dirêj re nayê.” 

Dema ku qala berxwadana Agirî dibe di hemû alîyên 
berxwedanê de cîhê ku navê Ferzende tê de derbas 
nebe tune. Lehengî û canfidatiyên wî yên di çeperên 
şer de hêjayî pesindayînê ne û milletê Kurd mafê Fer-
zende bi hêjayî dayê. Çiqas dengbêj û lêkolînerên ku li 
ser dîroka Kurdan xebat dikin hene, ji Şex Seîd bigire 
heta berxwedana Agirî ku qala bûyeran dikin navê 
Ferzende di lehengîyê de ser hemû navan dikeve.

Lê di warê jîyana taybet, civakî û evîniyê de di der-
heq Ferzende de kêm agahî hene, ji ber ku hemû kes 
bi lehengiyên Ferzende re têkildar e. Ev rewş jî tiştekî 
asayî ye, Ferzende ji xortaniya xwe heta mirinê nava 
berxwedan û serhildanan de bûye. Ji meydana şer û ji 
dozan serê wî vala nebûye ku ji bo xwe bijî û hawilekî 
bike.

Dîsa jî ez ketim tatêla jîyana Ferzende û min meraq 
kir, xwe bi xwe re got; gelo beriya ku Ferzende derket 
çiyê, çito jiya, qet bû evîndar an? 

Di zarokatiya min de tiştê ku min ji rihmetiyê bavê 
xwe û ji dengbêj Rihmetiyê Nesoyê Zado bihîstibûn 
heta îro di bîra min de mabûn. Li ser van agahıyan ez 
derketim rê û min hinek agahîyên nû jî bi dest xist 
di derheq Ferzende de. Heger kêmahî û zêdehî tê de 
hebe, herçi yê vê nivîsê dixwîne ku şaşitiyan bibînin û 
serast bikin ji bo min tê wateya alîkariyê.

Ferzende kî ye?
Ferzende kurê Silêmanê Ehmed e, ji eşîra Hesenan, 

ji çiqa mala Emer e. Navê dayika wî Asya Xanim e. 
Asya Xanim keça Hecî Usiv Paşayê Sîpkî ye. Bavê 

Ferzende, Silêmanê Ehmed fermandarê alayiyeke 
Hemîdiyan bûye, demekê jî qeymeqamiya Melezgirê 
kiriye. Bi destpêkirina serhildana Şex Seid re dest ji 
hemû karên xwe dikişîne kurê xwe Ferzende û Kazim 
hildide cem xwe û tevlî serhildanê dibe.

Ferzende hê xortekî 16-17 salî bûye bi jêhatîbûn û 
çalakiyên xwe balê dikişîne ser xwe, yekî bejinbilind, 
çavûbirî belek bûye. Di wî temenê xwe yê biçûk de 
nav û dengê wî li hemû der û doran belav dibe, him 
hezkiriyên wî, him jî hesûdên wî pir çêdibin.

Di wê demê de, di eşîra Hesenan, çiqa şewêşiyan 
de bi navê Mihê Mîrze serekekî pir maqûl û camêr 
hebûye, Besra xan hevjina wî bûye. Li ser karxaneya 
xwê (Tuz Ocağı) navbera Mihê Mîrze û biraziyê Xalit 
Begê Hesenî Zubêd tune bûye.

Rojekê Mihê Mîrze bêhndeng dibe, dike nake tu 
tebatî nakevê, radibe du xulamê xwe yê siwarî hildide 
cem xwe ji gundê xwe Nazê, diçê gundê Qazgolê cem 
apê Zubêd Halit Begê Hesenî ku navbera wî Zubêd 
çêke. Xalid Beg ji Mihê Mîrze re dibêje em lêzimê 
(xizm) hev in tiştên wisa şerm e di nav me de bibe 
sedemê dijminatiyê. Bi wê gotinê Mîhê pir kêfxweş 
dibe, bêhna wî derdikeve û sebra wî tê ber. Ji sibê 
hetanî êvarê li Qazgolê cem Halit Beg dimîne, gilî û 
gazinên xwe bi ser hev de dikin bêhna wî tê ber radibe 
û xatirê xwe ji Xalit Beg dixwaze jê re dibê, Zubêdê 
biraziyê te ne li gund e bila li qisûra min nenêre, min 
dixwast ez wî jî bibînim lê wext dereng e gerek e em 
herin, de ku hat silavên min jê re bêje, careke din ezê 
taybet ji bo Zubêd werim Qazgolê, bibim mêvanê wî.

Mihê Mîrze bi xulamê xwe ve hinek ji gund dûr 
dikevin, wext jî ‘esir bûye. Zubêd jî vedigere gund 
tê mala xwe, xulamê wî jê re dibêje; Mihê Mîrze îro 
mêvanê apê te bû, apê te soz daye ku ji bo karî êdî di 
navbera we û wan de tu dijminatî nemîne. Mihê qet 
tenezul nekir ku li hêviya te bisekine tevî xulamê xwe 
ajot û çû. Li ser gotina xulam, Zubêd pir aciz dibe bi 

çend meriv û xulamê xwe ve dide pey Mihê Mîrze, di 
newala genderê de xwe digihînê.

Zubêd deng li Mihê dike; dibê îro an ez an jî tuyê 
werî kuştin, çawa tu tê mala apê min tenezul nakî 
li hêviya min bisekinî hetanî ez têm. Mihê dîbêje 
Zubêd bila kuştin çênebe ez soz didime te, ezê herim 
malê Sibê Besrayê hildidim û têm Qazgolê hetanî 
êvarê mêvanê te me. Li ser vê gotînê xatirê xwe ji hev 
dixwazin, Mihê û xulamê xwe li rêya xwe dewam dikin, 
Zubêd û siwarê xwe jî vedigerin ku herin mala xwe. Ji 
hev du hinek dûr dikevin, xulam dizivire ser Zubêd, jê 
re dibêje welleh ku wiha herin wê bêjin ji Mihê tirsiyan 
vegeriyan hatin, divê em Mihê bikujin wisa vegerin 
mala xwe. Li ser helana xulam vedigerin Mihê guleba-
ran dikin û di cîh de tê kuştin, xulamên Mihê pir jêhatî 
bûne, bi hev re dest bi dest gula berra Zubêd didin, 
xulamê Zubêd ku dibînin Zubêd hate kuştin cinazê wî 
jî di newalê de dihêlin û direvin.

Piştî kuştina Mihê Mîrze, Besra Xan bî dimîne; 
Besra xan him pir bedew him jî pir jêhatî bûye, ji bo 
vê gelek xwezgîniyê wê çêdibin. Besra kesî qebûl nake, 
dibêje ewê ku ez bistînim dîvê ser Mihê re be, tunebe 
jî ez mêr nakim. Pir kes pey dikevin, Besra fehm dike 
ku nikare xwe xilas bike, merivekî ku baweriya xwe 
pê tîne şîret dike dişîne cem Ferzende, dibê bila were 
min birevîne. Ferzende jî ji Besrayê hez dikiriye. Bi vê 
gotina Besrayê re pir şa dibe. Rojekê kifş dikin ku wê 
rojê wê here Besrayê birevîne. Derdor û gundî hemû bi 
ser hisehisa dikevin ku Besra û Ferzende dil dane hev, 
Ferzende wê were Besrayê birevîne. Her roj li derdora 
mala Besrayê qerewil (Nobedar) disekinin ji bo ku bi 
Ferzende re nereve. Ew roja ku Besra û Ferzende soz 
û qewlê xwe kirine yek, Besra wê rojê boxçeya xwe 
amade dike û ji mal derdikeve diçe di nava lodan de li 
hêvîya Ferzende disekine. Ferzende û çend siwarê xwe 
dajon nava gund (Nazê) çend guleyan jî di ser gund de 
diteqîne, tu kes ji mala xwe dernakeve ku dijberiya vê 

bûyerê bike. Herçiyê ku li derve bûne jî tevî qerewilan 
direvin dikevin malên xwe.  

Bi vî awayî, Ferzende Besrayê davêje terkiya xwe 
û tîne. Piştî salekê bi navê Elfesiya ji wan re zarokek 
çêdibe, ew zarok hê hemêza dayika xwe de bûye berê 
xwe dide Îranê. Hetanî 10 salî dibe, di hembêz û destê 
dayika xwe de di nava qada şer û pevçûnê de mezin 
dibe. Di dawîyê de di nava qada şer de destê wî di nav 
destê dayîka wî de guleyek lê dikeve û dikeve nava 
refên Şehîdan.

Piştî ku dewleta Îranê Ferzende di zîndanê de bi 
jehrê dikuje, Besra jî hiş û aqil davêje û li pey Ferzende 
daîm digirî û gazî dike. Dibê Ferzende tu li kuyîîîîîî?

Çiğdem Avcı kÎ ye?
Çiğdem Avci her çiqas di sala 1992’an de li 

Panosa Agirî hatibe dinê jî ew li Melezgira Muşê 
mezin bûye. Avcı perwerdeya xwe ya lîseyê li 
Melezgirê xwendiye. Ji ber ku ji werzîşê zehf 
hez dike di azmûnên zanîngehê de mamostetîya 
werzişê tercîh dike û di sala 2012an de Fakulteya 
Zanistên Werzişê a Zanîngeha Sakaryayê kar dike 
û li wir di sala 2016an mezûn dibe. Avcı niha di 
rêzafîlma Sebra Mala a ku li TRTKurdî de tê weşan-
din de listîkvaniyê dike. 

Lîstikvana jin a Kurd Çiğdem Avcı:

Evînî û serhildana ferzendê Silêmanê Ehmed: 

Bavê Elfesya Siwarê Eznawur

CELÎL CEWHER

FEHMİ ATMACA

Arif Sevinç 


