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  GELO ‘MEŞA DADÊ’ JI BO 
HERKESÎ YE?

> HELWESTA HDP BÛ CIHÊ NERAZÎBÛNÊ

Meşa Dadê’ di civaka Kurdan de jî hat niqaşkirin. Ahmet Türk diyar kir ku ew 
ê beşdarî meşê bibe û HDPê jî tevî ku Kılıçdaroğlu eşkere kir ku wê meş li 
Maltepeyê bidawî bibe jî HDP piştgiriya xwe ragihand û ev helwest di nava 
Kurdan de bû cihê nerazîbûnê.

> CHP BO RAKIRINA PARÊZBENDIYAN GOTIBÛ ‘ERÊ’

CHP ku niha ‘Meşa Dadê’ daye destpêkirin ji bo rakirina parêzbendiyên 
parlamenteran piştgirî dabû û gotibû ‘Erê’. Di encama vê yekê de jî Hevserokê 
HDP jî di nav de gelek parlamenterên HDP hatibûn girtin û her wiha CHP li 
hemberî vê yekê jî bêdeng mabû. Piştî ku dor hat wê dest bi çalakiyan kir.

MEŞA CHPê û HELWESTA KURDAN

NÎMET ABDULLAH:

Tu dewlet li hember biryara 
gelê Kurdistanê nikare bisekine          

“Encamdana referandûmê dê kartên siyasî û kanûnî 
bixe destê Kurdan. Tu dewletek li hemberî biryara gelê 

Kurdistanê nikare bisekine. Ev mafê wan jî nîne. Beriya 
referandûmê pêkanîna yekitiya Kurdan wê kartê geriyeek 
mezin li ser referandûmê bike”.
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HÊMIN HEWRAMÎ:

Kurdistan ji serxwebûna 
aborî û polîtîk re amade ye      

Hêmin Hewramî ji Heftenameya me re axivî û diyar 
kir: “Kurdistan bi aborî û polîtîkaya xwe amade ye 

serxwebûna xwe ragihîne. Ji bo em aboriya xwe xurt bikin 
em serxwebûnê dixwazin. Dewleta serbixwe ya Kurdistanê 
wê bibe cihê emîndarî û îstîqrarê li herêmê.”
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RÊZAN SALIH:

Îtalya jî, Vatîkan jî, Papa jî 
dostên Kurdan e                

Nûnerê Hikûmeta Herêma Kurdistanê yê Îtalya û 
Vatîkanê Rêzan Salih ji Heftenameya me re axivî. 

Salih radigihîne: “Îtalya û Vatîkan li hember serxwebûna 
Kurdistanê dernakevin û dibêjin ‘em ê rêzê ji îradeya 
miletê Kurdistanê re bigirin û em ê piştgiriyê bidin.”
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Ya Rebbî êdî 
Kurdan bê dewlet 
nehêle!                
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KURDÊN Bazara Jinan ku li 
Stenbolê weke Kurdistana biçûk 
tê zanîn piştgirî bo referandûma 
serxwebûna Kurdistanê tê 
nîşandan û dibêjin divê divê 
her Kurdek piştgiriyê bide vê 
proseyê û herwiha dibêjin: “Ya 
Rebbî êdî Kurdan bê dewlet 
nehêle”.

Ebas Kemendî:  
Pêşengê dengê 
evînê       
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STRANBÊJÊ navdar ê Kurd ji 
Rojhilata Kurdistanê ji bajarê Sinê 
ye. Kemendî di gelek warên hunerî 
de xebat kirine û gelek berhem 
dane. Xeyala gelek kesan pêk 
aniye û şêwaza xwe ya resen ava 
kiriye. Huneran” tê nasîn bi taybetî 
jî di beşa muzîkê de weke stêrkekê 
dibiriqî.

Gelpirsiya 
serxwebûnê
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PEYVA serxwebûnê çik e, li ser 
xwe ye. Peyva gelpirsiyê berwarî 
ye, qêrqas e. Yê gel radike ser 
piyan, dengdana serxwebûnê ye; 
lê ev pirsiyarî ji teref gel ve di 
sengereke xwezayî û azadiyane 
de pêk tê. Her mirovek li Başûr, 
Bakur, Rojhilat û Rojava xwedî 
mafê serxwebûna welatê xwe ye.

EKREM ÖNEN

Referandûm, 
nîzama cîhanê û 

hiqûqa navnetewî - I
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Li Stenbolê du xwişkên 
Babanzade: Dîclehan û 
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Serokê Partiya Komarî ya Gel (CHP) 
Kemal Kılıçdaroğlu piştî girtina Par-
lamenterê CHP ê Stenbolê Enis Ber-
beroğlu û ligel Gerînendeyê Giştî yê 
rojnameya Cumhuriyetê Can Dündar 
û nûnerê Enqereyê yê heman ro-
jnameyê Erdem Gül ku di doza TIRên 
MÎTê de dihat darizandin û hat girtin, 
‘Meşa Dadê’ da destpêkirin. Malbatên 
ku zarokên wan bi KHKyan ji karên 
xwe hatin dûrxistin, rojnameger, 
siyasetmedar, Tevgera Hezîranê, 
ODP, Malên Gel (Halkevlerî), Partiya 
Emekê û girseyek jî beşdarî ‘Meşa 
Dadê’ ku 15ê Hezîranê ji Guvenpar-
ka Enqereyê dest pê kir û wê li ber 
Girtîgeha Maltepeyê ku Berberoğlu 
tê de girtî ye bidawî bibe bû. Lêbelê 
mijara ku herî zêde hat niqaşkirin ew 
bû ku HDP û ji wê zêdetir piştgiriya 
Kurdan a bo vê meşê bû. Hevşaredarê 
Mêrdînê Ahmet Türk, ku ji peywîra 
xwe hatibû dûrxistin, diyar kir ku ew 
ê jî beşdarî meşê bibe û HDPê jî pişt-
giriya xwe bo vê meşê ragihandibû. 
Kurdan bi awayekî rijd anîn ziman ku 
Meşa Dadê çalakiyeke girîng e û divê 
ne li ber deriyê Girtîgeha Maltepeyê 
li ber Girtîgeha Edîrneyê ku Hevse-
rokê HDPê Selahattin Demirtaş lê tê 
girtin bidawî bibe. Kılıçdaroğlu jî di 
her fersendê de eşkere kir ku ev çalakî 
wê li Maltepeyê bi mitîngekê bidawî 
bibe.

Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) 
ku di Gulana 2016an de yasaya ra-
kirina parêzbendiya parlamenteran 
anîbû parlamentoyê û di dengdana 
li ser vê mijarê de CHPê dengên ‘Erê’ 
bikaranîbû û herwiha ji girtina Hevse-
rokê HDPê Selahattin Demirtaş û par-
lamenterên HDPê re bêdeng mabû.  
Jibilî vê yekê Kılıçdaroğlu ragihandibû 
ku eger parlamenterekî wan ji bo 

betalkirina vê yasayê serî li Dadgeha 
Bilind bide, wê ji partiyê were dûrx-
istin. Lêbelê partiya opozîsyona Tir-
kiyê ya sereke li hemberî îhlalkirina 
maf û girtina hilbijartiyên Kurdan re 
ku ‘reşik’ên Tirkiyê ne, bêdeng ma û 
dema ku parlamenterê wan hat girtin 
ango ‘bêdadî li hemberî spiyan’ hat 
kirin dest bi derxistina deng û çalaki-
yan kir. Herwiha tevî ku Kılıçdaroğlu 
li her derê bi awayekî zelal eşkere 
kir ku ew ê ‘Meşa Dadê’ li Maltepeyê 
bidawî bikin jî beşdarbûna Kurdan 
di vê meşê de di raya giştî ya Kurdan 
de jî bû cihê nerazîbûn û niqaşên 
cidî. Aliyekî Kurdan diyar kir ku divê 
piştgirî ji Kılıçdaroğlu re bê dayîn û 
aliyekî jî destnîşan kir ku CHP ji bo 
daketina qadan dereng ma. Herwiha 
aliyek jî dibêje eger meş heta Edîrneyê 
ku Demirtaş lê girtî ye bê dirêjkirin 
û li wê derê bê bidawîkirin, dibe ku 
Kurd piştgiriyê bidinê.

Ji Kurdan piştgirî bo Tirkên 
Kemalîst!

HDK diyar kiribû ku divê piştgirî 
bo Meşa Dadê bê dayîn û ji beşdarên 
xwe daxwaza beşdarbûnê kiribû. Piştî 
vê daxûyaniyê parlementerên HDPê jî 
diyar kirin ku ev meş bi wate ye. Herî 
dawî jî siyasetmedarê Kurd Ahmet 
Turk ku bi salan e di nava siyaseta 
Kurdî de ye û di Mijdara îsal de hatibû 
girtin û paşê hate berdan jî diyar kir 
ku dê beşdarî vê meşê bibe. Ahmet 
Turk ji çapemeniya Tirkiyeyê re dax-
ûyanî da û wiha axivî: “Em ê ziyareta 
Serokê Giştî yê CHPê Kemal Kilic-
daroğlu bikin ku vê meşê dimeşîne. 
Heta tendûristiya min misaade bike 
ez ê tevlî vê meşê bibim. Divê pişt-
giriya meşê bê kirin. Divê li hember 
rejîmeke otorîter yekîtî bê avakirin.”

Parlementerê Kurd yê CHPê Sezgîn 
Tanrikulu berê ji Heftenameya Basê 
re axivîbû û amaje pê kiribû ku: “Ev 
meş bo Kurdan jî girîng e ku mex-
dûriyetê dikişînin. Ev ne meşa CHPê 
ye ya hemû mexdûran e. Pêkan e ku 
weke 16ê Nîsanê yekgirtinek pêk were. 
Mexdûriyetê zemîneke hevpar ava 
kiriye û ev zemîn nakeve binê sîwana 
partiyeke siyasî.”

Meşa Sembolîk!
Di vê çarçoveyê de Serokê Fraksiyo-

na HDPê û Parlementerê Mûşê Ahmet 
Yildirim jî ji Heftenameya Basê re 
axivî û wiha got: “Em ê weke sembolîk 
çend deqîqeyan bimeşin.”

Yildirim axaftina xwe wiha di-
domîne: “Em ji roja ewil ve ne li hem-
berî vê meşê ne. Me piştgiriya xwe bo 
wan nîşan daye û me diyar kiriye ku 
divê ev meş bê belavkirin û mezintir 
bibe.” Em ne yê di nav meşê de lê em 
di pozîsyona piştgiriyê de bûn. Di 
nava van çend rojan de em ê ziyareta 
wan bikin. Ev ziyaret dê ne bi arman-
ca beşdarbûna meşê be, bo piştgiriya 
divê ev meş heta encam bê standin 
bidome ye. Yanî em naçin meşê, em 
bo piştgiriya xwe bo meşê nîşan bidin 

diçin. Belkî bi awayekî sembolîk çend 
deqîqeyan ligel wan bimeşin jî.”

Kulîs: Di nav HDP de ner-
azîbûnên bo piştgiriya CHP

Wekî din li gorî agahiyên ku 
rojnameya Basê ji kulîsên HDPê bi 
dest xistine, di nav partiyê de hin alî 
piştgiriya HDP ku bo CHP tê dayîn 
şaş dibînin. HDP’yiyek ku ji Basê re 
axivî û nexwest navê xwe bide bo vê 
rexneya xwe wiha axivî: “Ez ji hewla 
CHP ya li dijî me aciz im. Di hewl-
danên ku piştî zîyaretên dîalog û 
muzekerayên referandûmê de û min 
berê jî ji hevalan re got, lê belê ez wek 
şexs piştgiriya HDP ya bo CHP şaş 
dibînim. Ez wisa difikirim ku parti-
yeke ku di mijara rakirina parêzbendi-
ya parlamenteran de, li cem  MHP û 
AKP ciyê xwe girtibe, ji têkoşîna dad û 
demokrasiyê gelek dûr e. 

Partiyeke ku niha nêzî sedan 
serokên şaredariyan ji kar hatine 
dûr xistin heye, bajarên ku bi qayyu-
man tên rêvebirin hene, bo rakirina 
parêzbendiyan parlamenterên wan 
di meclîsê de deng daye û behsa 
dadê dikin. Her wisa partiyeke ku 
ne derbarê şarederiyan ne derbarê 
parlamenteran ne jî derbarê êşên ku 
li erdnîgariya Kurdan de tê kişandin 
heta niha peyvek negotiye, bo vê par-
tiyê dayîna têkoşîna dad û demokrasi-
yê evqas zehmet e. Ez ji ber ku sekna 
wan ya pratîkê dibînim, ev yek nakeve 
hişê min. Lê belê partiya me biryareke 
wisa girtiye. Ger gazî min bikin welehî 
ez naçim. Mesafexistina navbera xwe 
û Kurdan me xemgîn dike. CHP bi 
partiyên ku di bin bendavê  de mane 
re jî hevdîtinan dike, lêbelê herî dawî 
bi HDPê re hevdîtinê pêk tîne. Ev jî bi 
darê zorê çêbû.” 

Helwesta CHPê di derbarê beşdarbûna HDPê de 
ne zelal e

Piştî referandûma destûrê ya 16ê Nîsanê Serokê CHPê Kemal Kılıçdaroğlu 
serdana aliyên gotibûn ‘Na’ kiribû. Kılıçdaroğlu di vê çarçovê de serdana HDPê jî 
kiribû û piştî vê serdanê hatibû îddîakirin ku herdu partî dê di bin sîwana ‘Eniya 
Na’ an jî ‘Eniya Demokrasiyê’ hevbigirin. HDPê jî ji bo ku ‘Eniya Demokrasiyê’ 
ava bikin bang li CHP kiribû. Lêbelê Kılıçdaroğlu ku di rakirina parêzbendiyan 
de helwesta xwe weke ‘Erê’ nîşan dabû li hemberî vê banga HDPê jî bêdeng ma 
û bersiv neda. Kılıçdaroğlu bi ‘Erê’kirina piştgiriya rakirina parêzbendiya rêya 
proseya girtina Hevserokê HDPê Selahattin Demirtaş û parlamenterên HDPê 
vekir û û bêdeng ma, piştî ku parlamenterê wan hat girtin destbi çalakiyan kir. 
Lêbelê tevî van hemûyan jî HDPê di her fersendê de piştevaniya xwe ji çalakiya 
CHPê re eşkere kir.  Herwiha beriya meşê îddîayên ku wê Kılıçdaroğlu, li girtîgehê 
serdana Demirtaş bike jî weke amadekariyên pêşwext bo hilbijatinên 2019an hatin 
nirxandin. Kurd jî ku piştevaniya HDPê ya bo CHPê rexne dikin, vê rewşê weke ku 
‘CHP hewl dide di hilbijartinên 2019an de Kurdan rakişîne aliyê xwe’ dinirxînin. 
CHP li hemberî qedexe, şer, pevçûn, koç û kuştina sivîlan ku di 2015-2016an de 
bi awayekî tund li bajarên Kurdan qewimîn, bêdeng ma û Kurd radigihînin ku ji 
ber vê helwesta CHPê divê Kurd beşdarî meşê nebin. Li gor agahiyên ku hatine 
bidestxistin taybet jî li Stenbol û Enqerê Tirkên di nava HDPê de piştgiryê didin 
vê meşê, lêbelê Kurdên di nava HDPê de helwesteke berovajî nîşan didin û dibêjin 
ku divê Kurd beşdar nebin. Herwiha ji ber helwesta li hemberî meseleya Kurdî 
ya  rêveberî û girseya wê CHP, tevî piştgiriya HDPê jî naxwaze vê yekê gelek 
nîşan bide û naxwaze HDP li aliyê wê bisekine. Desthilat jî ji roja pêşiyê û vir ve 
bertekên tund nîşanî biryara Kılıçdaroğlu dide. Wezîrê Dadê Bekir Bozdağ, di 
daxuyaniya xwe ya li ser ‘Meşa Dadê’ ragihandibû: “Vala xwe aciz dikin”. Biryara 
HDPê ya piştevaniyê, dibe ku Kurdan careke din bike armanc.
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Dijwar IbrahimKarîkator

Deklerasyona hiqûqa navnetewî a Yekîtiya Netewan a 
sala 1960î

Ji bo pirs baş zelal bibe ezê bi du bendên esasî ku pirsa 
Referandûmê (mafê çarenûsî) û yekpareya axa dewletê ji 
deklerasyona Yekîtiya Netewan (YN) a sala 1960î ku wek 
hiqûqa navnetewî tê bi nav kirin dest pê bikim. Benda 
2an de weha dibêje; “Hemû dewletên endamê Yekîtiya 
Netewa ne,  divê rêzê li mafê miletan ku qedera xwe bi 
destê xwe tayin bike bigre.” (Principles of self-determina-
tion of peoples).

Di benda 6an de jî weha dibêje; “Hemû dewletên 
endamê YN ne, divê rêzê li yekpareya axa (terîtorîya) 
dewletê endamên YN ne bigre.” Ev deklerasyona ku jê 
re tê gotin hiqûqa navnetewî û hemû bendên wê di sala 
1960î de di civîna giştî a YN de ji aliyê hemû welatan 
dihate pejirandin û hemû welatên endamê Yekîtiya 
Netewan îmza xwe li bin vê deklerasyonê danîn. Ev 
deklerasyon piştî ku nîzama cîhana ku piştî şerê cîhanê 
yê duyemîn (di sala 1945an de bi tifaqa YALTA ku di 
navbera Yekîtiya Sovyetê - Stalîn, DYA - Rooseveld,  
Brîtanya Mezin - Churchill de hate îmze kirin.) ku hate 
avakirin bi 15 sala hate pejirandin. Di van herdû bendê 
esasî yê hiqûqa navnetewî de pir eşkere mirov nakoki-
yekê dibîne, heger wek di benda 2an de tê gotin rêz li 
mafê çarenûsî ji bo miletan bê girtin, wek eşkereye di 
mafê çarenûsî de formên cuda yên îdarî hene (otonomî 
- federasyon, dewleta serbixwe heye) ev tê wê wateyê ku 
heger miletek dixwaze dewleta xwe ava bike divê rêz lê 
bê girtin, ji aliyekî din de wek di benda 6an de tê gotin 
divê rêz li yekpariya axa dewletan bê girtin. Li vir çawa 
wek di benda 2an de  tê gotin miletekê bikaribe dewleta 
xwe ava bike, dema ji aliyekî din de wek di benda 6an de 
yekpariya axa dewletê tê parastin an bi awayekî din çawa 
ji aliyekî de yekpariya axa dewletê bê parastin û ji aliyekî 
din de mafê çarenûsî ji miletekî re bê parastin? Li vir pir 
vekirî nakokiyek heye. 

Gelo nîzamek cîhanê û hiqûqek navnetewî îro heye?
Wek tê zanîn di vî 100 salê dawî de du nîzam li cîhanê 

hatin avakirin. Nîzama pêşîn piştî şerê cîhanê yê yekemîn 
bi tifaqa Sykes-Picot (1916) de perçekirina împaratori-
ya Osmanî di navbera Rûsya, Brîtanya Mezin û Fransa 
de hate avakirin di vê nîzamê de miletê kurd nikarîbû 
dewleta xwe ava bike. Ev nîzam bi destpêka şerê cîhanê 
yî duyemîn têk çû û piştî şerê cîhanê yê duyemîn nîzama 
duduyan di sala 1945an de bi tifaqa YALTA hate îmze 
kirin. Bi vê nîzamê re di sala 1960î de bi deklerasyona YN 
hiqûqek navnetewî jî hate avakirin ku hemû endamê YN 
li gor wê tev bigerin. Pir heyf miletê kurd di vê nîzamê 
de jî nikarî bû dewleta xwe ava bike. Di sala 1991ê de bi 
têkçûna Sovyetê dawî li vê nîzama duyemîn jî hat. Em 
dikarin bêjin ji sala 1991ê heta niha ev şer û pevçûnên li 
cîhanê tevgerek ji bo avakirina nîzamek sisêyan li cîhanê 
ye. Heta niha nîzama sisêyan nehatiye avakirin. Ji bo wê 
dema îro hinek deng li nava kurdan û li navnetewî ji bo 
referandûma serxwebûna kurda dibêjin; “Lazime kurd 
li gor hiqûqa navnetewî tevbigerin”. Li gor kîjan hiqûqê? 
Jixwe niha tu hiqûq nîne û heger em behsa hiqûqa YN a 
sala 1960î de hatiye avakirin û di sala 1991ê dawî lê hat. 
Li wir jî di benda 2an a vê deklerasyonê a mafê çarenûsî 
ji bo miletan, mafê çêkirina referandûmê dide miletê 
kurd ku qedera xwe bidestê xwe tayin bike. Cîhan îro 
bi gelek pirsgirêkê cidî rû bi rû bûye yek ji pirsgirêkên 
esasî pirsgirêka netewî ye pirsgirêkên netewî gelek 
caran digihê hudûdê şer û pevçûnên mezin. Pirsgirêka 
Netewî ne bes li herêmek cîhanê ye. Ev pirs li tevaya 
cîhanê pirsgirêkek mezin e, wek li Afrîqa, Asya, Awrûpa, 
Amerîka,  rojhilata nêzîk û navîne. Ev şer û pevçûnên 
millî gelek caran bi avakirina dewletan bi dawî dibe 
wek mînak di sala 1993an de Erître serxwebûna xwe ji 
Etyopya stend her weha di sala 2011an de başûrê Sudanê 
sexwebûna xwe ji Sudanê wergirt dervî wê Kosova, 
Abxaziya, Asetya, Filîstîn, Karabax, Prîdnîstrovya, 
Lûgansk, Donbas, Kirim… û hwd. Hinek ji vana wek 
Erître û başûrê Sûdanê ji alî tevaya civaka navnetewî ve tê 
naskirin, hinekî din jî her yek ji wan ji aliyê hinek terefên 
civaka navnetewî hatine nas kirin. Her weha dervî van 
welatan gelek miletên din jî doza sexwebûnê dikin, wek 
Katalonya, Bask, Îrlanda, Kebek… û hwd. ev tev ji me re 
dide rêdan ku pirsa millî li cîhanê yek ji pirsên herî girîng 
yê civata navnetewiyê û divê jê re çareserî bê dîtin. Pirsa 
referandûmê, nîzama cîhanê û hiqûqa navnetewî  ezê di 
çend hejmarên Heftenameya Bas ê de şîrove bikim. 

Nivîs dewam dike…

EKREM ÖNEN

Referandûm, 
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Meşa Chpê û helwesta Kurdan

‘Meşa Dadê’ 
ji bo kê ye?
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Serokê Yekîtiya Parlementerên Kurdis-
tanê Nîmet Abdullah ji Basê re destnîşan 
dike: “Bi pêkanîna referandûmê dê kartên 
siyasî û kanûnî bixe destê Kurdan. Tu 
dewleteke navnetewî li hember biryara 
gelê Kurdistanê ya referandûmê nikare 
bisekine. Ev mafê wan jî nîne.  Di pêşiya 
referandûmê de pêkanîna yekîtiya Kurdan 
dê bike ku dengên ‘Erê’ bi giştî bi serkevin. 
Ev yek jî dê Kurdistana serbixwe bike binê 
garantiyê. 

Di civîna komên siyasî de biryara 
pêkanîna referandûma serxwebûnê 
hatibû dayîn. Li gor we ev biryareke 
çawa bû. Gelo bêyî ku referandûm bê 
kirin îlankirina serxwebûnê ne pêkan 
bû? 

Bi qasî mehek berê, em ligel nûnerê 
Kurdistanê yê li Yekîtiya Ewropa di vê 
mijarê de axivîn. Rast e bo îlankirina 
serxwebûnê referandûm ne şert e. Lê 
belê pêkanîna referandûmê dê nêrîn û 
îradeya gel derxe holê û dê mihalefeta 
hundir bêdeng bike. Li aliyê din jî dê destê 
welatên ku piştgiriya serxwebûna Kurd-
istanê dikin jî xurt bike. Ev welat dema 
piştgiriya serxwebûnê bikin dê bibêjin: 
“Em rêzê ji biryara wî gelî re digirin.” Ligel 
vê yekê jî dê referandûm, dê destkeftiyeke 
xurt bide me, bo proseya serxwebûnê. Li 
aliyê din eger Îdareya Iraqê di derheqê 
serxwebûnê de ligel me bûya, wê demê jî 
pêdivî bi referandûmê nedima. Lê belê 
Iraq li hember serxwebûnê disekine. Ji bo 
ku di raya navnetewî de destê me xurt be 
em neçar in ku referandûmê pêk bînin. 
Divê em vê yekê jî ji bîr nekin encamên 
referandûmê li ber çavên Neteweyên Yek-
bûyî(YE) û di peymanên navtewî de gelek 
girîng in. Di proseya serxwebûna Kurdis-
tanê de cihê referandûmê pir girîng e.

Çend welatên Ewropa diyar kirin 
ku ligel yekîtiya Iraqê ne. Li hem-
ber vê jî Amerîka destnîşan kir ku ji 
biryara gelê Kurdistanê re bi rêzdar 
in. Tesîra van daxûyaniyan di proseya 
referandûmê de çiqas in?

Dema mijara referandûmê vedibe tê 
gotin ku hin dewlet piştgiriya serxwebûna 
Kurdistanê dikin û hin ji wan jî nakin. Lê 
tişta bo me girîng ew e ku gelek dewlet ku 
di nav wan de yên mezin jî hene piştî dî-
plomasiyê piştgirî didin serxwebûna Kurd-
istanê. Bala we dikişînim. Bo referandûmê 
nabêjim, bo serxwebûnê dibêjim. Her du 
ji hev cuda ne. Referandûm nayê wateya 
îlankirina serxwebûnê. Referandûm tenê 
bo nêrîna gel ceribandineke demokratîk e. 
Proseya piştî referandûmê ya serxwebûnê 
proseyeke serbixwe ye. Ji ber ku re-
ferandûm mafekî navnetewî ye gelek dew-
let newêrin li hember bisekinin. Lê dema 
mijar hate serxwebûnê wê demê dê dengên 
neyênî xurttir derkevin. Di wê proseyê 
de dê niyetên welatan rasterast derkevin 
holê. Wê demê jî dê birêxistina têkiliyên 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê yên aborî û 
polîtîk giring bibin. Bi kurtasî ev dengên 
niha bêdeng derdikevin piştî îlankirina 

serxwebûnê dê zelal bibin. Her wiha dê 
helwesta wan welatên ku îro dibêjin ‘Em 
ligel yekîtiya Iraqê ne’ jî zelaltir bibe. 

Îranê diyar kir ku rasterast li hember 
proseya referandûmê ye. Berpirsyarên 
Tirk jî diyar kirin ku bi biryara re-
ferandûmê ‘Serokên Kurdan xeletiyên 
mezin dikin.’ Li gor we bi rastî jî ev 
biryar xelet e?

Na, bêguman ez biryara referandûmê şaş 
nabînim. Ne di dîroka referandûmê de ne 
jî di pêngava ku em tê de ne de pirsgirêk 
nîne. Li gor min di dema herî baş de biryar 
hat dayîn. Herêma Kurdistanê dixwaze, di 
rûdanên piştî DAIŞê de bidestxistinên xwe 
yên siyasî û netewî zexm bike. Lê li gor 
min amadekariyên di vê rewşa pir hassas 
de ne li gor dilê min in. Diviyabû pêşiya di-
yarkirina dîroka referandûmê komîsyonên 
referandûmê bihatana hilbijartin û van 
komîsyonan xebatên xwe bikirana. Ligel 
vê yekê jî biryar û dîroka referandûmê ji 
aliyê parlemento û Hikûmeta Kurdistanê 
ve bihata diyarkirin dê baştir bibûya, li gor 
fikra min. Ji aliyê din ve jî divê baweriya 
gel a serxwebûnê demildest bicih bêanîn. 

Divê em bikin ku 

her kesek bibêje ‘Erê’. Bi vî awayî divê em 
gel qanih bikin. Ji ber ku ev mijar bo gelê 
Kurdistanê heyatî ye. 

Deriyên parlementoya Kurdistanê 
niha girtî ne. Gelo ev rewş dê çawa 
tesîrê li proseya referandûmê bike. Li 
gor we serokên Kurdan di vê mijarê de 
divê çi bikin? 

Proseya referandûmê pir pir girîng e. 
Eger di serî de parlementoya me tunebûya 
ne pirsgirêk bû. Lê madem parlementoya 
me heye divê teqez ew bê aktîfkirin. Divê 
parlemento dest bi kar bikira û serokatiya 
proseya referandûmê bikira. Weke Katal-
onyayê. 135 parlementerên parlementoya 
Katalonyayê civiyan û bi pirdengiyeke 
giştî biryara referandûmê dan. Li vir êdî 
divê aliyên siyasî yên Kurdistanê bicivin 
û parlementoya Kurdistanê aktîf bikin. 
Divê neyê jibîr kirin ku biryarên ji aliyê 
parlementoyan ve tên dayîn di raya giştî 
de pir girîng in. Divê PDK bo çareseriya vê 
pirsgirêkê serkêşiyê bike, li aliyê din jî divê 
Goran dev ji hemû pirsgirêkên din berde 
û di vê mijarê de berpirsyariya xwe bicih 
bîne. 

Dema parlemento hat girtin, hûn 
weke Serokê Yekîtiya Parlementerên 
Kurdistanê we çi kir?

Dema min pê derxist ku dê pirsgirêk 
derkevin holê min daxwaza guhertina 
hemû endamên serokatiyê kir. Elbet 
armanca min ew bû ku pêşiyê li krîzê 
bigirim. Niha daxwaza aktîfkirina parlem-
entoyê bê kirin divê bi serokatiya berê bê 
aktîfkirin. Bo saetekî be jî divê bi vî  awayî 
be. Eger ne wisa be dê prisgirêkên nû der-
kevin holê. Parlemento ji aliyê serokatiya 
niha ve bê vekirin, di civîna yekem de bo 
dîwana serokatiyê bê guhertin dengdayîn 
bê kirin. Tenê bi vî awayî pirsgirêk çareser 
dibe.

Di demeke wiha de nêrînên we di 
derheqê azadiya Kurdan de çi ne?

Tişta herî zêde min aciz dike gotina 
“Kurdistana serbixwe tenê xeyal e” Di der-
heqê serxwebûnê de divê her kes bixebite. 
Ji ber ku ev prose girîngtirîn prose ye. Ji 
biçûkan heta mezinan divê herkes di vê 
proseyê de rola xwe bilîze. Ji hikûmetê bi-
girin, parlemento, partiyên siyasî, saziyên 

sivîl û heta kesayetan divê herkes piştgiriya 
dewleteke Kurdan bike.

Li gor gotinan: Tevgera Goran û Par-
tiya Komele di çapemeniyê de li dij re-
ferandûmê nebin jî di faaliyetên siyasî 
de li dijî referandûmê xebatan dikin. Li 
gor fikra we van her du alî di pêşerojê 
de li dijî referandûmê cepheyekê ava 
bikin û proseya referandûmê de roleke 
neyênî bilîzin?

Li gor min ew kesê ku di dilê wî de hez-
kirina Kurdistanê hebe tiştekî wisa nake. 
Lê belê ligel vê yekê jî divê em ji bo ku her-
kesek beşdarî referandûmê bibe xebatan 
bikin. Tu kesek divê di vê proseyê de neyê 
paşguhkirin. Ji ber vê yekê jî dibêjim divê 
parlemento bê aktîfkirin û dest bi xebata 
xwe bike. Ji aliyekî ve divê em aliyên siyasî 
beşdarî proseyê bikin û ji aliyê din ve jî 
parlementoyê aktîf bikin da ku dengê gel 
di referandûmê de bikin ‘Erê’. 

Li gor we dewletên cîran û welatên YE 
dê encama referandûmê nas bikin?

Eger di referandûmê de dengên ‘Erê’ bi 
giştî derkevin dê piştî referandûmê di dî-
plomasiyê de destê me pir xurt bibe. Ji ber 
vê yekê jî divê armanca me ya yekem ji holê 
rakirina pirsgirêkên navxweyî û bi serkeft-
ineke mezin derbaskirina referandûmê be.

Pêkanîna referandûmê dê kartên siyasî û kanûnî bixe destê Kurdan. Tu dewleteke 
navnetewî li hember biryara gelê Kurdistanê ya referandûmê nikare bisekine. Ne bi 
referandûmê, piştî referandûmê îlankirina serxwebûnê dê helwesta welatên derve 
diyar bike. Di dîroka pêkanîna referandûmê de pirsgirêk nîne. Biryar di demeke pir 
guncav de hat dayîn. 

NÎMET ABDULLAH

Li gor we  hêviya Kurdên beşên din ji 
referandûmê çi ye. Ligel vê yekê hêviyên 
me ji wan çi ne? 

Mijareke girîng jî Kerkûk e. Li gor we Herêma 
Kurdistanê dê li Kerkûkê biserbikeve?

Li gor analîz û nêrînên me Kurdên li deverên din piştgiriya 
referandûm û serxwebûna vî beşî dikin. Ev jî erênî û hêjayî 
kêfxweşiyê ye. Ev yek nîşan dide ku em di rêyeke rast de ne. Ev mijar 
him netewî him jî welatperweriyê ye. Ji ber vê yekê jî Kurdên li beşên 
din divê piştgirî û alîkarî bidin proseya referandûm û serxwebûnê. 
Hêviya me ev e. Em di wê baweriyê de ne ku piştgiriya wan di vê 
mijarê de bo me pir girîng e. 

03[ HEVPEYVÎN ]

“Bo li hember raya giştî ya navnetewî kartên siyasî û kanûnî di destên me de hebin divê em referandûmê pêk bînin.”

“Tişta herî zêde min aciz dike gotina ‘Kurdistana serbixwe tenê xeyal e’ Di derheqê serxwebûnê de divê her kes bixebite.”

Serokê Yekîtiya Parlementerên Kurdistanê Nîmet Abdullah:

Tu dewlet li hember biryara 
gelê Kurdistanê nikare bisekine

HEMIN SALIH

Eger em dengê cudahiyan weke kêmhate, ol û komên siyasî bînin cem 
xwe wê demê em ê li Kerkûkê serkeftineke mezin bidest bixin. Madeya 
140î di van 10 salên dawî de bicih nehat, ji ber vê yekê jî mafê me heye ku 
em referandûmê pêk bînin. Gelê Kerkûkê dê bi vê referandûmê îradeya 
xwe bi xwe hilbijêre. Bi vê yekê jî dê pirsgirêkên ku bikarneanîna mafên 
yasayî çareser bike. Li gor fikra min Ereb û Tirkmen bi giştî nabêjin ‘Erê’. 
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Rojeva Kurdan bi giştî referandûma serx-
webûnê ye ku dê di 25ê Îlona 2017an de pêk 
were. Ji her deverên ku Kurd lê dijîn piştgirî 
bo referandûmê tên nîşan dan. Ji Kurdên Ba-
zara Jinan ku li Stenbolê ku weke Kurdistana 
biçûk tê zanîn piştgirî bo referandûma serx-
webûna Kurdistanê tê nîşandan û Kurdên Ba-
zara Jinan destnîşan dikin ku divê her Kurdek 
piştgirê vê proseyê be. Em weke Heftenameya 
Basê li Bazara Jinan him bi esnafên Kurd him 
jî bi mişteriyên Kurd re axivîn. 

Fevzî Bulganê ku 24 sal berê ji Îdira Bakurê 
Kurdistanê koçî Stenbolê kiriye û xebatkarê 
avahîsaziyê ye di wê baweriyê de ye ku piştî re-
ferandûmê dê serxwebûna Kurdistanê jî were. 
Bulgan gotinên Seîdê Kurdî û Ehmedê Xanî 
mînak nîşan dide û dibêje: Gotina “ Qêrîna 
Seîdê Kurdî ku dibêje ‘Bes e 500 sal e hûn 
radizên’ hatiye îdrakkirin. Şîreta Ehmedê Xanî 
bo Mîrên Kurd îro teqabûla dengdayîna ‘Erê’ 
di referandûmê de dike. Li ku dera cîhanê be, 
ji aliyê kê ve hatibe avakirin qet ne girîng e. 
Em Kurd em ê li gel dewleta Kurdî bin.”

“Weke teneyeke genim be jî divê dewl-
eteke Kurdan hebe”

Bazara Jinan, ji ber ku her roj çûn û hatina 
Bakurê Kurdistanê dibe Stenbolê weke ro-
jnameya ser lingan e. Herkes agahî û rûdanên 
Kurdistanê ji wir hîn dibe. Dema em li wir 
referandûmê dinirxînin axaftinên me bala 
Mamê Abdulwahîd ê Diyarbekirî dikişîne. 
Mamê Abdulwahîd bangî me dike, eger 
derfeta Kurdan a dewletbûnê bi qasî kîloyekî 
jî hebe divê Kurd piştgirî bidinê. Abdulwahîdê 
60 salî dibêje; “Bi qasî teneyek genim be jî 
dewleteke Kurdî bo Kurdan pêwîst e. Eger 

dewleta Kurdan hebûya dê cihê gorên Şêx 
Seîd, Seyîd Riza û Seîdê Kurdî diyar bûya. Ji 
ber vê jî referandûma Başûrê Kurdistanê divê 
weke ber bi dewletbûnê ve bê nirxandin.”

“Divê 25ê Îlonê bibe roja yekîtiya Kur-
dan”

Dema em li ‘Kurdistana biçûk’ a li Stenbolê 
bi mamê Abdulwahîdê Diyarbekirî re diaxivin 
mamê Hesenê Batmanî jî dixwaze bi me re 
biaxive. Mamê Hesenê ku ev 18 sal e li Sten-
bolê dijî, biryara pêkanîna referandûmê pîroz 
dibîne û bextewariya xwe wisa bilêv dike: “Di 
cîhanê de dewletên hemû miletan hene, em 
Kurd ne mirov in qey, çima em ne xwazin 
ku dewleta me çêbibe? 25ê Îlonê bo Kurdan 
ne roja xeyd û veqetandinê ye, roja yekîtiyê 
ye. Tenê ne jin namûs e, ziman namûs e, ax 
namûs e, al namus e. Bo van tiştan divê di 25ê 

Îlonê de hemû Kurd bibêjin erê.”

“Ya rebbî êdî Kurdan bê dewlet nehêle”
Apê Ehmedê Sêrtî 76 salî ku hê nû li Mizge-

fta Erebokvanên Husambegê nimêja xwe ya 
esir kiriye, di dest de tizbî, di serî de şaşika 
wî, li bin Birca Bozdoganê tizbiya xwe dikşîne 
û bo referandûma Kurdistanê biserbikeve 
dia dike. Apê Ehmed dema bi me re diaxive 
jî destê xwe bilindî jor dike û wiha dia dike: 
“Ya rebbî tu êdî Kurdan bê dewlet nehêlî, 
dewletekê bikî para me Kurdan jî. Serok 
Barzanî û Pêşmergeyên pakrewan ji serê me 
kêm nekî.” Epê Ahmed qala Qazî Mihemed û 
Mela Mistefa jî dike û wiha pê de diçe: “Mela 
Mistefa û Qazî Mihemed her demê dixwestin 
ku Kurd bibin yek. Gotine ‘ji bilî Kurdan dostê 
Kurdan tune ne’. Dîrokê ev mezinên me her 
tim mafdar derxistiye. Eger di navbera me de 

pirsgirêkên navxweyî tunebûna halê me dê 
ne wisa bûya. Teqez divê em xeydaniyên di 
navbera xwe de jibîr bikin û li pêşeroja xwe 
binêrin.”

Piştî ku dîroka pêkanîna referandûma 
serxwebûna Kurdistanê weke 25 Îlonê 
hat destnîşankirin, vê carê jî pirsên ‘Eger 
parlamentoya Kurdistanê neyê çalakkirin, 
wê dîroka referandûmê bê guherîn?’ hatin 
rojevê. Cîgirê Sekreterê Giştî yê Partiya 
Yekîtiya Îslamê ya Kurdistanê (Yekgir-
tu) Şêrwan Şemêranî li ser vê mijarê ji 
Heftenameya Basê re axivî. Şemêranî 
wiha dibêje: “Serokê Herêma Kurdistanê 
Mesud Barzanî, Yekgirtu û partiyên din 
yên di civînê de li ser çalakkirina parla-
mentoyê di heman rayê de bûn û ligel 
çalakkirina parlamentoyê bûn. Di vî warî 
de komîsyona ku dê ji aliyên siyasî were 
avakirin. Heta 24ê Îlonê wê ji bo çalakki-
rina parlamentoyê xebatên xwe bidomîne. 
Eger parlamento neyê çalakkirin jî, dîroka 
referandûmê nayê guhertin.”

Şemêranî li ser civîna 7ê Hezîranê ku 
dîroka referandûmê hatibû destnîşanki-
rin jî wiha axivî: “Di vê civînê de du biryar 
hatin girtin. Her du jî, siyasî jî û yasayî 
jî destketiftiyên Kurdistanê bûn. Yek ji 
van destnîşankirina dîroka pêkanîna 
referandûma serxwebûna Kurdistanê 

bû ku îsal dê pêk were û biryara din jî 
hilbijartinên Serokatiya Kurdistanê û 
parlamentoyê bûn ku dê di meha Mijdarê 
de pêk werin. Digel van, hin biryarên din 
yên girîng jî hatin girtin. Yek ji van jî ava-
kirina komîsyonekê ye ku heta 25ê Îlonê 
dê bixebite. Karê vê komîsyonê yê sereke 
ji bo jinavbirina kêşeyên Kurdistanê yên 

heyî, pêkanîna yekdengiyê ye. Peywîra vê 
komîsyonê ya din jî çalakkirina parlamen-
toyê û ji bo ku referandûm di rewşeke 
asayî de derbas bibe guncawkirina şertan 
e. Eger partiyên siyasî di haya berpirs-
yariyên xwe de bin, wê kêşeyên heyî jinav 
bibin. Lêbelê berovajî vê yekê eger mîna 
berê tevbigerin û li hemberî hevdu kîn bi-

girin, wê rewşa Kurdistanê ber bi nebaşi-
yê ve here û wê nexweştir bibe.”

“Referandûm meseleyeke netewî ye”
Di dirêjiya axaftina xwe de Şemêranî 

diyar dike ku referandûm meseleyeke 
netewî û welatî ye û divê li derveyî rikberî 
û nakokiyên siyasî bê hiştin. Divê kêşeyên 
îdarî, siyasî, civakî ku li pêşiya Kurdistanê 
asteng in û referandûma serxwebûnê 
ji hev bên cudakirin. Em dikarin li ser 
referandûmê yekdengiyekê ava bikin û bi 
vî awayî kêşeyên xwe jî çareser bikin.”

Şemêranî di berdewamiya axafti-
na xwe de dibêje divê kêşeyên siyasî li 
aliyekî bên hiştin û yekitiyeke siyasî bê 
avakirin. Şemêranî axaftina xwe wiha 
didomîne: “Ev ji bo ku her kes bi awayekî 
baş beşdarî referandûmê bibe pêwîst e. 
Eger ev pêk neyê, referandûm bê kirin 
jî ev dê ne baş û biarîşe be. Dema ku ji 
bo serxwebûnê gav tên avêtin, divê di 
navbera aliyên siyasî û saziyên fermî yên 
welat de nakokî tunebin. Di civîna beriya 
niha de biryara pêkanîna referandûmê 
hatibû dayîn û ev komîsyon wê bi Goran 
û Komelê re hevdîtinan bike û herwiha 
hewldanên aşitiyane di nav partiyên 
siyasî de bide. Ev wê pişt re bandorê li ser 
jiyana welatiyên Kurdistanê jî bike.”

CESİM İLHAN

04[ ROJEV ]

Ji Kurdistana biçûk piştgirî bo referandûmê:

Ya Rebbî êdî Kurdan bê dewlet nehêle!

Ya rebbî tu Kurdan êdî bê dewlet nehêlî, dewletekê bikî para me Kurdan jî. Serok Barzanî û Pêşmergeyên pakrewan ji 
serê me kêm nekî.

Ji sala 1990î heta 2002an, bi dehan kadroyên 
xort û keç yên binxetî “Kurdên Sûriyeyê” di 
nava PKKê de hatin kuştin û “tasfiye kirin” bi bi-
haneya ev kes “xayîn in, cudaxwaz in, perçebûnê 
di nava rêxistinê de çêdikin û di navbera kurd 
û Kurdistanê de tekez bikin û sînorên perçeyên 
Kurdistanê kûr bikin û têgeha bakur û başûr di 
nava rêxistinê de belav dikin...û hwd” kengî ev 
tawanbariyên bêserî, bêbinî û bêdawî diha-
tin bikaranîn? Tenê dema kadroyên binxetî 
nerazîbûnên xwe di derbarê bikaranîna zimanê 
tirkî ji aliyê kadroyên serxetî (bakurî) ve, didan 
nîşandan. Yan jî dema kadroyên kurdên Sûriyê 

dipirsîn: Em jî PKK û apocî ne, lê çima tenê 
kurdên serxetî berpirsên payebilind in?

Tawanbariya “belavkirina têgeha bakur-başûr” 
êdî bûbû benîştê devê gelek kesan. Kî ji kê ner-
azîbana, vê tawanbariyê bi wî ve pelçîm dikir. Ya 
herî xerab û pîs ku PKKê di nava kadroyên binx-
etî de hest û rewşeke polîsî peyda kiribû ku her 
yek li ser hevalên xwe yên din sîxurî û “casûsî” 
bike, da ku xwe bi partiyê bide qebûl kirin ku 
apocîkî ji dil e û kadroyekî/ê girêdayî partiyê ye 
û ne “bölgeciye” herêmperest e. 

Bi rastî, di wan çaxan de 1990-2000 yê ku 
têgeha bakur-başûr di nava endamên rêxist-
inê de çand, PKKê bi xwe bû. Mînak, piştî ku 
kampa “Bekaê” li Lubnanê, sala 1992an hate 
girtin, PKKê 2 kampên leşkerî, di bin şopandin 
û çavdêriya istixbaratên rêjîma Sûriyê de, li 
Şamê çêkirin, yek bi tirkî, li gundê “Şebi’a” li ser 
rêya firokxaneya navnetewî a Sûriyê bû, kampa 
din jî qaşo bi kurdî, li bajarokê “Sehnaya” bû. 
Kadroyên ku li kampa “Şebi’a” perwerdeya xwe 
bi zimanê tirkî didîtin û kadroyên li kampa 

“Sehnaya” qaşo perwerdeya xwe bi zimanê kurdî 
didîtin. Öcalan û piraniya berpirsên PKKê yên 
payebilind li kampa “Şebi’a” diman. Baş e ev 
kiryar tê çi wate yê? Gelo nayê wateya perçekirin 
û cudakirina bakuriyan ji başûrî û rojavayiyan?

Min di nivîseke xwe de berî niha jî gotibû: 
Dema Öcalan hat revandin û girtin, konseya 
serokatiya PKKê hat avakirin, ji 7-8 kesan pêk 
dihat, hemû serxetî (bakurî) bûn, yekî tenê jî ji 
nav wan ne ji kurdê Rojava, Başûr û Rojhilat bû. 
Ma ev tê çi wate yê?

Piştî ewqas sal ji şerê li dijî têgeha “bak-
ur-başûr” û piştî ewqas kes bi vê tawanbariyê, 
PKKê ew kuştin, hema salek di ser girtina “Serok 
Apo” re derbas nebû, Öcalan ji PKKê xwest xwe 
“fesih” bike û navê xwe biguhere û çar partiyan 
girêdayî xwe damezirîne. Wê çaxê, konseya 
serokatiya PKKê peywera avakirina van partiyan 
da, Osman Öcalan jî, PYD û PÇDK avakirin û ji 
bo bide diyar kirin bê çiqas “rêz û rûmetê” ji gelê 
rojhilatê Kurdistanê re digire, Osman Öcalan çû 
navê destgirtiya xwe (ku piştre bû hevjîna wî û 

hevdû berdan jî); Jiyan, li partiya kurdên rojhilat 
kir: “Partiya Jiyana Azad a Kurdistan - PJAK” 
ango eger Jiyan li binxetê bana, dibe ku Osman 
Öcalan navê “Partiya Yekîtiya Demokratîk 
(PYD)” bikira Partiya Jiyana Demokratîk - PJD. 
Lê mala Xwedê ava Jiyan ne ji binxetê bû.

Bi gotineke din; piştî PKKê, PYD çêkir û 
piştî çîroka “Şoreşa Rojava” da pêş û “xweseriya 
demokratîk” li rojavayê Kurdistanê da nasîn, 
wan hemû kadroyên binxetî-rojavayî, ku bi 
tawankirina belavkirina têgeha “bakur-başûr”, 
divê PKK lêbûrîna xwe ji wan şehîdan, yeko 
yeko bixwaze. 

Gelek hevalên min ku gerîla bûn, ji min re 
gotin di salên 90î de, dema pirs derbarê şer-
vanekî/ê; “Ev kî ye? Ji kû ye?” dihat kirin, eger ji 
başur ba, digotin: Başûriye, ji rojhilat ba, digotin; 
ji rojhilat e, lê ji rojavayê Kurdistanê ba, digotin 
“sûryelî ye.” Heta niha jî, têgeha “sûryelî” di nava 
PKKê de tê bikaranîn.

Berpirsekî payebilind yê PKKê heye navê 
wî Riza Altûn e. Ev camêr, gotineke wî ya pir 

naskirî li ser kurdên binxetê heye. Altûn wisa 
dibêje: “Kurdê herî baş û saxlem yê li Sûriyê, ez 
dikarim wî bi 100 dolarî bikirim”. Hemû kevne 
PKKiyên ji binxetê yên “sûryelî” vê gotinê bihîs-
tine û baş dizanin bê Altûn û yên din çi dianîn 
serê kadroyên kurdên ji Sûriyeyê. Lê derbarê 
van nêzîkatiyên çewt û ne baş, en Riza Altûn 
û PKKê de nûnertiya kurdên serxetê dikin. Yê 
nûnertiya kurdên serxetê dikin, nivîskarên weke 
Firat Cewherî ne. Dibe ku nivîskar û romanûsekî 
weke Firat Cewherî nizanibe bê di nava PKKê de 
çi bi serê kadroyên kurden binxetê hatiye kirin, 
yan jî nizanibe bê PKKê çi bi serê kurdên binxetê 
aniye, lewma di nivîsa xwe a 12.06.2017an bi ser-
nivîsa “Rojava” de bi wî şêweyê xweş û camêrane 
li ser vî beşê Kurdistanê axiviye û nivîsandiye. Ji 
bo ku Cewherî yan jî nivîskarekî/ê din ji serxetê 
rewşa me û tiştê ku PKKê aniye serê kurdên 
binxetê baş nas bike, divê ev nivîskar, binxetî 
bin û çend sala di nava PKKê de mabin, da ku 
rastiyê bibînin û janên “Rojava” baş têbighêjin û 
nas bikin.

HOŞENG OSÊ

PKK û têgeha 
“Bakur - Başûr”

Ciwanên Kurd piştgiriya 
referandûmê dikin

Bo referandûmê li PKKê rexne

“Referandûm wê me ber bi 
serxwebûnê ve bibe”

Bo referandûmê li PKKê rexne

Li bin bircê ji bilî kalên Kurd ciwanên Kurd 
jî rûniştî ne û çayê vedixwin. Li bin Birca 
Bozdoganê li ser kursiyên li kêleka me çend 
ciwanên Kurd rûniştî ne û bi Kurdî ketine nav 
sohbeteke kûr. Em ji wan pirsa referandûmê 
dikin. Mehmet Ateşê ku ev 10 sal e ji Farqînê 
koçî Stenbolê kiriye ji me re dibêje: “Dixwazim 
di dema pêkanîna referandûmê de li Kurdistanê 
bim. Ew Kurdê ku piştgirî nede referandûm û 
serxwebûnê bila ji xwe re nebêje ez Kurd im. 
Bo Kurdan ji vê girîngtir biryar heye gelo? Em 
tev bi salan e li benda vê yekê ne. Eger Kurdên 
piştgiriyê nedin referandûmê hebin jî bila li 
hember nesekinin.”

Hecî Fexredînê Bedlîsî ku 65 salî ye di 
destekî wî de titûna pêçandî di destê din de jî 
çaya qaçax, li kêleka me ya rastê rûniştiye û di 
derheqê referandûmê de destnîşan dike ku divê 
teqez Kurd bibin xwedî dewlet. Apê Fexredîn 
rexne li PKKê dike û wiha dibêje ew Kurdê ku 
piştgirî nede Referandûma pêşiya serxwebûna 
Kurdistanê dîrok dê wî şermezar derxîne û wiha 
pê de diçe: “Bila yekî PKKyî derkeve û ji me 
re bibêje PKK çima naxwaze Kurd bibin xwedî 
dewlet. PKK tevgereke Kurdî be bila li hember 
referandûmê nesekine, bila piştgirî bide Başûr 
pêşî li serxwebûnê veke. Hebûna dewleteke 
Kurdî li Başûr xwedî derketina her Kurdekî ye. 
Ji ber vê yekê jî mafê me Kurdên ku hatine 
dabeşkirin heye ku piştgiriya referandûma 
dewleta xwe bike. Divê PKK jî dev ji vê 
îdeolojiyê berde û ragihîne bê ka bo Kurdan 
rasterast çi dixwaze. Di rêya dewletbûnê de 
pirsgirêkan dernexe.”

Şemêranî di derbarê dîroka komîteya ku 
wê di mijara referandûma serxwebûnê de 
serdana Bexda, Tehran û Enqerê bike de 
dibêje, hêj dîroka van serdanan ne diyar e û 
axaftina xwe wiha bidawî dike: “Wisa xuya dike 
Bexda, pêngavên ku Herêma Kurdistanê ji bo 
pêkanîna referandûmê davêje gelek jidil û cidî 
nêzîk nabe. Li gorî Bexdayê ev pêngavên ku 
Kurdistan davêje, ne ji bo serxwebûnê lê tenê 
gavên siyasî ne. Bêgûman 25ê Îlonê yekser ne 
dîroka ragihandina serxwebûnê ye, lêbelê ji 
bo ku em ber bi serwebûnê ve biçin e ku ji bo 
wê serxwebûnê biqasî deryayekî xwîn û rondik 
hatin rijandin.”

“Çi biqewime jî dîroka referandûma 
serxwebûnê wê neyê guhertin”

ŞIWAN BERZENCÎ
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FIRAT CEWERÎ

Serxwebûn

Ez bi xwe mirovekî gerok im, heta niha li gelek 
welatan geriyame û min gelek dever dîtine. Lê rêwîtiyek 
min heye ku qet ji bîr nakim. Ew rêwîtî jî seredana 
Kurdistanê bû. Hê Sedam neketibû, lê kursiya wî 
dihejiya û li ber ketinê bû. Bi alîkariya hêzên Yekbûyî û 
Amerîkayê, başûrê Kurdistanê ketibû destê kurdan. Ji 
bo ez wê desthilatdariya kurdan bibînim, min haziriya 
xwe kir ku ez seriyekî herim wir. Hin hevalan ez şîret 
kirim ku ez neçim. Wan got, talûke ye, niha bise-
kine. Lê min xistibû serê xwe û di dilê xwe de biryara 
xwe dabû. Ji ber ku mirov nikarîbû ji Swêdê bifiriya 
Hewlêrê, loma min nizanîbû ez ê xwe çawa bigihînim 
wir.  Min bihîstibû ku mirov dikare xwe di ser Îran û 
Sûriyê re bigihîne wir.  Îran ji min re çep diket, min 
riya Sûriyê hilbijart. Min hemû haziriyên xwe kirin, 
bilêta xwe ya Şamê birî, lê min got berî ez herim ka ez 
bi berpirsiyarên Hikûmeta Kurdistanê re bipeyivim. 
Min telefonî berpirsiyarê Hikûmetê yê li Swêdê, Taha 
Berwarî kir. Min got ez dixwazim biçim Kurdistanê, 
gelo hûn ê bikaribin alîkariya min bikin ku ez di ser 
Sûriyê re derbasî Kurdistanê bibim? Taha Berwarî bi 
germî pêşwaziya min kir û soza hemû alîkariyê da 
min. Ji min re got, kek Firat, tu mêvanê me yî, mêvanê 
Hikûmetê... Çii, mêvanê Hikûmetê?

Ew nazikî û jidiliya Taha Berwarî ez pir kêfxweş 
kirim. Ez ji dil kêfxweş bûbûm ku ez ê mîna mêvanê 
hikûmetê biçûma welatê xwe. Min di dilê xwe de go-
tibû, bixwedîbûn ev e. Min haziriya xwe kir û di destpê-
ka salên 2000î de bi balafirê xwe ji Swêdê gihand Şamê 
û ji wir jî xwe gihand Qamişlo. Qamişlo, bajarê ku di 
zaroktiya min de di bin serê min de bû. Me di zarotiya 
xwe de li Nisêbînê li ber muzîka dawetên Qamişloyê 
govend digirt. Min ji Swêdê telefonî dostê xwe Konê 
Reş re kir û got ez ê biçim Kurdistanê û dibe ku ez li 
Qamişloyê çend şevan mêvanê wî bimînim. Konê Reş, 
pir bi dilsozî ji min re mazûbantî kir û ez çend şevan li 
mala xwe mêvan kirim. 

Konê Reş ji min re mazûbantiyeke baş kir. Ji ber 
kitêbên min ên bi kurdî û bi taybetî jî ji ber kovara 
Nûdemê xelkên Qamişloyê ez nas dikirim û pir bi 
hezkirin û dostane pêşwaziya min kirin. ”Nûdem ketiye 
her malê, xelk êdî navê Nûdemê li zarokên xwe dikin” 
Konê Reş ji bo dilxweşkirina min digot û ez bi maqûlên 
Qamişloyê didam naskirin. 

Piştî çend rojên li Qamişloyê min bi riya nivîsgeha 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê xwe bi qeyikekê gihand 
erda başûr. Bi têkiliya berpirsiyarê Hikûmeta Herêmê 
Taha Berwarî, gava ez ji qeyikê daketim, du camêran 
navê min gotin û ez birim ba berpirsiyarên kurd ên 
gumrukê. Ez wek xelkê normal neketim dorê, ez rast 
derbasî odeya berpirisyar bûm û tavilê ji min re çay hat. 
Piştî ku min çaya xwe vexwar û bi berpirsiyar re hinekî 
sohbet kir, otomobîl amade bû û ez birim Duhokê. 
Gava otomobîla me li ber deriyê otelê rawestiya û ez jê 
daketim û min çentê xwe bi dû xwe de kişkişand, min 
dît du eskerên bi çekên giran ji aliyê otelê ve ber bi 
min ve hatin. Tavilê tirsek ket dilê min, çentê min tije 
kitêbên kurdî û hejmarên kovara Nûdemê bûn. Esker 
ber bi min ve hatin û yekî destê xwe avêt destikê çentê 
min. Ez tirsiyam û min û ji tirsan tavilê got kitêbên 
kurdî di çentê min de hene. Yê esker bi rûkenî li min 
vegerand; wey tu ser seran û ser çavan re hatiyî Seyda! 
Ew tirsa min tavilê dawerivî kêfxweşî û dilşahiyeke 
bêpîvan. Eskerekî rahişt çentê min û yê din jî bi min re 
ket sohbetê. Xwedêyo, çi xweş bû! Ez cara pêşî di jiyana 
xwe de bi eskeran re bi kurdî dipeyivîm. 

Herdu esker bi min re hatin heta bi resepsiyonê, min 
bi paseportê navê xwe qeyd kir û ez bi asansorê hilkişi-
yam jor. Min çenteyê xwe li quncikeke odê bi cih kir 
û ez derketim balkonê. Min herdu milên xwe spartin 
ser hesinê balkonê û li derve nihêrî. Der û dora otelê 
tije esker bûn. Lê ez ji wan neditirisyam, ew eskerên 
me bûn. Ji nişkê ve, mîna zarokekî ku diya xwe wenda 
kiribe û dîsa dîtibe, giriyek li min selitî. Ew giriyê 
kêfxweşiyê bû, lê ji kûraniya xemgîniyê diza, trau-
mayek bû… Ez mîna sêwiyekî ku ji nişkê ve bi dê û bav 
bûbûm. Êdî ez ji kêfan di kirasê xwe de hilnedihatim. 
Ez hefteyekê geh mêvanê wezîran bûm, geh ê parla-
menteran, geh ê waliyan û geh jî ê dezgehên kulturî û 
edebî bûm. Piştî ez vegeriyam Swêdê jî, bi mehan ez bi 
wê hisê jiyam. 

Dibe ku Kurdistaneke serbixwe hiseke ji wê xurtir û 
berdewamtir li ba her kurdî peyda bike. 

Xwedêyo, tu me ji wê hisê bêpar neke!

I.Pêdivî Bi Zagoneke Exlaqî Heye
Peyva serxwebûnê çik e, li ser xwe ye. 

Peyva gelpirsiyê berwarî ye, qêrqas e. 
Yê gel radike ser piyan, dengdana serx-
webûnê ye; lê ev pirsiyarî ji teref gel ve 
di sengereke xwezayî û azadiyane de 
pêk tê. Ji ber ku em dizanin; li welatekî 
kirdeya ji hêla nîjadî, ekonomîk û 
zayendîbûnê ve serbixwe be, hemûyên 
dîtir –heyberên dinê- dadiqurtîne. Ji le-
wre siworiya di bandora marê devvekirî 
yê xwe ji guliyên darê berdaye de ew 
qasî ditirse, xwe ji devê vekirî yê marî 
ve berdide hundir û bi awayê cîsmanî 
ve dibe parçeyek ji wî marî. Çinku siya 
egoya‘kirdeya serdest’ her demê ser 
‘heybera bindest’ dinixumîne. Parçeyên 
biçûk di nava parçeyê mezin de winda 
dibe; lê ev Gestalt* ji hêla serdestan ve 
nayê dîtin.

Li gorî Kant’î mirov hebûneke dualî 
ye: 1. Weke bûnewerê xwezayî mirovê 
pêbendê zagonên çimatiya sengera 
diviyatiyan, 2. Weke bûnewerê exlaqî 
mirovê serbixwe yê zagona xwe di 
sengera hewcedariyan de ava dike. Li 
gorî Kant’î serxwebûn, ne keyfiyet e; ew 
zagon e ku mirov bixwe ava kiriye û li 
gorî wê dimeşe. Û Kant dibêje; mirov ji 
ber hêla xwe ya ezperestî ya xwezayî ve, 
serxwebûna xwe bi nebaşî bi kar tîne. Ji 
ber hindê pêdivî bi rêvebirên zagonan 
hene. Lê ew jî fena yên têne birêve-
birin, ezperest û xwezayî ne. Ji lewre 
bendewariya edaletê ji rêvebiran, pirs-

girêkeke bi serê xwe ye. Dema ku gelek 
ango hin gel bi hev re tevlî dengdana 
serxwebûnê bûn, dibe ku serencama 
were bidestxistin ne li gorî dilê rêve-
biran be, dibe ku edaleta pêkhatî an 
pêknehatî ne li gorî dilê gelan be.   

Ji bo bidestxistina serxwebûna 
qadekê, axekê, nasnameyekê ango 
bûneweriyekê, pêdivî bi zagoneke esasî 
heye. Ev zagon ji teref feylesofan beriya 
bi sedsalan ve hatiye destnîşankirin. 
Yek ji van feylesofan jî, Kant e. Beriya bi 
dused û bîst salan kevirên ‘serxwebûna 
şexsî’ danîne û gotiye, “Divê em li gora 
zagona exlaqî tevbigerin. Zagona exlaqî 
spartekek e; ne peywir e. Spartek oto-
nom** e, lê peywir fermana otorîteya li 
dijî serxwebûnê ye.” Têgeha ‘gelpirsî’yê 
ya ji hêla aqil ve afirî ye, rasyonalîst e. 
Di bêjinga hiş re derbas dibe û dibe 
xwedî sûretekî şênber. Dema ku rêve-
beriyekê ji bo serxwebûnê gelpirsî danî 
ber gelan, divê zagona wan a exlaqî 
binpê neke. Çinku ew zagon, bi vîna 
wan hebûna xwe misoger dike. 

Gelpirsiyên li seranserê cîhanê têne 
kirin, -çi li Ewropa, çi li Rojhilata 
navîn- kulek in. Yan li ser daxwaza par-
tiyekê tê birêvebirin an li gorî daxwaza 
rêveberekî (otorîter) tê meşandin. Di 
her duyan de jî edalet pêk nayê. Cihekî 
edalet lê tunebe, gelpirsî dibe hêmana 
daxwaza otorîteyekê. Cihekî edalet lê 
tunebe, dengdan bi rêjeyeke kêm pêk 
tê. Cihekî edalet lê tunebe, serencame-
ke misoger bi dest nakeve. 

II.Ji Kurdbûnê Pêvtir Ti Vebi-
jarkeke Me Tuneye

Em werin ser Gelpirsiya Serxwebûna 

Kurdistanê (Başûr)… Ger em Kurd-
istanê weke têgehekê, bi Giştî weke 
welatekî yekparçeyî bipejirînin û her 
parçeyekî xwedî cihêrengiyên oto-
nom bihesibînin ango em Gestalta wê 
bisêwirînin, gerek em her miroveke/î 
Kurdistanî xwedî mafê daxwazkarê 
serxwebûnê pêşwazî bikin. Her 
mirovek li Başûr, her mirovek li Bakur, 
her mirovek li Rojhilat û her mirovek li 
Rojava xwedî mafê serxwebûna welatê 
xwe ye. Her çiqas ew welat bi Tirk, 
Ereb, Farisekî ve girêdayî be jî, her çiqas 
ew çar parçe be jî, her çiqas ew bi navên 
cuda werin nasandin jî, ji Kurdekê/î re 
cihêtnameyeke qewîn pêwîst e: Kurdis-
tana Giştî. 

Em ji kîjan olê bin, em pêbendê kîjan 
mezhebê bin, em xwedî kîjan zaravayî 
bin, em li dû kîjan bîrdozê bin, navê 
partiya me çi be, baweriya me bi kîjan 
serokî hebe û ger em li ser axa Kurd-
istanê niştecih bin (ne weke nîjad, 
weke Kurdistanî), pêdivî pê heye em 
pêgirtiyên daxwaza serxwebûnê bin. 
Bêyî ku em serxwebûna parçeyê xwe 
pîroz û serxwebûna parçeyên dîtir ji 
xwe re weke bend û asteng bihesibînin. 
Ger dê me hebe serxwebûneke Başûrê 
Kurdistanê, gerek hebe serxwebûneke 
Kurdistana Giştî jî. Ji ber hindê şirove 
û nirxandinên vê daxwazê, qasidên ber-
bihevanîna hemû pêkhateyan, rewşen-
bîrên hişazad, welatperwerên rasteqîn 
dikarin ji bo yek armancê tevbigerin 
û rê li ber dubendiyan bigirin. Her 
kesek azad dikare li dora bernamey-
eke çandî werin gel hev û rê nedin ku 
yek siyaset tenya daxwaza xwe li ser 
her kesî ferz bike. Çinku her partiya 

desthilat a li parçeyekî Kurdistanê (li 
gora binavkirina serdestan) daxwazên 
xwe pîroz, ên dîtir nepîroz dihisibîne. 
Lê divê were pejirandin ku ti kes ne 
mîna diranên şehekî ne ku bişibin hev. 
Îcar; her mirovek dikare ji bo avakirina 
bîra netewî bixebite. Dema mirov di 
binê bîrê de gihîşt damara avê, gerek 
mirovên din ji jor ve ne gomeyan, lê 
dewlên avê ragihînin jêrê. 

Ji qewla Edward Said, “Ger mêtînger 
hîna têk neçûbin jî, mirov dikarin 
erdên xwe bi xeyalên xwe jî rizgar 
bikin.” Xeyal berbihevanîna hemû 
pêkhateyan e. Her çiqas dijberên 
Kurd û Kurdistanê beriya bi sedsalekê 
gotibin, ‘Kurdistana xeyalî li vê derê 
hatiye binaxkirin’ jî, ti carî xeyal nayên 
têkbirin. Xeyal rojekê vediguherin 
encamekê. Ji qewla Lacan, “Semptoma 
pêpeskirî, ji nû ve vedigerîne û bi ser 
dixe.” Her çiqas mirî ji gorê ranebin jî, 
zindî xeyalên miriyên xwe digihînin 
serencamekê. 

Em Kurd in, ti vebijarkeke me ya 
dîtir tuneye, divê em daxwaza serx-
webûna her parçeyekî Kurdistanê ji bo 
hev pîroz bibînin û keleman navêjin 
ber lingên hevdu. Dîrok îro vê ji me 
dixwaze, ruhê demê vê li ser me ferz 
dike, xeyala sed salan di îroyîn de ber bi 
serencamekê ve diherike: Çi li Rojava, 
çi li Başûr…
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Gelpirsî: Referandûm
*Gestalt: Giştiyê mezin, ji parçeyên xwe yî 

biçûk cudatir e.  
**Otonom: Oto xwe, nomos zagon e.
***Nivîskar

Pirseke din ku zimannas li ser 
gengeşiyê dikin û li serê weke hev na-
hizrin, ev e: Hizrandin bêyî ziman çiqas 
mimkin e? Û bi vê pirsê re girêdayî, gelo 
ziman tesîrê li ser hizr û ramanên me 
dike û ku dike, tesîreke çewa dike?  Der-
heq van pirsan de jî zanyar ne di heman 
baweriyê de ne. Zanyarê ziman Wilhelm 
von Humboldt di destpêka sedsala 
19.an de gotibû: ‘’ziman organa dîtbar ya 
ramanê ‘’ye. Piştî Humboltî bi sed salî 
fîlozof Ludwig Wittenstein (1889.1951) 
hîn bi zelalî weha nivîsandibû: ‘’Sînorên 
zimanê min, sînorên dinyaya min in.’’

Divê bê destnîşankirin ku hemû 
zanyar mîna Humbolt û Wittensteinî 
nafikirin û di nav wan de yên di wê 
baweriyê de ne ku ziman formekê dide 
ramanê, ne kêm in. Lêkolînerê ziman 
yê amerîkî Benjamin Lee Whorf û 
antropolog û zimanans Edward Sapir 
pêşengiya vê hizrê dikin. Zimannas 
dîtinên Sapîr û Whorfî yên derbarê 
pêwendiya ziman û ramanê de weke 
faraziya Sapir-Whorfî binav dikin. Sapir 
û Whorf bi kurtayî di wê baweriyê de 
ne ku ya formê dide ramanê ziman 
e. Sapir di berehama xwe ya navdar 
Language/Ziman de ramanê weke tîriya 
herî bihêz ku ji ziman çêdibe,  binav 
dike. Lee Whorf ku ew jî di vê mijarê 
de weke Safirî dihizire, di berhema xwe 
ya bi navê Sprachen denken Wirklich-
keit (Ziman rastiyê dihizire) de dibêje: 
Sîstema zanyariyê ya her  zimanî- 
rêziman-gramatîk- ne tenê ew tişt e ku 
alav, berhem û afirandike ragihandina 
ramanê ye, berevajî û hê bêtir formdana 

ramanê ye. 
Faraziya Sapir-Whorfî teoriya îzaf-

iyetê ji bo ziman bikar tîne û digihêje 
wê qenaetê ku ziman ji aliyê gramatîk, 
binesazî û xizneya bêjeyan ve ne weke 
hev in û ev yek şêwe û awayên hizrî yên 
mirov diyar dike an tesîrê li wan dike. 

Zimannas Lera Boroditsky di gotareke 
xwe ya di vê derbarê de behsa lêkolîneke 
xwe ya li ser bingeha bi çavdêriyê dike. 
Boroditsky li gundekî bakurê Awûstur-
alyayê ji keçikeke pênc salî dipirse,  
<bakur> li kîjan alî ye. Keçik bi tiliya 
xwe aliyê bakur nîşan dide û rast nîşan 
dide. Fîlolog li saloneke Amerîkayê, 
li Zanîngeha Stanforde ji kesên ku 
temamê wan xwenda û bîrketî ne, dax-
waz dike ku çavgirtî aliyê <bakur> nîşan 
bidin. Beşek qet bersiv nade. Di nav 
bersivderan de hemû, aliyên mimkin 
têne nîşandan. Boroditsky vê encamê di 
lêkolînên li Zanîngehên Harvard, Princ-
eton, Pekîn û Moskowayê jî dibîne.

Encamên lêkolîna Boroditskyê bo 
têkiliyên raman û zimanî girîng in 
û piştgiriya faraziya Sapir-Whorfî 
dikin. Di rastiyê de bersiv gelekî hêsan 
e. Di zimanê ehlê bakurê Awûstur-

alyayê Guugu Yimithirrî de têgînên 
weke <çep-rast> nîn in. Ew cîh li gorî 
bakur-başûr-rojava-rojhelat destnîşan 
dikin. Ew nabêjin: ‘’Kêzikek li ser nigê te 
yê çepê ye.’ Ji dêvla vê dibêjin: ‘Kêzikek li 
ser nigê te yê başûr e.’’

Bêguman ev yek  rastiya ku raman bê 
ziman qels û bisînor e, bihêztir dike. 
Ji bo pêvajoyeke hizrî ya kompleks, 
pêwistiya me bi zanyariya ku bêyî goti-
na pê tê axaftin, gihaştina wê ne hêsan 
e, zêdetir heye. Ev pêwistî, ziman bi xwe 
ye. Bi gotineke zelaltir, ji bo koordîne û 
verastkirina ramanê pêwistî û pêdivî bi 
zimanekî heye. Ziman li aliyekî bihêz-
tirîn alava pêwendî û ragihandinê ye, lê 
li aliyê din şiyaneke di xizmeta ramanê 
de ye.

Û ne tenê Fîlolog, nivîskar jî bi vê 
mijarê mijûl bûne. George Orwell di 
romana xwe ya bi navê 1984 (ku di ras-
tiyê de 1948 e, cîhê hijmaran guhertiye) 
de, li ser ji aliyê rejîmeke sitemkar ve 
afirandina zimanekî nû dinivîse. Rejîm 
fermana afirandina zimanekî nû ku 
wî weke  ‘Nûziman’ binav dike, heta 
ku mimkin be ji aliyê hêjmara bêjeyan 
lawaz û teng ku derfeta hizr û hiz-

randinên cuda ji holê rake, dide. Rejîm 
wisa difikire ku têgînên weke: Azadî, 
demokrasî, maf, wekhevî, serhildan, 
di vî zimanê nû de tune bin, wê civak 
bîra daxwaza maf, azadî, wekhevî û 
demokrasiyê nebe û jiber têgînin dikarin 
gel teşwîqî serhildan û tekoşîn bikin, di 
vî zimanî de nîn in, li hemberî wê, serî 
hildan jî neyê hişê tu kesî.

Bêşik rast e ku di navbera raman û 
ziman de pêwendiyeke bihêz heye û 
cihêrengî û cudatiya binesaziya ziman-
an tesîreke zexim li pêşkevtina hizrî ya 
însên dike, lê îdîaya di vê dereceyê de 
ramanê teslîmî ziman dike.

Gelek caran di dema sohbet û 
gengeşiyekê de gotinên weke: ‘’Ez çawa 
bibêjim’’ ji devê me derketiye. Ku gotina 
çawa li aliyekî diyardeya dudiliya şêweya 
gotinê be jî, li aliyê dinê jî diyarkirina 
nelihevkirina raman û zimanî bi xwe ye. 
Qebûlkirin û gazina di vê an wê derbarê 
de hizrek min heye, lê nizanim bi kîjan 
gotinan bibêjim e. Ev di heman demê 
de di rewşên wisa de gazina ji qelsî, an 
têrnekirina ziman e jî. Bi mijarê ve girê-
dayî di vê kêliyê de a girîng ev e ku hizr 
hasil bûye, lê di pêwendiya bi zimanî re 
astengî heye.

Eger ziman, bi çanda civakê, şert û 
mercên jiyanê, pêvajoyên dîrokî, irf û 
adetan kamil dibe, ew çawa tesîrê li 
ramanê dikin, an jî ev tev tesîreke çawa 
li ziman dikin?

Şefîq Pêşeng
Têbinî: Di nivisa yekê ya vê mijarê 

de, ‘’ceribandin û lêçûn’’ bi şaşî weke 
‘’ceribandin û têkçûn’’ hatiye nivisandin. 
Rastî; ‘’ceribandin û lêçûn’’ e.

Sapir, Linguage, 1961, r.22
Benjamin Lee Whorf, Sprache denken 

Wirklichkeit, çapa dijîtal r.11-12
Pelz: Linguistik. 1996, r. 37. 
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Mûzîka Kurdî li Kirmaşanê 
û riftara dewletê

Heftiyek mafên mirovan 
li Rojhilatê Kurdistanê

Sipaya Pasdarên Îranê, vê mehê ji bo cara yekemîn di 
daxuyaniyeke fermî de ragihand ji bo ku ew bersiva êrîşên 
dawî yên Tehranê bidin, wan bi moşekên dûravêj navend 
û stargehên DAIŞ’ê li bajarê Dêra Zorê ya Suriyê kirine ar-
manc. Di daxuyaniya Sipaya Pasdarên Îranê de teqez hate 
kirin DAÎŞê di 7ê Hezîranê de li Tehranê êrîşî ser parla-
mentoya Îslamî û gora Rûhulla Xumeynî, avakerê Komara 
Îslamî, kir û wê bersiva wan êrîşan jî bistîne. Ew moşek li 
Kirmaşan û Sine li Rojhilatê Kurdistanê hatine avêtin.

Wezareta Parastinê ya Sûriyê jî piştrast kir ku hevdem 
li gel wan êrîşên moşekî yên Îranê li ser DAÎŞê li Sûriyê, 
hevpeymaniya navdewletî a ku Amerîka li dijî DAÎŞê 
pêşengiya wê dike, balafireke leşkerî ya artêşa Sûriyê li ro-
javayê bajarokê El-Resafe yê Reqqayê xiste xwarê. Hevpey-
maniya navdewletî jî di daxuyaniya xwe de ragihand ku 
sedema xistina wê balafira Sûriyê ew bû ku êrîşî ser Hêzên 
Sûriya Demokratîk (HSD) kiribûn.

“Bijarte li pêşiya Trump hene”
Hin çalakvanên Kurd dibêjin encamdana wan êrîşan, 

dibe destpêka şerekî ku wê bi nûneratî bêkirin û dibe 
ku Amerîka li hemberî eniya Rûsiyê û Îranê, amade be 
alîkariya Kurdan jî bike. Elî Niyazî çalakvanê navxwe dibê-
je heke Îran bikare wan êrîşan pêk bîne, Amerîka jî dikare 
karên cidîtir bike û kartên xwe yên din derxîne. Heke Îran 
li Rojhilata Navîn dest bavêje berjewendiyên Amerîkayê, 

wê demê bijarteyên din li pêşiya Trump hene.
Nizam Melekî siyasetvanekî din yê Kurd got ku Elî 

Xamîneyî du bijarteyan li navçeyê bi kar tîne. Yek ji wan 
netewexwazî ye ku bi destê Farisan dike. Ya din jî berfireh-
kirina berjewendiyên şîeyan e ku bi destê radîkalên şîe, vî 
karî dike.

John McCain Senatorê Amerîkî yê ji Partiya Komarîx-
wazan pêşwaziya kurê şahê Îranê yê berê Riza Pehlewî 
kir û got ku êdî dema guherîna rejima Îranê û bicîhanî-
na demokrasî, aramî û azadiyê li wî welatî hatiye ji ber 
Komara Îslamî dixwaze Tehran û Libnanê bi hev ve girê 
bide û Amerîka û cîhan, wê bi metirsiyeke gelek mezin 
dibînin û wê pêşiya wê bigirin. Tillerson Wezîrê Derve yê 
Amerîkayê jî heman tişt gotiye.

Behram Qasimî berdevkê Wezareta Derve yê Îranê jî 
bersiva gotinên Rex Tillerson Wezîrê Derve yê Amerîkayê 
û John McCain Senatorê Komarîxwaz da û got ev bi 
awayekî eşkere destwerdan û binpêkirina rêzikên 
navnetewî ye. Lê tevî wê jî, siyaseta dijayetiya Amerîkayê ji 
aliyê berpirsên Îranê ve rexne kir û diyar kir ku ev siyaset, 

kina xelkê Îranê li hemberîAmerîkayê zêde dike. Ev cara 
yekê bû berpirsekî bilind yê Îranê, siyaseta dewleta xwe 
li hemberî Amerîkayê, rexne dike bêyî ku bixwe jî rastî 
rexneya berpirsên Komara Îslamî bê. Ev di demekê de ye 
ku wan berpirsên Amerîkî ragihandibûn ewê piştevaniya 
wan grûp û komên Îranî bikin ku guherîna rejîma Îranê 
bi rengekî aştiyane dixwazin. Karvedana herî xurt ya piştî 
wan gotinan, gotara Yehya Rehîm Sefewî şêwirmendê 
leşkerî yê Elî Xemaneyî rêberê Komara Îslamî bû ku 
ragihand heke Amerîka êrîşî ser Îranê bike em ê hemû 
navendên wan hilweşînin.

Di heyama meheke derbasbûyî de dewleta Hesen 
Rûhanî bicîkirina Destûra UNESCO 2030’î da 
sekinandin. Li gorî wê biryarê, diviyabû dewlet ji bo 
pêşxistina çand û zimanên neteweyên ne Fars ên 
li Îranê tevbigere. Navê wê destûrê weke pêşxistina 
berdewam a civakê jî hatibû naskirin. Bi sekinandi-
na Destûra UNESCO 2030’î li wî welatî, bê guman 
neteweya Kurd jî bi çanda xwe rastî metirsiyê tê. 
Elî Xamineyî rêberê Komara Îslamî ragihand ku 
ew belge, çanda welatên rojava ye û em rê nadin 
bê bicîkirin ji ber ku li gora Xamineyî, destûra wan 
destnîşan dike ku divê heya sala 2030’î çanda Îslamî 
li Îranê nemîne û neteweyên cuda û jin û karker jî li 
wî welatî bibin xwedî maf. Bi vê biryara Xamineyî, 
gelek ji çalakvanên Kurd, dengê nerazîbûnê nîşan 
dan.

Komeke mûzîkjenên Yarsanî li Kirmaşanê 
ragihandin ku êdî bi sekinandina vê destûrê, Îran 
ji berê zêdetir rê li ber asîmîlasyonê vedike. Wan 
mûzîkjenan, nameyek ji parlamenterên  Kurd yên 
Kirmaşanê re şandin û tê de teqez kirin ku heke ew 
destûr neyê bicîkirin, dibe ku mûzîka Kurdî ya herî 
kevnar li Kirmaşanê ku navê wê mûzîka Yarî ye, ber 
bi jinavçûnê ve here. Ew dibêjin qirkirin, ne tenê 
kuştin e. Lêbelê dema ku bûdceya wezareta Çandê, 
ji mûzîka Kurdan re tê qedexekirin, wê demê êdî ew 
mûzîk ber bi jinavçûnê ve diçe.

Riftara Îranê bi çandên cuda re ne li gorî biryarên 
Neteweyên Yekbûyî ye ku li gora wan, her kes bêyî 
ku rastî cudahiya ji ber nîjad, reng, zayend, ziman, 
ol, baweriya siyasî an jî yeke din jêbûna netewî an jî 
civakî, saman, zayîn an jî rewşeke din bibe, xwedî 
sûdwergirtina ji hemû maf û azadiyan e û divê 
dewlet li pişta wan bin. Li Îranê ne siyaseta Kurdî li 
gora van biryarên NY cih girtiye û ne jî çanda Kurdî ji 
aliyê dewletê ve tê dîtin.

Komara Îslamî qet naxwaze mûzîk û bi taybetî jî 
ya kevnar bê pêşxistin. Ji ber ku Elî Xamineyî di fet-
wayekê de dibêje guhdariya mûzîkan, derfeta gune-
han çê dike. Li gora vê fetwayê jî, êdi wezareta Çanda 
Îslamî, ti pereyekî ji bo pêşxitina warê mûzîkê terxan 
nake û bicîkirina wê niha li Kirmaşanê ji parêzgehên 
din zûtir dest pê kiriye.

Li girtîgehên Mînab û Meraxê du welatiyên 
Kurd ji aliyê saziya dadweriya Îranê ve hatin 
darvekirin. Ew du welatiyên navborî xelkê 
Rojhilatê Kurdistanê bûn. Fexredîn Rewşen 
xelkê bajarê Makûyê ku ew 39 salî bû li girtîgeha 
Meraxê hate darvekirin. Ew sala 2011an bi tometa 
kirîn û firotina madeyên hişber hatibû girtin. 
Li girtîgeha Mînab a Bendar Ebasê Efşar Bîglu 
ku 31 salî û xelkê Urmiyê bû hate darve kirin. 
Efşar Bîglu sala 2009an bi tometa kirîn û firotina 
madeyên hişber bi cezayê darvekirinê hatibû 
mehkûmkirin.

Li Bêtûşa Serdeştê kolberekî Kurd bi navê 
Sîrwan Xanexilî ji aliyê hêzên sersînor ve hate 
kuştin. Li Merîwanê jî kolberekî Kurd bi navê 
Enoşîrwan Rizayî bi tundî hate birîndarkirin.

Hêzên îstixbarata Îranê li gundê Nê yê 
Merîwanê du welatiyên Kurd bi navên Emîr Er-
jengî û Basit Beştam binçav kirin û ji bo lêpirsînê 
birin cihekî nediyar. 

Li Bokanê, welatiyê bi navê Resûl Selîmî piştî 
vegera xwe ji Herêma Kurdistanê ji aliyê hêzên 
îstixbaratê ve hate girtin.

Qadir Mihemedzade girtiyê siyasî yê Kurd ji 
12 salan beriya niha ve bêyî ku bikare bi danî-
na kefaletê serdana malbatê bike, di girtîgrha 
Urmiyê de ye. Heftiyek beriya niha jî daxwaza wî 
ji bo pêdeçûna cezaya wî ji aliyê Dîwana Bilind 
ya Îranê ve hate redkirin. Ew bi tometa endametî 
di partiyeke Kurdî de bi 20 sal û sê mehan girtinê 
hatiye mehkûmkirin.

Muhebet Mehmûdî girtiya Kurd, piştî ku 17 
salan di girtîgehê de ma, ji bo darvekirinê hate 
veguhestin. Ew jina Kurd ji ber ku zilamekî 
dixwast destdirêjiyê bike ser wê, ew kuştibû. 
Niha jî malbata wî zilamî ji bo ku hikmê Muheb-
etê bidin hilweşandin, milyarek Tumen pere 
dixwazin. Malbata Muhebetê jî, ji ber desttengiyê 
nikarin wî pereyî bidin û ew ji bo darvekirinê 
hatiye veguhestin.

Li girtîgeha Kirmaşanê ku tê de zêdetirî şeş 
hezar girtî heye, ji bo nûjenkirina sîstema avê 
pere ji girtiyan tê xwastin. Herwiha girtiyên siyasî 
yên Kurd ji bo hevdîtina bi malbatê re di nava 
girtîgehê de, neçar in pere bidin berpirsên wê 

girtîgehê.
Kolberekî Kurd xelkê bajarê Selmasê bi navê 

Mirad Hacîzade dema ku ji ber êrîşa hêzên 
sersînor direviya, di çiya de ket û bi xurtî birîndar 
bû.

Li girtîgeha Sine, rê nedan Ferdîn Feramerzî 
girtiyê Kurd ku ji bo nexweşxaneyê bê veguhes-
tin û di encama nexweşiyê de canê xwe ji dest da. 
Ew bi tometa kirîn û firotina madeyên hişber bi 
15 salan girtîgehê hatibû cezakirin.

Li girtîgeha Mescid Sulêman rê nayê dayîn 
Çengîz Qedemxêrî girtiyê siyasî yê Kurd ji 
bo nexweşxaneyê bê veguhestin ku di enca-
ma îşkenceyê de rastî ufûnetê hatiye. Çengîz 
Qedemxêrî pênc salan beriya niha bi tometa 
endametî di partiyeke Kurdî de hate girtin û bi 
40 salan girtin û ji Kurdistanê sirgûnkirin hate 
cezakirin.

Seyîd Samî Husênî û Cemaledîn Mihemedî 
li girtîgeha Qezwînê di rewşeke xirab de derbas 
dibin. Ew du girtiyên Kurd 9 sal beriya niha bi 
tometa endametî di partiyeke Kurdî de bi 10 
salan girtin û ji Kurdistanê sirgûnkirin hatibûn 
cezakirin.

ESKENDER CEIFERÎ
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Îranê bi êrîşên li Sûriyê çi got?

Çalakvanên Kurd dibêjin encamdana wan êrîşan, 
dibe destpêka şerekî ku wê bi nûneratî bê kirin û 
dibe ku Amerîka li hemberî eniya Rûsiyê û Îranê, 
amade be alîkariya Kurdan jî bike. Elî Niyazî 
çalakvanê navxwe dibêje heke Îran bikare wan 
êrîşan pêk bîne, Amerîka jî dikare karên cidîtir  
bike û kartên xwe yên din derxîne.

Bajarê Kirmaşanê bi dîrok û çanda xwe 
ya kevnar ve naskirî ye. Mûzîka Kurdî ya 
Yarsanan jî beşek ji dîroka wî bajarî ye ku li 
kêleka rîtmên Hewramî, ji kevnartirîn rîtmên 
mûzîka Kurdî ne.

Li navçeya sînorî ya Sêçoman li Pîranşarê 
di encama guleberdana hêzên sersînor yên 
Îranê de kolberekî Kurd bi nave Mihemed 
Darbiranî jiyana xwe ji dest da û du kesên 
din jî birîndar bûn.

“Nabe partiyên Kurdî li benda 
aliyekî din bin”

Partiyên Kurdî yên Rojhilatê Kurdistanê jî behsa 
siyasetên Amerîkayê li hemberî Îranê dikin û dibêjin 
ji wê siyasetê, zêde piştrast nîn in û hinek ji wan 
planan di berjewendiya Komara Îslamiya Îranê de 
dibînin. Hizba Demokrata Kurdistanê HDK di derbarê 
daxuyaniya Wezîrê Derve yê Amerîkayê de dibêje 
gotinên wezîrê derve, ligel helwestên din yên 
Amerîkayê cuda ne ji ber ku ji aliyekî ve ew behsa 
lihemberderketina Îranê dikin û ji aliyekî din ve jî 
behsa guhertina sîstemê bi rengekî aştiyane dikin.Bi 
vî awayî derdikeve ku Amerîkayê xwe di mijara Îranê 
de yekalî nekiriye. Komeleya Zehmetkêşên Kurdistanê 
jî di vê baweriyê de ye ku di navbera gefên derbarê 
Îranê ji aliyê serokkomarê Amerîkayê û siyasetên 
wezîrê Derve li ser Îranê û Sûriyê, du tiştên ji hev cuda 
dibîne û dibêje nabe Partiyên Kurdî li Îranê li benda 
dewleteke din bin ku karekî ji wan re bike.
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Li Enqereyê di 21ê Hezîranê de ji aliyê 
Dezgeha Siyaset, Civak û Aborî (SETA) ve  
panela bi navê ‘Li Herêma Kurdistanê Lêgerî-
na Serxwebûnê’ hat sazkirin. Ligel Balyozê 
Iraqê yê Enqere Hisam Al-Alawî, Rawijkarê 
Serokkomar Îlnur Çevik, gelek dîplomat û 
Rawijkarê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd 
Barzanî Hemin Hewramî jî beşdarî panelê 
bûn. 

Piştî panelê Hewramî ji Heftenameya Basê 
re axivî û got, piştî referandûmê îlankirina 
serxwebûna Kurdistanê dê li herêmê bibe 
perestgeha ewlehiyê û dê îstîkrarê zêde bike. 
Hewramî di derheqê ‘îddiayên serxwebûna 
Kurdistanê dê tesîrê li Kurdên Tirkiye, Suriye 
û Îranê jî bike’ de wiha axivî: “Ev referandûm 
girêdayî Kurdistana Iraqê ye. Ev ne girêdayî 
Kurdên Îran, Suriye û Tirkiyeyê ye. Çar mese-
leyên me cuda yên Kurdî hene. Daxwazên 
cuda yên Kurdên Îran, Tirkiye û Suriyeyê 
hene. Em çawa sînorên Iraqê naguherînin 
wisa sînorên navnetewî yên Tirkiye, Îran û 
Suriyeyê jî naguherînin.”

 “Li herêmê berjewendiyên me û Tirki-
yeyê hevpar in”

Hewramî têkiliyên Tirkiye-Kurdistanê jî 
nirxand û wiha axivî: “Tirkiye şirîkê me yê 
stratejîk e. Di van 6 salên dawî de têkiliyên 
me bi Tirkiyeyê re pêşketin û derket holê ku 
em ne tehdît in. Li herêmê berjewendiyên 
me yên hevpar hene. Dema têkiliyên niha li 
gor yên 15 salan qiyas dikin nêrîna Tirkiyeyê 
bo Herêma Kurdistanê gelek erênî ye. Tirkiye 
jî vê dizane. Em garantiya vî tiştî didin Tirki-
yeyê: Hebûna Kurdistanê piştî serxwebûnê 
bêguman bo Tirkiyeyê ne talûke ye. Em 
têkiliyên wan ên ligel Iraqê, nêrîna wan di 
derheqê referandûmê de dizanin û têdigi-
hin. Lê em wan qanih dikin ku serxwebûna 
Kurdistanê li herêmê cihê îstîkrarê ye û li gor 
berjewendiyên Tirkiyeyê ye. Ev yek jî dê bo 

wan û me ya herî baş be.”

“Em dixwazin ji Bexdayê bi aşitiyane 
veqetin”

Hewramî destnîşan dike ku piştî re-
ferandûmê dê ligel Iraqê danûstandinên pir 
dirêj bên kirin û wiha didomîne: “Piştî re-
ferandûmê dê hevdîtinên dûvdirêj ligel Bex-
dayê bên kirin. Em ê li ser ‘çawa’ya birêvebir-
ina encamên referandûmê biaxivin. Ev yek dê 
wext bistîne. Ev sebra me heye. Em dixwazin 
ligel Bexdayê bigêhin konsensûsekê. Heta 
em bigêhin vê lihevhatinê dê wext bigire. Em 
dixwazin daxwaza mirovan bi rêya aşitiyane 
çareser bikin û bixin rê.”

Hewramî di derheqê daxûyaniyên YE, DYA 
û welatên Ewropa ku dibêjin dê serxwebûn 
îstîkrarê têk bibe de jî diyar dike ku: “Erênî 
an jî neyênî bertekên heta niha li gor dilê 
me ne. Veqetîna Kurdistanê ji Iraqê dê dem 
bigire. Em ê îstîkrara têkçûyî ya Iraqê bikin 

ku bibe xwedî îstîkrareke mayînde. Mînak 
me derbeyeke mezin li DAIŞê da. Pêşmerge 
31 hezar km çargoşe ji DAIŞê rizgar kir û 
azad kir. Me di şerê li dijî DAIŞê de hezar û 
715 Pêşmerge şehît daye. Kurdistan diyar dike 
ku li hember terorzîma navnetewî amade ye 
têbikoşe. Em li dijî wan gotinên ku dibêjin 
dê referandûm îstîkrara herêmê têk bibe ne 
û em di wê baweriyê de ne ku dê dewleta 
serbixwe ya Kurdistanê bibe cihê êmîndarî û 
îstîkrarê li herêmê.

“Kurdistan bo îlankirina serxwebûnê 
amade ye”

Herî dawî Hewramî di axaftina xwe de 

diyar dike ku Kurdistan amadeye serxwebû-
na xwe ya aborî û polîtîk bidest bixe û wiha 
didomîne: “Kurdistan bi aborî û polîtîkaya 
xwe amade ye serxwebûna xwe ragihîne. 
Dema hûn qala îdarekirina herêma xwe dikin 
ev nîşaneya kirina tîcaretê li hember raya 
navnetewî, Banka Cîhanî û IMF danûsatand-
inên tîcarî bikin. Bo li Kurdistan bingeha 
aboriyeke zexim bê avakirin hûn dikarin 
rasterast hev teşwîq bikin. Bo em aboriya 
xwe xurt bikin em serxwebûnê dixwazin. 
Eger hûn ji me daxwaza derfetên baştir bikin 
ez ê jî ji we vê pirsê bikim: ‘Wexta rast kengî 
ye?’ Ji ber ku wext û derfetên guncav tune ne. 
Niha bo biryardayînê ya dema herî baş e.”

Ji damezrênerên YNKê Omer Şêxmus li ser re-
ferandûma serxwebûna Kurdistanê, li ser nakokiyên di 
navbera partiyên siyasî û herwiha di derbarê YNKê de 
ji Heftenameya Basê re axivî û ragihand ku helwesta 
hevpar a di navbera PDK û YNKê de bi taybet jî ya di 
warê pêkanîna referandûma serxwebûna Kurdistanê 
de di maslahata miletê Kurd de ye û herwiha got, “Ji 
referandûmê wê bi rêjeyeke zêdetirî 95an dengên ‘Erê’ 
derkeve.”

“Armancên damezirandina YNKê nehatin bici-
hanîn”

Şêxmus li ser proseya damezirandina YNKê û 
geşedanên wê demê wiha dibêje: “YNKê wê demê di 
şertên taybet de hat damezirandin. Nedihat hêvîkirin 
ku em ê demekî dirêj têkoşînê bidin. Avakirina YNKê 
di salên ‘70yî de li Başûrê Kurdistanê bersivek bû bo 
astengiyên li pêşberî  Kurdan. Me xwast em nîşanî 
dijmin û dagirkerên Kurdistanê bidin ku em dev ji doz 
û mafên xwe bernadin û em ê her têbikoşin. Wê demê 
me ji armancên damezirandinê hinek bicî anîn û salên 
piştî avakirinê me hêza xwe ya leşkerî jî pêkanî. Ji ber 
ku wê demê ji bo sekinîna li hemberî dijmin hebûna 
hêzeke leşkerî gelek girîng bû. Wê demê ji Qeredax, 
Pişder, Qendîl û gelek herêmên din xelkê malên xwe 
diterikandin û ji bo ku YNK serî hilde, piştgiriya leşkerî 
dan. Ji wan kesan hinek ew bûn ji ber ku malên wan 
hatibûn şewitandin tazmînat wergirtîbûn û bi wî pereyî 
çek standin û beşdarî nav xebata çekdarî bûbûn. Hinek 
armanc hatin bicîanîn. Lêbelê hê jî hemû armanc neha-
tine bicîkirin.”

“Di YNKê de tu kes nikare rola Mam Celal bilîze”
Omer Şêxmus di berdewamiya axaftina xwe de 

dibêje, “Di YNKê de tu kes nikare mîna Celal Talabaî 
rol bilîze û yekitiyê pêk bîne” û wiha pê de diçe: “Ji 

damezirênerên YNKê Fuad Masum bûye serokkomar, 
pîr bûye û pirsgirêkên wî yên tenduristiyê hene. 
Abdulrezak Feylî jî xwedî pirsgirêkên tendûristî ye. 
Newşîrwan Mistefa 2 caran YNK berda û hat û min jî 
YNK berda. Ji vê rewşê jî diyar e ku bandoreke lijneya 
damezirênerên YNKê nemaye. Endamên niha jî nikarin 
armanc û girîngiya YNKê ya dîrokî biparêzin. PDK jî 
ji vê rewşê ne kêfxweş e û dixwaze hevalbendekî wek 
YNKê bihêz be. Rêkeftina stratejîk a di navbera PDK û 
YNKê de di pêşketin, aramî, avakirina Kurdistanê û di 
gelek warên din de geşepêdanek girîng bi xwe re anî. 
Hejmara  dilsozên YNKê ji yên ku xeraker û niyetxe-

raban zêdetir e. Divê ev kes ji bo parçenebûna YNKê 
bixebitin. Ji bo YNK ji rewşa heyî rizgar bibe, divê di 
nava YNKê de guhertin çêbibe.”

“Divê YNK û Goran bibin yek”
Piştî wefata Newşîrwan Mistefa, îddîayên ku wê 

YNK û PDK bibin yek ketibûn rojevê, Şêxmus li ser van 
îddîayan wiha pê de diçe: “Ez alîgirê hevgirtina YNK û 
Goranê me û ji bo ku belav nebin min gelek hewl da. 
Digel Mulazım Omer Kardeş me di navbera Mam Celal 
û Newşîrwan Mistefa de heta dawiya 2008an gelek 
navbeynkarî kir. Lê ev hewldan bi serneketin û 2009an 

Goran hat avakirin. Divê herdu bibin yek.”
Şêxmus di sala 1986an de ji YNKê vediqete û sedema 

veqetîna xwe wiha vedibêje: “Ez ji Rojavayê Kurdistanê 
me. Di salên ‘70yî de ji bo alîkariya her çar perçeyan ez 
amade bûm û min di xebatên siyasî û sivîl ên li her çar 
perçeyan de cih girt. Pişt re min guncaw dît ku li Başûrê 
Kurdistanê ligel hevalên ku ji aliyê fikrî ve em nêzî hev 
in re bixebitim. Mam Celal bira û hevalê min bû. Me ji 
berê ve hevûdu nas dikir. Û paşê jî di sala 1975an de me 
YNK ava kir. Min hinek şaşî dîtin û ez ji YNKê veqeti-
yam. Di hin aliyan de em ji hev cuda difikirîn. Lê piştî 
veqetînê jî em weke dost man û niha jî gelek rêzê ji min 
re digirin. Ez her demê bo alîkariya wan amade me.”

“Ji sedî 95ê xelkê wê di referandûmê de bibêje 
‘Erê’”

Omer Şêxmus li ser referandûma serxwebûna Kurd-
istanê jî nêrînên xwe wiha tîne ziman: “Dema ku PDK û 
YNKê heman nêrîn girtin, wê çaxê wê li hemberî metir-
siyên li ser Kurdistanê jî, hebûna DAIŞê jî û hevdîtin û 
guftûgoyên ligel Bexdayê jî wê bihêztir bin. Hevgirtina 
di navbera aliyên siyasî û Kurdan de, di berjewendiya 
hemû miletê Kurd de ye. Eger di encama referandûmê 
de piranî bibêje ‘Erê’ ev ji bo nîşandana helwest û nêrîna 
miletê Kurd ya li hemberî serxwebûnê, bo hemû cîhanê 
wê pêngav û karekî baş be. Di referandûmê de ji sedî 
95ê xelk wê bibêjin ‘Erê’. Lêbelê metirsiya derketina hin 
kêşeyan ligel welatên herêmî û zilhêzên cîhanî heye. Ji 
bo nîşandan û vegotina îradeya miletê Kurd ji cîhanê re 
ku em bibêjin ‘va ye miletê me serxwebûna xwe dixwaze 
û di ber avakirina dewleta xwe de me gelek berdel 
dane’ wê referandûm rol û karîgeriyeke girîng bilîze. Li 
derveyî referandûmê meşrûtiyet ji serxwebûnê re nayê 
pêkanîn. Daxwaza min ji aliyên siyasî yên li Başûrê 
Kurdistanê ew e ku ji bo çareserkirin û jinavbirina 
kêşeyên heyî vegerin ser maseya diyalogê, parlamnetoyê 
çalak bikin, hevgirtina xwe pêk bînin, ji bo ku ji vê krîzê 
derkevin û li hemberî metirsiyên heyî û yên dahatuyê li 
ber xwe bidin.”
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Hêmin Hewramî: 

Kurdistan ji serxwebûna aborî û polîtîk re amade ye

Di refrandûmê de ji sedî 95 wê bibêjin ‘Erê’!
Ji damezrênerên YNKê Omer Şêxmus: 

“Rêya herî baş bikaranîna diyalogê ye”

 “Xeyaleke hestiyarî ye”

Herî dawî Midûrê berê yê saziya fikar û lêkolînan a Iraqê (Nahrain Center) Hemze Cuburî jî 
di derheqê referandûma serxwebûnê de radigihîne ku: “Kurd, daxwaza dewleteke serbixwe 
dikin. Proseyeke wiha dixwazin û dibêjin ku dewleteke me tune ye. Tê îddîakirin ku hikûmetê 
para mûçeya Kurdistanê qut kiriye. Dema em dipirsin ku çima budçe birriye jî dibêjin 
‘Kurdistanê serxwebûna aborî îlan kiriye’ Proseyeke zelal li hember me ye û çend xeteyên ji  
daketina bihaya neftê jî li holê ye. Li gor min rêya herî baş bikaranîna diyalogê ye. Li gor min 
divê em ji hev fêm bikin û bo çareserkirina pirsgirêkan bikevin diyalogê.”

Cuburî herî dawî amaje pê dike ku serxwebûna Başûrê Kurdistanê dê tesîrê li Kurdên Îran, 
Turkiye û Suriyeyê bike ku ew ê jî daxwaza serxwebûna xwe bikin.”

Li aliyê din Konsolê Iraqê yê li 
Enqereyê Hisham Al-Alawî di panelê 
de wiha diaxive: “Ez vê rewşa bo 
Kurdistanê ku xeyaleke hestiyarî 
ye fêm dikim. Dema em li destûra 
bingehîn a Iraqê dinêrin dewleteke 
serbixwe, demokratîk û federal 
dibînin. Dibe ku referandûm li gor 
daxwaza raya giştî ya ku serokên 
Kurdan dixwazin bikin encam bide.”

Alawî axaftina xwe wiha bidawî tîne: 
“Ji bilî vê yekê divê em mijarên ciddî 
bînin berçavan û li gor wê tev bigerin. 
Di nav herêmê de mijarên navxweyî 
hene, pirsgirêkên aborî û ewlekarî 
hene. Serxwebûna aborî pir girîng e. 
Pirsgirêkên bi Kurdistanê û cîranên wê 
re têkildar in hene. Divê em tekoşîna 
DAIŞ û hêzên tundrew bidomînin. 
Ji ber ku Tirkiye û Îran jî daxil dê li 
hember rakirina îstîkrara herêmê 
bisekinin. Ez vê rewşa bo Kurdistanê 
ku xeyaleke hestiyarî ye fêm dikim.”

 “Em ji encamên referandûmê bi 
guman in”

Rawijkarê Giştî yê Serokkomarê 
Tirkiyeyê Recep Tayip Erdoğan Îlnur 
Çevik jî dibêje: Ji ber tekoşîna Herêma 
Kurdistanê û Hikûmeta Navendî ya 
Iraqê li hember DAIŞê em li vir bi tena 
serê xwe li hember PKKê doz dikin. 
Ev yek jî dê bibe sedema pirsgirêkan. 
Herwiha em di baweriya têkçûna 
îstîkrarê de ne. Herêma Kurdistanê, 
bi navbeynkariya Tirkiyeyê dixwaze 
nefta xwe bifiroşe. Di heman demê de 
dixwaze ligel Bexdayê jî rêkeftinekê 
pêk bîne. Ev pere dê hinek di bankayan 
de bên sekinandin û hinek dê ji Iraqê 
re hinek jî ji Herêma Kurdistanê re 
bên şandin. Bi rastî em weke Tirkiyeyê 
şikestin û betilandinekê dibînin û 
weke Tirkiyeyê dixwazin bibin alîkar. 
Lê belê ji ber tekoşîna Herêma 
Kurdistanê û Hikûmeta Navendî ya 
Iraqê li hember DAIŞê em li vir bi tena 
serê xwe li hember PKKê têdikoşin. 
Tirkiye ev gumanên xwe ji Barzanî re 
gotin. Me got ku em ji vê referandûmê 
pir ne memnûn in. Em ji encamên vê 
referandûmê biguman in.”
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DERYA KILIÇ
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Ebbas Kemendî ku weke 
“Hosteyê 7 Huneran” 
tê nasîn bi taybetî jî di 
beşa muzîkê de weke 
stêrkekê dibiriqe û ew 
xwedî şêwazeke resen 
e. Xweşikiya dengê wî ji 
koka civaka Kurdistanê tê. 
Bingeha helbestên Ebbas 
Kemendî giranî, kûrahî û 
xweserî ye.

GÖNÜL GÜN
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Derûdora entelektuel a kurdan kêm-zêde hay ji huner-
menda mala Bedirxaniyan; Leyla Bedirxana balerîn buye, lê 
ji naskiriyên malbata Babanzadeyên mîrên Silêmaniyê yên 
ku sirgûnî Stenbolê bûbûn hema hema tuneye.

Ji Babanan, du jinên di nav tirkan de naskirî hene ku 
kêmnasên civaka kurda ne. Du xwişkên ku li Stenbolê ji 
dayik bûn, li wê derê jiyan û li wê derê malavayî li dinyayê 
kirin:

Dîclehan Babana aktrîs a navdara sînemaya Tirkiyeyê û 
Neslîhan Kisaküreka hevjîna şairê tirk ê navdar Necîp Fazil 
Kisakürek; ustadê entelektuelên tirkên dîndar.

Di nivîsa vê hefteyê de ez ê bi kurtî behsa Dîclehan 
Babanê û di ya bê de jî ya Neslîhan Kisakürekê bikim, bi 
hêviya ku nesla gênc berfirehtir li ser wan û Babanzadeyên 
Stenbolê yên din rawestin.

Mezinên xanedaniya  Babanan, piştî hilweşiyana mîrekiyê 
sirgûnî Stenbolê bûn. Li vê derê heta nuha jî gelek kesan ji 
malbatê di jiyana siyasî, dîplomasî, zanistî, sermiyangêrî, 
kulturî û hunerî ya Tirkiyeyê de cihên xwe girtin, rolên aktîf 
leyistin.

Yek ji wan jî malbata Mistefa Zîhnî Paşayê Baban e ku di 
dewleta Osmanî de walîtîyên Helebê, Selanîkê û Bursayê 
kirin, bû wezîrê Maliyeyê, yê Bazirganiyê û Çandiniyê. Piştî 
îlana Meşrûtiyeta IIyê bû endamê Meclisa Ayanan û Serokê 
Şuraya Dewletê.

Çar kurên Mistefa Zihnî hebûn;  Ahmed Naîm, Îsmaîl 
Heqqî, Husên Şukrî û Suleyman Hîkmet.

Ahmed Naîm di wezaretên derve û perwerdeyê de 
postên bilind wergirtin, bû mamosteyê zankoya Stenbolê, 
dersên felsefê, mantiqê, derûniyê û exlaqê dan, bû rektore 
Daru’l Funûnê. Rojnamevanî û sernivîsarî kir. Zanayekî 
îslamê yê navdar bû,  Hedîsên Buxarî wergerand ser tirkî, 
muqedîmeyeka 500 rûpel jê re nivîsî. Wî eserên felsefî yên ji 
zimanên ewropî jî guhertin ser tirkî. 

Kurê din; Îsmaîl Heqqî Babanzade, bû profesorê hiqûqa 
destûrê. Di rojnameya meşhûr Tanînê de nivîskarî kir. 

Husên Şukrî Baban di salên berî şerê cîhanê de di Rojî 
Kurd de nivîsî, piştre bû sernivîserê rojnameya tirkî Ter-
cumanê, bû profesore îqtîsadê, dekantiya Fakulteya Îqtîsadê 
a Zankoya Stenbolê kir. 

Suleyman Hîkmet Baban nivîskarî kir, di meclisa yekê a 
Tirkiyeyê de mebûsê Silêmaniyê bû. Kitêba bi navê Li Swêdê 
Tevgerên Kooperatîfan wergêra ser tirkî. Bavê yek ji kesay-
etiyên naskirî yên Tirkiyeyê Mustafa Cîhad Baban e ku wek 
rojnamevan, siyasetmedar û wezîr heta van deh salên dawi-
yê navûdeng da. Di 1984an de mir. Gelek kesên Babanan hê 
jî di civaka Tirkiyeyê de rolên berbiçav dilîzin.

Dîclehan Baban di  3ê gulana 1934(1932?)an de li Sten-
bolê, taxa Aksarayê hat dinyayê. Ji malbata kurdên Baban e. 
Keça yek ji waliyên kevn ên Tirkiyeyê Recaî Nuzhet Baban 
e. Walî Recaî, kurê Yehya Nuzhet Paşayê Baban e ku ew jî 
kurê Alî Begê kurê Xalid Paşa ye.

Li gor agahiyên bîranînên Qedrî Cemîl Paşa di arîfeya 
Şerê Cîhanê ê Yekê de, gava ew ji bo xwendinê çû Ewropayê, 
wî têkilî bi gencên kurd re danîn ku yek ji wan jî Recaî 
Nuzhet Baban bû. Qedrî û Ekrem Cemîl Paşa, Şemseddîn 
Cemîl Paşa, Babanzade Recaî Nuzhet, Selîm Sabitê Dersimî 
û gencên din ên li Swîsreyê, li Lozanê bi hev re  şubeyeka 
komeleya gêncên kurd Hêviyê (Hevî Cemîyetî şubesi) danî.

Keça walî Recaî Nuzhet Dîclehan Baban, ji sala dawîn a 
Lîseya Keçan a Çamlicayê (Çamlıca Kız Lisesi) veqetiya, ji 
Konservatuara Şarederiya Stenbolê beşê muzîkê mezûn bû. 
Di salên 1950î de li Radyoya Stenbolê şerqî (stran) gotin.

Cara pêşîn di 1959an de, di fîlmê ‘Şofêr Nebahat’ de dest 
bi lîstikvaniya sînemayê kir. Di zêdetir ji sedê filman de rol 
girtin. Li rex sînemayê bi tiyatroyê jî mijûl bû. Li Tiyatroya 
Tevhid Bilge û Opraya Piçûk a Aksarayê derket ser sahneyê.

Di sînemayê de bi giştî rolên jinên ‘vamp’, ‘jina zerî ya 
dilreş’, ‘dêmarî’, ‘jinika dexs a rêlibergira rola jinika derece 
yekê’ girt. Rola jina xerab a derece duyê bû marke jê re û 
ew di civaka temaşevanên sînemayê de her bi wê dilreşiya 
xwe meşhûr bû. Piştî 40-50 salan hîn jî gava behsa Dîclehan 
Baban tê kirin qaraktera jina dilreş û bêyom a di sînemayê 
de tê bibîranîn. Ew qas rêz li rola xwe digirt û serkeftî bû.

Rexnegirên sînemayê rûmeteka mezin dane Dîclehan 
Babanê ku wê ‘rola vampiyê’ jî wergêraye ser sipehîtiya  
esaleta kultura burjuwaziyê. Dihat gotin ew esas li ciyekî şaş 
hatiye dinyayê, ji dêlva Yeşîlçama herwarteng, diviya ew li 
Hollywodê ji dayikê bibûya.

Yeşîlçam, ji bo hunermendeka wek Dîclehan Babanê di-
hat wateya bêxwedîtiyê, belengazîyê û birçîbûnê, ku sefalet 
bi xwe re dianî.

Meşhûr e ku sefaleta Yeşîlçamê ya meriv radikêşa ber bi 
întîharê, yan jî bi kanserê dikuje. 

Dîclehan Babanê sê caran teşebusa întîharê kir lê ew hat 
xelaskirin. Teşebuseka wê ya întîharê di salvegera wê rojê de 
bû ku bavê wê miribû.

Dawiya dawîn ew di 3yê çileya pêşîn (desembera) a 
1978an de li Stenbolê bi kanserê mir. 

Ji bo berhemên nivîskî yên bi Kurdî 
hin hewldanên ciyawaz hene. Kovara 
Vejîn jî yek ji van hewldanan e ku ji 
aliyê xwendekarên lîsansê ya beşa 
ziman û edebîyata Kurdî ya Zanîngeha 
Artukluya Mêrdînê pêşî wek fanzîn 
(materyaleke alternatîf e û armanca 
bazirganiyê ya vê materyalê tune ye) 
dest bi weşanê kiriye û paşê jî wek 
kovar xebatên xwe didomîne. Ko-
var, ji berhemên edebî û rexneyî yên 
xwendekarên lîsansa Kurdî pêk tê û sê 
mehan carekê tê çapkirin. Heta niha 
pênc hejmarên kovarê  gihîştine ber 
destên xwîneran. Em wek Heftana-
meya Basê li ser navê kovara Vejînê 
bi xwendekarê lîsansa beşa ziman û 
edebiyeta Kurdî ya Zanîngeha Artuk-
luyê û berpirsiyarê kovara Vejînê, Gi-
yan Hebîb Zinar re li ser Vejînê axivîn. 

Keda xwendekarên beşa Kurdî 
Xwendekarên beşa Kurdî pêşî koma 

xwendinê ava dikin pişt re xebatên xwe 
bi awayekî nivîskî didin destpêkirin. 
Lijneya kovarê di pêşgotina hejmara 
xwe ya duyan de sedema bijartina navê 
Vejînê wiha tîne ziman;  “Dema me 
koma xwe ya edebîyatê li zanîngehê 
ava kir pêşî em li navekî xweş û qelew 
geriyan. Wê demê mamosteyê beşa me 
Ramazan Pertev, mala wî ava be, navê 
‘Vejînê’ pêşniyar kir. Go; hûn neviyên 
Xelîl Xeyalî ne û piştî ‘Aşiret Mek-
tepleri’, cara duyem e ku Kurd dibin 

xwedî perwerdeya zimanê xwe. Ango 
me rihê, ‘Jîn’, ‘Rojî Kurd’, ‘Hetawî Kurd’ 
û rihê kalikên xwe li vir, li Mêrdînê 
vejand. Bila navê me ‘Vejîn’ be.” 

Xwendekarê lîsansa beşa Kurdî, 
berpirsiyar û nivîskarê kovara Vejînê, 
Giyan Hebîb Zinar eslê xwe ji Amedê ye 
û di sala 2014an de dest bi beşa ziman 
û wêjeya Kurdî ya Zanîngeha Artukluyê 
kiriye. Zinar di derheqê xebatên Vejînê 

de wiha diaxive, “Em wek xwendekarên 
beşa ziman û wêjeya Kurdî ya Zanînge-
ha Artukluyê dema me dest bi kovara 
Vejînê kir em ne nifşên ewil bûn, 
nifşên ewil pola çarem û sêyem bûn 
yanî wan ev xebat dan dest pê kirin, 
ez kanim tiştekî bibêjim, xebateke 
gelek girîng ji bo me xwendekarên 
beşa ziman û wêjeya Kurdî û xwêneran 
hiştine. Ji bo vê yekê em spasiyên xwe 
bo wan dişînin. Em wek mîrasxwerên 
Vejînê dema me dest bi vî karî kir haya 
me ji dîroka çapemeniya Kurdî hebû 
û me li ser ders jî girtibûn. Me xwast 
em jî wek xizmên xwe ji bo gelê Kurd 
têkevin nav kar û xebatên bi vî rengî. 
Yanî em bi vê motîvasyonê ketin nav 
vî karî.” 

Vejîn pêşî wek fanzin paşê jî, ji he-
jmara 4an û pê ve, wek kovar derçûye  
Zinar sedema vê guhertinê wiha vedi-
bêje, “Me xwest em wek xwendekarên 
beşa ziman û wêjeya Kurdî berpirsiyarê 
ziman û wêjeya perwerdeya wê, em 
hinekî cidî bin, tiştên xweştir û bi buha 
raxin ber xwênerên xwe û gelê xwe, 
sedema vê guhertinê ev e.”

Stranbêj, bestekar, wênesaz, 
sînemager, dîroknas, medyager û 
nivîskarê leystikan Ebbas Kemendî ji 
ber nexweşiya dil, di 22ê Gulana 2014an 
de koça dawî kir. Stranbêjê navdar ê 
Kurd ji Rojhilata Kurdistanê ji bajarê 
Sinê ye. Kemendî di gelek warên hunerî 
de xebat kirine û gelek berhem dane. 
Xeyala gelek kesan pêk aniye û şêwaza 
xwe ya resen ava kiriye.

Kemendî, di warê çand û bi tay-
betî jî lêkolînên edebiyatê de aktîf e. 
Lêkolîner û xwedî fikriyateke nazik bû. 
Her wiha ji ber ku civaknas e û çanda 
gelê xwe baş dizane, ev yek bi baldarî 
nexşî hunera xwe kiriye.

Lêkolîna Efsaneyên Kurd ku weke 
Kemendî, Sincerxan, Sey Eta Kel, Pal-
ewan Gulzar Husên Gulzar Kirmaşanî, 
û Mîrî Newrozî kiriye belgefîlm. Di 
sînemayê de çi yên metrajdirêj û çi yên 
metrajkin nêzîkî 30 fîlmên wî hene.

Di warê helbest û mûzikê de jî xwedî 
xweşbîniyeke taybet e. Di navbera çend 
albûmên wî de bi qasî 60 stran hene. 
Dengekî wî yê pirreng heye. Albûmên 
wî yên herî tên zanîn Gelawêj, Pirşeng, 
Hewreman û Kîjî Ladê ye. Di derheqê 
folklora Kurdî de jî berhevkirinên 
wî yên bi navê “Mîratî Mamê Rehîm, 
Pêkdadanî Rumadiye, Koçî Sûr, Qelem 
û Şeytan” nivîsandine.

Helbestên wî li ser evîndariyê ne. Di 
helbestên xwe de feyz ji helbestvanên 
Hewremanî digire. Ev hunermend di 
wêjeya Kurdî de nivîskarekî navdar 

e. Bi taybetî jî di warê çîrok û romanê 
de gelek aktîf bûye û çend pirtûkên 
wî jî hene. Bi navê “Hewargey Hewar” 
berhevkirina helbestên wî heye. Di beşa 
çîrok, roman û dramayê de jî 5 pirtûkên 
wî bi zimanê Farisî ji aliyê Weşanx-
aneya Kalicê li Sinê hatiye weşandin.

Ebbas Kemendî ku weke “Hosteyê 
7 Huneran” tê nasîn bi taybetî jî di 
beşa muzîkê de weke stêrkekê dibiriqî. 
Şêwazeke wî resen hebû. Xweşikiya 
dengê wî ji koka civaka Kurdistanê 
dihat. Giranî, kûrahî û xweserî bûye 
bingeha helbestên Ebbas Kemendî. 

Ebbas Kemendî ji xeynî mamostetî 
û sînemageriyê li Kirmanşanê, li Sine 
di radyoyê de karê dublaj û dramayê 
dikir. Her çiqas navdar û afirîner be 
jî jiyaneke sade û xwezayî dijiya û ji 
makîneyan dûr dima. Rexne li karê 
piştgohkirî dikir û ji ber vê yekê jî bi 
tenê û sade dijiya. Ji ber van rexneyan 
ji aliyê rewşenbîrên Komara Îslamî ya 
Îranê ve rastî neheqiyan dihat.

Kemendî, xwedî dengekî bilind û 
afirîner bû. Endamê miletekî ku ji êş û 
azaran derbasbûye bû. Vê yekê jî dengê 
wî xweştir dikir. Stranên wî bi giştî li 
ser evîndariyê ne. Di stranên xwe de 
çîroka êşan dûr û kûr dinirxîne. Bajarên 
Kurdistanê bi hesreta kêmbûna gundan 
vedigot.

Kemendî; “Siya Çemene, Horî Caf 
û Kelhûrî, Çemerî û Beytî Mukriyan, 
Lawikî Evînevanî Mem û Zîn Padîwarî 
Sine û Awyer” nûnerê tarzên van 
muzîkan e.

Dengê Kemendî hebûn û bertek e. 
Besteyên wî yên “Hoho Kalebey, Ay lê 
Gelawêj, To Çawt Neyşê, Gulî Zerd û 
Sûrî Silêman Begî Bane” weke sen-
foniyeke kul û keserên Kurdistanê ne. 
Weke gula herî baş di gulistanê de, wî 
jî bi dengê xwe yê xweş, bi stranên xwe 
dinya hejandiye. Nivîskarên ku xweşiya 
cîhan û jiyanê bi xweşî nivîsandine 
gelekî kêm in. Mirin jî nikare pişta wan 
kesên ku bi  hezkirina dildar û miletê 

xwe tên nasîn bişikîne.
Tevî derfetên kêm, sirgunî û zilmê 

jî kêm hunermendan êş û azara miletê 
xwe bilêv kiriye û di rêya welat û miletê 
xwe de mal û milkê xwe tev daye. Yek ji 
navdartirîn hunermendan jî Hosteyê 7 
Hunerê Kurdan, Ebbas Kemendî ye.

Ji aliyê xwendekarên lîsansê ya beşa ziman û edebîyata Kurdî ya 
Zanîngeha Artukluya Mêrdînê ve kovara Vejînê tê derxistin. Di Vejînê 
de helbest, çîrok û gelek cureyên nivîsên xwendekarên beşa Kurdî cî 
digirin. Vejîn bi sê zaravayên Kurdî û sê mehan carekê dertê. 

Li Başûrê Kurdistanê gelek saziyên çand û hunerê Ebbas 
Kemendî vexwendine û bernameyên taybet bo wî amade 
kirine. Sergiyên wênegiriyê hatine amadekirin û xelat dane 
birêz Kemendî. Yek ji girîngtirîn qedir dide Kemendî Saziya 
Bas Medya ye. Ebbas Kemendî du sala di Heftenameya 
Basê de gotar nivîsandin. Hê jî nivîsarên wî di Basê de tên 
weşandin. 

Kovara Vejîn:  

 Me rihê, ‘Jîn’, ‘Rojî Kurd’, 
‘Hetawî Kurd’ li Mêrdînê vejand

MURAD CIWAN

Li Stenbolê du 
xwişkên Babanzade: 
Dîclehan û Neslîhan

ŞERIF FELAH

Pêşengê dengê evînê
Ebas Kemendî:  

Bi hersê zaraveyên 
Kurdî weşanê dike

Yek ji taybetmendiya Vejînê ev e ku 
lijneya kovarê ji hejmara xwe ya 4an pê ve 
biryar girtiye da ku êdî Vejîn bi sê zarayên 
Kurdî weşanê bike. Zinar derbarê vê 
biryarê de jî van agahiyan dide, “Kovara 
me ji bo hemû xwêner û xwendekarên 
ziman û wêjeya Kurdî ye. Ziman û wêjeya 
Kurdî hew bi zaravayê kurmancî tenê 
nayê xwendin û nivîsandin. Bi Kirmanckî 
û Soranî jî tê xwendin û nivîsandin. Divê 
em jî nivîsên xwe li gor vê taybetiya xwe 
amede bikin û bi van rengên zimanê 
Kurdî kovara xwe li hemû deran belav 
bikin. Dîsa em wek xwendekarên ziman û 
wêjeya Kurdî dersên Kurmancî, Kirmanckî 
û Soranî jî dibînin, ji ber vê jî me xwest em 
kovara xwe bi vî awayî derxin.” 

Dema ku xwîner Vejînê dixwînin, di 
hejmarên kovarê de ji peyvên herêmên 
cuda, ferhengokan dibînin. Zinar bersiva, 
‘Gelo xebatên Vejînê li qadê li ser çanda 
devkî ya Kurdî hene’ wiha dide, “Belê, 
rast e. Di çend hejmarên me de hin 
ferhengokên deveran hene û ji bilî vê  hin 
çîrokên gelerî ku bi Kurmancî û Kirmanckî 
bûn, hevalên me berhev kiribûn û bi me 
re parve kiribûn jî hene. Ev xebatên bi vî 
rengî dê zêdetir bibin.” 

“Mamosteyan piştgirî da ma”
Zinar, li ser bertekên xwendekar û xwîneran jî wiha dibêje, “Xwendekaran dema 

dîtin me dest bi karekî wiha kiriye, kêfa wan hat û me piştî kovara xwe weşand û bir 
ber destên wan bi kêfxweşî ew wergirtin, piştgirî dan me. Rexneyên erênî û neyînî jî 
hatin kirin. Divê ez vê yekê nîşan bidim, dema me dest bi vî karî kir, alîkariya herî zêde 
mamosteyên me da me. Ji aliyên derxistana kovarê ve,  dê çawa be, bi çi awayî bê 
derxistin û herwiha dîsa ji aliyê aboriyê ve wan herî zêde piştgirî da me. Yanî ked û heqê 
wan pir li ser me û li ser kovara me heye. Ez spasiyên xwe ji wan re dişînim bila tu carî ji 
ser serê me, xwendekarên Kurdan kêm nebin.” 

Zinar bo xwînerên Heftenameya Basê jî herî dawî van tiştan dibêje,“Em dixwazin di 
vê qadê de me tenê nehêlin, nivîsên xwe ji me re bişînin, kovara me bistînin û heta dawî 
bixwînin, wê binirxînin, analîzên xwe û fikrên xwe yên li ser wê ji navnîşana me re bişînin 
û bi me re parve bikin.”
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Li Bakurê Kurdistanê çinandina nîsk, 
ceh û genim di meha Gulanê de bi tay-
bet  herêmen wekî Cizîra Botan dest pê 
dike û ber bi Nisêbîn, Mêrdîn, Dîyarbekir 
û  Batmanê ve diçe. Ji ber rewşa cudahiya 
hewayê, van herêman hin cotkar di meha 
Gulanê de hinekên wan jî di meha Hezîranê 
de çandiniyên xwe diçinin. Em wek Heft-
enameya Basê bi cotkarekî ji Batmanê Elî 
Kaya re li ser cotkarî, çandin û çinandina 
genim axivin.

Cotkarê Kurd Kaya dest nîşan dike û 
dibêje beriya ku tov bên avêtin divê zevî bo 
çandiyê bê amadekirin û wiha qala çandiya 
genim dike; “Di meha 10-11an de genim li Ba-
kurê Kurdistanê bi taybet li herêmên Botan, 
Diyarbekir, Mêrdîn û Batman tên çandin. 

Piştî cotkirinê, cotkar bi mîmzerê  tovê 
direşînin. Piştî ku tov avêtin 3 an jî 4 mehên 
din di meha Sibatê de ji bo ku erd zexm bibe 
û debra wan çandiniyan baş bibe, gubreyê 
biharê li axê dikin. Tiştekî taybet heye ev 
jî piştî ku tov li axê hat reşandin bi tapanê 
(giraniya tapanê 5-10 ton e)  li ser erdê diçin 
û tên. Sedema  bikaranîna vê amûrê jî ev e 
ku him ji bo ku tov li ser axê nemîne him jî 
ax rast bibe. Bi saya vê, çandin him hêsantir 
him jî baştir dibe.” 

Ji ber mesrefên cotkariyê, cotkar zêde 
qezenc nakin

Kaya diyar dike  ku  li gorî rewşa hewa û 
seqamê cotkar di meha Sibat an jî Adarê de 
gubreyê duduyan ê biharê davêjen erdê û 
piştî gubre, cotkar dermanê kêzik û giyayên 
biyanî di nav erd dikin ku dema çinandinê 
debreke paqij bê bi dest xistin. Cotkarê Kurd 

amaje dike ku  çinandina genim di meha 
Gulan û Hezîrenê de dibe û wiha axaftina 
xwe didomîne; “Ger di biharê de baran zehf 
barîbe wê demê çinandina genim bi qasî 
hefteyek û du hefteyan dereng dest pê dike. 
Ez dikarim herêm bi herêm behsa çinandinê 
bikim. Ji ber ku li Silopî, Cizîr ve Nisêbinê  
bihar zû tê, ji ber vê jî di 15ê Gulanê de 
çinandin dest pê dike heta dawiya Gulanê 
berdewam dike. Lê li Batmanê di meha Gu-
lanê de hêj çandin ter in, ji ber vê çinandina 
wan jî di vê heyvê de nabe.”   

Kaya bersiva, ‘Gelo debara cotkaran bi 
çandina genimê dibe?’ wiha dide; “ Ger 
cotkarekî dora 100 donimî zeviyê wî hebe 
û bi xwe di çinandinê de bixebite û traktor 
jî ya wî be, bi tenê hezar û 200 lîre pere 
dide bîçerger û hew. Cotkar ji tonek genim 
800 lîre qezenc dikin hê mîlyarek jî qezenc 
nakin. Tevî ewqas mesref, di heman demê 
de bihayê gubre û zikata çandiniyê jî heye û 
ji ber van  mesrefan, ji cotkaran re zêde tişt 
namîne û têra debara salane ya cotkaran jî 
nake.”  Wekî din cotkarê Kurd dibêje ger cot-
kar li gund bijî û malbata wî ne pir qelebalix 
be, qezanca wî têra wî dike. Kaya dibêje bi 
giştî yên ku karê çandinê dikin ne xweyî erd 

in û zeviyan kirê dikin û li Batmanê ji bo du 
salan erd têne kirêkirin. 

Kaya tîne ziman û dibêje; bo 100 donim 
erd, nêzî 3 ton genim tê avêtin. Qelîteya tov, 
zexmbûna axê, lênêrîna axê tevî van hokeran 
ji 3 ton genim bi giştî 40-45 ton genim tê bi 

dest xistin. Kaya destnîşan dike ku dewlet 
alikariya mazot û gubreyê dide kesên xweyî 
erdan. Lê belê dewlet kesên ku ne xwedî erd 
û tapû bin, alîkariya wan nake. Cotkarên ne 
xweyî erd in zeviyê kirê dikin û wisa cotkari-
yê dikin. 

Cotkarên Kurd yên li herêmên wekî Cizîra Botan, Nisêbîn, Mêrdîn, Dîyarbekir 
û Batmanê genimê xwe yê ku di meha 10-11an de çandibûn, diçinin. Ji bo ku 
debrek baş bê bidestxistin cotkar balê dikîşînin ser zexmbûna axê, qelîteya tovê 
û lênêrîna erdê ku diçînin.   

Ekîncî diyar dike ku pêşî diçin 
Mêrdînê û li wir genim, nîsk û ceh 
didirin. Di nîvê meha Hezîranê 
de jî berê xwe didin Batmanê û 
niha jî li Batmanê dixebitin. Ekîncî 
destnîşan dike ku eger neçin 
derveyî bajêr, tenê bi dirîtina 
bajêr debara wan nabe.
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Cotkarên Kurd: 

Dem dema çinandina genim e
Li Batmanê gelek cure genim tên çandin

Li gorî cotkarê Kurd Kaya,  di  cotkariyê de 
pirsgirêka herî mezin ew e ku buhayê bazara 
debra cotkaran dewlet diyar nake û cotkar li gorî 
xwe diyar dikin û wiha pê de diçe, “Ger dewlet 
fiyeteke sabit diyar bike ( heqê cotkaran jî nexwe 
û paşguh neke ) wê li gor enflasyon û tufeyê jî 
fiyata debra cotkaran zêde bûbiya. Dewletê ne 
ku buha kifş dikir buhayek pêşniyar dikir. Mesela 
digot îsal  buhayê genim wê ne kêmî mîlyarekî 
be.  Wê demê bazirganan jî nedikarî dakevin binê 
vê fiyatê. Ji ber  ku li gor vê fiyatê bac didan  û 
fiş didan. Êdî dewlet vê pêşniyarê nake ji ber vê 
jî cotkar  li gor xwe tevdigerin”

Kaya balê dikişîne ser rewşa cotkariya 
Batmanê û amaje dike ku Batman deşt e û çiya 
pir zêde nîn in. Ji ber vê jî ev bajar bi giştî cihê 
çandiniyê ye. Dema ku di salên wekî 1940, 1950 û 
1960î de makîne hatine, ji wê rojê heta niha li vî 

bajarî çandiniyê dest pê kiriye û berdewam dike. 
Kaya wiha behsa genimên ku li Batmanê digihêjin 
dike, “Li Batmanê gelek cure genim tên çandin. 
Yek genimê Adana-Seyhan, genimê 93 (di sala 93 
an de dewlet tov daye cotkaran, cotkaran jî dest 
bi cotkariyê kirine û ev tişt hê jî didome) genimê 
Çukurova, genimê sor, zer, hişk, nerm û genimê 
Amerikayê heye. Taybetmendiyên geniman li gor 
bikaranîna nan an jî bo xwarinê ji hev cuda dibin. 
Dema ku cotkar li erdê xwe dinêrin, di rengê 
simbêlan de dizanin kîjan genimê cotkirinê û 
kîjan genimê avêtinê ye.” Cotkarê Kurd rave dike 
ku seranserî Tirkiyê bi taybetî nîsk û cehê herî 
baş li Bakurê Kurdistanê çêdibe. Piştî Qonyayê jî 
genimê herî baş bi taybetî li Mêrdin û Batmanê 
digihêje. Kaya dibêje ev yek taybetmendî û 
dewlemendiya çandiniya Bakur Kurdistanê 
eşkere dike.

Bîçerger çaverêya demsala dirîtinê dikin

BENGÎ BAWEŞAN

Germa salê tesîrê li çandiniyan dike
Li Bakurê Kurdistanê dema dirîtina mehsûlan, bîçerger berê xwe didin Wêranşar a Rihayê. Bîçerger 

li wir qampê vedikin û li benda amadebûna çandiniyan e da ku bidirin. Wêranşar dikeve devera 
Mezopotamyaya jorîn û erd û zeviyên wê pir bi bereket in. Dema demsala dirîtinê tê, kelecana bi 
cotkaran re xwe dide ber dilê bazirganan jî. Li hin deveran dirîtina ceh dest pê kiriye. Heta demeke din 
wê ya genim jî dest pê bike. Li Wêranşarê piştî dirîtina ceh, gilgil tê tovkirin. Di vê demsalê de bi sedan 
bîçerger berê xwe didin Wêranşarê û bi cotkaran re bazarê dikin. Li Bakurê Kurdistanê di meha Gulanê 
de ceh û nîskên Cizîrê bo dirîtinê amade ne. Ji ber germa zêde mehsûl zû digihîjin. Cotkar jî dema 
mehsûlên wan digihîjin bangî bîçergeran dikin da ku bîçerger bên û debra çandiniyê xwe ya piştî dirîtinê 
bibînin. Bi taybetî jî nîsk û ceh zû digihîjin. Heta ceh û nîskên herêmê tên dirîtin genim jî digihîje.

DARA PORXELEK

Bîçerger çaverêya demsala dirîtinê 
dikin û cotkar çaverêya bîçergeran... Li 
Bakurê Kurdistanê ev meh, meha dirîti-
na çandiniyan e. Cotkarên Bakurî jî di 
vê mehê de çaverêya bîçergeran dikin. 
Çandinî li Botanê zû digihîje. Bîçerger 
jî demsala dirîtinê bi Cizîrê vedikin û 
ber bi Mêrdîn û Batmanê ve diçin, herî 
dawî jî di meha Tebaxê de berê xwe di-
din Serheda bilind ku havîna wê dereng 
tê û çandinî dereng digihîje. Bîçergerê 
Batmanê Mihemed Ekîncî diyar dike 
ku demsala kar tenê 3 meh an jî 3 meh 
û nîv in. Ekîncî diyar dike ku pêşî diçin 
Mêrdînê û li wir genim, nîsk û ceh di-
dirin. Di nîvê meha Hezîranê de jî berê 
xwe didin Batmanê û niha jî li Batmanê 
dixebitin. Ekîncî destnîşan dike ku eger 
neçin derveyî Botan û Serhedê, tenê bi 

dirîtina bajêr debara wan nabe.
Ligel erdnîgariya ne deşt û rast jî 

bîçergerên Kurd ji cotkaran re debra 
wan cuda, kaya wan cuda hûr dikin. 
Bîçerger li pişt makîneya xwe ve 
romoqê girê didin ku debrê dikin nav 
depoya xwe û kayê jî dike nav romoqê. 
Lê dirîtina bi vî awayî herkes naxwaze. 
Hin cotkar kayê naxwazin û tenê bo 
dirîtina çandiniyên xwe heqdestê 
bîçergeran didin. Eger cotkar kayê jî 
bixwazin wê demê bîçerger serê tonê 
hinek din jî pere ji wan distîne. Hinek 
bîçer tenê genim û ceh didirin. Ji ber vê 
yekê jî cotkar careke din qesel û pûşê di 
nava çandiniyê xwe de berhev dikin û li 
patozê dixin. Ekîncî herwiha cotkariyê 
jî dike û destnîşan dike ku  cotkar pir 
mexdûr dibin, divê dewlet bo çandinî û 
dirîtinê piştgirî bide cotkaran.

“Dever dever digerin û çandiniyê 
didirin”

Helîm Yuksel ji Heftenameya Basê 

re wiha diaxive: “Ev mehek û nîv e 
demsala dirîtina 2017an dest pê kiriye. 
Vê demsalê jî bi giştî em ê 3 meh an jî 
3 meh û nîvan bixebitin. Her wiha em 
ê bo vê xebatê jî bigerin.  Ji ber ku îsal 
dirîtina çandiniyan di meha Remezanê 
de ye em hinek zehmetî dikşînin lê ev 
karê me ye û bo debara me bibe em 
dikin em ê her bikin jî.”

Di carekî de him kayê çêdikin him jî 
berhemên cotkaran didin hev

Bo dirîtina her cûre mehsûl, bîçerên 
cuda hene. Demsala dirîtina mehsûlên 
her herêmê li gor şilî û germahiya 
biharê ye. Em pir mijûl in. Li herêmên 
şilî em dereng dest pê dikin û dereng 

diqedînin. Em li vê herêmê zû dest pê 
dikin. Xebatên me jî li gor makîneyên 
me diguherin. Ev bîçera ku ez niha 
bikar tînim bi patoz e. Yanî dema 
ez çandiniyê dibirim, mînak genim 
dibirim, genim diçe depoya bîçerê û 
qesel jî diçe patozê. Patoz wê qeselê 
dike ka û ka jî diçe romoqa piş bîçerê. 
Dema romoq tije dibe cotkar tên 
romoqê diguherînin. Bi vî awayî cotkar 
him çandiniya debra xwe dikin him 
jî bo ajal û firotinê kaya xwe amade 
dikin. Hinek bîçer tenê genim û ceh 
didirin. Ji ber vê yekê jî cotkar careke 
din qesel û pûşê din ava çandiniyê de 
berhev dikin û li patozê dixin.
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Estare, ez winî kederin a ke,
vaje, to mi ra 
kederinêr yew dî ? 
- To ra kederinêr yew esto.

Ez tekûtena ya, estare
Vaje, mi ra tenayêr yew esto?
-Ya- va estareyî.

Goş bide feryadê mi û 
vaje yewna keso ke
qasê mi hesiran keno war esto?
-Yewo ke to ra vêşêr bermeno esto.

Eke ti şinasnenî vaje mi ra
Mi ra kederinêr û tenayêr kam esto?

-To ra kederinêr û tenayêr tena ez esta.
Na roşnaya ke ti vînena 
şiwareya* min a.

(*şiware: ağıt)
Gabrîela Mîstral
Çarnayox: Mutlu Can

Çime: Gabriela Mistral 

Şiir ve Nesirlerinden Seçmeler, Şili 
Büyükelçiliği, Ankara, 1997, s. 52 

Dêrsim de mabênê bawerî û kulturî de 
cayê muzîkî giran o. Saz, tomir (tembur) û 
kilamî bingeyê felsefeya elewîtîya Dêrsimî 
awan kenê. Coka her keyeyî ra yew kes 
bîlhassa camêrdî cinetenê saz û tomirî 
musenê. Kilamanê kirmancanê Dêrsimî de 
sewda, hesrete, rica (munacat), şiwarî kewtê 
têmîyan.

Sereyê şarî ra çi vîyarto, şarî kilama ey vato. 
Aye ra hîkayeya her kilame esta. Kilama Silê 
Sûrî hetê Zelemele û Kardeş Türkülerî ra 
ameya vatene. Silo Sûr xortêde demenij beno. 
Mîyanê ey û cîrananê ey xirab beno. Sebebê 
na xirabîyê awa hêgayî ya. Awe ser de cîranî 
danê pêro û na qewxa bi serran devam keno. 
Eke na xirabîye xeylê devam kena, pîr, rayber 
û şaro bîn keweno mîyan û înan anê hurê 
welxasil endî qewxa cêvişîna. 

Vanê Silê Sûr zaf sewkan beno û hem kî 
zaf rindek keman cineno.O, rojêk bêtifang 
vejîno teber ke xo rê bifetilîyo (bigeyro) Aşîra 
dîşmene ra yewî nano pira û o kişeno. Maya 
Silê Sûrî dejê lajê xo ver na kilame vana: 

Biko biko Silêmano
maye vana 
“van nêvan ke cîgera mi 
Gos ro mi nênano
biko wertê aşîra xo de rind bifetelîye
Zerê aşîra to, to ra nêmano.”

Çira Silêmanî ra vanê Silê Sûr ma ney fekê 
maya ey ra bimusîme. Silo Sûr hersin o coka 
maye vana wertê aşîra xo de rind bifetelîye, 
zerê aşîra to, to ra nêmano. Çekuya sûr man-
aya xo hem rengê surî yo hem kî hêrs o. Tîya 
de manaya dîyine de ameya xebitnayene.

Koyo Sûr ra meso
Her kes to ra têsan o
Biko Usenî ra mene
Cayil o, îştîrî rîyê xo nêsano

No qisim de Silo Sûr û Koyo Sûr eynî 
mana de yê. Koyo Sûrî ra şîyayene senî ke 

yeno manaya merdene, şîyayena Silêman kî 
eynî bi o qayde merdene îfade kena. Merdim 
tayê îfadeyanê  bînanê na kilame de zî raştê 
di-manayîye yeno. Nimûne: “Her kes to re 
têsan o” Na cumle de hem qewxayê awe hem 
kî têsanîya gonîya Silêmanî yeno vatene.  

Îsmaîlî mekîse
Çîçega camatan o
Qeremanî mekîse
Melemê serê kul û dirvetan o.”
“Daye ez Qeremanî bikîşî
Belkîya na kerdene
Mi re bimano.”

Maya Silê Sûrî, çekdaranê demenû (de-
menijan)  ma rê tek bi tek dana nas kerdene. 
Îsmaîl yew camêrd o ke wertê/mîyanê cemat 
de nameyê xo esto; namdar o. Qereman zî 
yew keso ke kul û dirbetan (birînan) keno 
weş. 

Bîye bîye bîye
Cîgera mi bîye
Ser û sevevê gêncû

Seke şima zî cor ra vînenê vengdayîşê maya 
Silê Sûrî de endî merdene esta. Hem kî teyna 
merdena Silê Sûrî ney, merdena pêru gencanê 
demenû (demenijan) esta. 

Gavarê uwa Ginîye 
Şima ke şî mi ver ra 
Selamê ro Lazê Hesê Kurrî kerê
Vazê: “ Na xeta mi dest ra vêjîye
Şima nahêm û dohêm ra aşîra demenî
Merdena mi rê
Xeverê xo kerde juye
Qe ra to vîrî nîyamê
Qewxa Textê Zengerîye
Birayê to merdîvî,
Dirvêtîya to xorîye bîye 
Mi to rê melem na ro ci
Kerde hedîye.”

Ma verê cû qewxaya Textê Zengerîye 
ra behs bikerîme. Na qewxa Mabênê alû 
(alanijî) û demenû  (demenijan) de bena. 

Lazê Hesê Kurrî kî naza de yeno kiştenê. Silê 
Sûr kî alû ra di merdim kîşeno û çekanê înan 
kî beno wertê birrî de dano wê. Silo Sûr ke 
hesneno Lazê Hesê Kurrî amo kîştene, kerde-
na xo eşkera keno. Naye ra maya Silê Sûrî 
vana “Mi to rê melem na ro ci/Kerde hedîye”. 
Bi nê vatişê xo yewna hedîse ana xo vîr  û aye 
û hedîseya ke sereyê aye ra vîyarta kena yew.

 
Koyo Sur bivêso ve hîrî
Vanê qol amo şîyo koyo vêsaye
Virênîya Silê Sûrî
Onderê Koyî ra tifongî erjînê
Dûrî ra dûrî.
Vano:
“Dayê bêbextê alvozê mi
Tifongê mi berdo mi ra fîşto dûrî
Biko dest berze qevda sesadirî.”
Ko bivêso eve hênî yo
Dersîm ve Şixhesenî ra
Ame juvînî vînenê vanê:
“Lawo hala rêyê
Silo ke goynenê ero ma salix dê
Kamcî yo”
Aşîrî xo ve xo vanê:
“Heqî ra oseno ke layeqê goynayîşî yo
Des û di sînatê mêrdê cuwamêrdî estê
Silemanê mi dêyme juye ra kemî nîyo”

Demêk de mabênê Şixhesenan û Demenan 
de qewxayêda pîle bena. Rojê cemat ke bena 
top uza de şixhesenan ra yewî Silê Surî pers 
keno. Maya Silê Sûrî behsê nê hedîseyî kena. 

Dayê dayê çêvesayî
Ez ke rozê mirenû 
Guna min a, to vile der a
Kemanê mi, mi de mezele fîye
Kam ke merdena mi rê beno sa
Vaze va sa mebê
Na dîna, dînêda bêfêydî ya 
Mordemî rê nêbena baqîye
Hen amê, nîya sona

Ma qismê corênî ra hem qeseyanê peyênan 
yê Silê Surî hem kî wesîyetê ey wanenîme.

Ma bi no qayde şarê Dêrsîmî hetê 
komelnasîye ra nas kenîme. Qewxayê aşîran, 
sebebê nê qewxayan, kîşîyayîşê cîwananê 
aşîran û derheqê zowbîn detayanê bînan ê 
cuya komelkî de benê wayîrê melumatî. 

Peynîye de ez wazena vajî mi bi nê nuşteyê 
xo waşt ke yew kilama folklorîke ya mint-
iqaya Dêrsimî, hetê komelnasîye ra tehlîl 
bikerî. Xora seke mi cor ra zî vat merdim 
kilamî zî tede tayê metnanê folklorîkanê 
fekkî ra derheqê cuya ê komelî qismen 
wayîrê melumatan zî beno. La çîyo bîno ke 
ez wazena bala şima biancî ser no yo ke perû 
qewxayan de, şeran de cîgera mayan yeno 
veşnayene. Ewro zî eynî nîyo? Bêro şima vîr 
maya Ceylan Onkole va “mi goştê kênaya xo 
bi destê xo arê kerd”. Ancîya dayîka Berfoyî va 
“esteyanê lazê mi, zereyê torbe kere, bidê mi. 
Ez hetanî merdena xo esteyanê ey poştîya xo 
de bifetelnî.” 

LORÎN DEMÎREL
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KILAMA ESTAREYAN

Zerrîya mi wazena ke vaja tirkê muslumanî tirkanê 
şamanan ra rindêr ê. La maalesef tirkê muslumanî tena xo 
rê û tenê zî muslumanê ke kurd nîyê, înan rê musluman ê. 

Ez gereke verê cû rindenî cik a, aye ser o vinderî. Yanî 
ma kamî ra senê rindenî pawenîme? Êdî ma emîn ê ke kes 
xeyrê pîyê xo kesî rê rindenî nêkeno. Heta ke menfatê kesî 
yew ca de, yew çî de çin bo, kes kesî rê rindenî nêkeno. No 
nîyar o. Tabî ke tayê îstîsnayî estê û ê teberê nê qeydeyî 
der ê. 

Îbadetê muslumanan (Yê ê bînan zî tabî. La meseleya 
ma ê bînî nîyê na linge de musluman ê.) bîle seba cenetê 
xo yo. Yanî seba ke a dinya de şerê cenet, rehet bîkerê îba-
det kenê. Na dinya de her kes xo rê gureyeno. Zobî derdê ê 
bînan derdê kesî nîyo. Yanî xoxo de kesî rê rindenî nêkenê. 
Gerek a rindenî ra yew kare bêro.  

Qeydeyanê îbadetî ra qismê zî rindenî ya. Yanî kesê 
dîndarî, gerek leyê muhtacan de, leyê mazluman de bibê 
û seba înan tebayê bikerê. Gerek tim leyê seyyewbinîye, 
têduştîye de bibê. (Çike tîya de zî mukafat cenet o.) La 
ma şahîdê ke çîyo nîyanen zî çin o. Mesela, wexto ke yew 
cayê dinya de yew kesî yan zî yew dewlete muslumanan 
rê zulm kerd, tirkî îtîraz kenê çike dewleta înan îtîraz 
kena. Seke meseleya Fîlîstînî de zî zaf eşkera yo tirkî 
daîma meseleya Fîlîstînî de zaf hassas ê. Myanmar ma 
ra hende dûrîyo ke hama hama o hetê dinya der o. La 
Myanmar de muslumanî ke amey kiştene tîya de reaksîyon 
peyda beno. Çike serekê dewlete vengê xo kenê berz. 
Afrîka de, Fîlîpînan de, Tayland de û hîna zaf ca de kes 
ke muslumanan ra çî vajo yan zî muslumananê ê cayan 
rê zulm bikero tîya de derhal veng vejîno. La kurdî, ê ke 
verê çimanê her kesî der ê, ê ke parçe pirtley bibê, îşkence 
bivînê, bombey ke zereyê keyeyanê înan de domananê 
înan parçey bikerê, cendegê înan ke orteyê cadeyan de 
bimanê û teyr tur biwero, cinî, camêrd, domanî ke zin-
danan de bi serran bimanê tirkan ra veng nêvejîno. Çike 
çike dewlete… Ez se vajî? Pers no yo: Nê kurdî musluman 
nîyê? Eke musluman ê çayê şima tayê muslumanan rê 
musluman ê û tayîne rê dişmen ê? Seke mi cor de zî va, 
maalesef nê tena xo rê, seba menfatê xo musluman ê. 

Verê cû nînan vatêne îmkanê muslumanan çin ê. Ke-
malîstî îqtîdar ê û ma hemîne rê zulm kenê. Nika pancesê 
serrîyo ke muslumanî îqtîdar ê. Zulmê nînan yê ê bînan ra 
kêmî nîyo. Nê, înan sera yê vera nîyê (îdyom: Manayê xo, 
înan ra aver ê, peyser nîyê.). 

Yanî demek menfaat verê her çî der o. Wexto ke behsê 
menfaatî bî dîn, îman pêro pey de maneno. Ala wexto ke 
qalê kurdan bî heme rindîye, muslumanîye, însanîye pêro 
benê vîndî. Şarê tirkî beno kor, beno lal. Çike dewlete… 
Serekê dewlete ke pozîtîfî bê ez bawera ke şar zî derhal 
beno pozîtîf. 

La hetê ra zî na bêwijdanîye, tena seba kurdan nê kesê 
ke muhalîf ê, kesê ke neheqîye rê vengê xo vezenê, seba 
înan zî zaf eşkera ya. Yew akademîsyene Nuriye Gülmen 
û yew malim Semih Özakça, ê ke bêmehkeme, bêedelet, 
bêhuquq karê xo ra bi yew KHK fîştê dûrî, wazenê ke 
peyser agêrê karê xo ser û heta nika înan waşt ke vengê xo 
bêro heşnayene û derdê xo rê yew çare bêro peydakerdene. 
Ewru se û çar (104) rojîyo ke ê grevê vêşanîye der ê. Êdî 
merdene ra zaf nêzdî yê. Ez vana eke nê grevî biqedenê 
zî reyna sey verenî nêbenê. Hesaro ke leşa înan de peyda 
bîyo reyna nêdarîno we. Ancî zî hîna firset esto, eke yew 
qeyret bibo belkî zî xeleşînê. Verê çimanê her kesî de di 
gencî mirenê labelê kesî ra veng nêvejîno, ne serekanê 
dewlete ra ne zî teba înan ra. Îşte wijdanê nînan hende 
kor o. 

Mi va nika wextê rojî yo. Belkî yew empatî beno, belkî 
halê înan dahîna rind fehm kenê, zorîya vêşanîye reyna 
vînenê û mudaxele kenê, înan xelesnenê. Mi va, mi heşna. 
Xo ra vêşanîya înan zî tena kesê ke der û dormeyê înan 
der ê, kesê ke muhalîf ê, kesê ke bi KHK karê xo kerdo 
vîndî, ê heşnenê. Ez emîn a ke bawerîya Nurîye û Semîhî 
bi wijdanê nê şarî bîye coka dest bi grevê vêşanîye kerd. 
Çike no grev, grevo tewr masum o. Zerarê xo kesî rê çin 
o, tena înan rê yo. Ez bixo, cayo ke tede merdene esta, çi 
beno wa bibo ez verê eyî der a. Ez nêwazena ke merdene 
bibo, çike merdene ra dot teba çin o, merdene peynîya 
her çî ya. Labelê madem ke seba heq û huquqê xo gêrayîşî 
rê zobî raye nêmenda înan gore (Mi gore gerek merdene 
ra qeyîr yew raye bibîyêne.) û dest bi nê grevî kerdo, şar 
zî gereke nê zirçayîşî bivîno û çîyê vazo. Dewlete gerek 
mudaxele bikero, nêverdo di gencî verê çimande bimirê, 
gerek heqa înan bido ci. Ez hêvî kena ke heta no nuşte 
biweşanîyo Nurîye û Semîh û heme mexdûrî resenê karê 
xo û grevî caverdanê.

nadîrega@hotmail.com

NADÎRE GUNTAŞ 
ALDATMAZ

Tirkê Muslumanî Kilamêka Dêrsimî Ser o
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Sey zafê miletan tarîxê ma kurdan de zî tayê 
edîb û şaîrî estê ke tena bi eseranê xo ney bi 
miletperwerîya xo zî vejînê ver. Nînan ra tewr 
verên bêguman Ehmedê Xanî (1650-1707) yo. 
Xanî, şaxeserê xo Mem û Zîn nameyê xo bi 
herfanê zerrnênan dayo nuştene. Dewrê ey 
seserra 17. de kurdî parçebîyaye yê û binê ban-
dora tirkan, farisan û ereban de ciwîyayêne.  
Ey, na rewşa kurdan ver razînêbîyayîş û 
xemgînîya xo neqlê eserê xo Mem û Zîn 
kerdo. Kurdan rê yewî û pîyayî nesîhet kerdo. 
Welhasil hetê zaf cigêrayoxanê ke tarîx û 
miletpewerwerîya kurdan ser o xebatî kerdê ra 
qebul beno ke nuqtaya destpêkê miletperw-
erîya kurdan Ehmedê Xanî yo. Ma nika Xanîyî 
tîya caverdê û bivîyarê babeta nuşteyê xo ser. 
Ma na hûmare de wazenê ke yew şexsîyetê 
muhîmî; Hacî Qadirê Koyî ke hetê Celadet 
Bedirxanî ra sey Xanîyo dîyin name bîyo ser o 
binusê.

Hacî Qadîrê Koyî, Kurdîstanê Başûrî de, 
dewa Gorqeçe ke girêdayeya şaristanê Koysen-
ceqî ya de 1816-1817 (?) de maya xo ra bî.  Pîyê 
ey, Mela Ehmede Mela Salihe Mela Ehmede 
Gewre yo. Nameyê maya ey zî Fatê [erebkî: 
Fatima] ya. Koyî, bi xo na agahî şîrêka xo de 
wina dano:

    
Bawkim Ehmed bû nawî bîrim dê ,
Xelqî ladê bû, daykî min Fatê.

Pîyê mi Ehmed bî, yeno mi vîr
Dewije bîye, maya mi Fatê 

Mîyanê kurdan de Roşanê Qurbanî ra 
Roşanê Hacîyan zî vajîyeno. Hacî Qadirê Koyî 
neke seba ke şîyo hac, semedo ke nê roşanî 
de maya xo ra bîyo, keyeyê ey no name nayo 
pa. Xora yew şîîra ey ra zî dîyar beno ke o hîç 
nêşîyo hac. Hacî Qadîr hema ke hewt serreyî 
beno, pîye ey şono rehmet. Naye ra o û maya 
ey şonê Koysenceq û uca ca benê.  Maya ey, ey 
dana perwerdeyê dînî yê verênî ke sey “Kuttab” 
name beno. Rewşa keyeyê ey baş nîya û ê wex-
tan maya ey zî wefat kena. Naye ser o merdi-
manê ey yê nêdzîyan ra Mela Omer Kunbedî, ey 
gêno binê hîmayeya xo û dano wendene. Hacî 
Qadir, dima şino şaristanê Koyî û uca waneno. 
Dima ra zî sey mela Koy, Xoşnaw, Silêmanîye, 
Hewlêr û zafê şaristananê Kurdîstanî ra gêrêno, 
waneno û melayî keno.

Hacî Qadirê Koyî, 1864 de şino Îstanbul, 
uca 33 serrî ciwîyeno û 1897 de şono rehmet. 
Mezela ey semtê Uskudarî yê Îstanbulî de, Gora 
Karacaahmetî de ya. 

Edîbî û miletperwerîya Haci Qadirê 
Koyî  

Goreyê zafaneyê cigêrayoxan, Hacî Qadirî 
de peydabîyayîşê fikrê miletperwerîye netîceyê 
tesîrê hîrê faktoran o. Nê faktoran ra o verên 
Îstanbul o. Seke yeno zanayîş pozîsyonê Îstan-
bulî yê ê deman muhîm o. Çunke no şaristan 
eqalîyetê cîya-cîyayî ke binê bandorîya dewleta 
Osmanîyan de ciwîyenê, mucadelayanê înanê 
xoserîye de rolê merkezî kay keno û naye ra 
teber tede gelek rewşenbîr, zanaye û arîstokratê 
kurdî ciwîyenê. Faktoro dîyin,  keyeyê Bedirx-
anîyan o ke bi welatperwerîya xo nas beno, nê 
keyeyî het mendbîyayîşê ey o. Faktoro hîrêyin 
zî tesîrê Ehmedê Xanî yo. Haci Qadirê Koyî, 
gama ke keyeyê Bedîrxanîyan de maneno, arşîvê 
keyeyî de yew nusxaya Mem û Zîn vîneno û aye 
bi hawayo biîtîna waneno. Xusesen fikranê Eh-
medê Xanî ra hayîdarbîyayîşê ey şekilgirewtişê 
şexsîyetê ey yê edebî û fikrî ser o tesîro pîl keno.

Haci Qadirê Koyî bi xo kurdêkê soran o û 
ziwananê sey kurdkî, erebkî, fariskî û tirkî weş 
zaneno. Yewna çîyo muhîm o ka ganî merdim 
derheqê ey de vajo no yo ke Hacî Qadir wexto 
ke Kurdîstan de mendo şîranê xo bi goreyê 
terzê klasîkî nuştê. Ancîya yeno vînayîş ke Koyî 
hetanî ke nêşîyo Îstanbul welatperwerîya/kur-
deperwerîya kurdan ser o şîîrî nênuştê. Seke 
ma cor ra zî tayê behs kerd sedemê bingeyînî 

ke ey sewqê nuştişê şîîranê kurdperwerî kerdê 
Îstanbul, keyeyê Bedirxanîyan, Ehmedê Xanî û 
eserê ey Mem û Zîn o. 

Baş o ke merdim derheqê têkilîya Bedirx-
anîyan û Haci Qadirê Koyî de çend çîyanê 
muhîman îlawe bikero.  Ma verê zî behs kerd 
Koyî hetanî ke mireno Îstanbul de, leyê/hetê 
keyeyê Bedirxanîyan de maneno û domananê 
înan rê mamostatîye keno. Seke yeno zanayîş 
Bedirxanîyî kesê welatperwer ê û înan demêkê 
dergî de seba heq û huqûqê kurdan û azadîya 
Kurdîstanî mucadele kerd. Hetê welatperwerîye 
ra Haci Qadirê Koyî ser o tesîrê nê keyeyî zaf o. 

Qaso ke ma zanê yew dîwanê ey o 800 rîpelin 
estbîyo la Koyî problemanê ekonomîkan ver 
nêeşkayo ey çap bikero. No semed ra seba ke 
çap bikero o teslîmê Ebdurrezaq Bedirxanî 
kerdo. Feqet gama ke Ebdurrezaq Bedirxan 
yeno dardêkerdîş, merdimanê Îttîhad û Ter-
aqqîyî dest nanê heme eşyayanê ey ser. Mîyanê 
eşyayanê ey de no dîwan zî beno. [Herçiqas ras-
terast mewzûyê ma nêbo zî ma ganî îlawe bikê; 
zafê çimeyanê kurdan de derheqê Ebdurrezaq 
Bedirxanî de wina vajîyeno la no melumat 
qismen xelet o. Raşt o, Ebdurrezaq Bedirxan 
hetê merdimanê Îttîhad û Teraqqîyî ra kişîyayo 
la nêvejîyo mehkeme û nêameyo dardekerdiş. 
Tarîxnaso kurd Mehemed Malmîsanijî gama 
ke arşîvanê osmanîyan de cigêrayîşî kerdê, tayê 
delîlê ke na mesela ra eleqedar ê dîyê. Goreyê 
naye merdimanê Îttîhad û Terakkî, Ebrurrezaq 
Bedirxan dawetê Musûlî kerdo û o netîceyê yew 
dezgehî de bi çayo jehrin kişto.]

Keso yewin o ke şîîranê ey ra yew beş sey 
dîwançe neşr keno Ebdurrehman Seîd o. Seîd, 
no dîwançe bi nameyê Komele Şi’rî Hacî Qadirî 
Koyî 1925 de Bexdad de çap keno. Seîdî destpêke 
xebata xo de derheqê Koyî û şîîranê ey de 
melumatan dano, xususê corênî ra zî qal keno û 
wina dewam keno; “şîîrê ey hetê tirkan ra derhal 
ameyê veşnayîş û bi no hawa kurdî xezîneyêka 
winasî ya îlmî û kulturî ra mehrum mendê” 

Celadet Bedirxan zî gama ke hûmara 33. ya 
Hawarî de bineyê sernuşteyê “Klasîkên Me” 
(Klasîkê Ma) de derheqê Koyî û dîwanê ey de 

melumat dano, nînan nuseno: “Hacî Qadir 
Xanîyo dîyin o. Sey Xanîyî zerrîya ey zî seba 
derdanê şarê ey veşayêne. Şîîr û qesîdeyê ey 
derheqê şar û welatê ey de yê … [melumatê ke 
ma cor ra dayî înan ra behs keno]  Yew dîwanê 
Hacî yo pîl esto yan zî estbî. Mi no dîwan o ke 
teqrîben 800 rîpelin bî û bi destnuşteyêko barî 
nusîyaybî dî. Hacî, nê dîwanê xo ra di nusxayî 
nuştbîy. Herçiqas tirkan yew nusxa veşnaya zî, 
belkî nusxaya bîne meşte-bîrra bireso ma dest.”

Rojname û kovaranê kurdkî de cayê 
Hacî Qadirê Koyî

Wexto ke Hacî Qadirê Koyî Îstanbul de 
ciwîyayêne, kovar û rojnameyê kurdan ê ke 
tede şîîranê xo biweşano çin bîy. Kurdistan o ke 
rojnameyo tewr verên yê kurdkî yo, mergê ey ra 
yew serre dima 1898 de vejîno. Hûmara hîrêyine 
ya nê rojnameyî de hem mergê ey ra ameyo 
behskerdiş, hem zî yew qesîdeya ey weşanîyaya. 
Kovar û rojnameyê cîya-cîyayî ke mabênê ser-
ranê 1898 û 1925 de vejîyayê, înan de pêsero 19 
şîîrê ey weşanîyayê. (Nê kovar û rojnameyan ra 
çend nimûneyî: Kurdistan, Rojî Kurd, Jiyanewe, 
Hetawî Kurd, Jîn ûêb.) 

Babeta ma ya esasine tarîxê miletperwerîya 
kurdan nêbîye la ma bi wesîleyê nê nuşteyî yew 
sembolê muhîm yê fikrê kurdperwerîye ser o 
vindertî.  Sey zafê şaranê bînan fikrê miletper-
werîya kurdan zî qonaxê destpêkî de formê kul-
turî û edebî de dest pêkeno. Na mana de Xanî 
û Koyî di sembole kurdan ê.  Ancîya Ehmedê 
Xanî, Şêx Ubeydullahê Nehrî, Hacî Qadirê 
Koyî tayê şexsîyetî estê ke çarçewaya miletper-
werîya kurdan de zaf ehemmîyet îfade kenê. 
Semedê aye ra ma kurdî ganî derheqê înan de 
biwanê, fikir û mucadelayanê înan weş bizanê. 
Seke yew roşnvîrê ma zemanêk vato; “Zanaye 
mesul o.” Ganî zanaye û roşnvîrê ma, bitaybetî 
sîyasetmedarê ma fikrê miletperwerî ra dûrî 
nêkewê. La ewro manzaraya pêroyîye ya kurdan 
wina ya? Heyf ke ney! Oxro ke ma her wextî ra 
zêdeyêr ewro mecbur ê ke miletperwer bibê. Bê 
miletperwerî sewbîna metod yan zî feraset çin 
o ke ma rê bibo derman û rayîrê raxelisîyayîşê 

rastkênî akero. Ma hem bi nameyê xo hem zî 
nameyê şima ser o çilayanê verênan yê kurdper-
werîye; Ehmedê Xanî, Hacî Qaidirê Koyî, Şêx 
Ubeydullahî û Ebdurrezaq Bedirxanî bi hurmet 
yad kenê. Wa ruhê înan şa bo. Û cumleya pey-
êne ma heme mendeyan rê: “Bê roşnîya tarîxî 
cuye nêbena / bê ronîya dîrokê jîyan nabê”    

Yew Şîîra Hacî Qadirê Koyî 

Ta rêk nekewin qebîlî ekrad
Her wa debine xerabe abad

Heta ke mîyanê xo nêkerê weş qebîleyê kurdî 
Ê do hertim wina bi halo perîşan û veran 

bimanê

Enwaî milet di gewra ta çûk
Xemlîwe memalikî weku bûk

Qijan ra hetanî pîlan tewir bi tewir miletî
Sey veyvan xemilnaye yê welatê her yewî

Yekberg in û yekzuban û yekreng 
Bê xêybet û ‘eyb û bêdeng

Cilûbelgê înan yew, ziwanê înan yew, rengê 
înan yew o

Bê xiybet û qusur û bêveng ê ê

Dinya betranî dexon û dedeyn
Her çonî meramyan e dekeyn

Dinya bi hawayo rîgirewta wenê û danê
Waştişê înan çi bo ê ca anê

Her kurd in egerçî pakî merd in
Pamalî zemane iîslî gerd in

Herçiqas pak û comerd tena kurdî bibê zî 
Binê linganê zemanî de pelixîyayeyî mendê

Her manewe bênewa û mezlûm
Wek bûmî xerabezar meş’um 

Tim wina bêveng û mezlum mendê
Sey kundanê [puyo kor] xirban bêyom bîyê 

Ger ba’isî em depirsî kam e
Şertî le-ke bû hemû temam e

Eke ti bipersî sedemê ney çi yo?
Ti bipersî şerto ke seba her kesî lazim o

Ew şerte be kullî îttîfaq ê
Ger Mer’eş û Wan e ger Iraq e

Seba her kesî o şert no yo ke bikê îttîfaq
Ha Meraş û Wan bo ha zî Îraq

Sed şêx û mela û emîr û xanî   
Bo lezzetî ‘eyşî zindeganî

Bi seyan şêx û mela û xanê înan
Seba ke mîyanê zewq û lezzetî de emr biramê 

Lew lawe ewan be hîlesazî
Lem lawe eman be teqlebazî

Hetî ra hîlebazî kerdî înan 
Hetêk ra teqlabazî bi ma day kerdene.

Quryan be hemû wilatewe da
Ta mulk û re’iyye pakî fêwta

Vîyarnay heme welatî qirkerdişî ra
Heta ke welat û hemwelatî tam wedarîyay 

mîyan ra

Yekyan emey to dekey neyankird
Xemyan nêbû “kurd” eger hemû mird

Înan nêkerd çîyo ke ti nika kenî
Heme kurdî bimirê, xemê înan nêbî 

Çimeyê ke ci ra ame îstîfade kerdene nê yê:

Yıldırım, Kadri, İkinci Xanî Hacî Qadirê Koyî, 
Avesta Yayınları, İstanbul, 2016

Arî, Arjen; “Hacî Qadirê Koyî”, Azadîya Welat, 
Hejmar: 1372, Îstanbul, 28 Çile 2011, r. 10    

PÊŞAR BEXTEWER
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Van rojan, salvegera wê komkujiya hovane ye ku li 
kolanên Amûdê berî çar salan rûdabû. Yek ji qurbanên wê 
komkujiyê Seedê piçûk, neviyê xalê min mela Seededdîn 
e. Piştî şehîdbûna wî bi du rojan min telefonî xalê xwe kir. 
Hêrsa şoreşekê û xemgîniya welatekî talanbûyî di dengê 
wî de bû.  Pirsa xwe her dubare dikir: Ev zebanî ji kû ha-
tine? Ev segên har î bi nava Amûdê ketine ji ku derketin?

Kurê wî jî, bavê Seed bi kela girî re, ji min re got: 
Binivîsîne Jan. Binivîsîne. Soz bide min ku tu yê behsa van 
ciwanan bikî. Min soz dayê û min roman nivîsî: Xwîna li 
ser Minareyê.

Ji bo ji bîr nebe: Eliyê Rindê ku 64 salî bû ji ser minar-
eyê de ew hingaftin û di cih de sar kirin. Şêxmûs Hesen 
şêst salî û bavê neh zarokan bû di kolanê de kuştin. Aras 
Benko ku navê wî ê rastîn Aram e li ser banê avahiya 
Partiya Yekîtî hingaftin û rabû laşê wî ji jor de avêtin 
erdê. Berzanî Qirno bîst û yek salî bû, alîkariya birînda-
ran dikir, lê ew bi xwe birîndar ket, birin Nisêbînê lê li 
wir jiyan ji dest da. Seed Seyda yê hivdeh salî sala dawî a 
lîseyê dixwend, êvarî ji kursa matematîkê dihat. Bi guleya 
doçkayê kuştin. Nadir Xello pazde salî bû.

Van bûyeran hindik mabû bîranînan vemirînin. Hindik 
mabû em ji bîr bikin ku berî xwînê serdemek hebû erê em 
têde ne azad bûn lê em „sitirî“ bûn. Ji wan bîranînan ku 
her sal bi roja komkujiyê re 27.06.2013 têne bîra min, za-
rotiya min î ku min beşek jê her havîn li bajarokê Amûdê 
dibûrandin

Meha tebaxê mehek zêde germ bû li Kobaniyê. Ji bilî 
havînê û wê meha kambax jî fersenda me nebû ku em 
herin Amûdê, bajarê ku kalkê min şêx Salihê Kurimî 
jê koçî Kobaniyê kiribû û bûbû xelîfeyê Şêx Ehmedê 
Xeznewî.

Havîn jî bêyî çûna Amûdê nedibû. Çûn jî di salên 
heftêyî de  û heta destpêka heştê yî, bi trênê bû. Trêna ku 
me jê re digot Tomatrîs. 

Ew trên ji bo kurdên bajarên li ser sînor nîmetek mezin 
bû. Mixabin bi derbeya Eylûlê re ji holê rabû û çûna 
Amûdê gelekî dûdirêjî hev bû.

Ez û bavê xwe û dêya xwe ne. Bavê min bi şaşika xwe 
ya spî û cubbeyê dirêj li pêşiya me ye. Diya min li pey wî 
xurt bi ebaya xwe girtiye û di bin berçavka reş re li gavên 
bavê min î lezok dinêre. Min jî bi ebaya wê a reş girtiye û 
ez bêdeng û kêfxweş dimeşim.

Xalanên min, xaltîka min hemî li Amûdê bûn. Malên 
hemûyan li ber mizgefa mezin bûn. Mizgefta kalkê min 
Mele Ebdulletîfê Omerkî wanî ku xelkê jê re digot camiya 
şafiîyan.

Rêwîtiya trêna me çar saetan dirêj dike. Ez di pence-
reyê re li zadên genimê ku hatine çinîn dinêrim. Çewalên 
li kêlekên rêyan. Pirêzeyên şewitî. Têlên telefonê bi 
sedan şalûl û çûk li ser veniştî ne. Ji dûr ve gundên mîna 
morîkên tizbiyekî qetiyayî xuya dikin. Rewreka havînê 
ku mîna golên avê dixuyîn zêde bala min dikişînin. Ez 
bêdeng im. Birçî me. Hêdî hêdî em nêzîkî Qamişlo dibin. 
Li stasyona wî bajarî peya dibin û ji wir bi otobusekê berê 
xwe didin Amûdê.

Em berê xwe didin mala xalê min î ku li şûna kalkê min 
bûye mela û xetîbê mizgefta mezin.

Xalê min mela Seededdîn, mirovekî rewşenbîr, zana, 
kenşêrîn û peyvxweş e. Gelekî dişibihe diya min. Heta 
dengê wan jî yek e. Ez pirr jê hez dikim. Ez di dilê xwe de 
dibêjim: Xwezî bavê min jî wek wî ba.

Bavê min zû hêrs dibû, bi me de pirr dixeyidî, lîstika 
zêde li me qedexe dikir. Xalê min ne weha ye, ew bi me 
re dikene, henekan dike. Kesekî zêde tolerant e. Xelkên 
Amûdê hemû jê hez dikin. Rojên înan cih li camiyê 
namîne, tên li xutbeyên wî guhdarî dikin.

Tiştekî ku bala min di wê zarotiyê de dikişîne, ew e 
ku kitêbên xalê min naşibihin kitêbên bavê min. Ez di 
refikên caman re li wan temaşe dikim: Kitêbên ku vê 
serdema me hatine nivîsîn in. Kitêbên zanayên misilman 
ên ku xwestin bi xebata renesansê rabin  mîna Cemaled-
dîn Efxanî, Mihemmed Ebdo, Ebdurrehman Elkewakibi 
û hwd. Ez di nav wan de kitêbên derbarî marksîzmê jî 
dibînim. Hin kitêbên ku behsa şoreşa Kûbayê dikin, behsa 
Vietnamê û û û... ez li ber wê cîhana ciwan î ji kaxezan 
ecêb dimînim. Disekinim û li wan dinêrim. Di xeyalê xwe 
de bi kitêbên bavê xwe re didim ber hev. 

Kitêbên bavê min ji sedî nodê wan fiqha îslamî ne. 
Hemû jî kitêbên zêde kevnare ne, hin kitêbên tefsîrê û 
hedîsê jî hene. Lê yek kitêb ji van ên xalê min li ba wî 
peyda nabin.

Di niqaşên ku xalê min beşdarî wan dibû de jî axaftinên 
wî nîşana ilmekî pirr bûn. Ewî behsa Mao Tse Tung û 
Stalîn û şerê cîhanê yê duyem dikir. Analîzên xwe derbarî 
bûyêran dida û ne dûrî siyasetê bû. Lê bavê min! Hîç qala 
siyasetê nedikir. Jê dûr bû û dixwest em jî jê dûr bin.

Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê ya Îtalya û Vatîkanê Rêzan Salih 
di derheqê referandûma serxwebûnê 
û têkiliyên Îtalya-Kurdistanê de ji 
Heftenameya Basê re diyar kir ku Îtalya 
jî, Vatîkan jî, Papa jî dostên Kurdan e. 
Salih dibêje, Îtalya û Vatîkan li hember 
serxwebûna Kurdistanê dernakevin û 
wisa didomîne: “Îtalya di heman demê 
de dibêje ku em ji îrade û biryara gelê 
Kurdistanê re rêzdar in û em ê piştgirî 
bidin biryara destnîşankirina dahatûya 
gelê Kurd.”

Nûnertiya Kurdistanê li Îtalyayê 
kengî hat vekirin. Li vî welatî we di 
derheqê Kurdan de çi xebat kirine?

Biryara nûnertiya me ya Îtalyayê 
di sala 2009an de hat dayîn û di sala 
2010an de bi beşdariya Serokê Kurdis-
tanê Mesûd Barzanî û çend Nûneran 
Hikûmetê li Romayê hat vekirin. Piştî 
vekirina nûnertiyê xebatên me dest pê 
kirin. Min li Îtalyayê ji sala 2004an ve 
xebatên dîplomatîk dikirin. Dîsa wê 
salê birêz Barzanî piştî hilweşandina 
rejîma BAASê hatibû Îtalyayê û me he-
vdîtinên wî amade kirin. Ew hevdîtin 
tenê ne berpirsyarên Îtalyayê re bûn, 
herwiha li Vatîkanê ligel Papa jî civi-
yan. Ew hevdîtin pir girîng bû. Ji ber 
ku Papa weke serokê dewleteke mezin 
pêşwazî li Barzanî kir. Hevdîtinên Papa 
ligel serokên dewletan 20 deqîqe did-
omin lê ligel Mesûd Barzanî 45 deqîqe 
civiya û civîn dîrokî bû. Rejima BAASê 
nû hilweşiyabû û diviyabû Kurdan 
doza xwe ya mafdar zaftir bida nasîn li 
raya navnetewî. 

Têkiliyên me ligel berpirsyarên 
Îtalyayî pir baş in û niha Îtalya dostê 
herî baş yê Kurdan e. Îtalya di koalîsyo-
na azadkirina Iraqê de cih gitibû û me 
di wê demê de heyetek ji parlementoya 
Îtalyayê bo birina Kurdistanê qanih 
kiribû. Di heyeta Îtalyayî ku hatibû 
Kurdistanê de Nûneran hemû partiyên 
ku wê demê di parlementoya Îtalyayê 
de xwedî kursî ne hebûn. 

Hûn bi berpirsyarên Îtalyayî re 
li ser referandûm û serxwebûna 
Kurdistanê axivîn?

Bi salan e ez li Îtalyayê dijîm û niha jî 
Nûnera Hikûmeta Kurdistanê me. Ber-
pirsyarên Îtalyayî pirsa Kurdî dizanin. 
Niha hebûna nûnertiya me li Îtlayayê 

pir girîng e. Li Îtalyayê ligel parlem-
ento, wezareta derve, çend wezaretên 
din, partiyên sîyasî û siyasetmedaran re 
têkiliyên me hene. Dema em serlêdana 
van dikin piştgiriya referandûm û 
serxwebûnê  dikin. Dibêjin xwerêvebir-
ina we ji aliyê we ve pir girîng e. Lê belê 
daxwazek ji Hikûmeta Herêma Kurd-
istanê rasterast biçin ligel berpirsyarên 
serokwezîr û hikûmeta Îtalyayê re 
hevdîtinan pêk bînin nehatiye. Lê min 
di civînên ligel berpirsyarên Hikûmeta 
Îtalyayî de di derheqê referandûm û 
serxwebûnê de axaftin kirine. Li gor 
wan divê ji biryar û îradeya gel re her 
kesek rêzdar be. Dibêjin eger biryara 
gel ‘Erê’ be ev piştgoh neyê kirin. Piştî 
referandûm û îlankirina serxwebûnê jî 
dê Îtalya dostê Kurdan be. Îtalya di her 
fersendî de radigihîne ku dê ji biryara 
xwerêvebirina gelê Kurd re rêzdar be. 

Nêrîna Vatîkanê di derheqê pirsa 
Kurdî û serxwebûna Kurdistanê de 
çi ye?

Vatîkan dewleteke li ser bingeha ol 
û aştîhezê hatiye avakirin e. Beşdarî ti 
şerî nabin, tevlî xebatên aşitiyê dibin. 
Bo şerê DAIŞê ji hemû cîhanê daxwa-
za alîkariya Kurdan kirin. Ji ber vê jî 
şerê ku Kurd dikin ne tenê li hember 
terorê ye, li hember tehdîda ewlekariya 
cîhanê jî têdikoşin. Doza Kurdan li 
Vatîkanê dozeke pir qedirbilnd e. Li 
Vatîkanê hemû berpirsyar di serî de jî 
Papa dostê Kurdan e. Gelek qedir didin 
Kurdan. Di hemû ziyaretên me de bi 
rêzdarî pêşwaziya me dikin. Me ji wan 

re got ku dewleta ku em ê ava bikin dê 
li ser bingeha aşitî û pêkvejiyanê bê 
avakirin. Ew jî di vê mijarê de piştgirî 
didin me. Em ji berpirsyarên Vatîkanê 
re her dem dibêjin Kurdistan ji gelek 
netewan, olan, mezheban pêk tê û em 
tev bi cudahiyên xwe pêkve dijîn. Ev 
pêkvejiyan niha li Rojhilata Navîn ber 
bi tunebûnê ve diçe. Hev qebûl nakin. 
Li Kurdistanê aşitiya di navbera cuda-
hiyan de baştir e. Pêkvejiyan ji çanda 
Kurdî tê. Em jî daxwaza domandina vê 
çandê dikin. Lê bo bi azadî bijîn jî divê 
dewleta serbixwe ya Kurdistanê hebe. 
Serxwebûn nayê wateya dûrxistina 
kesekî.

Hikûmeta Îtalyayê rola Pêşmerge 
çawa dinirxîne?

Rola Pêşmerge pir bi qedir dibînin. 

Li gor lêkolînekê li seranserê cîhanê 

peyva herî hatiye bikaranîn Pêşmerge 
ye. Pêşmerge ji aliyê hemwelatiyan, 
hikûmet û siyasetmedaran ve pir 
bi qîmet e. Bi taybetî jî dizanin ku 
Pêşmerge li hember terorîstên DAIŞê 
destan nivîsandiye. Carekî Wezîrê 
Bergirî yê Îtalyayê bi serbilindî gotibû 
‘Ez jî Pêşmerge me’. Dema di derheqê 
Pêşmerge de diaxivin dibêjin ‘Dostên 
me, Birayên me’. Niha jî li gor rêkeftina 
di navbera Wezareta Bergirî ya Îtalyayê 
û Wezareta Pêşmerge de Pêşmergeyên 
birîndar dê li Îtalyayê bên dermankirin. 
Hikûmeta Îtalyayê dê bi vî awayî alîkar 
bibe. 

Alîkariyên leşkerî yên Îtalyayê bo 
Kurdistanê di çi rewşê de ne?

Heta niha Îtalya bo Pêşmerge di warê 
leşkerî de alîkariyên baş kirine. Lê tu 
carî alîkariyên Îtalya û welatên din nag-
ihijîn berdêla bo azadî û serxwebûnê 
yên Pêşmerge. Hin Pêşmerge bo per-
werdehiyê çûne Îtalyayê. Pişt re Îtalya 
li Kurdistanê baregeheke leşkerî ava 
kir, li vê baregehê pîsborên leşkerî yên 
Îtalyayî perwerdehiyê didin Pêşmerge. 
Dewletên din jî alîkariyên leşkerî dane 
Pêşmerge. Lê belê alîkariyên ji welatan 
bo pêşmerge tu carî têra Pêşmerge 
nekirine.

Di pêkanîna referandûmê de bo 
welatiyên Kurd ên li Îtalyayê deng 
bidin we daxwaza danîna sindoqan 
li Îtalyayê kiriye?

Belê, me daxwaz li berpirsyaran kir. 
Ji ber ku bo dengdayînê gelek kes dê 
nikaribe biçe Kurdistanê. Li Îtalyayê 
gelek Kurd dijîn. Di roja referandûmê 
de îhtîmal e ku ligel siyasetmedarên 
Kurd yên Îtalyayî jî li ser sindoqan bin. 
Di parlementoya Îtalyayê de parle-
mentoya kontrolê heye. Dibe ku em 
daxwazê ji vê parlementoyê jî bikin 
da ku di pêkanîna referandûmê de 
alikariyê bidin. Piştî referandûmê dibe 
ku em wan şahit bidin nîşandan ku 
referandûm bi awayekî serkeftî pêk 
hatiye.

Pevçûnên Oset û Gurciyan
Pevçûnen di navbera Gurcî û Osetan 

de digihîje sala 1989an. Serokdewletê 
yekem yê Gurciyan Zviad Gamsahurdia 
jî li hember van pevçûnan tedbîr stan-
dibû. Sovyeta Mezin a Gurcistanê di 
Adar û Hezîrana 1990î de çend biryar 
standin û destûra bingehîn ku xweseri-
ya Osetyayê nas dikir ji holê rakir. 

Osetyaya Başûr di 20ê Îlona 1990î 
de ragihand ku navê statûya wan ne 
Herêma Xweser a Osetyaya Başûr lê 
Komara Sowyet a Osetyaya Başûr a 
Demokratîk e. Li Osetyaya Başûr ev 
dîrok hê jî weke roja serxwebûnê tê 
pîroz kirin. Di 9ê Berfanbara 1990î de 
hilbijartin pêk hatin. Piştî guhertina 
nav û pêkanîna hilbijartinan polîsên 
Gurciyan di 5-6 Çileya 1991an de ketin 
Tshinvalî paytexta Osetyaya Başûr. 
Pevçûnên di navbera her du aliyan de 
tund bûn. Osetyaya Başûr di 11ê Çileya 
1992an de bo referandûma serxwebûnê 
çû ser sindoqan. Di referandûmê gel 
ji sedî 98 got ‘Erê’ û Osetyaya Başûr a 
Sowyet a Bilind 29ê Gulana 1992an de 
daxûyaniya serxwebûnê deklare kir.

Her wiha daxwaza Osetyaya Başûr a 
herî mezin tevlîbûna Rusyayê bû. Ji ber 
vê yekê jî Rusya tevlî vî şerî bû û êrîşî 
Gurciyan kir. Di 24ê Hezîrana 1992an 
de Rusya, Gurcistan, Osetyaya Başûr 
û Osetyaya Bakur li Soçiyê civiyan û 
peyman îmze kirin. Pevçûn demekê 

rawestiyan.
Her du alî di navbera salên 1995-

2004an de lêgerîna lihevkirinên siyasî 
domandin. Di van dîrokan de pe-
vçûnên biçûk derketibin jî li Osetyaya 
Başûr hilbijartinên parlementoyê û 
referandûm pêk hat.

Di sala 2006an de Osetyaya Başûr 
careke din referandûma serxwebûnê 
pêk anî û gel ji sedî 99,8 ji serxwebûnê 
re got ‘Erê’. Piştî ku Kosovayê di 17ê 
Sibata 2008an de serxwebûna xwe îlan 
kir, tesîrê li Osetyaya Başûr jî kir. Parle-
mentoya Osetyaya Başûr, bo naskirina 
serxwebûnê di 3ê Adara 2008an de 
bang li Federasyona Rusya, BDT, NY û 
YE yê kir.

Ev rewş bû sedema pevçûnên 
2008an. Yekîneyên Gurciyan di 8ê Te-
baxa 2008an de êrîş birin ser Osetyaya 
Başûr. Daxilbûna Rusyayê, bû sedema 
derketina şer û tansiyona pevçûnan 
gelekî zêde bû. Bi navbeynkariya Sero-
kê Demsalê û Serokkomarê Fransayê 

Nicolay Sarkozy peymana lihevhatinê 
pêk hat û pevçûn rawestiyan. 

Yekîtiya Ewropa(YE) Konseya 
Ewropa (KE) NATO û gelek welatên 
endamên NY, serxwebûna Osetyaya 
Başûr nas nakin.  Îlankirina serx-
webûnê ji aliyê Osetyaya Başûr, ji aliyê 
saziyên weke NATO û AGÎT di bloga 
Rojava de ne hat şermezarkirin û weke 
“Êrîş birina ser yekîtiya Gucistanê” hat 
nîrxand.

Li aliyê din Rusya, Venezuella, 
Nikaragua, Nauru û Tuvalu di şerê di 
navbera Gurcistan û Osetyaya Başûr 
de, Osetyaya Başûr weke dewleteke 
serbixwe nas kirin. 

Rusya bi Osetyaya Başûr re ‘Pey-
mana îttîfakê’ îmze kir

Rusya ku Osetyaya Başûr weke dew-
leteke serbixwe nas dike, bi vê herêmê 
re rasterast peymanan îmze dike.  Di 
Adara 2015an de li Moskovayê her du 
aliyan “Peymana yekbûyîn û îttîfakê” 

îmze kirin. Peymana ku ji aliyê Serokê 
Dewleta Rusyayê Vladimir Putin û 
Serokê Osetyaya Başûr Leonid Tibilov 
hatiye îmzekirin, bergiriya hevpar û 
herêma ewlekariyê pêşniyar dike. Li gor 
rêkeftinê Rusya dê hidûdê Osetayaya 
Başûr jî biparêze. Gurcistan û NATO 
wê demê bertek li hember vê rêkeftinê 
nîşan dabûn. 

Referandûm 
Osetyaya Başûr di 9ê Nîsana 2017an 

de bo hilbijartina serokê dewletê û 
guhertina navê dewletê bo ‘Alanya’ çû 
referandûmê. Li gor encamên hilbi-
jartinan Serokê Parlementoyê Anatoli 
Bibilov ji dengan sedî 57,98 stand. Di 
dengdayîna bo guhertina navê Os-
etyaya Başûr bi Alanya de jî dengdayan 
ji sedî 78 got ‘Erê’, ji sedî 20 jî gotin ‘Na’.  
Gurcistan, DYA, YE û NATOyê li hem-
ber hilbijartinan bertekên tund nîşanî 
Osetyaya Başûr dan.

Taybetmendiya Komara Osetyaya 
Başûr 

Komara Osetyaya Başûr (Respublika 
Hussar İriston)  bi fermî di nav sînorên 
Gurcistanê de herêmeke xweser e. 
Erdnîgariya wê 3.900 km çargoşe ye. 
Di nav Kafkasan de xwedî nifûsa herî 
kêm e. Li gor daneyên 1993an hejmara 
şêniyan 70 hezar bû. Paytexta wê 
Tshinvalî ye. 

Nifûsa vê dewleta defacto sedî 68 
Oset û yên din jî Rus, Gurcu, Ermenî 
û Cihû ne. Zimanê fermî Osetî, Gurcî 
û Rusî ye. Zaftirîn hejmara nifûsê ji 
Kirîstiyanên Ortodoks pêk tê. Pergala 
serokatiya dewletê heye.

Osetyaya Başûr
Di dema Sowyeta Sosyalîst de Osetyaya Başûr û Osetyaya 

Bakur bi du statûyên cuda dihatin rêvebirin. Osetyaya Bakur 
pêşî di nav Federasyona Rusyayê de herêmeke xweser 
bû. Lê di sala 1936an de gêhişt statûya ‘Komara Xweser’. 
Osetyaya Başûr jî di nav Komara Xweser a Gurcistanê de, bû 
xwedî statûya ‘Herêma Xweser’. Di vê proseyê de, di navbera 
Osetyaya Başûr û Gurcistanê de gelek şer derketin. Osetyaya 
ku doza serxwebûnê dike di sala 1992an de bo referandûma 
serxwebûnê çû ser sindoqan. Referandûma serxwebûnê 
çend salan carekê dubare bibe jî YE, NY û NATO serxwebûna 
Osetyaya Başûr nas nake.
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Nûnera Kurdistanê ya Îtalya û Vatîkanê Rêzan Salih:

“Îtalya jî, Vatîkan jî, Papa 
jî dostên Kurdan e”

“Doza Kurdan li Vatîkanê 
dozeke qedirbilind e. Hemû 
berpirsyarên Vatîkanê, bi 
taybetî jî Papa dostê Kurdan 
e. Pir qedir dide Kurdan.”
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Di navbera dabeşbûn û serxwebûnê de; Osetyeya Başûr

DERYA KILIÇ



D
i  1977an de rojekê serê sibehê, 
li bajarokekî li Çînê, lawikek, 
banknotekî 5 yûan di berîkê 
de, bi lezbaz dida berev kitêbx-

aneya bajêr. Destê xwe ê rastê hişka 
xistibû berîka xwe ji bo ku pereyê wî 
jê nekeve û li ber bayê vê lezê gewdeya 
wî bi ser hêla çepê de diçiviya.Wê rojê 
cara yekem kitêbên nû dihatin dikana bi 
navê Kitêbfiroşê Çîna Nû. Heta wê rojê ji 
bilî kitêbên Mao, Marks, Engels, Lenîn, 
kitêbên îdeolojîk, ti kitêbek nedîtibû. Di 
van kitêban de jî, kêfa xwe bi zorê bi hin 
detayên piçûk ên di jêrenotên di Ber-
hemên Giştî ên Mao Zedong, serokê gel 
û welat, de anîbû. Mao di 1949an de Çîn 
anîbû ser xeta komunîzmê û di 1966an de 
pêleke gurr û tund li welat dabû destpêki-
rin: Şoreşa Çandî. Li ser navê jiyaneke nû, 
mirovê nû û doktrînên dî ên îdeolojîk ne 
tenê hemû tiştên ji jiyana kevn hatibûn 
rakirin, qedexekirin, pûçkirin, zana û 
rewşenbîr hatibûn hepiskirin, sirgûnki-
rin, şandin bo kampên xebatê ên zor û 
zehmet; her wiha astengîyeke mezin li 
ber tiştên ji derve jî hatibû derxistin. Erê 
kitêbên nivîskarên wek Tolstoy û Dosto-
yevskî qedexe bûn, lê heta bi berhemên 
dîtir ên realîzma sosyalîst a Sovyetan jî 
ne serbest bûn, evana jî wek “giyayên 
zirarmend” dihatin dîtin û diviya biha-
tana heşifandin. Li jîngeheke ku tenê 
bi navê serok Mao û berhemên wî yên 
giştî dest pê dikir û bi navê serok Mao û 
berhemên wî yên giştî diqediya de, çavê 
mirovan li hin reng û germahîyên jiyanê 
bûn ku di van metnên hişk ên îdeolojîk 
de –ji bilî hin bûyerên di jêrenotan de 
dihatin qalkirin –qet peyda nedibûn. Lê 
mirov di halên herî dijwar de jî naseki-
nin û hewl didin çareyan ji hin derdan 
re peyda bikin. Di wê heyamê de carina 
kitêbeke qaçax bi destnivîsekê bi dizî ji 
destekî diket ê dî. Evî lawikî jî rojekê, ji 
bextê wî yê çê re, destnivîseke La dame 
aux cámeliasa A. Dumas bi dest ketibû. 
Ew jî versiyoneke kurt a berhema orjînal 
bû.Evê destnivîsa ku berga wê ji qestî bi 
wêneyê Serokê Zana Hua Guofeng hatibû 
pêçandin, qewlû mohleta wê tenê rojek 
bû, dotira rojê diviya li xwediyê wê bihata 
vegerandin. Ew û hevalê xwe wê rojê, 
dilê wan bi gupegup ketibûn ser wêçîro-
ka evînê,xezîneya xeternak a ku peyda 
kiribû; rabûbûn wê ji serî de ji xwe re 
binivîsin da ku piştre wan karibûya ji xwe 
re bi bêhna fireh û çendbare bixwînin.  
Wê şevê herdu ketibûn berê, di ber hev 
de behdilîbûn û heta spêdeyê ew kitêb ji 
nû ve li defterekê nivîsîbûn. Roja dî gava 
destnivîsa ewil a bi dizî vegerandibûn 
xwediyê wê, wî dest pê kiribû çapa xwe ya 
La dame aux cámeliasê bixwîne. Dîtina 
ku dîtibû, nikaribû beşên ku hevalê wî 
nivîsîbûn bixwîne, ji ber ku destnivîsa 
wî pir xerab bû. Çaxa bûbû dora hevalê 
wî, vêca jî hevalê wî nikaribû beşên ku 
wî nivîsîbûn bixwîne. Wê şevê, destên 
wan ên ku ji ber vî karê nepen û xeternak 

heta sibehê pûç û bêmefer bûbûn pey 
der pey qerekterên nefahmbar ên bê ser 
û ber li ser rûpelên defterê xêz kiribûn 
û vêga herduyan jî nikaribû nivîsên xwe 
bixwînin.

Piştî wan rojên giran êdî rojeke dî li 
asoyê xuya bûbû. Serokê Gel Mao miribû 
û hêvî û rastîya ku dê karibûya ji dêvla 
kitêbên ziwa ên propagandayê kitêbinî 
dî bixwîne wek agirekî bi nav sînga wî 
ketibû û heta bigihêje wî kitêbfiroşî bê 
sekn û mefer baz dida. Deh salên temenê 
wî yê piçûk di serdema Şoreşa Çandî 
de derbas bûbû û piştî ku Mao miribû, 
1976, wî zemanê reş û tarî êdî bi dawî 
dihat. Kitêbên Tolstoy, Balzac û Dickens 
hatibûn bajarê wan! Diviya zû bigihaşta 
wir û berî ku biqedin yek bikiriya. Gava 
dawiya dawî gihaşt ber kitêbfiroş çokên 
wî şikestin. Nêzîka sê sed mirovî li wir 
civiyabûn û ketibûn dorê. Hin jê nîvê 
şevê hatibûn, kursî û mînderên xwe li 
wir danîbûn û li ber dikanê ketibûn dorê. 
Êdî tenê hêvîyek mabû ji bo ên ku dereng 
hatibûn: gelo dê çend kûpon belav 
bikirana? Ên ku digot sed, ên ku digot 
du sed, ên ku digot sê sed û heta têra 
her kesî bike… Lê dikan saet di heftan 
de vebû û hat ragihandin ku dê tenê 50 
kûpon bên belav kirin. Bi hêvîyaku hema 
qet nebe karibûna destê xwe bi kitêbên 
Anna Karenina, La Père Goriotû David 
Copperfieldbikin, kesên ku dor nehatibû 
wan ji wir veneqetiyan û li dora ên ku 
kitêb wergirtin civiyan. Yekî ku di dorê de 
di rêza 51emîn de bû, ji wê rojê pê ve çû 
kû derê bi kerb û qehreke mezin qal kir 
ku eger wê şevê destek kêm bilîsta bi he-
valênxwe re û zûtir rabûbûya ji ser lîstika 
kaxezan, ew ê jî bûbûya xwediyê kitêbekê 
ji wana.Çîna ku ji birçînan, ji xelayan, ji 
şerên navxweyî ên îdeolojîk westiyabû 
erê qaweta wê negihaştibû ku mejiyên 
birçiyê tiştên “dîtir” hemûyan têr bike, lê 
qet nebe qulek vekiribû di dîwarê xwe yê 
berê ê stûr û bilind de.

Nivîskarî xweş pîşe ye
Navê wî lawikê ku wê rojê kitêbek bi 

dest nexist Yu Hua ye. Dema li lîseyê dix-
wend dewletê ew ji bo diktoriya diranan 
guncan dît û piştî perwerdehiyeke sivik a 
salekê ew xist ber vî karî. Yu Hua demadi 
pencereya miayenexaneya xwe re li hin 
mirovên ku ji xwe re betal li ser cad-
eyêdigeriyan dinerî, xweziya xwe bi wan 
dianî. Bêyî ku ew bi xwe hilbijêre û ti 
perwerdehiyeke cidî li serê wergire ketibû 
vî karî û êdî jê acizbûbû. Lê wan mirovên 
ku ji avahiya mezin a Çandê derdiketin 

pirr bêxem, bi kêf dixuyan jê re. Pirsî ku 
gelo çawa karibû ew jî bibûya endame-
kî wê dezgeyê û hîn bû ku diviya tiştin 
binivîsiya û eger nivîsên wî ji alî dezgeyên 
çandî ên dewletê vê heja bihatana dîtin 
dibû ku pîşeya nivîskariyê wergirta û 
têketaya wir. Serpêhatiya wî ya nivîsînê 
bi vî rengî dest pê kir û piştî gelek salan 
navê wî ket nav wan nivîskarên ku di 
biçûkaniya xwe de nikaribû kitêbeke wan 
bi dest bixe. Kitêbên ku wî nivîsîn hatin 
wergerandin bo derdora bîst zimanî û 
bi serbestî û azayiyeke ku li welatê xwe 
bi dest nexistin geriyan. Îroro wek yek 
ji nivîskarên herî girîng ên Çînê ên di vî 

deh salên dawî de tê qebûlkirin. Îsal digel 
wî beşdarê Festîvala Edebiyatê a Mak-
aoyê bûm lê tenê roja ku ez ê vegeriyama 
bi wî û hatina wî hesiyam. Roja ku ez ê 
vegeriyama bo bîstikekê çûm avahiya ku 
panelên festîvalê lê dihatin lidarxistin û 
berî ku vegerim min xwest çav li kitêban 
bigerînim. Kitêbeke bi navê China in Ten 
Words, bi bergekî zer ê tevî qerekterên 
sor û şîn ên li ser vî zemînî, pirr bala min 
kişand û min got ji bo tiştekî li ser Çînê 
bixwînim ji vê baştir tine. Yeke ku dît 
min ew kitêb kirrî, gava ez ê derketama, 
di pişt min re wiha bang kir: “Te kitêba 
ku her kesî distand kirrî.” Dû re gava min 
kitêb xwend, min fahm kir ku çima her 
kesî ew tercîh dikir: jiyan û serhatiyên ku 
mirov bawer nedikir ti temen têra wan 
bike bi deh peyvan salix dida û careke dî 
hêza gotinê a windayî teslîmî gotinê dikir. 

Partî-Dewlet û ronahiya Serok
Yu Huadi 57 salên temenê xwe de hê 

carekê pisûleyeke dengan a hilbijartinan 
nedîtiye.Komara Gel a Çînê ji 1949an de 
tenê ji aliyê Partiya Komunîst a Çînêve 
tê birêvebirin. Kitêba Yu Hua Bi Deh 
Peyvan Çînjiyana li vê partî-dewleta 
mezin a cîhanê, serhatî û çîrokên wê ên 
nebawerbar, li dora deh peyvan û tiştên 
ku ew di bîr tînin vedibêje.Ji serdemên 
Pêngava Mezin, Şoreşa Çandî, ên ku yek 
ji alî aborî û a dî ji alî kulturî de welat 
xistin nav seferberî, keftûleft û tarûmari-
yeke mezin, heta bi pêlên dawî ên piya-
seya serbest û destûra teşebbusên arizî 

(taybet), geşedanên boş ên bazirganî û 
aborîên dîsa di bin navê komunîzmê de, 
ev kitêb hal û meseleya Çînê a vî heftê 
salê dawî radixe ber çavan.

Ji deh peyvên kitêbê yek jê seroke û 
beşa li ser vê peyvê dîrokçeyeke balkêş 
a Çînê ye. Zarotiya Yu Hua hema bêje di 
bin siya vê peyvê de derbas dibe. Ne tenê 
zarotiya wî, jiyana heşt sed milyon insanî. 
Serok Mao gotibû “serhildan heq e” û her 
kes li hember her kesî, bi dirûşmeyên 
“Bijî Serok Mao” radibû. Her carê komek 
li bajarekî radibû, navek li xwe dikir û 
rayedarên bajêr bi tiştekî sûcdar dikir û 
bi ser wan digirt û selahiyet ji destê wan 
digirt, heta ku komeke dî, dîsa bi heman 
angaştan û heman tohmetbarkirinan 
koma dî berteref dikir. Di salên Şoreşa 
Çandî de (1966-1976), dema ku kulta 
serokatîyê yekcar pencên xwe li ser welat 
xurt kiribû, bêîtibarkirin û înfazkirinên 
takekesî jî gurr bûbûn û “bi ronahî û 
rênîşanderîya serok û li ser xeta wî ya 
neşaşbar” her roj li her war û bajarî nav 
û nûçik bi yekî dihat xistin û posterên wî 
li kûçe û kolanên bajêr dihatin daliqa-
ndin. Di van posteran de ew kes ileh bi 
tawanên wek “xayîntî, peyatî yan koletiya 
kapîtalîzmê, pûçker û lawazkerê şoreşê, 
meyildariya tiştên bûrjûwayên piçûk û 
hwd” dihat riswakirin, piştre ew kes neçar 
dihat hiştin ku wî posterê tawanbariyan 
bi ber xwe ve dake û bi vî awayî di nav 
xelkê de bigere heta ku têra xwe sivikayî 
pê dihat kirin yan lêxistin. Rojekê, tişta 
ku ditirsiyan hat serê bavê Yu Hua jî, 
rexmî ku bavê wî bijîşkekî di halê xwe de 
bû û peyayekî partiyê bû. Kalekî wan berî 
şoreşê qey sî donim erdê wî hebûye, lê 
feqîro hê berî şoreşê ji ber deynan ew jî 
firotibû û tiştek di destê wî de nemabû. 
Rexmî vê yekê jî bi tohmeta “axatiyê, 
maldariyê” bavê wî hat rûreşkirin, bav jî ji 
bo ku neye girtin û kuştin ji bajêr reviya, 
maweyeke dirêj li cem gundiyên ku wî 
zemanekîbijîşkîya wan kiribû xwe veşart.

Di wê dewra tund û tûjde, ku ji bo çand 
û kultura nû rizgarbûna ji her tiştê kevn 
pêwîst bû, têkiliyên normal ên mirovî 
jî diketin bin nîrekî xeternak. Rojekê 
ecêbeke mezin qewimî, li ser texteya 
dersxaneya wan nivîseke bi tebeşîrê hat 
dîtin: “Ez aşiq im.” Hemû dibistan li nav 
hev ket û rêvebir û mamoste tev li hev 
çûn û hatin ji bo ku wiyê/wêya ku ew tişt 
nivîsîbû peyda bikin. Bi rojan ew nivîs li 
texteyê ma û li defterên hemûyan nerîn ji 
bo ku xwediyê destnivîsê bibînin. Jiyîn û 
derbirrîna hestan bizaveke xerab û zirar-
mend bû, nikaribûn tê bibihuriyana.

CIWANMERD KULEK

68 salên dawî ên Çînê serdemeke pir kin e di tarîxa dirêj a vî welatî de. Lê dema mirov çavdêrî û serpêhatiyên Yu Hua dixwîne, mirov têdigihêje ku li vî 
welatê ku hema bêje ji çar mirovên li rûkala dinyayê yek lê dijî dem û dewran bi lezûbezeke xweser geriyane.

Kitêbên Tolstoy, Balzac û 
Dickens hatibûn bajarê wan! 
Diviya zû bigihaşta wir û 
berî ku biqedin yek bikiriya. 
Gava dawiya dawî gihaşt ber 
kitêbfiroş çokên wî şikestin. 
Nêzîka sê sed mirovî li wir 
civiyabûn û ketibûn dorê. Hin 
jê nîvê şevê hatibûn, kursî û 
mînderên xwe li wir danîbûn û 
li ber dikanê ketibûn dorê.

Hebû tine bû, ji Çînê mezintir welat tine bû…
68 salên dawî ên Çînê serdemeke pir kin e di tarîxa dirêj a vî welatî de. Lê dema 

mirov çavdêrî û serpêhatiyên Yu Hua dixwîne, mirov têdigihêje ku li vî welatê ku 
hema bêje ji çar mirovên li rûkala dinyayê yek lê dijî dem û dewran bi lezûbezeke 
xweser geriyane. Carina deh sal wek rojeke ku ji sibê heta êvarî tiştek neguherîbe û 
her tim wek xwe mabe derbas bûye, carina salek wek sedsalekê tije û ecêb derbas 
bûye.Eger dem pîvana tevger, serpêhatî û guherînan bûya, wek milletek belkî me 
karibûya xwe di hin serdemên rabihuriya vî welatî jî de bidîtaya û ji serpêhatî û en-
camên van serpêhatîyan ji xwe re jî dersek bigirtaya. Tişta yekem a ku ev serpêhatî 
şanî me dide ew e ku peyv kêm caran bûne neynika rastî a tevgeran, bes gelek caran 
bûne rûpoş, yan jî rengvedana dij-maneya xwe. Gel, Serok, Partî, Şoreş, Nû, Pêşdeçûn, 
Wekhevî, Azadî û gelek peyvên dî, bi hukmên ji gulê girantir û ji şûr tûjtir, li ser bi 
sed milyonan mirovan bûn nişter û birrekên emeliyatê û di dawiyê dî, tenê man wek 
sembolên dewreke ku êdî xwediyê wê jî naxwazin bînin bîra xwe.Li Çîna ku îro hê jî li 
ser gelek tiştan sansurê dike, partiya ku 68 sal in bi tena serê xwe desthilat e û her 
tişt e, bi jibîrkirin û jibîrbirinê sansurê li mîrata xwe jî dike.
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Bajar nasnameya mirovan e. Bi wextê re mirov jî dişibe 
bajarê ku lê dijî. Yek ji wan bajaran jî Amid, Amida, 
Amed an jî Diyar-ı Bekir û herî dawî navê fermî Diyar-
bakır. Ji destpêka dîrokê û heta niha ev navên ku min rêz-
kirine hatine bikaranîn. Cara yekem di belgeyên nivîskî, 
di dema qralê Asûra Adan-Nînarî (Berî Zayînê- 1310-1281) 
de li ser şûrekî navê Amid hatiye nivîsandin. Malmîsanij 
jî derbarê Diyar-ı Bekir, çawa bûye Diyarbakır li ser vê 
di pirtûka xwe de wiha behs dike; ‘’Diyarbekira ku wek 
Diyarbakır tê nasîn ji salên 1900î de ev nav stendiye. Li 

gor çavkaniyan ji sedsala 7an û vir ve qebîleya Ereban 
bi îzafeta qebîla Bekr İbn Va’il ji aliyê Ebbasiyan hatiye 
dayîn. Navê Diyarbekir bi Diyarbakır  di sala 1937an 
hatiye guhertin. Atatürk 15ê Mijdara 1937an tê Diyar-
bekirê û li wir di axaftina xwe de li şûna Diyarbekir dibêje 
Diyarbakır. Piştî 2 rojan Ataturk ji Sekreterê Giştî yê 
Saziya Zimanê Tirkî Erxeniyê re telgrafekê dişîne û dibêje 
“Li ser etîmolojiya navê D.bekir etût hene? Di esasê xwe 
de ev der memleketê baqir e, Diyarbakır e û divê êdî bi 
vî navî were naskirin. Lijneya wezîran ya Komara Tirkiyê 
ya Berfanbara 1937an bi fermî navê wê dikin Diyarbakır.  
(Malmîsanij-Kırd-Kirmanc, Dimilî veya Zaza Kür-
tler-Rûpel-12)

NÛJÎN ONEN

Mûzeyên Bajêr

Xwarinên Diyarbekirê

Qesr û Qonaxên 
Diyarbekirê

Sûkên Diyarbekirê

Sûrên Diyarbekirê

Geşta Bajêr 

Taşteya Diyarbekirê

Li taxa pişt mizgefta mezin, di deriyê paş de, 5-6 gav jê wêdetir hûn dikarin biçin Muze û Pirtûkxaneya Wêjeyê ya 
Ehmed Arif. Xaniyekî 120 sal berê û dîrokî ji bo helbestvanê Diyarbekirî kirine muze. Li ser dîwarên hewşê helbestên wî 
hatine nivîsandin, odeyên jêr pirtûkxane ne û jor jî pênûs, daktîlo û tiştên wî yên şexsî tên nîşandan. Herwiha hûn dikarin 
li hewşa muzeyê rûnin û pirtûkan jî bixwînin.  Wezareta Çandê, mala ku Cahit Sitki Taranci lê mezin bûye ku li kêleka 
xaniyê Ehmed Arif e, kirine muze. Di wê muzeyê de jî eşya û pirtûkên wî tên nîşandin. Ji xeynî van mûzeyan, mûzeya 
Arkeolojî û ya Ziya Gölkalp jî heye. 

Piştî vê gera dirêj bêyî ku hûn xwarinên Diyarbekirê yên taybet 
bixwin ji bajêr neçin. Meftûne, Sêl, Qabirxe, Ser û pê, Dolme, Mehîr, 
Tirşik, Kebaba Kezebê(Cîger), Helîse. Biqasî xwarinên xwe şîraniyê 
Diyarbekirê jî bi nav û deng in; weke Qedayîfe bi gwîz û fisteq, 
Helawa Ardik û Şilekî. Me geşta xwe bi şîraniyê bi dawî anî, heta 
bajarekî din bi xatirê we. Berê li Amedê 2 cûre qesr hebûn; yek ya 

rezan yek jî ya havîngehan. Berê derdora 
Amedê rez û baxçe bûn û li van deran qes-
rên 2 qat hebûn. Lê êdî xaniyên bi vî rengî 
nemane. Qesrên ku wek havîngeh dihatin 
bikaranîn di nav çemê Dîcle û Baxçeyên 
Hevselê de dihat çêkirin û ev qonax ên 
arîstokrat û dewlemendên Diyarbekirê bûn. 
Ji wan qonaxan yek jî Qonaxa Cemîl Paşa 
ye. Qonax li kolana Ali Paşa ye û di sala 
1887an hatiye çêkirin. Ev qonaxa bi heybet 
ya malbata Cemil Paşa ku bi eslê xwe ji 
Diyarbekirê ne. Malbata Cemîl Paşa, malba-
teke zana û Kurdpewer bûne. Paşayên wê 
demê, malbata Cemîl Paşa di sala 1936an de 
şandine sirgûnê. Ji bo haya wan ji hevûdu 
çênebe her endamekî malbatê şandine 
bajarekî û dest danîne ser qonax û gundên 
wan. Di sala 2010an de malbatê qonax daye 
Şaredariya Bajarê Mezin. Niha wek Mûzeya 
Bajêr ji geştyaran re vekiriye. Li mûzeyê 
alavên bajêr yên dîrokî, erdnîgarî, çandî, 
civakî, aborî, bazirganî tên nîşandan. Ji xey-
nî Qonaxa Cemil Paşa, Qesra Erdebîl, Gazî, 
Cihannûma, Bekir Efendi, Arab û Qonaxa 
İskender Paşa heye. 

Mala Dengbêjan
Çanda Kurdan ya herî kevn, Dengbêjî, 

li kolanên Sûra Amedê bi kilaman hîn li 
kûçe û kolanan olan dide. Ji sala 2007an û 
vir de maleke kevn yê Diyarbekirê ji aliyê 
şarederaya Bajêr ve hatiye restore kirin û 
ew mal weke mala dengbêjan tê bikaranîn. 
Dengbêjên Diyarbekirê ji mêvanên bajêr 
re li hewşeke berfireh kilaman distrên û rê 
nadin ku ew çanda dengbêjiyê ji bîr bibe. 

Pira Dehderî
Yek ji bedewtirîn cihê din yê Diyarbekir 

jî Pira Dehderî ye. Li ser çemê Dîcleyê 3 km 
li jêra Deriyê Mêrdîn û li ser rêya berê ya 
Mêrdînê ye. Ev pir ji kevirê bazalt, li gor hin 
çavkaniyan di sala 515an di heyama Anas-
tasiasa I. de hatiye çêkirin. Bihar û havînan 
geştyar li ser pirê digerin, bûk û zava tên 
wêneyan digirin. Di heman wextê li kêleka 
pirê cafe hene. Hûn dikarin li van cafeyan 
rûnin û li ber çemê Dîcle bêhna xwe vedin. 

Kesên ku bo geştê tên Diyarbekirê, heke bixwazin diyarî an jî ji 
bo xwe tiştinan bikirin gelek alternatîf hene; li navçeya Sûrê 5 çarşî 
hene ku yek jê çarşiya zêrfiroşan a li kêleka xana Hesen Paşa ye û 
yek jî çarşiyên mezin Çarşiya Şewitî ye . 

Heger hûn bixwazin li cafeyeke dîrokî qehweyekê vexwin û 
bêhna xwe vedin divê hûn rêya xwe bi Xana Zîloyan bixin. Ev xan di 
nav çarşiya mastfiroş û hesinkaran de ye. Li vê xanê yek qehweya 
kizwanê yek jî şerab xweştirîn vexwarin e lê li vê cafeyê taybet-
mendiyeke wiha heye ku ji 3 qedeh şarab pê ve mirov nikare ya 
4an bixwaze ji ber ku qedexe ye. Di nav xişexişe dara tûyê, bi dengê 
hesinkaran û bi stranên Kurmancî, Farisî, Tirkî hûn dikarin bêhna 
xwe vedin. 

Ger hun bixwazin Minareya Çarling bibînin ev ne pêkan e, ji ber 
ku gelek taxên navçeyê hîn jî qedexe ne. Minareya Çarling û Mizgef-
ta Şêx Mattar taybetmendiya mizgeftê ji minareya wê tê. Ev minare 
li ser çar stûnan û bi kevirên reş û spî hatiye avakirin. Di sala 1500î 
de ji aliyê Akkoyûniyan ve hatiye çêkirin. Li gor gotinan ew her çar 
stûn çar mezhebên îslamê temsîl dikin. 

Dema mirov dibêje Diyarbekir yekser sûrên wê tên bîra mirov. Di cihanê de piştî bendên Çînê, Sûrên herî dirêj yê 
Diyarbekirê ne. Çar deriyên sereke yê Sûran hene; Deriyê Çiyê, Deriyê Mêrdînê, Deriyê Rihayê û Deriyê Nû. Herwiha li ser 
Sûran 82 birc hene û ya herî mezin Birca Keçikê ya li çepa Deriyê Mêrdînê ku li çemê Dîcle û Baxçeyên Hewselê dinêre ye. 
Kela Amedê ya Navîn wek cihê pêşîn yê cîwarbûnê ye, kela biçûk berî zayînê di navbera 3700-3500î de ji aliyê Hûrî-Mîta-
niyan ve hatiye avakirin. Herwiha piştî zayînê di sala 346-349an de Sûr ji hêla Împaratorê Romayê Constantiusê II. ji nû 
ve hatiye temîrkirin. 

Piştî dîroka Diyarbekirê ka werin em derkevin geşta Amedê. Bi cih û warên xwe yên dîrokî, bi taştê û xwarinên xwe, 
yek ji bajarên Bakûrê Kurdistanê yê taybet e. Geştyar dema diçin bajarekî, ewil dixwazin şûnwarên bajêr yê dîrokî bibînin. 
Dema hûn hatin Diyarbekirê pêşniyaza min ev e ku berê xwe bidin navçeya Sûrê. Navçe seranser bi sûran hatiye pêçan-
din. Dema mirov ji Deriyê Çiyê dikeve navçeyê li gel dîroka xwe ya kevnar ji bo Kurdan wateyeke Sûrê din jî heye ew jî 
şerê ku lê rû daye ye.

Ne bi qasî ya Wanê be jî taştêya Diyarbekirê jî têra xwe heye. Bi tehmên cûr be cûr him dîmenê wê him jî tehma wê, 
mirov dikare bi taştê heta berêvarî xwarinê nexwe. Lê hûn wiha nekin ji xeynî taşteyê gelek xwarin û tehmên din ên xweş 
hene û ji wan jî cih bihêlin. Ji bo taştêyeke xweş hûn dikarin biçin cafeyên navçeya Sûrê û Xana Hesen Paşa. Di taştê de, 
zeytûna Dêrikê, mastê mîhan, rîçalên cûr be cûr, rûnê malê, zebeş û şênahiyên bajêr û bi dehan cûreyên taşteyê maseyê 
dixemilînin. 

Xan li ser kolana Gaziyê li hember mizgefta mezin e. Li Diyarbekirê xana dûyemîn mezin e ku di navbera salên 1572-
1575an de lawê Wezîrê Ezam Sokulu Mehmed Paşa, Hesen Paşa daye çêkirin. Piştî we taştê xelas kir êdî hûn dikarin ji xanê 
derkevin û berê xwe bidin mizgefta mezin ya hemberî xanê. Beriya gera di hûndirê mizgeftê de hûn dikarin li ber deriyê 
‘rojhilat’ li ser kuçeya Gaziyê rûnin û çayekê vexwin. Zilamên navsere li ber siya mizgeftê hin jê dikevin sohbetên kûr yê 
siyasî hin tewle dilîzin. 

Mizgefta mezin berê perestgeha paganan bûye lê pişt re bi navê Mat Toma wek dêr hatiye bikaranîn. Di sala 639an de 
ketiye bin serweriya misilmanan û navê wê kirine Camiya Kebîr. Li mizgeftê Şafî û Henîfî li du cihên cuda îbadetên xwe 
dikin. Yek ji taybetmendiyên mizgeftê ev e ku li hewşa wê saeta rojê heye. Li gorî hin çavkaniyan ev seat ji aliyê zanyarê 
Kurd El Cizîrî ve hatiye çêkirin. Hin çavkaniyên din jî dibêjin ev saet ji serdema Romayê maye. Ji xeynî mizgefta mezin li 
navçeya Sûrê 8 mizgeft û 3 medrese 5 hemam û 11 xan hene. 
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