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KURDISTAN BO CÎRANAN 
NE METIRSÎ YE

> SEROK BARZANÎ: EM JI REFERANDÛMÊ VENAGERIN

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî careke din eşkere kir ku ew 
ji biryara pêkanîna  referandûma serxwebûnê venagerin. Serok Barzanî 
ragihand ku ew ê referandûma serxwebûnê him bi dewletên herêmê û him jî 
yên cîhanê re bi gavên aştiyane pêk bînin.

> KURDISTANA SERBIXWE WÊ ARAMIYÊ BÎNE

Biryara pêkanîna referandûma serxwebûna Kurdistanê cihê xwe yê di rojeva 
herêmê û cîhanê de diparêze. Pispor radigihînin ku Kurdistana serbixwe ji bo 
welatên cîran ku di nava têkiliyên xurt de ye ne metirsî, berovajî wê derfetek e ji 
bo aramî û aşitiya herêmê.

JI BO HERÊMÊ DERFETEK

EBDULA WERTÎ:

Divê dewleta Kurdistanê bi 
Ereban re bibe cîranekî baş       

Endamê Polîtburoya Tevgera Îslamî ya Kurdistanê 
Ebdula Wertî li ser referandûma serxwebûna 

Kurdistanê bersiva pirsên me da. Wertî dibêje: Hemû kesên 
piştgirê mafên mirovan, aşitîhez û welatparêziyê bin, divê 
piştgiriya referandûm û serxwebûna Kurdistanê bikin.
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SÛRİYEYÎ Û KERBA Lİ DİJÎ BİYANİYAN:           

‘Kerb û gefa li dijî 
Sûriyeyiyan li ser jinê rû dide’

Revandin, destdirêjîkirin û qetilkirina  jina ducanî 
ku 9 mehî bû û zarokê wê yê 10 salî di civakê de bû 

sedema niqaş û behîtinê. Endama Komeleya Pira Gelan 
Dila Taşdemir li ser vê bûyerê û rewşa penaberên Sûriyê ji 
Heftenameya Basê re axivî.
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LÛTKEYA G20               

‘G’ya xwediya cîhanê
Lûtkeya G20 îsal bi serokatiya Almanyayê li bajarê 
Hambûrgê di 7-8ê pûşberê de civiya. Li hember vê 

Lûtkeya ku nexşerêya aboriya cîhanê diyar dike weke 
her sal îsal jî çalakî pêk hatin. Her sal li dijî vê lûtkeyê 
çalakiyên protestoyî pêk tên û pervçûn rû didin.
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Dibe ku Duhok 
û Mêrsîn bibin 
destebirakên hev

09
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LÛTKEYA veberhênanê ya 
Duhokê li ser vexwendina 
parêzgerê Duhokê Farhad 
Ameen Atruşhi û bi 
organîzasyona TISİADê di 28-29-
30ê Nîsanê û 1ê Gulana 2017an 
de pêk hat. Ev civîn ji bo herdu 
aliyan gelek girîng bû.

Kûrteçîroka jiyana
Yaşar Kaya

12
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Dİ jiyana Yaşar Kaya de du kes ji 
dê û bavê wî zêdetir tesîrê lê dikin.
Yek ji wan hembajariyê wî Medet 
Serhat û yê din jî Mûsa Anter e. 
Yaşar Kaya, şexsiyetekî ji Doza 
49an bû. Di salên ciwaniya me de 
navê wî hebû lê ew bi xwe weke 
gelek kesên ji vê dozê, tune bû.

Rayîrê Referandumî 
Rayîro Rast û Heq o     
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REFERANDUMÊ 25î êlule 
hem yew firseto tarîxî yo hem 
zî semedê miletê kurdî yew 
îmtîhano tarîxî yo. Firseto winasî 
her wext dest nêkuweno. Gereka 
kurdî nê fehm bikerî û heqê 
nê firsetî bidî, sey yew miletî 
hereket bikerî û bi serfîrazî nê 
îmtîhanî ra ravêrî. 
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Referandûm, 
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“Serxwebûna Herêma Kurdistanê ji ber dewletên herêmî û têkiliyên navdewletî jî di berjewendiya 
Tirkiyêde ye. Herwiha ji bo çarserkirina kêşeya Kurdî ya li Tirkiyê jî serxwebûna Kurdistanê dê 
kartegeriyeke erênî bike.

Jibilî dewletên herêmî, helwesta zilhêzên cîhanî ya di 
derbarê referandûma serxwebûnê de jî cihê xwe yê di rojevê 
de diparêze. DYA destnîşan dike ku eger Kurdistan ligel 
Tirkiyê nekeve pergaleke bi vî awayî, ew ê piştgiriyê bidin 
serxwebûna Kurdistanê.

Serokê Herêma Kurdistanê careke 
din destnîşan û eşkere kir ku ew ji 
referandûma 25ê Îlonê venagerin. Serok 
Barzanî ragihand ku ew ê referandûma 
serxwebûnê him bi dewletên herêmê û 
him jî yên cîhanê re bi gavên aştiyane 
pêk bînin. Herwiha diyar kir ku Kurdis-
tana serbixwe di serî de Tirkiye û Îran, 
bo tu dewletan ne metirsî ye, berovajî vê 
wê hevkariya aştiya herêmê bike. Wek 
tê zanîn 7 Hezîranê partiyên siyasî bi 
serpereştiya Serokê Herêma Kurdistanê 
Mesûd Barzanî civiyabûn û biryar hatibû 
wergirtin ku referandûma serxwebûna 
Kurdistanê 25ê Îlonê bê encamdan.

“Tirkiye Kurdistana serbixwe 
boykot nake”

Tevî ku rayedarên hikûmeta Tirkiyê 
li hemberî biryara pêkanîna referandû-
ma serxwebûnê bertekeke tund nîşan 
neda be jî, hin dezgehên ragihandinê 
yên nêzî hikûmetê, hewla afirandina 
nêrîneke mîna ‘Kurdistana serbixwe piştî 
DAIŞê bi talûke ye’ didin. Parlamenterên 
partiya desthilatdar radigihînin ku re-
ferandûm têkiliyên di navbera Kurdistan 
û Tirkiyê de têk nabe û diyar dikin ku 
referandûm mafekî rewa yê Kurdan e. 
Herwiha Serşêwirmendê Serokkomar 
Recep Tayyip Erdoğan İlnur Çevik jî di 
daxuyaniyeke xwe ya li ser referandûma 
serxwebûnê de destnîşan kiribû ku her 
netew xwedî mafê avakirina dewleta xwe 
ye. Çevik di dewama axaftina xwe de 
eşkere kiribû ku Tirkiye Kurdistaneke 
serbixwe boykot nake.

Gelo DYA wê piştgiriyê bide 
Kurdistana serbixwe?

Jibilî dewletên herêmî, helwesta zil-
hêzên cîhanî ya di derbarê referandûma 
serxwebûnê de jî cihê xwe yê di rojevê de 
diparêze. Piştî ku dîroka referandûmê 
diyar bû, DYA eşkere kiribû ku ew ligel 
yekgirtina axa Iraqê ne, lêbelê ew rêzê 
ji biryara miletê Kurdistanê re digirin. 
Li hêla din li gor agahiyên ku hatine 
bidestxistin, tevî vê daxûyaniyê jî di 
rastiyê de DYA ne li dijî serxwebûnê ye, 
lêbelê bi şert nêzîk dibe. Rayederên DYA 
ku piştgiriyê didin biryara referandûmê, 
piştî têkiliyên baş yên di navbera Serokê 
Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî 
û Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip 
Erdoğan, li ser egera pêkanîna per-
galeke konfederal di navbera Kurdistan 
û Tirkiyê de, fikar û metirsiyên xwe ji 
Hikûmeta Kurdistanê re ragihandin. 
DYAyê destnîşan dike ku eger Kurdis-
tan ligel Tirkiyê nekeve pergaleke bi vî 

awayî, ew ê piştgiriyê bidin serxwebûna 
Kurdistanê.

“Divê Kurd bi biryardarî li pişt 
referandûmê bisekinin!”

Civaknas û dostê Kurdan İsmail 
Beşikçi li ser biryara referandûma serx-
webûnê radigihîne: “Dibe ku dewletên 
wek Tikriye, Îran, Iraq û Sûriyê dijberiya 
xwe li hemberî referandûmê eşkere 
bikin. Lêbelê divê ev ne diyarker bin. 
A girîng û diyarker ew e ku divê miletê 
Kurd li pişt referandûmê bisekine û di 
25ê Îlonê de referandûma serxwebûna 
xwe pêk bîne. Piştî referandûmê têkili-
yên bazirganî û dîplomatîk dê di navbera 
Kurdistan û Tirkiyê de berdewam bikin.”

“Kurdistana serbixwe di berjew-
endiya Tirkiyê de ye”

Akademîsyen Mücahit Bilici (City 
University of New York), li ser re-
ferandûma serxwebûnê dibêje, divê 
Tirkiyê li hemberî avabûna dewleteke 
Kurdî kêfxweş bibe û sedema vê yekê jî 
wiha eşkere dike: “Serxwebûna Başûrê 
Kurdistanê ji ber dewletên herêmî û 
têkiliyên navdewletî jî di berjewendiya 
Tirkiyêde ye. Herwiha ji bo çarserkirina 
kêşeya Kurdî ya li Tirkiyê jî serxwebûna 
Kurdistanê dê kartegeriyeke erênî bike. 
Divê Tirkiye bi germî pêşwazî bike. 
Dibe ku aliyê hestiyar yê Tirkiyê li dijî 
Kurdistana serbixwe derkeve, lêbelê eger 
Tirkiye biaqilane tevbigere û rasteqîn be, 
divê li hemberî vê biryarê kêfxweş bibe. 
Divê bibe dewleta yekem bo naskirina 
Kurdistanê û xwedî lê derkeve. Iraq ji 
xwe perçe bûye û Kurdistan bi her awayî 
jê veqetiyaye.”

“Kurdistana serbixwe ji bo Tirkiyê 
ne rîsk e, lê derfetek e”

Ji Zankoya Dîcleyê Doç.Dr.Vahap 
Çoşkun jî li ser vê meselê dibêje, Kurdis-
tana serbixwe ji bo Tirkiyê ne metirsî û 
rîsk e û herwiha balê dikişîne ser afiran-
dina hin tirsan li hemberî Kurdistanê û 
wiha pê de diçe: “Kurdistana serbixwe ji 
bo Tirkiyê ne talûke ye, berovajî wê der-
fetek e. Nirxandin û bikaranîna vî derfetî 
jî maye li ser zîrekiya siyasî ya Tirkiyê. 
Eger xwe bi rabûrdûyê ve girêde û bikeve 
nav pozîsyona dijayetiyê, dê vî fersendî ji 
dest bide. Ji bo herdu aliyan jî fersendek 
heye, rewşeke guncaw heye. Ji xeynî 
metirsiyê, divê ev fersend bên nirxandin. 
Tirkiye bi Kurdistaneke serbixwe re têkilî 
û perspektîfan pêşbixe. Bandora Herêma 
Kurdistanê li ser çareseriya pirsa Kurd a 
Tirkiyeyê heye. Ji bo her du aliyan pêwîs-
tiya moderetoriyeke pêbawer heye.”

“Tirkiye jî dê serxwebûnê qebûl 
bike”

Parêzer Sıdkı Zilan jî diyar dike ku 
helwesta Tirkiyeyê ya li hember Herêma 
Kurdistanê ne rast û dirûst e û bawerim 
ku dê Tirkiye jî bi demê re serxwebûnê 
qebûl bike û dê têkilî jî normal bibin. 
Zilan, “Koalîsyona niha li Tirkiyeyê dibe 
ku bo Kurdistanê bibe fersendek jî. CHP 
û HDP rasterast li hember serxwebûnê 
dernakevin. AKP jî eger şîrîkê xwe MHP 
û yên din razî bike dê bi beyanatên nerm 
ev prose derbas bibe.”

“Em ji biryara referandûmê vena-
gerin” 

Mijara din a ku di rojevê de ye jî 
paşxistina pêkanîna referandûmê ye. 
Serok Barzanî di derheqê referandûma 
serxwebûna Kurdistanê de ji Reu-
tersê re axivî û got ku em tu carî dev ji 
referandûmê bernadin. Serok Barzanî 

ragihand ku dê beşdariya referandûmê 
jî zêde be. Him li gel Bexdayê him jî li 
gel hêzên herêmê dixwazin bi awayekî 
aştiyane bijîn û serxwenûna xwe 
bistînin. Barzanî diyar dike ku em tu carî 
naxwazin şer bikin. Barzanî di daxûyani-
ya xwe de wiha dibêje: “Tişta girîng ew 
e ku biryara gelê me bi aştî û diyalogê 
bicih bikin. Divê ligel Bexda û dewletên 
herêmê bi rêya diyalogê li ser encama 
referandûmê hevdîtin pêk werin.”

Têkiliyên Tirkiye-Îran-Kurdis-
tanê…

Tirkiye û Îran ji ber hebûna gelheyeke 
zêde ya Kurdan li wan welatan û ji ber 
fikara ku ew jî dê serxwebûnê bixwazin, 
li dijî referandûma serxwebûnê helwest-
ek nîşan dan, lêbelê pêwendiyên di warê 
aboriyê de yên herdu welatan rewşeke 
din derdixîne holê. Tê îddîakirin ku bi 
ragihandina dewleta Kurdî, Tirkiye û 
Îran dê deriyên sînorî li ser Kurdistanê 
bigirin. Lêbelê Kurdistanê ligel Tirkiyê 
di warê petrolê de rêkeftineke 50 salî û 
di warê Gaza Sirûştî de jî rêkeftineke 26 
salî heye. Tevî vê yekê niha ji Herêma 
Kurdistanê bo Tirkiyê xeteke petrolê 
ya din tê avakirin. Herwiha li Herêma 
Kuristanê di warên enerjî, bazirganî, 
pîşesazî, vegûhêstin, hilberîn û ceyranê 
de bi tevahî 351 kompaniyên Tirkiyê 
hene. Tirkiyê ji sedê 37ê bazirganiya xwe 
tenê ligel Herêma Kurdistanê dike. 

Îran, ku dijayetiya xwe nîşan da, ligel 
Herêma Kurdistanê rêjeya bazirganiya 
wê digihêje salane 4–5 milyar dolaran. 
Li gor daneyên Wezareta Bazirganiyê; 
Li Kurdistanê di warên cûr be cûr de 
ji Îranê nêzî 500 şîrket hene. Ticaret û 
ixracata Îranê ya li gel Kurdistanê li ser 3 
sînorên fermî û 4 jî yên ne fermî pêk tê. 

Ji Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
Ebdula Akreyî, Berpirsyarê Giştî yê 
pêwendiyên li gel Îranê, diyar dike ku 
ji bilî vê rêjeya bazirganiyê, salane di 
navbera herdu welatan de zêdetirî 2 mi-
lyon însan hatinûçûnê dike. Berpirsyarê 
Giştî yê Kompaniyên li Herêma Kurdis-
tanê Dilzar Ismaîl ji Basê re eşkere kir ku 
ji 3 hezar û 200 kompaniyên biyanî yên 
li Herêma Kurdistanê, ji sedî 44ê van ji 
Tirkiyê ne û sedî 11ê wan jî ji Îranê ne û 
herwiha dibêje roleke sereke ya kom-
paniyên van herdu welatan di hilberîn û 
bazirganiya Herêma Kurdistanê de heye 
û herdu alî jî qezenc dikin.

Dijwar IbrahimKarîkator

Deklerasyona hiqûqa navnetewî a Yekîtiya Netewan 
a sala 1960î

Pirsa mafê çarenûsî ku miletek qedera xwe bi destê 
xwe tayin bike (Principles of self-determination of 
peoples) pirseke ne bes îro tê munaqeşe kirin, her 
çiqas em dikarin kokê wê bigihînin şoreşa Fransayê, 
dema ku di deklerasyona xwe de a sala 1795an mafê 
hemwelatî û mirovî tînin rojevê û paşê di serdema 
qirnê XVIIIan de bi destpêka dewletên netewî ku ev 
pirs hîn xurttir dibe, lê ev terim di wateya modern 
de cara pêşî di sala 1914an de rêberê şoreşa Oktobera 
Rûsya a sala 1917an V. Î. Lenîn hîn di sala 1914an de 
wek terimek modern “Miletek qedera xwe bi destê xwe 
tayin bike” (Principles of self-determination of peoples) 
bikaranî, her weha di serdema şerê cîhanê yê yekemîn 
de serokê DYA Woodorw Wilson  jî ev terim bikaranî. 
Lê her çi, xerîbe di 14 madeyên deklerasyona Wilson de 
mirov wek terim lê (Principles of self-determination of 
peoples) rast nayê. Pirsa millî her çiqas kokê wê weha 
digihê demek kevn jî lê heta niha bi tevayî li cîhanê 
nehatiye çareserkirin

Gelek expertên hiqûqnas di warê hiqûqa navnetewî 
de bi guman li vê hiqûqa navnetewî a Yekîtiya Netewan 
dinêrin. Heger mirov li prensîbên YN yên di derbarê 
hiqûqa navnetewî de binêre mirov baş eşkere dibîne 
ku li gor prensîbên wan lazim bû miletê kurd ji zûde 
dewleta xwe ava kiriba û tevaya cîhanê ew nas kiriba. 
Lê kurd divê baş tê bigihên tu standartek ji vê pirsa ça-
reseriya mafê miletan re nîne, ew prensîbên di hiqûqa 
navnetewî de hene, prensîbine heta radeyekê formele 
ne. Kesek li vê cîhanê ne doh û ne jî îro li gor hiqûqa 
navnetewî tevnegeriya ye. Her dewlet li gor konjek-
tûrê, qewet û berjewendiyên xwe tevgeriyane. Heger 
li gor prensîbên hiqûqa navnetewî bihata tevgeriyan 
lazim bû îro hemû welatên cîhanê bi taybetî cîhana 
ji xwe re dibêjin “pêşketî” wê bi hemû awayî piştgiri-
ya miletê kurd bikirina weke mînak di deklerasyona 
konseya ewlekarî û hevkariya Awrûpa a li Vîyana ya 
25ê Hezîrana sala 1993an de weha dibêje; “Hemû milet 
mafê wan heye qedera xwe bi destê xwe tayin bike. 
Ev, maf dide miletekî ku statuya xwe ya siyasî ew bi 
xwe biryarê li ser bide her weha maf dide wî miletî ew 
bi xwe bi azadî formê pêşketina aborî, civakî û çandî 
hilbijêre. Li dijî derketina mafê miletekî qedera xwe bi 
destê xwe tayin bike, li dijî derketina mafê mirova ye.” 
Lê pir heyf civata nav dewletî ne li gor vê deklerasyonê 
û li gor deklerasyona YN tevdigere tevî ku hemûyan 
îmza xwe li bin van herdû deklerasyonan danîne. Her 
kes li gor tê hesabê xwe van prensîban şîrove dikin ne 
weke prensîb tevdigerin. Belkî şaşîtî a kurda ye? Ku ne 
li gor qaîdeyên siyasî û (di siyasetê de dost û dijminên 
daîmî nînin berjewendiyên daîmî hene) listikên nav 
dewletî tevgeriyane. Belkî hêjaye kurd niha serê xwe 
bi vê pirsê re bi êşînin. Heger me di demên berê de 
şaşîtî kirin em niha tekrar nekin ku fersendek dîrokî 
hatiye pêşiya me kurdan. Bi vê wesîlê gotinek fîlozofê 
Çînî Konfucius (479-551) hate bîra min gelek xweş 
gotiye. Dibêje; “Sê tişt hene mirov nikare wan paş de 
bîne: 1- Dem, 2- Gotin, 3- Fersend’’. Îro ji herdemê 
bêhtir lazime kurd 1- Qîmeta Demê baş zanibin û baş 
bi kar bînin, 2- Li Gotinên xwe miqatebin, 3- Fersendê 
bernedin. Kurd divê siyaseteke pragmatîk bes berjew-
endiyê millî di merkezê de be bimeşînin an na kurd 
dikarin vê carê jî winda bikin. Di vê “hiqûqa” îro jê re tê 
gotin nav dewletî kurd jî dikarin weke formel hiqûqtiya 
mafê referandûmê û serxwebûnê biparêzin di bendên 
vê hiqûqê de pir vekirî maf dide miletê kurd ku dewleta 
xwe ava bike. 

Pirsa ku di hiqûqa navnetewî de parastin yekpariya 
axa (Terîtoriya) dewletê heye, ev pirs jî cihê mun-
aqeşêye. Parastina yekpariya axa dewletekê kengî tê 
parastin dema ku ew dewlet li ser esasê ku bi îradeya 
wan miletên di nav wê dewletê de ne ku hatibe ava 
kirin ku wê dewletê rêz ji mafê miletan re girtibe li ser 
esasê wekheviya mafê hemû miletan hatibe ava kirin 
an na ev benda parastina yekpariya axa dewletê ji wê 
dewletê re derbas nabe. Heger di nava dewletekê de 
bes mafê miletekî serdest tenê hebe û hemû rê li ber 
mafê miletên din hatibe girtin, Ew miletên ku mafê 
wan jê hatine standin, mafekî wanî rewaye doza mafê 
xwe bikin û hidudê formel yên wê dewletê biguherin 
û dewleta xwe ava bikin mînaka herî berz jî kurdin. 
Divê miletê kurd îro ji her demê bêhtir doza avakirina 
dewleta xwe bike. 

Nivîs dewam dike.
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Ji bo herêmê derfetek: 

Kurdistan 
bo cîranan 
ne metirsî ye

CESİM İLHAN

İsmail Beşikçi Mücahit Bilici Sıdkı Zilan Vahap Coşkun

Rawijkarê Konseya Ewlekariya 
Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî 
ragihandibû ku mafê rewa yê gelê 
Kurd e serxwebûn. Em ê vê daxwazê 
bi awayekî aştiyane li gel Bexda 
û dewletên herêmê gotûbêj bikin. 
Rawijkarê Konseya Ewlekariya  
Kurdistanê diyar kiribû ku gihiştina 
mafê xwe yê xwezayî û bidestxistina 
serxwebûnê dê li herêmê jî bibe 
temînata ewlekarî û refahê. 
Hikûmeta Kurdistanê jî ragihandibû 
ku dixwazin ji Bexdayê bi rêya 
diyalogê veqetin lê Serokwezîrê berê 
yê Iraqê Nurî El Malîkî bi piştgiriya 
Îran û Heşda Şabî dixwaze li hember 
referandûmê derkeve. Her wiha 
Serokwezîrê Iraqê Heyder El Ebadî 
jî di daxûyaniyên xwe de destnîşan 
dike ku referandûm mafê gelê Kurd 
yê xwezayî ye. 

Dr. Miheme Ozêrî ku pisporê 
aboriyê ye, destnîşan dike ku Herêma 
Kurdistanê di warê aboriyê de tekane 
dostê Tirkiyê ye.

Pisporê aboriyê Ozêrî axaftina 
wiha didomîne: “Tê çaverêkirin 
duyemîn xeta petrolê ya mezin a 
di navbera Kurdistan û Tirkiyê de, 
meha Îlonê vebe. Bi vebûna xeta 
petrolê ya nû, rojane 2 milyon warîl 
petrol, wê bo Tirkiyê were îxrackirin. 
Eger Îran sînoran li ser Kurdistanê 
bigire, ev dê Tirkiyeyê bihêz bike. 
Eger Tirkiyê sînorên xwe bigire, ev 
helwest vê carê dê Îranê bihêz bike. 
Tirkiye deriyekî girîng yê aboriyê ye 
bo Herêma Kurdistanê. Ger ku Tirkiye 
sînorên xwe bigire, wê nirxê lîreya 
Tirkî jî bikeve. Li Herêma Kurdistanê 
ji Tirkiyê 230 hezar, ji Îranê 59 hezar 
kes hene. Ev dane û zanyarî jî nîşan 
didin ku Kurdistan serxwebûna xwe 
ragihîne, ev herdu welat bi hêsanî 
nikarin dev ji Kurdistanê berdin.”

Endamê Encûmena Yekitiya 
Birêvebirinê yê Odeyên Bazirganî û 
Pîşesaziyê yê Herêma Kurdistanê 
Hadî Muhammed, dibêje eger 
Kurdistan serxwebûna xwe ragihîne, 
Tirkiye nikare sînoran li ser 
Kurdistanê bigire. Hadî axaftina xwe 
wiha didomîne: “Eger Tirkiye sînorên 
xwe li ser me bigire, wê ji me zêdetir 
zirarê bibîne. Zêdetirî hezaran 
kompaniyên Tirkiyê li Kurdistanê 
kar dikin.” Hadî herwiha eşkere dike 
ku Îran jî ji ber têkiliyên bazirganî 
û aborî yên bi Kurdistanê re nikare 
sînoran bigire.

 “Serxwebûn mafê rewa 
ye”

“Kurdistan di aboriyê de 
tekane dostê Tirkiyê ye”



Hûnê îsal referandûma serxwebûnê 
pêk bînin, hûn çawa gêhîştin vê 
encamê? Ev çend sal e em li gel Iraqê 
dijîn çima niha vediqetin, di derheqê 
vê yekê de hûn çi difikirin?

 Ji dema Iraq hatiye damezirandin û 
vir de hikûmetên ku hatine ser Iraqê bi 
çavê kêmhateyan û welatiyên nebaş li 
Kurd û Kurdistaniyan dinêrin. Em û Iraq 
du welatên cuda ne. Zimanên me cuda 
ne. Ligel van cudahiyan jî Hikûmeta 
Iraqê zilm û zordarî li Kurdan dikir. Di 
dema deshilatdariya Saddam de Kurd bi 
wahşetî hatin qetilkirin, jenosîd hatin 
kirin û Enfal pêk hatin. Piştî hilweşandi-
na Saddam jî hikûmetên îro bi awayekî 
namerd li hember Kurdan tevgeriyan. 
Li gor wan divê Kurd li pey wan bigerin. 
Ji ber van rûdanan û nêrînan divê em 
qedera xwe bi destê xwe diyar bikin. Me 
ji ber van rûdanan biryara referandûmê 
da. Gelê me li Rojhilatanavîn xeyalên xwe 
pêk neanîn. Bo gelê me xewna xwe pêk 
bîne me ev biryar da.

Biryara ku li gel Bexdayê danûstan-
din bên kirin hat dayîn, dê ev danû-
standin çawa bên kirin?

Di demeke nêz de Komîsyona Re-
ferandûmê  li nav Kurdistanê û ligel dew-
letên cîran û welatên Ewropa stratejî û 
bernameya xwe dê amade bike. Dê bikeve 
nav xebateke dijwar. Divê Êzidî Kakeyî, 
Tirkmen û Asûrî di referandûmê de 
bibêjin ‘erê’ û dengê Kurdistanê bigihînin 
hemû cîhanê. Divê Bexda vê yekê baş 
binirxîne. Herî zêde em dixwazin Bexda 
me binase, ji ber ku em ê di her demî de 
cîranê hev bin. Em dixwazin Iraq, Kurd-
istana serbixwe nas bike. Bi vê yekê em 
dikarin di navbera Iraq û Kurdistanê de 
rûpeleke nû vekin.

Referandûm dê pêk were, li gor fikra 
we raya giştî ya navnetewî dê çi bike?

Em ji hemû cîran û dewletên navnetewî 
re dibêjin ku em miletekî mazlûm û 
xwedî maf in. Hemû kesên piştgirê 
mafên mirovan, aşitîhez û welatparêz 
divê piştgiriya referandûm û serxwebûna 
Kurdistanê bikin. Divê pêşî Îran, Iraq, 
Tirkiye û dewletên din ên herêmê pişt-
girya dewleta Kurdistanê bikin. Ji ber ku 
ev dîrokî ye. Ev avakirina pira dostaniya 
gelê Fars, Tirk, Ereb û gelê Kurdistanê ye. 
Dê referandûma 25ê Îlonê peyama azadî 
û dewletbûnê ya gelê Kurd bigihîne hemû 
cîhanê. Li gor krîterên navnetewî û NY 
jî ev yek mafê me ye û divê piştgiriya vê 

biryarê bê kirin.

Rewşa herêmên 140î çawa ye, li van 
herêman dê referandûm çawa pêk 
were, ew jî dê di referandûma diyarki-
rina qedera Kurdistanê de rol bigirin?

Di civîna 7ê Hezîranê de ku aliyên 
siyasî ligel Barzanî civiyabûn, biryara 
beşdarîkirina van herêman bo re-
ferandûmê hatibû dayîn. Weke Hewlêr û 
Silêmanî ew herêm jî dê di referandûmê 
de bibêjin ‘Erê’. Ew jî beşek ji Kurdistanê 
ne. Ji Kurdistanê hatine veqetandin. 
Bi xwînê hatine parastin û bi xwînê ji 
terorîstan hatine paqijkirin. Qedera wan 
ligel Kurdistanê ye.

Gelo Kurdên li beşên din hêvi-
ya çi ji referandûma serxwebûna 
Başûrê Kurdistanê dikin, li gor we 
referandûm dê bo beşên din bibe 
bingeh?

Kurdistanî li ku dera cîhanê bin jî dê 
piştgirî bidin serxwebûna Kurdistanê. 
Herwiha ev dewlet dê tu carî nebe kêşe 
bo karên navxwe yên cîranan. Ew jî divê 
bi riya aşitî û demokrasî bigêhijin mafê 
xwe. Divê her Kurd bo dewleta Kurdis-
tanê kêf bike û piştgirî bide.

Hûn dikarin garantiya parastina 
jiyana kêmhate û olên cuda bidin?

Êzidî, Kakeyî, Tirkmen, Asûrî pêkhat-
eyên bingeha Kurdistanê ne. Bi sedan 
sal e em ligel hev li ser vê axê dijîn. Niha 
nûnerên wan li hemû qadên hikûmetê 
hene. Sazî û partiyên wan hene, di 
komîsyona referandûmê de nûnerên 
wan hene, teqez dê mafên herkesî wê bê 
parastin. Li gor dewletên din, Kurdistan 
wê zaftir mafên wan biparêze. Ji ber ku 
dewleta ku em ê damezirînin em ê li 
gor mafên mirovan saz bikin. Pêkveji-
yana milet û olên cuda li Kurdistanê dê 
ji cîhanê re bibe mînak. Ew ê jî beşdarî 
referandûmê bibin û wê hemû mafên wan 
bê parastin.

Di pêşerojê de çi bernameyên we 
hene, tenê projeya referandûmê heye 
an we partiyên siyasî we li ser pey-
manekê li hev kiriye?

Eger hûn dewletê ava bikin pêdiviya we 
bi destûra bingehîn heye. Divê ev destûra 
bingehîn mafên mirovan û pêkhateyên 
cuda biparêze. Têkiliyên dewletên cîran û 
cîhanê diyar bike. Bi giştî dê ev makeza-
gon bibe bingeha dewleta serbixwe ya 
Kurdistanê.  Eger Kurdistan di mijarên 
aborî, bergirî, ewlekarî, tendûristî, 

cotkarî û enerjiyê de xwe birêvebibe dê 
welatiyên Kurdistanê bi vê yekê serfiraz 
bibin û wê li herêmê weke aşitîxwaz bên 
nasîn.

Li Iraqê ji bilî Kurdistanê Basra û 
Herêmên Sûne jî  qala serxwebûna 
xwe dikin, cudahiya daxwazên we ji 
van herêman çine, ew çi dixwazin hûn 
çi dixwazin, ji bilî Kurdistanê mafê kê 
heye ku ji Iraqê veqete?

Em miletekî cuda ne. Xwedî mezhe-
beke cuda ne. Xwedî çandeke ciyawaz in. 
Em welatekî ji Bexdayê cuda ne. Li aliyê 
din ev sedan sal e em doza azadiyê dikin. 
Me li hember Saddam şoreş kir. Me ji bo 
vê xakê bi sedhezaran şehîd dan. Aqûbeta 
bi sed hezaran Kurdistaniyan hê jî ne 
diyar e. Piştî hilweşandina Saddam, me 
xwe bihêz kir û Saddam ji xaka xwe dûr 
xist. Em niha jî weke herêmeke federal 
ji aliyê NYê ve bi fermî tên nasîn. Piştî 
Saddam pêşiya Kurdistanê vebû. Herwiha 
Pêşmergeyên me hene ku li dijî DAIŞê bi 
pakrewanî sînorên me parastin. Ji ber vê 
yekê jî cihê Kurdistanê di nav Ereb, Îran, 
Tirkiyeyê, Ewropa û Amerîka de zexm 
e. Wan piştgirî da Kurdistanê. Daxwaza 
Herêma Kurdistanê cuda ye ya wan cuda. 
Lê dîsa jî ev yek mafê wan e. Mezheb û 

netewa wan ji Bexdayê ne cuda ye lê em 
miletekî cuda û xwedî mezhebeke cuda 
ne. Em bi hêz in. Piştgiriyên mezin bo 
me hene. Li gor qartên destê me em bi 
gelekî ji wan cuda ne.

Bingeha dewleta Kurdistanê dê olî 
be an li gor mafê mirovan be?

Dewleta Kurdistanê dê ne li ser bingeha 
îdeolojiyekê be. Li ser bingeha welati-
yan û dewleteke medenî dê bê avakirin. 
Dewlet dê li ser bingeha, wekhevî, adîl, 
civakî, azad, fikra azad, mafên mirovan, 
pirdengî, pirrengî, pirolî bê ava kirin. Lê 
pergala siyasî dê çawa bibe divê pisborên 
ku destûra bingehîn ava dikin diyar bikin. 
Em niha çawa referandûmê pêk tînin wê 
demê jî em ê bo destûra bingehîn biçin 
ser sindoqan. 

Peyama we ya dawî?
Divê Tirkiye bi Kurdên ku li Tirkiyeyê 

dijîn re vegere ser maseya diyalogê. Ez ji 
hikûmeta Tirkiyeyê jî daxwaza piştgiriya 
referandûmê dikim. Li gor me bi rêya 
diyalogê pirsgirêk çareser dibin. Hêvi-
ya min ew e ku bi rêya aşitiyê pirsgirêk 
çareser bibin. Divê hevdîtin bo çareseriyê 
bên kirin. Divê bo xwîn bisekine çareserî 
pêk were.
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Endamê Polîtburoya Tevgera Îslamî ya Kurdistanê Ebdula Wertî:

Divê dewleta Kurdistanê 
bi Ereban re bibe cîranekî baş

KARZAN SEBAH HEWRAMÎ

Hûn berdêla xeletiyên Iraqê didin, gelo hûn 
mayîna ligel Iraqê difikirin?

Hûn tahayyûla dewleteke çawa dikin? Di 
dahatûyê de li herêmê û Iraqê dê çi bibe?

Em ê di 25ê Îlonê de biryara xwe bidin. Dewleteke bi navê Iraqê ku 
yekparçe nemaye. Iraq, ketiye destên hêzên cûrbicûr. Pirsgirêkên 
navxweyî hene. Hikûmeta li Bexdayê gelê xwe naparêze. Eger baweriya 
me bi Iraqê hebûya me biryara veqetandinê nedida. Lê em dibînin ku 
Iraqê serweriya xwe wenda kiriye. Bexda ketiye nav berberiya navnetewî. 
Em dixwazin pereyê Kurdan hebe. Pasaporta Kurdan hebe. Ala me hebe. 
Em dixwazin li NY û li welatan nûnerên me hebin. Em zêdetir naxwazin li 
NY bi qedera me bê leyîstin. Ew mafê me jî heye ku li qadên navnetewî 
bibin xwedî rêz û welatekî.

Em dixwazin li herêma ku jê re Kurdistan tê gotin weke dewleteke azad 
û serbixwe bijîn. Çawa Komara Îslamî ya Îranê heye, Komara Tirkiyeyê 
û Hikûmeta Iraqê heye divê bi navê Kurdistanê dewleteke serbixwe 
hebe. Bêguman em dixwazin dewleteke aşitîhez bin. Bi rastiyên xwe 
li Rojhilatanavîn bibin mînaka demokrasî û pêkvejiyanê. Em dixwazin 
hidûdên me yên baş ligel Îran û Tirkiyeyê hebin. Bi taybetî jî ligel Iraqê 
em dixwazin lihevhatineke aşitî, demokratîk û ji hev re bi rêz pêk were. 
Welatiyên her du welatan bila bi hêsanî tevbigerin. Em tîcaretê, jiyana 
civakî û refaha netewî pêk bînin. Ji ber vê yekê jî dê dewleta Kurdistanê 
li herêmê ji tu kesî re nebe tehdît, berovajî vê fikrê dê bibe cihê şaristanî 
û xweşhaliyê. Kurdistan dê bibe temînata îstîkrar û aşitiya herêmê. 
Kurdistana ku dê were damezirandin dê daxilî karên navxwe yên tu 
dewletî nebe. Em dewleteke ku ne di bin siya tu dewletan de ye dixwazin. 
Welatiyên wê bi kêf, razî û bi hizûr… Em dixwazin li hember xwîn rijandinê 
jî derkevin. Bibin senger da ku zêdetir xwîn neyê rijandin û aşitî li herêmê 
bê ava kirin. Divê dewleta Kurdistanê bi Ereban re bibe cîranekî baş. 
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Weke Hewlêr û Silêmanî ew herêm jî dê di referandûmê de bibêjin ‘Erê’. Ew jî beşek ji Kurdistanê ne. Ji Kurdistanê hatine veqetandin. Bi xwînê hatine 
parastin û bi xwînê ji terorîstan hatine paqijkirin. Qedera wan ligel Kurdistanê ye.

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. 

EBDULA WERTÎ

Êzidî, Kakeyî, Tirkmen, Asûrî pêkhateyên bingeha 
Kurdistanê ne. Bi sedan sale em ligel hev li ser vê axê 
dijîn. Niha nûnerên wan li hemû qadên hikûmetê hene. 
Sazî û partiyên wan hene. Di komîsyona referandûmê 
de nûnerên wan hene teqez dê mafên herkesî wê bê 
parastin. 



Revandin, destdirêjîkirin û qetilki-
rina  jina ducanî ku 9 mehî bû û 
zarokê wê yê 10 salî di civakê de bû 
sedema niqaş û behîtinê. Endama 
Komeleya Pira Gelan Dîlan Taşdemir 
li ser vê bûyerê û rewşa penaberên 
Sûriyê ji Heftenameya me re axivî.

Hefteya derbasbûyî  li Sakaryaya 
bajarê Tirkiyeyê jineke ducanî ya 
9 mehî rastî destdirêjiyê hat û tevî 
zarokê xwe yê 10 salî hate qetilkirin. 
Cudahiya vê mijarê ji kiryarên van 
salên dawî ku bi hovî jin tên kuş-

tin jî ew e; jina ku hate qetilkirin 
Sûriyeyî bû. Weke tê zanîn ev 7 sal e 
li Sûriyeyê şer didome û bi hezaran 
kes ji welatên xwe koçberî Tirkiyeyê 
bûne. Nêrîn û polîtîkayên siyaset-
medaran û zimanê ragihandinê di 

derheqê Sûriyeyiyan de dibe sedema 
kerb û gefê. Piştî vê bûyerê ev polîtî-
ka tên nîqaşkirin.

Dîlan Taşdemîr a ku endama 
Komeleya Pira Gelan e dibêje, pêşiya 
Sûriyeyiyan ‘Penaberî’ li Tirkiyeyê 
têgînî nebûbû. Bi Sûriyeyiyan re jî 
ev têginî rûneniştiye. Di serî de li 
gor ravekirina berpirsyarên dewletê, 
Sûriyeyî weke ‘Mêvan’ tên bina-
vkirin.  Taşdemîr balê dikişîne ser 
nêrîna gel û wiha didomîne, gel bi 
nêrîna ‘dê rojekê van Sûriyeyiyan 
vegerin mala xwe’ li wan dinêrîn. Lê 
dema dîtin ku veger ne pêkan e wê 
demê fikra “Ew ê bibin bela serê me” 
di nav gel de çêbû.

Taşdemîr dibêje guherîna cîhanê 
ya ber bi rastgirî û neolîberalîzmê 
ve li hember penaberan dibe sedema 
kerbê. Taşdemîr diyar dike ku di 
civakê de penaber yê herî bê maf û 
bê derfet in û rûdana vê yekê li Tirki-
yeyê jî hin caran tund e hin caran jî 
nerm dibe. 

Rêjeya Sûriyeyiyên ku tevlî sû-
can dibin tenê ji sedî 1,3 ê ye

Li Tirkiyeyê rêjeya Sûriyeyiyên 
tevlî sûcan bûne, tenê ji sedî 1,3 ê ye. 
Ev rêje ji aliyê Wezareta Navxwe ve 
hatiye diyarkirin. Tevlî ragihandina 
Wezaretê jî di daxûyaniyê de Sûri-
yeyî weke ‘Mêvan’ tên pênasekirin.  
Taşdemîr jî balê dikişîne ser vê rêjeyê 
û wiha dibêje: “ Li gor hejmara pen-
aberên Sûriyeyî li Tirkiyeyê ev rêje 

gelek kêm e. Lê ligel vê yekê jî Tirki-
ye tu carî Sûriyeyiyan wek mirovên 
ji xwe qebûl nekiriye. Ji bo wan 
polîtîkayên entegrasyonê nemeşand. 
Tim bi çavê ‘Mêvanên’ dê ji Tirkiyeyê 
biçin li wan dinêre.”

Bo terka axa xwe nekin heta 
dawî dimînin

Taşdemîr diyar dike ku bi salan e li 
Îzmîrê ligel penaberên ku ji Sûri-
yeyê hatine dixebitin û li hember 
gotina “Çima naçin welatê xwe” wiha 
diaxive: “Di serî de kes ne mecbûr e 
şer bike, çek hilgire. Li aliyê din yên 
hatine Tirkiyeyê ji sedî 70ê an zarok 
in an jî jin in. Hejmara zilaman ji 
sedî 15- 20 e. Ji bo terka welatê xwe, 
axa xwe nekin heta dawî jî diseki-
nin. Herkesekî, herî kêm carek be 
jî bomba dîtiye. Gelekan ji malbata 
xwe yek wenda kiriye. Van mirovan li 
wir birçîbûn, tîbûn û tunebûn dîtiye. 
Heta dikarin li wir dimînin. Dema 
neçar dimînin terka welatê xwe, axa 
xwe dikin. Terka mal, welat û axê ne 
hêsan e. Tu diçî devereke ku tu tiştê 
wê nizanî. Bimînin û şer bikin jî dê li 
ku şer bikin. Li kîjan rewşê li hember 
kê dê şer bikin. Û bi rastî jî dê kî şer 
bike? Zarokên 5 salî an jinên 50 salî 
dê şer bikin?

Piştî şerê dijwar di navbera salên 2015 
û 2016an û biadawîanîna qedexeyên der-
ketina derve di cihê şaredarên DBPê de 
qayyûm hatin tayîn kirin. Qayyûm hat 
ser Şaredariya Bajêrê Mezin a Diyarbekir, 
Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê, 
Agirî û Wanê û gelek şaredariyên din. 
Qayyûm gava ku hatin ser şaredariyan 
gava yekem tabelayên Kurdî, Ermenkî, 
Asûrkî rakirin û bînayên şaredariyan bi 
alan xemilandin. Li aliyê din qayyûman 
peykerên rewşenbîrên Kurdan jî hil-
weşandin an jî rakirin.

Cara yekem navê parka navçeya Pax a 
Wanê ku navê wê Serokê Baroya Diyar-
bekirê Tahir Elçî bû bi navê cerdevanê 
li navçeyê jiyana xwe ji dest dabû  Ali 
Ogun hat guhertin. Tê zanîn ku Tahir 
Elçî 28ê Mijdara 2015an de li Sûra Di-
yarbekir dema daxûyaniya çapemeniyê 
dida li bin mînareya çar ling pevçûn 
derketibû û li wir hatibû qetilkirin. Di 
ser vê bûyerê de salek û nîv derbas bû lê 
hê jî kiryar ne hatine dîtin.

Ji Ehmedê Xanî ta Ugur Kaymaz…
Dû re jî li navçeya Bazida Agirî navê 

kûçeya Civaknas Îsmaîl Beşîkçî bi navê 
Înegol  hat guhertin. Li navçeya Qezê 
(Qoser) ya Mêrdînê Ugur Kaymazê ku 
tevî bavê xwe di 12ê Mijdara 2004an 
de bi 13 gulleyan hatibû kuştin û ji 
aliyê şaredariya navçeyê ve peykerê wî 
hatibû danîn. Qayyûm Ahmet Odabaşi 
peykerê Ugur Kaymaz ruxand û di cihê 
wî de kuleya saetê çêkir. Peykera ji aliyê 
Şaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekir 

ve bo bîranîna 34 sivîlên Qilebanê ku 
ji aliyê hêzên Tirkiyeyê ve bi balafirên 
şer hatibûn kuştin jî hat ruxandin. 
Peykerê Lamassu ku li pêşiya Şare-
dariya Diyarbekir bû jî hat ruxandin. 
Li Cizîrê peykerê pişpişandî yê Orhan 
Dogan, Li Diyarbekirê pişpişandinên 
ji demên Merwaniyan, Peykerê Ehmed 
Arîf li Diyarbekirê ji aliyê qayyûman ve 
an hatin ruxandin an jî zirar dîtin. Herî 
dawî jî li Agirî ji aliyê qayyûm ve xebata 
bêhiş hiştin hat kirin. Qayyûm Ulaş 
Akhan ku hatibû ser Şaredariya Bazida 
Agirî, peykerê Ehmedê Xanî ku afirînerê 
Mem û Zînê ye ruxand. Xanî di dema 
proseya çareseriyê de ji aliyê Recep Tayip 
Erdoğan ve hatibû pesindayîn. Erdoğan 
di kongreya di Tebaxa 2014an de hatibû 
lidarxistin de gotibû: “Ev tevger ji Ehmet 
Yesevî ta Mewlana, ji Ehmedê Xanî ta 
Melayê Cizîrî, ji Mehmet Akîf ta Necîp 
Fazil ji wê kaniya rengîn av vexwariye.”

“Armanca wan tunekirina 
hişmendiya Kurdî ye!”

Di derheqê mijarê de Serokê Berê yê 
Baroya Diyarbekirê Mehmet Emîn Aktar 
ji Heftenameya Basê re dibêje, kiryarên li 
herêmê rû didin bi armanca “Tunekirina 
hişmendiya Kurdî” tên kirin. Aktar diyar 
dike ku qayyûm jî bi vê polîtîkayê tevdi-
gerin û wiha didomîne: “Ev rûdan ne bi 
îradeya şexsî ya qayyûman rûdidin. Ev 
kiryar bi rastî jî bi armanca tunekirina 
hişmendiya Kurdewarî rû didin û nirxên 
Kurdî ji holê radikin. Ew qayyûmên ku 
hatin herêmê jî bi vê armancê hatin. 
Jixwe sedema qayyûman jî astengkirina 
xwebirêvebirina Kurdan bû. Bi vê yekê 
jî xebatên ku Kurdan bi şaredariyan 
dixwestin vejînin ji holê radikin û gavên 

wisa davêjin.”
Aktar daxûyaniyên Erdoğan ku di 

dema Serokwezîrtiyê de di derheqê Xanî 
de gotibû bibîr tîne û wiha pê de diçe: 
“Dema pêdivî pê dibînin Kurdên weke 
Ehmedê Xanî tînin rojevê û bi kar tînin. 
Lê belê dema prose û serdem diguhere jî 
ji bo ev kesayet di hişmendiya gel de cih 

negirin peyker û hatiratên wan rudix-
înin. Ev yek bi nerîna şexsî ya qayyûm 
nayê tarîfkirin. Qayyûm jî dema tên 
herêmê gelek tiştan dizanin û tên. Ew 
qayyûmê ku hat ser Şaredariya Bazidê 
dizane ku Ehmedê Xanî bo Kurdan çi ye. 
An jî li devereke din mimkin e ku navê 
Tahir Elçî neyê zanîn.”
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‘Kerb û gefa li dijî Sûriyeyiyan li ser jinê rû dide’
Sûriyeyî û kerba li dijî biyaniyan:

Ev kiryar Kurdên AKPyî jî aciz dike. Lêbelê li hember xebatên rakirina 
hişmendiya Kurdan li herêmê tu gav nehatibû avêtin. Rojnameger Îlhamî Işik ku 
ji ber navbeynkariya di proseya çareseriyê de navê wî weke ‘Balikçi’ tê zanîn jî 
dibêje; Peykerê Ehmedê Xanî bi şaşî hatiye ruxandin dê di cihê wî de yekî baştir 
saz bikin.  Işik: “Ez bi xwe bi qayyûm re axivîm. Peyker bi qezayekê hat ruxandin. 
Ji xwe ji alçiyê hatibû amade kirin û ne zexim bû. Dê ji dêvla wî de yekî zexim 
bê avakirin. Lê belê guhertina navê Tahir Elçî an jî Îsmaîl Beşîkçî rast nabînim. 
Tahir Elçî hate qetilkirin. Îsmaîl Beşîkçî jî mirovê zanist yê vî welatî ye. Berdêl da 
ye. Rewşenbîrekî bi slan di zindanan de maye. Yanî qîmetdarên vî welatî ne. Ne 
girîng e ku navê wan ji aliyê kî ve li kûçe an jî parkekî hatibe dayîn. Ez guhertina 
van navan rast nabînim. Tu wateya guhertina van navan tune ye. Ev kiryarên 
keyfî yên qayyûman in.”

Lê belê Işik şîroveyên “bê hişmendî hiştin” qebûl nake û wiha dibêje: “Ev 
kiryarên keyfî ne. Ruxandina hişmendiyê nîne. Karên baş jî tên kirin. Van kiryaran 
zarok jî nakin. Li herêmê qayyûmên dikin ku nirxên Kurdî bijîn jî hene.”

“Li ser dilê netewekî siyaset nayê kirin…”
Abdulmenaf Kiranê ji Baroya Wanê jî diyar dike ku ev kiryarên rû didin ne etîk 

û însanî ne. Kiran dibêje “Ji xwe li Tirkiyeyê Kurd di zagonê de nayên nasîn” û 
wiha didomîne: “ Êrişbirina ser Rewşenbîr, nivîskar û parêzerên bi kurtasî wan 
kesên netewekî ku ji aliyê herkesî ve tên nasîn û xwedî qedir in  qet ne etîk e. Ev 
nayê qebûl kirin. Tirkiye vedigere eyarên xwe yên berê. Yanî ev yek zindîkirina 
fikriyata Îttîhat û Terrekîperweran ku digotin ‘Yek Milet, yek dewlet, yek welat, 
yek ziman, yek dîn.’ Dixwazin bibêjin li vê axê ji bilî hişmendiya Tirkî û ji bilî 
Tirkan tu tişt tune ye. Ev yek li dijî rastiya roja me, mafên mirovan, hiqûqa 
navnetewî ye. Paşguhkirina nijadekî, înkar û asîmîlekirin ne însanî û ne jî polîtîk 
e. Li ser dilê netewekê siyaset nayê kirin.”

Bertekên li hember qetilkirina 
Emani Arrahman a Sûriyeyî didomin. 
Dezgeha Piştevaniya Jinan (KADAV) 
daxûyaniyek da û di daxûyaniyê de 
ragihand ku “ Em ê li hember vê 
wahşetê bêdeng nemînin” Daxûyanî 
bi gotinên, li hember neteweperestî 
û zayendeyatiyê divê hemû sazî û 
dezgeh tedbîran bistînin” û wiha 
didome: “Hişmendiya mêrane ku 
xwe wek xwediyê beden û fikra 
jinê dibîne, doh li Sakaryayê jinek 
qetil kir. Li aliyê din li Tikriyeyê 
ji bo meşrûkirina ji ber zayenda 
jinitiyê êrîşên li ser Sûriyeyiyan ji 
medyayê bigirin ta meclîsê li her 
qadê didomin. Emanî Arrahram ji 
ber şerê Sûriyeyê mala xwe, welatê 
xwe terk kir lê li Tirkiyeyê ji ber 
dijminatiya jinê nikaribû bireve. Du 
mêran Emanî Arrahman li Sakarayê 
ji mala wê revandin, birin cihekî 
ku kesek dengê wê nebihîse û dest 
dirêjî wê kirin, paşê jî qetil kirin. Em 
weke KADAV sûcê li hember Emanî 
hatiye kirin wekî ku li ser hemû 
jinên Tirkiye û Sûriyeyê hatiye kirin 
qebûl dikin û hemû sazî û dezgehên 
sivîl li hember vê zayendatiyê û 
nijadperestiyê vedxwînin qadên 
berxwedanê. Berxwedana li hember 
vê wahşetê ji heman demê bileztir 
e.”

RABİA ÇETİN

Cara yekem û dawî ku min Cegerxwîn dît
Dîsa havîn bû. Dîsa diya min  û bavê min 

berê xwe dabûn “Welêt“.  Xweş tê bîra min 
gava bavê min û diya min sibehek germ î 
havînê berê xwe dan stasyona Erebpînarê 
ya li bakurî rojavayê Kobaniyê. Wan biryar 
dabû ku min bi xwe re nebin. Ji ber ku ez êdî 
mezin bûbûm (ez deh salî bûm) nexwestin 
min bi xwe re bibin. Dema ku wan berê xwe 
da stasyonê. Min bedlê xwe yê paqij li xwe 
kir, xwe ji xweha xwe vedizî û berê xwe da 
stasyonê. Min li wir dît ku wa ye diya min û 
bavê min di bin siya dareke tuyê de li hêvi-
ya ku qapî vebe rûniştine. Ji tirsa bavê xwe, 
min newêrîbû herim ba wan. Ez dûr sekinîm 
û min li wan temaşe kir. Gava ku qapî vebû 
herdu jî rabûn û berê xwe danê, min jî da pey 
wan. Li ber qêpî bavê min çav li min ket û got: 
kurro tu hatiyî çi? Her mal yella. Diya min 
bêdeng û xemgîn bû, dilê wê bi ser min ve bû 
lê ji tirsa bavê min newêrîbû biaxive. Ez kelo-
girî bûm, qapî wextî bihata girtin dîsa bavê 
min got: here mal. Here wa me garis li camiyê 
çandine ji xwe re av bide. Ev hevoka wî heta 
niha tê bîr min, ez nizanim çi îşê garisa bi 
mesela çûn û neçûnê hebû! eskerên Tirk qapî 
girtin. Bav û diya min li wî alî û ez li vî alî. Di 
navbera me de sînorek û hin serbazên rûtirş.

Ez bi girî di çarşiyê re heta mal hatim.
Mehek neçû kalikê min mir. Bavê diya min 

mela Ebdulletîfê Îwanî ji nişkê ve li Amûdê 
mir. Diya min bêgav bû ku li Amûdê bimîne. 
Ji bo ez zêde li Kobaniyê aciz nebim şandin 
pey min. 

Êvarekê, di şîna kalikê min de, civat geriya 
bû. Em zarok jî diçûn civatê ji bo xizmetê. 
Carekê min dît mirovekî bi bedlekî spî, sako 
spî, pantelon spî û heta porê wî û solên wî jî 
spî bûn bi çend kesan re derbasî hewşê bû. 
Civata geriyayî ji ber rabû û cihek di sînga 
civatê de danê. Bavê min jî li wir bû. Dema ew 
mirov rûnişt û cihê xwe xweş kir, bavê min 
berê xwe da min û bi rûkenîn got:

- Law a ev Cegerxwîn e.
Navê Cegerxwîn bi ber guhê min ketibû. Lê 

ew cara yekem bû ku ez wî dibînim. Rûyê wî 
bi ken bû. Dengê wî qebe û awirên wî tûj bûn. 
Bavê min ji bo ku wî bihêvoje jê pirsî: Cegerx-
wîn ma tu limêj diki?

Cegerxwîn keniya, destê xwe nîşanî taximê 
xwe yê spî kir û bi ken got: Mele Beşîr ma halê 
min ê limêjê ye! 

Tiştê ku ji axaftina wî tê bîra min, behsa 
kalikê min û ilmê wî dikir, digot jî ku ew di 
hucreya  Seydayê mezin Mele Ubêdullah de bi 
hev re suxte û feqe bûn. 

Paşê nizanim çawa berê civatê ber bi qala 
komkujiya Ermenan de dageriya. Cegerxwîn 
bi awayekî îronîk digot ku eger ew li şûna 
hin Ermenan ba wê bi dev bigota temam ez 
misilman. Ewî digot: Ermen dibin ber devê 
bîrê û digotinê yan tuyê misilman bibî yan 
emê te bikujin. Ermenê reben dev ji dînê xwe 
bernedida û radibû ew davêtin bîrê, dikuştin. 
Cegerxwîn wisa got: ez bama minê bigot ez 
misilman, û jinek misilman jî li xwe mehr 
bikira û rihê xwe xelas bikira.

Wekî din tiştek nayê bîra min ji wê civatê.  
Ji wê êvarê bi şûn de min nema Cegerxwîn 
dît. Lê êdî ez wî di her dîwanekê de, di her 
helbestekê û di her malikekê de her  roj 
dibînim. 

Amûdê jî nema dibînim ez. Lê komkujiyê 
ew bi awayekî pirr xemgîn di xeyalê min de 
vejand. Ez nema dikarim ji bin barê amûdê 
û êşa wê derkevim. Min roman nivîsî jî hîn 
şewata birînê daneketiye, hîn nekewiyaye ew 
birîna kûr û bo jan. Du bajarên gelekî şêrîn li 
ber dilê min hebûn, zarotiya min, xortaniya 
min li wan buhurî, her dem bi awayekî ciwan 
perrên xwe li pencereyên xeyalê min didan 
lê piştî komkujiyan, piştî wêran û xwînê, êdî 
ku xwe li xeyalê min didin xwîn ji ber baskên 
wan herdu balindeyan dipeke. Xewnên min 
hemî dibin xwîn.

JAN DOST

Bêhna Amûdê
Bêhna xwîn û bîranînan (2)

Kurd dipirsin:

Armanca qayûman çiye? 

“Ev kiryarên keyfî yên qayyûman in”

KADAV: Em vê hovitiyê 
tu carî qebûl nakinHİLAL YAĞIZ
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FIRAT CEWERÎ

Ev wêne ji 
bîra min naçe

Ez dikim nakim nikarim li malê binivîsim. 
Loma, ez sibehan zû radihêjim laptopa xwe û berê 
xwe didim Caféyên Stockholmê. Li navenda Stock-
holmê çend Caféyên min hene ku ew ji bo min 
hem cihên îlhamê, hem jî cihên rehetî û afirandinê 
ne. Kes li wan Caféyan min aciz nakin û ez bi xwe 
jî ji axaftin û diyalogên xelkê qet aciz nabim. Gava 
ez konsantreyî nivîsandina xwe dibim, deng û 
diyalogên xelkên li dorhêlê wek awazên senfoniyan 
tên guhê min.  

Ez carina jî dixwazim xwe ji ber qerebalixiya ba-
jêr bidim alî û di bêdengî û aramiyê de binivîsim. 
Ez carina hefteyekê, carina du hefteyan, carina 
jî mehekê ji malê bi dûr dikevim û li hotelekê, 
li havîngehekê, an jî li maleke nivîskaran bi cih 
dibim. 

Ez aniha li cihekî welê me; nêzîkî bajarê Up-
psala, li bajarokê Salayê me. Li xaniyekî biçûk î 
xweşik, li devera madena zîv ya Salayê me. Qiralê 
Swêdê, Gustav Vasa, di dema xwe de ji vê made-
na Salayê re gotibû, ev xezîneya Swêdê ye. Cara 
pêşî di sedsala yanzdehan de dest bi kolandina 
vê madenê hatibû kirin, lê di sedsalên panzdeh û 
şanzdehan de êdî berê xwe daye û salê di navbera 
sê û çar hezar kîlo zîv jê derketiye. Vedan û ko-
landina vê madenê di sedsalên cihê de heta sala 
1908an dewam kiriye û di sala 1962an de jî dawî 
lê hatiye û aniha girtî ye. Lê belê, ew bi avahî, bi 
muzexane û bi dîroka xwe ve hê jî zindî ye û ji bo 
turîstan vekiriye. Mirov bi rêberan re, bi asansorên 
modern dikare heta sed û pêncî metreyî dakeve 
jêr, jiyana binê erdê heta movikên xwe his bike, li 
înad û berxwedana mirovan hay bibe, piştî gereke 
ku nayê ji bîr kirin, dîsa bi hewa ve hilkişe û bi 
rûkala dinyayê bikeve. 

Ez dîsa li xaniyê xwe ê xebatê vedigerim. Ba-
rana gir li pencereya min dike tipînî. Ez jî li ber 
qirçeqirça agirê şomîneyê bi avakirina karakterên 
xwe ve mijûl im. Ev mala ku di dema xwe de xani-
yê qerwaşan bûye, niha, bi insîyatîfa dostê min ê 
şaîr Eric Fylkeson, li ser navê nivîskarê Salayî Lasse 
O Månsson, wek mala nivîskaran tê bi kar anîn. 
Min jî, li ser pêşniyaza dost û cîranê xwe ê berê 
Eric Fylkeson ji bo mehekê bursa vê malê girtiye. 
Lê, ji bo min ya girîng ne ew e ku ez aniha li vê 
malê me, ya girîng ew e ku ev herêm, gelek tiştan 
tîne bîra min. Gelek bîranînên min zindî dikin û 
min dibe destpêka salên nodî. Ez di sala 1991ê de 
li bajarokekî nêzîkî vir, bi navê Vittinge, di avahi-
yeke kevn î kulturî de dimam. Fikira derxistina ko-
vara Nûdemê li vir stewiya bû. Hejmara Nûdemê 
ya pêşî, di destpêka bihara 1992an de li vê herêmê 
derketibû û me ji vir gotina kurdî ya qedîm, lê ya 
ku li welêt qedexe bû, li dinyayê belav kiribû.

Bi minasebeta kovara Nûdemê mala me bûbû 
cihê çûnûhatina gelek nivîskar û şaîrên kurdan. 
Rehmetiyên Mehmed Uzun, Mahmûd Baksî, 
Haviz Qazî mêvanên vê malê ên berdewam bûn. 
Şaîrên wek Ehmed Huseynî bi rojan li vê malê 
mabû. Şerefxan Cizîrî, Şivan Perwer, Gulistan 
Perwer, Xelîl Duhokî, Hesenê Metê, Mahmûd 
Lewendî, Birîndar, Rohat Alakom, Nacî Kutlay, 
Fawaz Husên, Zeynelabidîn Zinar, Mustafa Aydo-
gan, M. Alî Kut, Silêman Demir, Mervanê Keleş, 
Rojan Hazim hinek ji navên ku diçûn û dihatin. 

Wê rojê, gava ez çûm ber avahiya xwe ya berê 
û ez li dora wê geriyam, gelek tişt hatin bîra min. 
Piştî çar hejmarên Nûdemê, me bi minasebeta 
pîrozkirina yeksaliya Nûdemê, li malê êvareke 
şahiyê ya bi xwarin û vexwarin li dar xistibû û hin 
ji nivîskar û dostên ku di Nûdemê de dinivîsandin 
ezimandibûn malê. Zivistan bû, berî sersalê bi 
demek kurt bû, dinya sar bû; lê dilê me germ, mala 
me germ, sifreya me germ bû. Nûdema ku kêm 
kesan bawer dikirin wê dewam bike, çar hejmarên 
tije jê derketibûn, siyaset ji siyasetvanan re hiştibû 
û hewl dida ku edebiyatê jî bispêre edebiyatva-
nan. Ji bo wê şahiyê Mehmed Uzun, Nacî Kut-
lay, Hesenê Metê, Rohat Alakom, Xelîl Duhokî, 
Zeynelabidîn Zinar, M. Alî Kut û Fawaz Husên 
hatibûn malê. Şev û şahiya me, bêyî neyartiyeke 
şexsî an siyasî, di ahengeke pir dostane de, heta bi 
derengê şevê û destê sibehê dewam kiribû. Di siya 
şahiya yeksaliya Nûdemê de, me sohbeteke edebî î 
xweş li dar xistibû. Piraniya mêvanên ku ji Stock-
holmê hatibûn, wê şevê li cem me mabûn. 

Sibehê zû sermayeke hişk li derve hukum dikir. 
Otomobîlên mêvanan qerisîbûn. Lê digel wê ser-
maya hişk jî, em li jêr bi hev re ketibûn sohbeteke 
germ. Me hingî bi hev re wêneyek girtibû. Her 
ku ez li vî wêneyî dinêrim, ew dem, ew heval, ew 
hevaltî, ew hêvî û ew baweriya ji dil tê bîra min. 

Referandûma serxwebûnê ya 25ê 
Îlona 2017an wê di dîroka miletê Kurd 
de bibe mîladek. Miletê Kurd ê di bin 
serwerî û ewlekariya Herêma Kurdis-
tanê de 25ê Îlonê dê îradeya xwe eşkere 
bike. 

Ev eşkerekirina îradeyê mîna 
demokrasiyên pêşketî yên rojavayî, 
li ser bîngeheke meşrû, di çarçoveya 
rêgezên navdewletî, li gorî naveroka 
wê tê amadekirin.

Heta ku miletê Kurd bigihije vê rojê, 
berdelên gelek giran dan. Di salên 
têkoşînê yên destpêkê, ji ‘Şoreşa Îlonê 
(1961) heta ‘Şoreşa Gulanê’, ango heta 
salên 1991an, di têkoşîna ku bi şîara 
“Demokrasî bo Iraqê, Otonomî bo 
Kurdistanê”, Baas û taybet jî rejîma 
Seddam, li hemberî Kurdan şer û 
komkujiyên ku mînaka wan nehatiye 
dîtin, birêvebirin. Rejîma Baas ku her 
carê qala çareserî û otonomiyê dikir, 
dawiya dawîn li dijî xaka Kurdan sefer 
pêk anîn. Lêbelê miletê Kurd xwe 
radestî vê zilm û zordariyê nekir. Di 
êrişên bi navê Enfalê de ku li dijî xelkê 
sivîl pêk hatin, 200.000 û di kîmyaba-
rana Helebçeyê de 5.000 Kurd hatin 
qetilkirin. Welatê Kurdan hat talanki-
rin. Koçberiyên girseyî û çîrokên dilsoj 
hê jî di bîra mirovan de ne.

Piştî Seddam û bi avabûna Herê-
ma Kurdistanê re, Kurdan aramî dît. 
Lêbelê bi êrişên DAIŞê re jî xuya bû 
ku dewleta Iraqê nikare welatiyên 
xwe biparêze. Eger Hêzên Pêşmerge 
û Herêma Kurdistanê bi hemû sazî û 
dezgehên xwe ve neketiba nav amade-
başiyê û li vir nemaze jî eger rola siyasî 
ya Serokê Herêma Kurdistanê Birêz 
Mesûd Barzanî ku di qada netewî 
û navnetewî de lîst û herwiha hêza 
asmanî ya Hevpeymaniya Navdewletî 
nebûya wê welatê Kurdan careke din 
rûbirûyê karesateke mezin bihata. 

Dema ku me ev hemû rêz kirin 
em ê vê yekê bibînin: Welatê Kurdan 

û miletê wê, di serdema Baas û 
Sedam de windahî, zilm û zordariya 
herî mezin jiya. Hê ev travma derbas 
nebûbû, me bi êrişên DAIŞê dît ku 
tekane ewlekarî û misogeriya pêşeroj û 
parastina mafê jiyanê girêdayî hebûna 
Herêma Kurdistanê ye.

Geşedanên ku ji destpêka damez-
randina dewleta Iraqê û heta niha 
rû didin, perspektîfeke jiyanê nade 
xelkê Kurd. Ji parastina xelk û welatê 
Kurdan dûr e. Herwiha bombeyên ku 
li Bexda û Başûrê Iraqê diteqin, ji bo 
jiyaneke hevpar şert û mercên guncaw 
û erênî ava nake. Destên xwe datînin 
ser wijdana xwe! Hûn çawa dikarin ji 
welatiyekî Kurdistanê yê Hewlêrê re 
pêşniyaz bikin ku ligel Bexdayê bijî? 

Di dema êrişên DAIŞê de ne tenê bo 
Kurdan, ji bo koçberên Iraqî jî û taybet 
jî ji bo pêkhateyên olî û etnîkî yên ne 
misilman jî bû stargehek.

Dema ku me ev hemû danîn ber 
çavan rastiya biryara pêkanîna re-
ferandûma serxwebûnê derdikeve holê. 
Li gorî min divê ji xelkê Kurdistanê bê 
pirsîn, Hûn dixwazin ligel Iraqê bijîn, 
an daxwaza we serxwebûn e? Ev nîşan-
dana îradeyê, rêya herî rast e. Tu tişt ne 
di ser îradeya miletê Kurd re ye. 

Kurdistan di vê herêma ku vegeri-
yaye xeleka ji agir, jiyana ewle, aborî û 

pêşketina civakî, demokrasî, serdes-
tiya hiqûqê û bi kurtasî pêşerojeke 
bi ewle û zelal temsîl dike. Ji ber wê 
yekê “one Iraq” ek nîne ku hin kes û alî 
hewldanên qanîkirinê ji bo wê didin. 
Ji ber ku ew der her carê bûye cihê 
bêîstîqrariyê û bêdengiya goristan-

an ku dîktatorên hov hespê xwe lê 
dibezand. Divê raya giştî ya cîhanê û 
komalgeha dewletan rêzê ji biryar û 
îradeya miletê Kurd re bigirin ku rastî 
van karesat û komkujiyan hemûyan 
hatiye.

Biryara referandûma ku dê 25ê îlonê 
de li Başûrê Kurdistanê bo serxwebûnê 
bê pêk anîn, ne tenê Kurd xistine ber 
kelecana asoyeke nû yê çarenivîssaz belê, 
bi awayekî germ di asteke cîhanî de, di 
ajandaya dost û neyarên Kurdan de jî cih 
girtiye.

Giringiya vê biryarê ew e ku dê mi-
letekî bêwelat, bêdewlet bibe xwedan 
welat û xwedan dewlet. Helbet dê en-
camên vê yên karîger, jeopolîtîk, herêmî 
û global jî hebin.

Ji beriya herkesî, sê navendên xêrnex-
wazên Kurdan (Bexda, Tahran, Enqere) 
dijberiya xwe ya li hemberî vê biryara 
çarenivîssaz ya miletê Kurd diyar kirin. 

Xêrnexwaz dê her karê xwe bikin, qed 
guman di vê de tune ye.

Lê bi ya min, ya giring ew e ku ka 
miletê Kurd bi xwe, bi hestek û têgi-
hiştineke ya li ser bingeha nasnameya 
xwe ya neteweyî dê çawa li pişt vê biryarê 
raweste? Ya giring ev e.

Çi bi mebestên biçûk an jî yên mezin 
be, hevkarî, ruhê hevkariyê pir giring e 
di jiyana şaristaniya kur û keçên mirovan 
de.

Çîrokeke klasik e dibêje marmarok 
(majîtanik) bi wê kêriya xwe her kariye 
çiqas avê bixe devê xwe û bi wê xwestiye 
agirê ku Hezretê Îbrahim danîne ser 
vemirîne. Ji majîtanik ewqas hatiye, ew 
kiriye.

Hevkarî (solidarity) hem tiştekî ewqas  
efsanewî ye hem jî ji aliyê kiriyarê ve 
karekî dînamîk ê guhertina civatê ye di 
her aseteyî de.

Ji aliyekê ve hevkarî çîmentoya binge-
hê pêkhateya neteweyî ye jî. Ruh û hestê 
hevkariyê ye ku miletan wekî hêzeke 
yêkgirtî li ser piyan dihêle û şiyaneke 
mezin pê re çêdike.

Bakurê Kurdistanê, perçeyê mezin yê 
Kurdistanê, li gorî şiyanên xwe dikare 

hevkariyeke pir baş bo biryara dewletbû-
na Kurdistanê bide nîşandan. Ev hevkarî 
dê ne tenê wêrekiyeke xurt bo pêngava 
dewletê li Başûr pêk bîne, di heman 
demê de dê çavê xêrnexwazan jî bitirsîne, 
di heman demê de dê bibe sedema 
pêkanîna hesteke neteweyî ya nû li Bakur 
bi xwe jî.

Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê 
di dîroka nêzîk de çend nimûneyên 
havkariyeke neteweyî ya nepartîzan ya 
di nav komalgeha Kurd  de pêk  hatine û 
ta radeyekê jî mohra xwe li ser siyaset û 
pêşketina ruhê neteweyî yê li Bakur dane 
hene.

Yek ji van nimûneyan  mîtingên 
ku di navbeyna salên 1967-69an de 
li Bakurê Kurdistanê bi navê “Doğu 
Mitingleri-Mitîngên Rojhilatê” ji aliyê 
rewşenbîr û xwendekarên zaningehê 
yên Kurd ve hatin kirin e. Di esasê xwe 
de mebesta van mitîngan ya sereke, wê 
demê hevkariyeke bo başkirina mercên 
aborî, ewlekariya can û malî bû, bo 
komelgeha Kurd li bakur.

Slagonên wan mitîngan hemû di 
bazinê du mijarên de bûn. Yek, dewletê 
yekcar mercên aborî xerab kiribûn û 
xerab hiştibûn, du; dewlet serweriya xwe 
ya li Bakurê Kurdistanê bi darê zorê, bi 
hêza komandoyan bi rê ve dibe. Zork-
eriya leşkerî û qelskirina derfetên aborî, 
ruhê Kurdên xwedan hest û xwedan 
têgihiştineke neteweyî dêşîne, radike ser 
piyan.

Bo nimûne yek ji pankart/bannerên 

balkeş ew e ku dibêjin; “Dewlet li Roja-
vayê Tirkiyeyê  Fabrîke û Kar Çêdike, Bo 
Rojhilat jî Komando û Qereqolan.”

Rêxistina DDKO (Komeleyên Çandî 
yên Rojhilata Şoreşger) di encama wan 
mitîngan de derket navê. 

Endamên DDKOyê, piştî ku detaya 
1971an ji aliyê çar elementên klasîk yên 
pênasa neteweyekê (dîroka hevbeş, xaka 
hevbeş, zimanê hevbeş, çarenivîsa -aborî 
jî di nav de- hevbeş) ve doza miletê di 
dadgehên   yên dewleta Tirk de parastin, 
birin ber serî re. Vê gavê jî gelek rêxist-
inên Bakur, hewlên rewşenbîriyê li Bakur 
bingeha wan, DDKO  ye.

Nimûneya din, kîmyebarankirina 
Helebceyê û koça bi girseyî ji Başûr ber 
bi Bakur ve ye. Wê çaxê jî gelek kesayetî 
û derdorên Kurd yên ku xwediyê hesteke 
neteweyî ne, komîteyeke hevkariyê 
ya bi navê “Komîteya Rawestandina 
Jenosîdan û Dabînkirina  Maf û Aza-
diya Kurdan” ava kirin. Ji bo haya raya 
giştî ji kîmyabarana Helebceyê çêbibe, 
trajediya Başûr li cîhanê bide nasîn, vê 
komîteyê aktîvîteyên gelek karîger kirin; 
wekî xwepêşandan, panel, konferans, 
agahdarkirina ragihandina din û gelek 
aktîvîteyên dîtir..

Piştî doza Helebceyê cihê xwe di 
wijdana raya giştî ya dinyayê de girt, 
koçberiya Başur vegeriya ser xaka xwe 
ya ji êrişên hovane parastî, vê komîteyê 
ne xwest belav bibe û bi navê Weqfa 
Lêkolînên Çanda Kurdî, weqfek ava 
kir. Têkoşîna weqfê ya legal, bi salan 

dom kir, di dawiyê de bi awayekî fermî 
bi qebûlkirina vê weqfê cara pêşiyê di 
dîroka komara Tirkan de saziyeke bi navê 
Kurdan li Tirkiyeyê hat tomar kirin. Niha 
jî Weqf karên xwe didomîne.

Ev herdu nimûne jî bi hestên hevkari-
yeke neteweyî pêk hatin, herdu jî ji hemû 
cûreyên tûndiyê bi dûr bûn. Yekser bi 
riyên demokratîk û aştiyane xwestin 
ruhek, hestek, têgihiştineke neteweyî 
pêk bînin.

Niha jî başûrê niştimana me, li ber 
werçerxaneke nû ya dewletbûnê ve diçe. 
Hemû tehdît û çîrokên ku dijminên Kurd 
û Kurdistanê û dûvelagên wan derdixin 
pêşiya vê proseya çarenivîssaz ya miletê 
Kurd bidin aliyekî. Divê em baş pê 
bawer bin ku Başûr vê gavê xwediyê wan 
şiyanan e ku bibe dewlet. Xwedî rêkxistin 
û bisazî ye, xwedî dîplomasî û fînans 
e. Ev her sê xisûsiyetên sereke dê Başûr 
bikin dewlet… divê qet guman di vê de 
nebe…

Lê divê ev werçerxan, rûhekî din yê nû 
yê hevkariya neteweyî li seranserê cîhanê 
de di nav miletê Kurd de pêk bîne. 

Bi vê mebestê Kurd dikarin li Bakurê 
Kurdistanê û Tirkiyeyê di çarçoveyeke 
demokratîk û aştiyane de gelek kar û 
çalakiyên havkariyê ji bo Başûr, ji bo 
netewe û niştimana xwe bikin. 1001 rêyên 
demokratîk û hevkariyê hene. Proseya 
referandûma Başurê Kurdistanê êdî dê 
ji gelek aliyan ve  karîgeriyê li ser formê 
neteweyî yê miletê Kurd û niştimana wî 
bike.

Partiyên siyasî komeleyên sivîl, 
akademîsyen û rewşenbîrên Kurd, 
rîspiyên Kurd, ciwan û xwendekarên 
Kurd dikarin gelek aktîvîteyên şiyarkirina 
hevkariya ruh û hestên neteweyî pêk 
bînin. 

Panêl, pankart, konferans, govend, 
muzîk, tiyatro, resim, wêne, sînema, 
vîdeo, sosyal medya, her çi bê bîra 
we… Dikarin karnawaleke neteweyî 
saz bikin… qe nebe mirov di xêra wê de 
bifikire jî her baş e… dijminahiyê neke 
keviran nexe rêya wê… hevkarî di her astê 
de her baş e…

Referandûm, nîşana demokratîk 
a îradeya miletê Kurd e

Ev eşkerekirina îradeyê mîna demokrasiyên pêşketî yên rojavayî, li ser bingeheke meşrû, di 
çarçoveya rêgezên navdewletî, li gorî naveroka wê tê amadekirin.

Modelên piştgiriya hevkariya referandûmê
Kurdên Bakur dikarin çi bikin?

Di wêne de Naci Kutlay, Firat Cewerî, 
Rohat Alakom û Mehmed Uzun (1992)

SERTAÇ BUCAK

MÎHEMED SANRÎ

Notek ji Kurdên Bakur re: Me li jorê bi awayekî kurt geşedanên qewimî vegotin. 
Û herwiha gava ku me biryarbûn, tolerans û hewldanên ku harmoniyeke netewî 
ava dikin yên bi pêşengiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî hatin 
birêvebirin, danîn ser hev, divê em bi hemû hêza xwe ku berjewendî û pêşeroja 
birayên xwe yên Başûrî jî li ber çavan bigirin, divê em piştevaniya referandûmê 
bikin. Serkeftina referandûma li Başûr girîng e. Herêma Kurdistanê bi cîranên 
xwe re her tim di nava danûstandin, têkilî û cîrantiyeke baş de bû û em her tim jî 
ligel wê yekê ne ku têkilî û cîrantiya di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyê de 
xurt be û em dê her ligel vê jî bin. Ji ber wê yekê divê em di wê hayê de bin ku 
ev heyameke hesas e û ev peywîreke Kurdewarî ye jî. Divê em hewlên xwe ji bo 
referandûmê û encama wê bi kar bînin û her hewl bidin bo vê armancê. Divê em 
hewl bidin ku tirsên raya giştî ên Tirkan herî kêm bikin.

Tirkiye bi salan ji ber meseleya Kurdî, bi Iraqeke biîstîqrar re nebû cîran. 
Paktên Bexda û Cento jî nebûn çareserî. Ez di wê baweriyê de me ku bi dewleta 
Kurdan ya serbixwe re bibe cîran wê ji bo wan baştir be. Ji ber ku miletê Herêma 
Kurdistanê ji bo qanîkirina hikûmeta Iraqê û siyasiyên wê çareseriyeke weke 
modela ‘Çekoslovakya’ pêşniyaz dike. Ne bi şer, ne bi amûrên şer û tundiyê, li 
gorî îradeya milet, mîna ku li şûna di heman malê de tim bi şer bin, bila bibin  du 
cîranên baş ku di nav têkilî û danûstandinan de ne. Çima nebe? Miletê Kurd û 
Herêma Kurdistanê ji bo vê yekê amade ye.



Îran êdî kartên xwe li hem-
berî serxwebûnê bikar tîne

Heftiyek mafên mirovan 
li Rojhilatê Kurdistanê

Sipaya Pasdaran û eniya Reformê take aliyên Îranê 
ne ku di hikûmetê de cih digirin. Her duyan jî bawerî 
bi sîstema niha ya wî welatî heye lê dîsa jî di demên 
dawiyê de hevrikiya wan zêde bûye.

Elî Xamineyî rêberê Komara Îslamî, gotarên xwe li 
hemberî endamên kabîneya dewletê tûjtir kirine. Li 
gora zanista siyasetê, her qasî ku gotara kesê yekem yê 
rêveberiya welat xuyatir û bê perde be, nîşanderê der-
ketina aloziyan di navbera rêveberan de ye.

Di hilbijartinên gerra yazdehem de Elî Xamineyî, 
bêalî bû. Lê di hilbijartinên vê gerrê de piştevajiya 
Îbrahîm Reyîsî berendamê nêzîkî Sipaya Pasdaran dikir 
lê belê berovajî daxwaza Xamineyî, Hesen Rûhanî ji 
eniya Refomê dîsa karî bibe serokkomar. Ji wê demê ve 
êdî Xamineyî, di gotarên xwe de dewleta Rûhanî rexne 
dike û kabîneya wî weke bêbandor binav dike.

Tirsa Xamineyî ev e ku êdî Reformxwaz weke aliyekî 
mayînde bikeve dewsa Sipaya Pasdaran. Ew êdî Rûhanî 
dişibîne Benîsedr û ji hêzên nêzîkî Sipaya Pasdaran û 
Rêvîngên Xumeynî dixwaze li hemberî dijberên Komara 
Îslamî, hev bigirin. Benîsedr yekemîn serokkomarê 
Îranê bû ku piştî salek û çend mehan ji ber rexnegirtin 
ji Rûhulla Xumeynî avakerê Komara Îslamî, ji wî welatî 
hate dûrxistin.

Hêzên nêzîkî Sipaya Pasdaran ku weke radîkalên şîe 
têne binavkirin, piştî mirina Xamineyî, êdî nikarin qet 
hevgirtî bin.

Tê gotin perçebûna di nava wan hêzan de û nebûna 
dengekî hevpar, rêberê Komara Îslamî ji bo qonaxa piştî 
mirina wî nîgeran dike. Di hember de, di gerra berê 
de Elî Ekber Haşimiyê Refsencanî karî reformxwazan 
li dora hev kom bike. Di vê gerrê de jî seyîd Mihemed 

Xatemî karî dengên wan hevgirtî û zengîn bike. Lê 
Sipayê dîsa jî nekarî vî karî ji bo hêzên xwe encam bide.

Hikûmetên ku bi rengekî demokratîk nehatine ava-
kirin, di qonaxa veguhestinê de serpêhatiyeke tal didin 
welatiyên xwe. Ji ber ku cîgir tenê di riya desthilatê de 
tê hilbijartin ne ku di riya dengdanê de. Xamineyî jî 
piştî ku di sala 2015an de neştergerî jê re hate kirin, êdî 
gêhîşte ser wê baweriyê ku belkî temenê Komara Îslamî 
jî girêdayî temenê wî be.

Eger piştî mirina Xamineyî, Komara Îslamî nemîne, 
dibe ku Îran jî yekperçe nemîne. Ji ber ku her yek ji 
neteweyên nefars ên weke Kurd, Azerî, Ereb û Belûçan 
jî mafê xwe dixwazin û gelek partiyên cudaxwaz ango 
serzwebûnxwaz jî di nav wan de hene. Ew dibêjin bi 
vegera ser sindoqa dengdanê di Îraneke yekperçe de, 

dîsa jî her yek ji wan neteweyan ziyanê dike. Ji ber 
ku her yek ji wan di hemberî Farisan de kêmîne tên 
hejmarkirin.

Heya niha çendîn caran propagandayên derew li ser 
mirina Elî Xamineyî hatine belavkirin lê di rastî de 
piraniya wan, armancdar in. Sedema belavkirina wan 
propagandeyan, amadekirina welat ji bo qonaxa piştî 
mirina Xamineyî û perçekirina zêdetir ya dengên Sipaya 
Pasdaran e ku xwe weke mîratgirê Xumeynî û şoreşê 
binav dike. Ev propagande dikarin rê ji bo perçekiri-
na welat jî xweş bikin. Ji ber ku eger Sipaya Pasdaran 
û eniya Reformê bikevin hevrikiyê, wê demê rê ji bo 
xebata her yek ji neteweyên nefars jî xweş dibe û di asta 
navdewletî de jî rê ji bo perçebûna Îranê vekirî dibe.

Refsencanî, weke cîgirê Xamineyî dihate binavkirin 

ku hem bandora wî li ser Sipaya Pasdaran hebû û hem jî 
dengên Reformxwazan hebûn. Piştî mirina Refsencanî 
êdî bijardeyên din gelek kêm in ku bikarin mina Xum-
eynî, Refsencanî û Xamineyî, hemû hêzan serkut bikin. 
Ayetulla Cennetî û Şahrûdî gelek pîr in. Reyîsî jî nikare 
dengên Civata Destnîşankirina Berjewendiyên Komara 
Îslamî bi dest bixîne.

Lê tevî van sedeman jî, eger kesek bikare ji wan hemû 
astengiyan derbas bibe, dibe ku riya wî pişt re hêsan 
be. Ji ber ku sêyemîn rêberê Komara Îslamî, dibe xwedî 
sedan saziyan ku hemû wezaretên dewletê û parlamen-
to jî biryara xwe ji wan erê dikin. Rast e ku Xamineyî 
xwedî karîzma nebû, lê xizmê Xumeynî bû û di dema 
serokkomariyê de jî dengê her du aliyên dijber û razî, 
kiribûn yek.

Komara Îslamî careke din navçeyên sînorî yên 
Herêma Kurdistanê topbaran kirin. Ev cara çaran e 
ku ew navçe, ji aliyê Sipaya Pasdaran ve rastî êrîşa 
bi topan tê. Di wan êrîşan de herî kêm kesekî sivîl 
birîndar bûye. Gelek zevî û milk jî rastî ziyanê ha-
tine, gelek ajal sikitîne û sirûşt jî tevlîhev bûye.

Çalakvanên Kurd dibêjin ew êrîş, weke karvedanên 
Îranê li hemberî rijdbûna Herêma Kurdistanê li ser 
birêvebirina referandûma serxwebûnê ne. Lê tê gotin 
eger xelkê Herêma Kurdistanê biryara serxwebûnê 
bide, dibe ku yekemîn welatê ku îtirafê bi serx-
webûnê dike Îran be da ku bandora Îsraîl û Erebi-
stanê li navçeyê kêm bike. Ji ber ku van du welatan, 
bi awayên cuda ragihandine ku ewê piştevaniya dew-
letbûna Kurdan bikin. Tevî vê, dîsa jî Komara Îslamî 
hemû hewla xwe dide da ku rê li ber serxwebûna 
Kurdistanê bigire.

Navçeyên sînorî yên Helgurd li Balekayetiyê û 
Kîfaristan, Kunerê, Girdûgû, Qebrokan û Rêzan, ew 
cih in ku Sipaya Pasdarên Îranê topbaran kirine. Li 
wan cihan, pêşmergeyên Partiya Demokrat a Kurd-
istana Îranê, Komeleya Şoreşgêrên Zehmetkêşên 
Kurdistana Îranê û Hizba Demokrat a Kurdistanê 
bicih bûne.

Piştî wan êrîşan, hikûmeta Herêma Kurdistanê 
Murteza Ibadî Kunsolê Îranê li Hewlêrê gazî kir û 
tevî şermezarkirina wan êrîşan, jê re ragihand ku 
hikûmeta Herêma Kurdistanê, aliyekî şerê di navbera 
partiyên Rojhilatê Kurdistanê û Komara Îslamî de 
nîn e û divê demildest êrîşên Îranê ji bo ser axa Herê-
ma Kurdistanê bi dawî bên.

Di rojên derbasbûyî de herwisa hêzeke mezin ya 
Sipayê bi tank, top û katyûşayan derbasî navçeyên 
sînorî yên bajarê Şinoyê bûne. Sipayê agihandiye 
ku sedema hatina wan, lihemberderketina hêzên 
partiyên Kurdî ye. Çendîn caran Ebolfezl Hesen Bêgî 
endamê komîsyona siyaseta derve ya parlamentoya 
Îranê jî ragihandiye ku dijberên me her li ku derê 
bin, emê êrîşê bibin ser wan.

Salek beriya niha jî di meha dawiyê ya biharê û 
du mehên destpêka havînê de navçeyên sînorî yên 
parêzgeha Hewlêrê rastî êrîşa topxaneyên Sipaya 
Pasdaran hatibûn û di encamê de ziyanên maddî 

û canî jî çêbibûn. Di wan êrîşan de topên fusfurî 
hatibûn bikaranîn.

Îran tim teqezê dike ku partiyên Rojhilatê Kurdis-
tanê ji Amerîka û Erebistanê alîkariyê distînin lê ew 
partî, vê îdiayê red dikin.

Girîngtirîn nîşanderê aliyê cudakerê du welatan 
di yasayên navdewletî de sînor in. Dema ku dewl-
etek sînorê welatekî derbas dike, divê li gora yasayê 
riftar pê re were kirin. Lê dewleta Iraqê qet ne wan 
êrîşan şermezar dike û ne jî ji Îranê dixwaze ava wan 
navçeyan ku ji wî welatî tê, qut neke. Heya niha 
çendîn caran dewleta Iraqê ragihandiye ku divê par-
tiyên Kurdî yên Rojhilatê Kurdistanê ji axa Herêma 
Kurdistanê derkevin. Lê ti carî Herêma Kurdistanê vê 
nabêje belkî ji ber bêhelwestiya Bexdayê, Hewlêr bi 
Îranê re weke dewletekê riftarê dike ne weke herême-
ke federal.

Refrandûma serxwebûna Kurdistanê biryar e roja 
25 Îlona 2017an wê bê encamdan.

Hêzên ewlehiyê yên Îranê li bajarê Mehabadê, 
çalakvanekî Kurd ê bi navê Dr. Selaheddîn 
Xedîw binçav kirin. Heya niha sedema girtina 
wî nehatiye zanîn. Wî di demên derbasbûyî de 
dewleta Îranê ji ber girtina çalakvanên olî yên 
Kurd rexne kiribû.

Bêhzad Mehmûdnijad li Urmiyê bi tometa 
endametî di partiyeke Kurdî de 5 salan cezayê 
girtîgehê û dûrxistin ji bo Xurasanê hate ceza-
kirin. Ew welatiyê Kurd, saleke beriya niha piştî 
şerekî hate girtin ku di navbera pêşmergeyên 
Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê bi çek-
darên Sipaya Pasdaran de derketibû.

Elîriza Kerîmî û Fîrûz Eskenderî ku xelkê 
bajarê Miyandoawê bûn, li girtîgeha Urmiyê bi 
tometa kuştinê hatin darvekirin. Li girtîgeha 
Lakan ya Reştê jî Selaheddîn Par xelkê Urmi-
yê, Ceifer Seidanlû û hevjîna wî ku ji Kurdên 
Qûçana Xurasanê bûn, bi tometa kirîn û firotina 
madeyên hişber hatin darvekirin.

Li sînorê Baneyê, nêzîkî gundê Kinde Sore, 
kolberekî Kurd bi navê Wahid Qadirî di encama 
teqeya hêzên Sipaya Pasdaran de, jiyana xwe ji 
dest da û kolberekî din bi navê Aram Nasirî jî 
birîndar bû.

Li navçeya Soma û Biradost sê kolberên Kurd 
bi navên Nasir Umerzade, Mihemed Qadirî 
û Xuşrû di encama teqeya hêzên sersînor de  
birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin ve-
guhestin.

Li navçeya sînorî ya Kotol li Xoyê kolberekî bi 
navê Rizgar Şêxkanlû dema ku ji ber êrîşa hêzên 
sersînor direviya, ji çiya kete xwar û birîndar bû.

Kolberek li sînorên Serdeştê bi navê Zerar 
Mihemedî, xelkê gundê Nelasê di encama teqeya 
rasterast ya hêzên Sipayê de jiyana xwe ji dest da.

Piştî sê heftiyan çarenivîsa Mihemed Umerî 
li Pîranşarê nediyar e ku ji aliyê hêzên ewlehî ve 
hatibû girtin. Heya niha nayê zanîn ku ji ber çi 
hatiye girtin û ji bo ku derê hatiye veguhestin.

Mamosteyekî olî li Pîranşarê bi navê Ebdulk-
erîm Azerîn bi tometa pêwendî bi girûpên Selefî 
re hate girtin. Tê gotin ew mamosteyê olî ji bo 

girtîgeha îstixbaratê li navenda parêzgehê hatiye 
veguhestin lê heya niha malbata wî nekariye pê 
re bikeve pêwendiyê.

Helbestvanekî Kurd li Îlamê bi navê Elîmi-
hemed Mihemedî piştî du mehan serbest hate 
berdan. Wî helbestvanî, di heyama hilbijarti-
nan de di helbestekê de îmamên şîeyan rexne 
kiribûn.

Sê welatiyên Kurd ên bi navên Usman Sehrayî, 
Seîd Armet û Ceifer Îsmaîlî bêyî ku belgeyên 
pêwîst li dijî wan hebin, di dadgehê de bi 
darvekirinê hatin cezakirin. Tometa wan, kuşti-
na axayekî Herkî ye û ev 28 sal in di girtîgehê de 
ne.

Ev sê sal in Umêd Debaxçî Mukrî di girtîgeha 
Mehabadê de ji mafê serdana malbata xwe bi 
danîna kefaletê bêpar e. Umêd Debaxçî Mukrî ji 
aliyê dadgeha wî bajarî ve bi tometa xapandina 
raya giştî di riya pêkanîna meşên girseyî de bi 
çar salan girtîgehê hatiye cezakirin.

Mihemed Rezm rêveberê saziya dad li 
parêzgeha Îlamê ragihand ku di demeke nêzîk 
de wê hikmê darvekirina çar welatiyên Kurd bê 
bicîkirin ku bi tometa destdirêjiya ser jinekê bi 
darvekirinê hatine mehkûmkirin.

Piştî derketina şerê di navbera pêşmergeyên 
Komele û Sipaya Pasdaran de li Sine, pênc 
endamên malbatekê bi navên Enwer, Efşîn, 
Ramîn, Zubeyr û Ehmed Husênpenahî bi tome-
ta endametî di Komeleyê de hatin girtin.

Ti zanyarî di derbarê nêzîkî 150 çalakvanên 
olî yên Kurd de dest neketine ku piştî êrîşên li 
Tehranê, di bin navê endametî di DAÎŞê de ji 
aliyê Sipaya Pasdaran ve hatine girtin. 
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HOŞENG OSÊ

Ji “sirrên” 
dewleta PKKê

Di salên 2009-2010an de ez li Tirkiye bûm. Apocî bûm 
û têkiliyên min bi parêzerên Öcalan re baş bûn. Ev têkilî ji 
hevdîtina min a yekem bi Îrfan Dündar re li Taksîmê dest 
pê kir. Camêr, piştî nivîsa min di rojnameya Radîkalê, roja 
10.09,2009an de, belav bû, bi sernivîsa; “Kürtler arkeolojik 
eser değildir.” (http://www.radikal.com.tr/yorum/kur-
tler-arkeolojik-eser-degildir-953707/) Xwest min bibîne. 
Belkî dixwest nasbike bê ev “Suriyeli Kürt yazar” kî ye? 
Neyse, me hev dît û em gelek axivîn. Piştre, ez hatim vex-
wedin ji bo buroya parêzerên Öcalan ku li dawiya kolana 
Îstîklalê bû. Têkiliya min bi berdevkê buroyê rojnamevan 
Cengîz Kapmaz re jî baş bû. Wê çaxê, rojnameya Tarafê 
nûçeyên balkêş belav kirin, tê de; “Daxuyaniyên Öcalan 
ji aliyê parêzerên wî ve tên sansûr kirin. Hinek tişt ji gelê 
kurd û ji raya giştî tên veşartin”. Nûçeyê tevlîhevî û qere-
balixeke baş çêkir, gelo ev yek rast bû? Û çima û ji ber çi 
daxuyaniyên Öcalan têne qumiçandin?

Wê çaxê PKKê Taraf weke dijmin didît ku alava AKPê a 
veşartî. Nemaze ku hinek rojnamevanên apocî weke Bur-
han Ekincî û Kurtuluş Tayîz...û hwd dest ji ajansa DÎHA û 
rojnameya Özgür Gündemê berdabûn û li Tarafê dixebitîn.

Parêzerên Öcalan bi min re axivîn û xwestin ez bi lez 
werim buroya wan ji ber ku mêvanek ji Iraqê, Mûsilê hat-
ibû û pêwistî bi wergerandina ji kurdî-erebî hebû. Ez çûm 
û min mêvan naskir; ew jî parêzer û mamosteyê zankoya 
Mûsilê Prof. Dr. Sufiyan Ebbas bû. Ew yek ji wan parêzerên 
ku rêxistina “Mûcahidînê Xeliq” a Îranî ji lîsteya terorê a 
Europî derxistin. Camêr hatibû xwe û ezmûna xwe têxe 
bin xizmeta buroya parêzerên Öcalan û “belaş” parastina 
Öcalan bike. Sufiyan Ebbas gelek tişt û pêşniyazên pir 
girîng pêşkeşî parêzerên Öcalan kirin, ezê pişt re li ser wan 
binivîm.  

Ez û Sufiyan Ebbas û parêzerên Öcalan di civînê de 
bûn, telefon ji parêzer Ömer Güneş re hat, camêr çû axivî 
û dîsa vegeriya, bû vin vin û şildim-bildima wî û bi tirkî, 
bi hevalên xwe yên parêzer re axivî. Tevlî ku ez bi tirkî 
nizanim lê hinekî tegihiştim ku mijar; nûçeya Tarafê 
bû. Min pirsî; mamoste Ömer, ma nûçeya Tarafê rast e? 
Sansûr li ser axaftinên “serok” heye? Bersiva min da û got: 
“Belê rast e, sansûr heye. Min hîna ji Tarafê jî re got; ma li 
Tirkiyê, sirrên dewletê tune ne, hûn vedişêrin. Em jî, ew 
tiştên ku sansûr dikin, sirrên-razên dewleta me ne”. Ez şok 
û matmayî mam.

Ez bawer dikim ku rojnameya Tarafê bersiva Güneş bi 
wî şêweyî belav kir ku parêzerê Öcalan ev nûçe pişt rast kir 
û bihaneya sansûr kirina daxuyaniyên Öcalan weke “Sirrê 
Dewleta PKK”ê bi nav kir û got ku parêzer ne mecbûrin 
hemû axaftinên Öcalan ji raya giştî re eşkere bikin.

Vê dawiyê min nas kir ku ew tiştên ji axaftinên Öcalan 
dihatin sansûr kirin bi emir û fermana Qendîlê dihat 
kirin, ji ber ku axaftina Öcalan berî bihata belav kirin, diçû 
Qendîlê û ew tiştên dihatin sansûr kirin, tekez; rexneyên 
tund yên Öcalan li Qendîlê bûn, ku serkirdeya PKKê ne 
dixwest gelê kurd, nemaze girseya gel ya girêdayî PKKê, 
van rexneyan bibînin.

Em werin ser çîroka Sufiyan Ebbas û sedema hatina 
wî ya Stenbolê; camêr di 2-3ê civînan de hemû prensib û 
destûra dadgeha cînayetên “tawanên” navnetewî şirove 
kirin, ta bi derzî vekir ku  ji dêvla çek, şer û xwîn rijandinê, 
yan jî di gel şer li dijî Tirkiye, PKK dikare dozê li hemberî 
Tirkiye li peşiya dadgeha cînayetên navnetewî veke û 
pişta “roma reş” bişkîne û bihêle berpirsên Tirkiye di xew 
de kabûsan bibînin. Sûfyan got: “Bi tonan, bi hezaran 
belgeyên ku Tirkiyê gunehkar dikin, di destên we de hene, 
çima hûn bi kar nayenîn? 4000 gund hatin şewitandin, 3-4 
milyon kurd hatin koçber kirin, 17000 kuştiyên kujerê wan 
ne diyar hene, nenas kirina kurdan di destûra bingehîn de, 
pişaftin û asîmilekirina kurdan, Jîtem, Ergenekon û heta 
revandina Öcalan...û hwd, ev tev tawanên şer in, hûn çima 
di dadgeha cînayetên navnetewî de bi kar nayenîn?”

Bi rastî, Sufyan Ebbas tiştên gelek, balkêş û girîng gotin. 
Min ji Ömer Güneş bi kurdî pirs kir: Yawo ev zilam, gelek 
tiştên baş û girîng dibeje, heval. We çima heta niha doz li 
hemberî Tirkiye li pêşberî dadgeha cînayetên navnetewî 
venekiriye?

Güneş gernijî û got: Em jî parêzer in û van tiştan baş di-
zanin. Hemû tiştên ku ew dibêjê em dizanin. Lê em nakin. 
Min got: Çima? Ji ber çi? Güneş got: “Ev jî sirra dewletê ye” 
mebesta wî, dewleta PKKê bû.

Güneş got; Ji Sufyan Ebbas  re bêje: Gelek spas. Em ê 
bi hev re kar bikin. Bes tu bigêjî Mûsilê, dê ji te re hemû 
belgeyan bişînin. Piştî Sufiyan Ebbas vegeriya malê, 2-3ê 
caran ji min re mail şand û pirsî: “Kanî biraderê me tu 
belge ne şandin”.  Min ji parêzerên Öcalan re got û gihand 
wan, lê di ser guhên xwe re avêtin.

Berî 5 salan min vê pirsê kir û niha jî dikim: PKKê  eger 
ewqas bi çavên neyartiyê li dewleta tirk dinêre? Û hemû 
partî, nivîskar, sazî bi xiyanetê û girêdana dewleta tirk 
tawanbar dike, baş e, ev çi “sirre” ku nahêle PKK, Tirkiye 
nekşîne dadgeha cînayetên navnetewî çî ye? Qey ev jî 
ji “sirrên dewleta PKKê” ye. Gelo Öcalan, Yan jî Qendîl 
nahêlin doz li hemberî Tirkiye were vekirin? Gelo belgeyên 
li dijî Tirkiye di destê PKKê de nînin?

Lûtkeya G20 îsal bi serokatiya 
Almanyayê li bajarê Hambûrgê di 
7-8ê pûşberê de civiya. Li hember vê 
Lûtkeya ku nexşerêya aboriya cîhanê 
diyar dike weke her sal îsal jî çalakî 
hatin kirin.

Her sal li hember vê Lûtkeyê protesto 
tên kirin û li hember van protestoyan 
tedbîrên hişk tên standin û pevçûn 
dertên. Lê ev çalakiyên li derve qet 
bala beşdarên Lûtkeyê nakşînin û 
piştî parvekirina raportan biryar tên 
standin. Piştî civînan guhertinên 
polîtîkayên neo-lîberal jî gelek zêde 
dibin.

Îsal bi serokatiya Serokwezîra Al-
manyayê Angela Merkel Lûtke dicive. 
Serokê DYAyê Donald Trump, Serokê 
Rusyayê Vladimir Putin û Serokkomarê 
Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan jî 
beşdarî civînê dibin. Endamên G20 di 
cîhanê de yên xwedî aboriya herî baş in.

Li Lûtkeya G20 ya li Hambûrga 
Almanyayê bingeha dîzayna aborî ya 
cîhanê tê pexşkirin. Têkildariya Serokê 
DYAyê Donald Trump jî cihê meraqê 
ye. Hêviya aborînasan ji Lûtkeyê tune 
ye û dibêjin eger peyama hevkariyê jî bê 
dayîn dê serkeftineke mezin be.

Welatên Yekitiya Ewropayê jî beşdarî 
kombûna welatên G7 ku ji DYA, 
Almanya, Fransa, Îngîltere, Îtalya, 
Japonya û Kanadayê pêk tê, bûn. Sero-
kê DYAyê Donald Trump, Serokwezîra 
Îngîltereyê Theresa May, Serokwezîrê 
Îtalyayê Paolo Gentiloni û Serokkomarê 
Fransayê Emmanuel Macron, cara 
yekem beşdarî vê lûtkeyê bûn.

Bêyî Rusya lê bi YE Lûtkeya G8
Lûtkeya G7an a dawî li Bajaroka 

Taormina Grava Sicilyaya Îtalyayê pêk 
hat. G7 ji dewletên DYA, Almanya, 
Fransa, Brîtanya, Îtalya, Japonya û 
Kanada pêk tê. Yekîtiya Ewropa (YE) jî 
beşdarî vê civînê bû.

Pêşiya Lûtkeyê hemû vîzeyên 
Schengenê bi demkî hatin sekinandin 
û di dema civînê de hemû hatûçûn 
hatin rawestandin. Mijarên sereke yên 
Lûtkeyê êrîşên terorî li welatên Ewro-
pa, polîtîkayên derve û ewlekarî bûn. 
Betalkirina vîzeyan jî di warê azadiya 
geştê de, bûn sedema nîqaşan.

G7 û G8 çawa pêk hatin?
Piştî qrîza neftê ya 1973an ku bingeha 

pirsgirêkên 1980 û 1991an tên qebûl 
kirin ev form derxistin holê. Serokê 

Fransa Valery Giscar d’Estaing 
di sala 1975an de serokên Almanya, 
Fransa, Îtalya, Japonya, Brîtanya û 
DYA’yê vexwend Fransayê. Serokên van 
welatan li bajarê Rambouillerê civiyan. 
Ji civîna van 6 welatan bi navê G6ê hat 
binavkirin. 

Piştî vê civînê di sala 1976an de li 
Porto Rikoyê ev welat dîsa civiyan û 
welatek din jî beşdarî civînê bû û G6 
bû G7.  Bi pêşwaziya serokê wê demê yê 
DYAyê Gerald Ford Kanada jî beşdar bû 
û G7 derket holê.

Lûtkeya G7ê demek dirêj xebatên 
xwe kir û piştî beşdariya Rusyayê G8 
hat damezirandin. Piştî SSCB belav 
bû Rusya xwest ligel welatên rojava 
têkiliyan deyne. Federasyona Rusya 
piştî civînên G7ê ligel beşdarên civînê, 
civînên bi navê ‘Diyalogên Piştî Lût-
keyê’ kir. Piştî Lûtkeya di sala 1994an de 
li Napolî civînên bi navê (Siyasî 8) ha-
tin lidarxistin. Ev civîn pir ne domiyan 
û di sala 1998an de Rusya bi fermî tevlî 
Lûtkeyê bû û G7 bû G8.

Her çiqas Rusya endamê G8ê be jî 
beşdarî civînan nabe. Di civîna Hezîra-
na 2008an de Rusya ji ber dagirkirina 
Kirimê nehat vexwendin. Ji ber beşdari-
ya YEyê navê komê nehat guhertin. 
Herwiha nûnerên YEyê li sernavê hemû 
endamên YEyê beşdar dibin.

Damezirandina G20 û têkçûna 
G22-26-33

Weke Lûtkeyên din G20-22-26-33 jî 
piştî qrîzên li cîhanê komên ku hatine 
damezirandin in. Bi kurtasî di demên 

qrîzan de bo çareseriyê hatine dame-
zirandin. G23-26-33 piştî qrîzên darayî 
li Rusya, Rojhilata Asya û Brezilyayê bi 
serokatiya G8an hatine damezirandin. 
G-23-26-33 têk çûn. Piştî têkçûna van 
welatên G8ê G20 ava kirin. Wezîrên 
Darayî yên G8an di 25ê Îlona 1999an de 
li Civîna Washingtonê bi serpereştiya 
20 welatên ku li cîhanê xwedî erk in 
G20 bi fermî hat îlan kirin. G20 di serî 
de bi wezîran diciviya. Piştî Mijdara 
2008an êdî bi beşdarbûna serokan 
dicive. 

G20 ji Almanya, DYA, Arjantin, 
Awustralya, Brezilya, Endonezya, Çîn, 
Fransa, Afrîka Başûr, Koreya Başûr, 
Hindistan, Îngiltere, Îtalya, Japonya, 
Kanada, Meksîka, Rusya, Arabistana 
Siûdî, Tirkiye û Komîsyona Yekîtiya 
Ewropa pêk tê.

Endamên G20ê tev jî di cîhanê de di 
nav 31 welatên ku aboriya wan baş e de 
cih digirin. Aboriya Îspanya, Swîsre, 
Norweç, Taywan û Wenezûella ji ya 
gelek endamên G20 baştir be jî ne di 
nav Lûtkeyê de ne. Gelek welatên YE jî 
serbixwe di nav Lûtkeyê de cih nagirin 
tenê bi Komîsyona YE beşdar dibin.

Welatên G20ê di para aboriya cîhanê 
de ji sedî xwedî 85 in. Sedî 80 tîcare-
ta cîhanê welatên G20 dimeşînin. 
Hejmara welatiyên G20ê ji sisiya didu 
nifûsa cîhanê ye.

Mijarên civînê…
Di serî de mijarên îdareya makroe-

konomî, tîcareta navnetewî û têkiliya 
bi welatên pêş dikevin re pêk dihatin. 

Paşê jî têkiliyên aborî yên Rojava-Ro-
jhilat, enerjî û teror di rojevê de cihê 
xwe girtin. 

Îstihdam, xweza, sûc û madeyên 
hişber, mafên mirovan, ewlekariya 
herêmî û bêçekkirin ketin dewrê. 

Li aliyê din, mînak; alîkariya bo 
Rusya 1993, 1994an de Ukrayna, 1995an 
de Yekîtiya Zanistî ya Gerdûnî, 1997an 
de sûc û di 1998an de civînên bi mijara 
enerjî pêk hatin. 

Herwiha komên di derheqê derxisti-
na pereyên derqanunî de, ewlekariya 
nukleerî, sûcên organîze yên navnetewî 
hatine avakirin.

Çima ‘G’?
Li cîhanê gelek form û Lûtkeyên 

aborî hene. Her sal li Davos a Swîsreyê 
Lûtkeya Aborî ya Cîhanê lidar dikeve. 
Ji ber ku li Davosê ye navê wê jî bûye 
Lûtkeya Davosê. Di nav van form û 
Lûtkeyan de herî zêde Lûtkeyên bi Gyê 
tên binavkirin (G7-8-20) bi tesîr in. 
Taybetmendiya van welatên beşdarî 
Lûtkeyan dibin ewe ku aboriya wan di 
cîhanê de herî pêşketî û di cîhanê de 
herî zêde xwedî dahatû ne.

Civînên ji aliyê welatên ku pêşketî 
ne ve tên lidardixistin bi navên G tên 
zanîn. Wateya wê cîhana global û jiya-
na global e. Tîpa ‘G’yê bi Kurdî ji peyva 
komê ku bi Îngilîzî Group e tê. 

Di van Lûtkeyan de biryarên aborî û 
polîtîk tên standin. Biryarên tên dayîn 
pir kêm gel eleqedar dikin. Protestoyên 
di dema civînan de tên kirin jî ji sede-
ma dûrxistina wekheviyê ye.

Komara Federal a Sosyalîst a Yugu-
slawyayê yek ji welatên ku di navbera 
nakokiyên neolîberalîzm û sosyalîzmê 
de maye ye. Ev welat di cîhanê de bûye 
şahidê dabeşbûna herî bixwîn.

Komara Federal a Sosyalîst a Yugu-
slawya ku ji dewletên Sirbistan, Crotia, 
Bosna- Hersek, Montenegro û Maked-
onya pêk dihat piştî êrîşên Naziyan hat 
damezirandin. Sedema dabeşbûna vî 
welatê federal a sereke jî qrîza darayî ya  
di sala 1989an de rû daye ye. Bandora 
yekem li Slovakya û Crotiayê xwe nîşan 
da. Qrîza darayî têkiliyên van herdu 
welatan têk birin. Di destpêka salên 
1990î de Yuguslawyayê gelek pevçûnên 
navxweyî dîtin. Nakokiyên di navbera 
serokê herêmên federal de bû sede-
ma pevçûnên mezin-biçûk. Komara 
Sosyalîst a Slovenya, Komara Sosyalîst a 
Makedonya, Komara Sosyalîst a Crotia 
û Komara Sosyalîst a Bosna Hersekê ji 
Yugoslawyayê veqetiyan û serxwebûna 
xwe îlan kirin(1991-1995) 

Montenegro û Sirbistanê hevgir-
tin û Komara Federal a Yugoslawyayê 
îlan kirin. Federasyona nû ji Komarên 
Sirbistan û Montenegro û Kosova û 
Vojvodînayê ku girêdayî Sirbistanê ne 
pêk dihat. Ev dewlet bi demê re navê 
Sirbistan & Montenegro stand û Yugo-
slawya ji holê rabû.

Rêya serxwebûna Montenegro û 
referandûm

Her du aliyên dawî yên Yugoslawyayê 
bi awayekî demokratîk ji hev veqetiyan. 
Piştî belavbûna Yugoslawyayê Montene-
gro bi zora Sirbistanê tevlî Yugoslawyaya 

nû bibû. Bi daxwaza Montenegroyê di 
sala 2003an de derbasî pergala federatîf a 
nermtir bûn. Montenegro di 21ê Gulana 
2006an de referandûm pêk anî û di en-
camê de ji sedî %55,5 dengên ‘Erê’ biser-
ketin û biryara serxwebûnê hat standin. 
Di 3ê Hezîrana 2006an de jî serxwebûna 
xwe ragihandin.

Parlementoya Montenegroyê di 3ê 
Hezîrana 2006an de li gor encama re-
ferandûmê serxwebûna xwe îlan kir. Bi vî 
awayî ragihandina serxwebûna Monte-
negroyê Yugoslawyaya ku di sala 1945an 
de ji aliyê Josip Broz Tito ve hatibû 
avakirin dabeş bû. Montenegro dewleta 
dawîn e ku ji Yugoslawyayê veqetiyaye. 
Bi vê gavê jî Yugoslawya ji holê rabû.

Dewletên ku Montenegro nas 
kirin…

Dewleta yekem a ku Montenegro 
Crotîa ye ku yek ji dewletên Yugoslawy-
ayê bû. Jibilî dewletên Yugowlawyayê, 
dewleta yekem ku Montenegro naskiriye 
Îzlanda ye. Pişt re Makedonya, Swîs-
re, Bulgaria, Malta, Letonya, DYA (13ê 

Hezîranê) û herwiha Rusya û Tirkiye jî 
serxwebûna Montenegroyê nas kirin.

Wezîrên Derve yên NATOyê jî tevî di-
jderketina Rusyayê jî Montenegro weke 
endamê 29mîn vexwendin tifaqê.

Taybetmendiyên Montenegroyê:
Navê wê yê resen Crna Gora (Çi-

yayên Reş) e. Paytexta wê Podgorica ye. 
Hejmara şêniyên Podgoricayê 185 hezar 
û 937 kes e û ev der navenda Monte-
negroya çandî, siyasî, hunerî û aborî 
ye. Cîranên Rojavayê Montenegroyê 
Bosna Hersek û Crotia ne. Li Bakurê wê 
Sirbistan heye, li Rojhilata wê Albaniya 
û li Başûrê wê jî di navbera Îtalyayê de 
behra Adrîatîk  heye. Dirêjahiya erdê wê 
614 km, dirêjahiya bendava wê jî 293 km 
ye ji vê jî 73 km xîz (qûm) e. Erdnîgariya 
Montenegroyê 13,812 km çargoşe ye. Zaf-
tirîn erdnîgariya vî welatî ji deştên kûr, 
çiyayên bilind û kanyonan pêk tê.

Li Montenegroyê pergala parlem-
enterî heye û li gor daneyên 2011an 
hejmara şêniyên wê 620, 029  kes e. Him 
endamên parlementoyê him jî serok-

komar ji aliyê gel ve tên hilbijartin.  
Serokwezîr ji aliyê parlementoyê ve raya 
pêbaweriyê digire. 

Montenegro ji Ortodoks, Xirîstiyan, 
Misilman, Cihû, Katolîk, Protestan û 
mezhebên din pêk tê. Dewleteke pir olî 
ye.

Zimanê fermî Montenegrî û Sirbistanî 
ye. Boşnakî, Albanî û Crotîa jî weke 
zimanên fermî tên nasîn.

Sirbistan & Montenegro (Qeredax)  

‘G’ya  xwediya cîhanê

Li Lûtkeya G20 ya li Hambûrga Almanyayê bingeha dîzayna aborî ya cîhanê tê dabînkirin. Nêzîkahî û 
têkiliya Serokê DYAyê Donald Trump jî tê meraqkirin. Hêviya aborînasan ji Lûtkeyê tune ye û dibêjin 
eger peyama hevkariyê jî bê dayîn dê serkeftineke mezin be.

Parzemîna Ewropa li 
cîhanê, cihê ku herî zêde 
netewdewlet lê hene ye. Yek 
ji van dewletan jî Yuguslawya 
bû ku bi dabeşbûna xwe re 
gelek dewlet û herêmên 
federal derxistin holê. Di sala 
2006an de jî Montenegro 
serxwebûna xwe îlankir û di 
proseya serxwebûnê de bû 
qesra dawî.

Mînaka dabeşbûna demokratîk: 

DILŞAH AMEDÎ

10-16 TÎRMEH 2017
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Neslîhan Baban di 5ê Tebaxa 1917an de ji dayikê bû. Bavê 
wê waliyê Tirkiyeyê yê kevn Abbas Recaî Nuzhetê kurê Ye-
hya Nuzhet Paşayê kurê Alî Begê kurê Xalid Paşayê Baban 
e. Diya wê Sarê Xanim e. Ew xwişka mezin a Dîclehan 
Babanê ye. Tenê herdu xwişk in, wekî din zarokên malbatê 
çênebûne.

Neslîhan Baban ji Lîseya Saint Benoitê mezûn bû.
Ew sala 1941ê bi şairê navdar ê ustadê dîndarên Tirkiyeyê 

Necîp Fazil Kisakürek re zewicî. Heft zarokên wan hatin 
dinyayê; Mehmet (1943), Ömer (1944-2005), Ayşe (1948), 
Osman (1950), Zeynep (1953-2002) û du kuren wê bûn, 
herdu jî navê Alî li wan kir, lê ew bi piçûktî mirin.

Hakimên Mîrekiya Babanan ku paytexta wê Silêmanî 
bû, gava di destpêka sedsala 19an de dawî li mîrekiyê hat 
anîn, hatin sirgûnkirin bo Stenbolê û ew li vê derê cîwar 
bûn.

Di nivîsa ser Dîclehan Babanê de jî hat diyarkirin, 
Babanan di jiyana siyasî, dîplomasî, kulturî, zanistî û aborî 
de rolên girîng li Stenbolê û Tirkiyeyê leyistine. Hinan ji 
wan li vê derê berî cumhuriyetê di arîfeya Şerê Cîhanê de 
cihên girîng di tevgera azadîxwaz a kurdan de girtine.

Li ser jiyana Neslîhan Kisakürekê agahî kêm in. Di dema 
amadekirina vê nivîsê de min pêwendî bi Cîgira Serokê 
Weqfa Kultur û Vekolînan a Necîp Fazil Kisakürek; Şeyma 
Kisakürek Sönmezocakê re danî, wê ez gihandim birêz 
Suat Ak; nivîskarê berhema bi navê Necîp Fazil ve Büyük 
Doğu*, hin agahiyên vê derê bi saya wan in.

Ew wek hevjîneka durust, îtaetkar û wefadar a Necîp 
Fazil û dayikeka fedakar a perwerdeder a zarokên xwe, 
di medya dîndaran de hatiye naskirin. Medyaya sekul-
er, tew xwestiye jiyana wê ya modern ji bo piçûkxistina 
Necîp Fazil Kisakürek bikar bîne. Wekî din wan ew tune 
hesabkiriye.

Di derbarê şexsiyeta wê de berfirehtir agahî cardin ji bal 
Necîp Fazil bi xwe ve hatine dayîn. Ew diyar dike ku, di ji-
yana xwe de ew rastî momentekê hatiye ku jiyana wî kiriye 
du beş; ya berî û ya piştî momentê… Ew jî  dema naskirina 
wî ya Seyyîd Abdulhekîmê şêxê Neqşebendî yê Arwasî yê 

kurdê Wanê yê navdar e, ku pişt re Necîp Fazil buye mirîde 
wî û ‘gelek feyz û hîkmet jê wergirtine’, bi nasîna wî re 
jiyana wî bi temamî hatiye guhertin. 

Seyyîd Abdulhekîmê Arwasî her gav doz lê dikir ku ew 
bizewice. Gelek caran Necîp Fazil ew vedixwend mala xwe, 
lê Şêx digot; ‘heta tu nezewice ez nayêm mala te’.

Wî yeka li gor xwe peyda nedikir, ji Şêx re digot; ‘hûn 
yekê ji min re bibînin, bira cariyeya we be jî ez ê pê re 
bizewicim.’ Şêx qebûl nedikir, digot; ‘gerek yek ji derûdora 
te be, tu bi xwe bibînî.’

Necîp Fazil rojekê Fatma Neslîhanê nasdike, wê dibe 
Eyyubê li kafeteryaya Piyer Lotiyê radiwestîne û derdikeve 
hizûra şêx ku mala wî nêzî kafeteryayê bûye:

‘’Ezbenî, min keçek nasî, navê wê Neslîhan e… Keçeka 
ji wan modernan yên ku tu dinasî; ji Babanan, Babanza-
deyan… Min heta vê derê ew anî. Nuha li kafeteryaya wê 
derê rûdinê. Hûn jî teqdîr dikin ku zehmet e bawerî bi 
keçên modern ên zemane bê anîn. Min guman heye, Hûn 
çi difermon?’’

Bi bizaveka birûskîn pirsî: “Çi li ser wê ye?..”
“Mantoyekî kesk ezbenî.”
“Tu ne ji wê, ji xwe gumanan bike!” Li ser vê, Necîp Fazil 

Neslîhanê tîne bi şêxê xwe Seyîd Abdulhekîm dide nasîn. 

Şêx ne li hundur, li derve pêşwaziyê li herduyan dike û 
dibêje; “Xwedê zamin û kefîl e, jibîr meke!” Ew destên 
şêx radimûsin, vediqetin û dizewicin. Pişt re şêx hergav ji 
Neslîhanê re dibêje ‘bûka min’ û ji Necîp Fazil re jî ‘zavayê 
min’.

Zewaca wan heta mirinê berdewam kir, Neslîhanê her 
piştgiriya mêrê xwe kir û di rojên tarî û teng de piştgirî, 
taqet û hêvî dayê, gava ew dihat xala peskirinê, wê ew 
teşwîq dikir, radikir piyan. Di dadgehan de li pişt wî bû, di 
dema zîndanan de serdana wî dikir, hêvî didayê.

Lê Neslîhan Kisakürekê bi xwe jî di jiyana entelektuelî 
de cih girtiye. Demekê ew xwediya kovara ‘Büyük Doğu 
Dergisi’ (Kovara Rojhilata Mezin) bû. Di sala 1947an de bi 
îdîaya ku ‘hekaret li tirkîtiyê kiriye’ li gel hevjînê xwe yê 
zindankirî derket ber dadgehê, di 6ê tebaxa 1947an beraat 
kirin, lê ku dadgeha bilind biryar xerakir ew bi ducaniya 
xwe hat şandin zindanê.

Wê di rûpela dawîn a kovarên Büyük Doğu yên 1945an 
de, di bin sernavê “Muaşerat Edebi” (Edeba Muaşeratê) 
de nivîs nivîsîn. Di 1952an de di Büyük Doğuya rojane de 
Pol û Virjini a nivîskarê Fransî Bernardin de Saint-Pierre 
wergerand tirkî û wek zincîreyekê da weşandin. Di Büyük 
Doğu yên rojane yên 1956an de wê ji Joseph Balsamo (ber-
hema Alexandre Dumas) wergerandin û dan weşandin.

Ew li Dadgeha Yassi Adayê di doza ‘örtülü ödenekê’(kon-
toya veşartî) de derket hemberî dadgehê. Dadwer jê pirsî 
ku di warê ‘örtülü ödenek’ê de ew çi dizane. Wê bersiv da 
reîsê dadgehê ku vê gotinê wê cara pêşîn gava Recep Peker 
100 hezar teklîfî mêrê wê Necîp Fazil kir bihîstiye, pişt re 
ev gotin bi tu awayî li ba wê bikar nehatiye.

Neslîhan Baban ji malbateka arîstokrat a kurd a mod-
ern dihat. Ew servekirî û bi kincên modern ên rojavayî 
bû, mala wê jî bi awayekî modern hatibû xemilandin. 
Xwarinên wê, rabûn rûniştin û ezimandinên wê hemî 
xwedan esaleteka modern bûn. Ronakbîrê tirk Taha Akyol 
piştî li gel Alparslan Türkeş çû mêvandariya Necîp Fazil 
Kisakürek, li ser vê moderniya nav mala Neslîhan Xanimê 
gelek bi pesn nivîsî.

Ji ber modernî û servekirîtiya wê, gelek rexne hatine 
ser Necîp Fazil Kisakürekê dîndarê “şerîetxwez”. Lê wî qet 
guman neanîye ser hevjîna xwe, ji ber wê diltengî nekiriye 
û herdem pê serbilind buye. Li gor kurê wan Mehmet, di 
mêrxasî, serbilindî û kûrbûna entelektuelî û liberxwederi-
ya bavê wî de, para dayika wî gelek bû. Ne ji wê buya Necîp 
Fazil nedibû ev Necîp Fazil Kisakürekê nuha.

Fatma Neslîhan Kisakürek di 22ê Gulana 1995an de 
wefat kir, gorra wê li goristana Eyyüp Sultanê li rex gorra 
hevjînê wê Necîp Fazil Kisakürek e.

Neslîhan Kisakürek

Hitokê û Papûşko dê 
bikevin cîhana zarokên Kurd       

Emîr Hesenpûr; Çiraya 
Çand û Wêjeya Kurdî

Li Stenbolê du xwişkên Babanzade: Dîclehan û Neslîhan

Her zarokên Kurd ji mezinên xwe xeberoşk, 
çîrok, zûgotinok, qewlêrk, mamik  hwd. guhdar 
kirine. Tevî çîrokbêjên Kurdan, dengbêjên wan jî 
digel stranan, çîrok jî xweş vegotine. Edebîyata 
zarokan a Kurdî jî heta niha li ser çanda devkî 
ya Kurdî xîmê xwe daniye û hê jî bi vî awayî 
berdewam e. Lêbelê ji aliyekî ve bi rêya xebatên 
şexsî yên hin nivîskarên Kurd berhemên ji 
bo zarokan tên afirandin ango ji nû ve tên 
nivîsandin jî hene. Yek jî ji wan nivîskaran 
Newaf Mîro ye û wî pirtûka Hitokê û Papûşko ji 
bo zarokan nivîsiye. Gelo çi bûye sedem ango 
motîvasyon ku nivîskarê Kurd bi pirtûka Hitokê 
û Papûşko xwestiyê bikeve cîhana zarokan. 
Newaf Mîro Hitokê û Papûşko ji Basê re vegot.

“Hitokê keça min e, Papûşko jî ez im”
Newaf Mîro sedema nivîsandina pirtûka 

xwe ya bo zarokan a bi navê Hitokê û Papûşko 
wiha tîne ziman, “Ez bawer dikim her mirovek 
di nava xwe de zarokekî bi meraq û enerjîk 
dihewîne. Gava ew meraq û kelecana zaroktiyê 
diçe ew jî diçe. Keça min ji bo min bû babet 
û motîvasyon. Beriya çend salan di bin navê 
Hitokê de, min çend kurte çîrok ji bo keça 
xwe nivisîbûn. Dema ku ew biçûk bû min 
dabûn aliyekî, gava min weşanxana pirtûkên 
zarokan,  Morî Zarok li ser înternetê dît. Min 
ji wan re şand wan jî eciband û kêfa wan jê re 
hat. Herwiha Weqfa Alman û Êzîdiyan a bi navê 
Deusch-Êzîdîsche Stiftung xwe da ber lêçûnên 
wan. “ 

Mîro destnîşan dike û dibêje  wê Hitokê û 
Papûşko ger weke ku hatiye plankirin bimeşe 
di meha Îlonê de dê li ber destê mezinên sibê 
û zarokên duh de be.  Pirtûk,  ji Weşanxaneya 
Morî û Zarok û ji deh pirtûkên bi dîmen wek 
rêzepirtûk derdikeve û çîrokên zarokan yên ji 
temenê 4 heta 6 salî  û  li ser yek karekterê, 
lêbelê li ser gelek serpehatiyan hatiye nivîsin. 
Mîro wiha behsa naveroka Hitokê û Papûşko 
dike; “Pirtûk bi mijarên cûrbecûr yên civakê 
re mijûl e. Em cîhanê bi çavên biçûkan dibînin. 
Ne bi çavê mezinan. Hitokê dibe desthilatdarê 
xewnên xwe û pêlîstok jî hevparê xem û şahiyên 
wan e. Hitokê keça min e, Papûşko jî ez im. Ez 
jî pêlîstoka wê me. Ji ber ku dema min zêde ji 

wê re kêm bû, min xwest ez hinekî bibin tiştekî 
nêzîkî wê ku ew jê hez bike. Ew jî girêdana 
zarok û pêlîstokê ye. Ew xem û xeyalên xwe 
nikare bi min re, lê bi Papûşko re parve dike.” 

“Hitokê pireke di navbera çand, ziman û 
cîhana ciyawaz de”

Tê zanîn ku di edebîyata zarokan a Kurdî de,  
gelek berhem çavkaniya xwe ji folklora Kurdî 
digire lê hinek pirtûkên zarokan jî ji nû ve tên 
nivîsîn. Mîro bersiva, ‘Gelo cudahiya pirtûka te ji 
pirtûkên zarokan ên din çi ye?’ wiha dide, “ Her 
berhem xwedî ciyewaziyekê ye, lê Hitokê pirek 
e di navbera çand, ziman û cîhana ciyawaz de. 
Ew ne bi tenê bi çavê Kurdekî ku li welat jiyaye 
dinêre. Ew cejn û babetê jiyana Ewropiyan û 
ya Kurdan dide ber hev. Ciyewaziya wê ew e 
ku ew bi xwe û daxwaza xwe re mijûl e. Ew ji 
pêlîstokekê hez dike.” 

Em dîsa ji Mîro dipirsin, ‘Gelo berê qet 
ceribandinên te yên ji bo berhemên edebîyata 
zarokan çêbûbûn?’ Nivîskarê Kurd wiha bersiva 
me dide, “Gava min berhema xwe ya duyem ku 
bi navê Lehengê Tazî Keleşê Reş nivisî armanca 
min ew bû ku ez ji bo zarokan hin tiştan 
binivîsim. Lê gava min dest pê kir û nivisî û ez 

pê de çûm, bû roman û ez di nava roman, çîrok 
û pexşanê de gewizîm”  

Mîro li ser pirsa me ya di derbarê rewşa 
edebîyata zarokan a bi Kurdî de jî wiha dibêje, 
“Gotina pêşiyan e: Dar bi terrî tê badan! Lê 
Kurd piştî salan dixwazin hin tiştan fêr bibin û 
zindî bikin. Lewma jî bi serê hev de qet nabin. 
Ji ya xwe zêdetir guhdariya Ereb, Tirk û xelkekî 
din dikin. Lewma divê dê û bav zarokan hê di 
temenê biçûk de fêrî hin babetên xwe bikin. 
Pirtûkên heyî zêde tiştên kevn, yên ji dûrî 
dîmenê jiyana zarokên îro ne. Lewma girîng e 
ku bi xewnên hemdem û xeyalên nûjen şayesa 
xwe bixemilînin. Her tişt kêm e, lê dargul di 
salekê de mezin nabe û gulan nagire. “ 

Newaf Mîro kî ye?
Nivîskarê Kurd Newaf Mîro, eslê xwe ji 

Wêranşar a Rihayê ye. Ji Kurdên Êzidî ye û 
niha li Almanyayê dijî. Herwiha heta niha gelek 
berhem wek roman, helbest hwd. nivîsîne; 
Sêwiyên bi Dayik û Bav, Gava Mirî Biaxife, Bend, 
Du Kes Yek Mirov, Lehengê Tazî Keleşê Reş, Ji 
Te Hezkirin, Dilop e, berhemên wî ne. Her wisa  
nivîs û gotarên wî di gelek malperan de hatine 
weşandin.

Rewşenbîr û zimannasê Kurd Profesor Emîr 
Hesenpûr di roja 24ê hezîrana 2017an de li 
bajarê Torontoyê li welatê Kanadayê koça 
dawiyê kir. Çirayek bû di nav baxê gulistana 
wêjeya Kurdî de ku bi berhemên xwe, bû sedem 
da ku ew çira piştî wî jî hertim biteyîse.

Emîr Hesenpûr roja 10ê Gelawêja sala 1943an 
li bajarê Mehabadê ji dayîk bû. Di salên destpêkê 
de li bajarên parêzgeha Urmiyê xwendina xwe 
berdewam kiriye. Pişt re di sala 1964an de 
dema ku 21 salî bû, dîplomaya pisporiya zimanê 
Îngilîzî ji zanîngeha Tehranê li paytexta Îranê 
wergirtiye. Hevdem bixwe jî di salên di navbera 
1965an heya sala 1966an li navçeyên cuda, 
mamostetî kiriye.

Pişt re tevî ku hevdem lêkolînên wî li ser çand 
û wêjeya Kurdî jî hebûn, di sala 1968an de dema 
ku 25 salî bû, dest bi perwerdeya lîguîstîkê 
dike û mastera xwe di sala 1970î de distîne. 
Doktorayê jî di sala 1972an de diqedîne û di 
1983an de ji welatê xwe derketiye û li zanîgeha 
Illinois a Amerîkayê di beşa komunîkasyonê de 
weke xwendekar tê wergirtin. Hesenpûr, sala 
1989an di 46 saliya xwe de profesoriyê bi xebata 
xwe ya li ser zimanê Kurdî digire ku berhema wî 
ya lêkolînên hûr û dirêj li ser zimanê Kurdî bûn.

Ji sala 1986an ve li Kanadayê dijî û li 
zanîgehên cûda dersan dide. Bi taybetî 
li ser Mediyan, nakokî û demokrasiya 
neteweperweriyê, nîjadkujî û tevgerên civakî, 
nakokiyên etnîkî lêkolîn kiriye.

Nasyonalîzm û ziman li Kurdistanê ji sala 
1918an ve heya 1985, Hevpeyvînek li ser 
lînguîstîk û wêjeya Kurdî 1993, Serhildanên li 
Kurdistanê û Azerbaycanê di salên di navbera 
1941-1946 de, Pêkanîna Ferhenga Medyaya 
Kurdî di Çand û Nasnameya Kurdan de sala 
1996an, Siyaset û zimannasiya siyasî 2000 û 
Pêkanîna nasyonalîzma Kurdî di sala 2003an de,  
girîngtirîn berhemên wî ne.

Emîr Hesenpûr bi Şehrazad Mocab re 
zewiciye.

Ew di hevpeyvîneke xwe de di derbarê 
pîvanên dewlemendî û hejariya zimanekî de 
dibêje li dinyayê ti zimanekî feqîr tine ye 
û zimanê Kurdî, îro ji aliyê rojnamegerî ve 
dewlemend e, lê ji aliyê termînolojîyên zanistî 
ve hejar e û kar jê re nehatiye kirin. Tevî ku 
zimanê Kurdî li Sovyetê ji 1920 heta 1927an 
zimanê dersdayînê bû lê dîsa jî tenê zaravayê 
Soranî weke pêwîst bi pêş ketiye. Lê hemû 
zimanê Kurdî yek e ji bo mînak wexta ku tu 
Soranî bidî ber Farisî, mirov dibîne ku ji Farisî 
bêtir nêzîkî Kurmancî ye.

Emîr Hesenpûr li ser mijara yeknetewebûnê 
dibêje mijar, ne tenê bi ziman an zaravayan ve 
girêdayî ye, belkî divê ji aliyê siyasî û dîrokî ve jî 
nêzîkbûneke wan hebe. Kurd hemû neteweyek e 
lê hin caran, zaravayek ji yên din zêdetir hatiye 
bikaranîn, ji bo mînak Hewramî zimanê fermî yê 
emareta Baban li Sine bû.

Hesenpûr ji bo rewşa îro ya zimanê Kurdî 
teqez dikir ku heya niha jî ew dewletên ku 
Kurdistan dagir kirine, zimanê Kurdî bi fermî nas 
nakin. Divê piştî naskirina Kurdî bi rengekî fermî 
ji aliyê van dewletan ve Kurd bixwe jî dest bi kar 
bikin.

Ji bo zimanê fermî yê Kurdî jî pêşniyar kiriye 
ku li Kurdistaneke mezin, çar zarava pêwîst 
nîn in lê ji bo mînak her Kurmancek pêwîst 
nîn e Hewramî fêr bibe. Lê tevî ku Hewram 
kêm in, eger bixwazin divê bibin xwediyên 
xwendingehan jî. Dimilî, Kurmancî, Soranî jî 
wê di dewleteke serbixwe de bêtir nêzîkî hev 
bin. Tevî ku em dikarin ji bo zimanê Kurdî, 
programekê danîn, lê divê ku azadîyek hebe. 
Bikaranîna alfabêya Latîn yan Aramî jî vedigere 
ser daxwaza gel. Di alfabêya Latînî de rastnivîsîn 
heye lê di ya Erebî de ev nîne. Hesenpûr di 
wê baweriyê de bû ku tevî ku li Îran û Iraq û 
Sûriyê alfabêyên fermî yên dewletê Erebî ne, lê 
zarokekî mektebê yan jî dikandarekî Kurd nikare 
zimanê Kurdî bi alfabêya Erebî bixwîne.

MURAD CIWAN

BENGÎ BAWEŞAN
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Debar û aboriya hin bajaran li ser hin kar û baran ava 
bûye. Semsûr jî yek ji wan bajaran e. Gelê Semsûrê piranî 
debara xwe ji cotkariya titûnê pêk dike û li gor agahiyan 
di pîyasaya titûnê de herî zêde, tîtûna Semsûrê cî digire. 
Cotkarê Semsûrî İbrahim Halil Çevik û parêzer Bülent 
Çınar di derbarê titûna Semsûrê de ji Heftenameya Basê 
re axivin. 

İbrahim Halil Çevikê ku bi salan e li Semsûrê cotkariya 
titûnê dike, destnîşan dike ku li gorî gotinên mezinên wî 
ev nêzî 300 salan e ku li Semsûrê cotkariya titûnê tê kirin 
û wiha pê de diçe,  “Cihêzê dawaten, dermanê nexweşan, 
mezaxê (xerçlix) xwendekaran, heta kefenê miriyan  bi 
perê ku ji titûnê tê qezençkirin tê… Yanê debara me li ser 
titûn e û em nanê xwe ji titûnê dixwin. Ji bo Semsûriyan 
karekî din î wek alternatîf tune ye.”  

Cotkariya titûnê bi kedeke mezin tê kirin
Cotkarê Kurd, Çevik, diyar dike ku  Semsûrî bi malbatî 

cotkariya titûnê dikin. Ji jin û mêran heta ciwan û za-
rokan, gelek kes di cotkariya titûnê de dixebitin. Çevikê 
ku dibêje titûn mîna zarokan e, yanê ji çandinê heta 
çinandinê ji titûnê re her wext eleqe û guhdêriyeke baş 
lazim e û axaftina xwe wiha didomine:   “ Li Semsûrê di 
mehên Gulan û Pûşperê de titûn tê çandin û heta ku titûn 
bê çinîn di hefteyekî de  du caran tê av dan. Wekî din di 10 
an jî 15 rojan de jî tê kolan û tevî van titûn tê dermankirin. 
Di mehên Îlon û Cotmehê de jî titûn tê çinîn û titûn pê 
de pê de tê berhevkirin û debra wê tê kirin. Ji bo titûnê 
serayên taybet tên çêkirin û titûn pel bi pel li ser ta li ber 
tavê tê hişkkirin û paşê pelên titûnê nêzî mehekê li cihekî 
tê sekinandin. “ 

Çevik dibêje pelên titûnê yên ku hatibûn hişkkirin ji bo 

hûrkirinê pel bi pel hinek tê hêmîkirin. Pişt re pelên 
titûnê bo hûrkirinê wek deste û balya tê amadekirin û 
tê şandin.  Herî dawî di makîneyên taybet de pel beriya 
ku bêne hûrkirin dîsa hinek tên hêmîkirin. Çevik amaje 
dike ku titûna hûrkirî piştî nîv saetê tê sekinandin paşê tê 
poşetkirin û êdî bo firotin û kişandinê amade dibe. Çevik 
diyar dike ku, cotkarên ku çandiniya titûnê bi xwe dikin 
ji ber zagonê  nikarin titûna xwe bifiroşin û wiha axaftina 
xwe berdewam dike, “Debara gelê Semsûrê hema ji sedî 
80î ji titûnê pêk tê. Ji sala 2000an û pê ve em wek cot-
karên titûnê nikarin titûna xwe rasterast bifiroşin. Dema 
debra cotkarekî ya salekê bi qasî tonekê be,  ji vê 500î 
dewlet hildide û 500ê mayî jî êdî cotkar bi xwe difiroşe. 
Lêbelê heta sala xwe xilas bike nizane ji vê titûnê wê de-

bara xwe çawa bike. Cotkar ji ber vê rewşê mexdûr dibin, 
divê mexdûriyeta cotkarên titûnê bê çareserkirin.” 

Cotkarê Kurd diyar dike ji wan re wek karekî alternatîf 
çandiniya gelyazan hatiye pêşniyaz kirin, heta wan bi xwe 
cotkariya gelyazan jî ceribandiye lê dibêje tevî keda ku 
daye gelyazê û pereyê ku ji gelyazê hatiye, gelek hindik 
bûye û qezenca gelyaz û ya titûnê ne wek hev in. 

Wekî din Çevîk balê dikişîne û dibejê di demeke nêz 
de di rojnameyeke Tirkan de bo titûna Semsûrê nûçeyek 
hatiye weşandin, vê nûçeyê cotkarên titûnê yên Semsûrê 
gelek aciz kiriye û wiha axaftina xwe didomîne,  “Ji bo 
titûna Semsûrê  nûçeyek hatibû weşandin. Digot, titûna 
Semsûrê bi terorê re eleqedar e. Rastiya îdiaya vî tiştî 
tune ye û em vê  qebûl nakin. Ger ev titûn li Eskişehir û 

Qonyayê bihata çandin wê ev tişt bigotana gelo?  Ev nûçe 
bo reşkirina titûna Semsûrê bû û em bi kedeke mezin 
çandiniya titûnê dikin û em bi vê titûnê debara malbata 
xwe dikin. “ 

Divê li gor berjewendiyên cotkaran qanûn bên 
derxistin

Bülent  Çinarê parêzer jî amaje dike ku ji bo Semsûri-
yan cotkariya titûnê gelek girîng e hema li her derê 
Semsûrê zeviyên titûnê hene. Parêzer Çınar wiha axaftina 
xwe didomîne, “Berê dema ku Tekel hebû, titûna cotkaran 
piranî bo Tekelê dihat firotin û bihayekî diyarkirî û heta 
kotaya cotkaran yê Tekelê hebû. Yanê dewletê ji cotkaran 
gelek titûn dikirî. Piştî ku Tekel hat girtin, ev titûn di 
destê cotkaran de ma û di vê rewşê de divê cotkar bikarib-
in titûna xwe bifiroşin. Yek sedem ev e ku tekel hatin 
girtin û ji ber vê niha bi riyên ne fermî titûn tê firotin.” 

Çinar rave dike ku rewşa hiqûqî ya titûnê ya niha bo 
titûnê ji ber qanûna 4733mîn, rewşeke ne zagonî ye. 
Yanî cotkar piştî ku bi keda salekê titûna xwe radikin û 
berhev dikin dema bixwazin titûna xwe bi xwe bifiroşin 
dewlet firotina vê titûnê bi qanûnî nabîne û dest datîne 
ser titûn û her wisa cizayên pere jî dide cotkaran. Parêzer 
Çınar wiha berdewam dike, “Helbet bo titûnê ger qanûn 
bên derxistin û pergala bacê  bê avakirin ev yek girîng e.  
Wexta ku cotkar çandiniya titûna xwe dike divê bizanibe  
ku ev titûn ya wî ye û wê bikaribe  ji vê titûnê nan bixwe. 
Ger wisa nebe li vir cotkar bi xwe mexdûr dibin. Yanî divê 
li gorî berjewendiyên cotkaran pergaleke qanûnî bê saz-
kirin.” Çınar tîne ziman ku titûna ku tê çandin di pîyasayê 
de cî digire, ji ber ku hewcedariya titûn heye. 

Cotkar amaje dikin ku titûna Semsûrê ji bêhn û qelîteya 
xwe ji titûnên din cudatir e. Cotkar dibêjin di pîyasaya 
titûn de, herî zêde ji %80î titûna Semsûrê, wekî din ji % 
10 titûna Amedê, ji %5 titûna Mûşê û ji %5 titûna Bêdlisê 
cî digire. 

Dema mirov li kolanên Helepçeyê digere zêdebûna 
karmend û karkerên jin li ber çavên mirov dikeve. Zaftirîn 
jî karê dirûtin, çêkirin û nexşkirina karên destan dikin 
jinên Helepçeyî. 

Jin her çiqas bo debara xwe ya rojane bixebitin jî karki-
rin li xweşiya wan diçe. Teşwîqkirina derûdorê û nêzîkati-
ya Helepçeyiyan karê wan bi wan xweştir dike. 

Berpirsyarê Yekîtiya Jinên Kurdistanê li Parlementoya 
Helepçeyê Sindus Husên di derheqê mijarê de ji Heft-
enameya Basê re axivî û ragihand ku: “Berê kêm jin di 
dikanan de dixebitîn. Niha li kolanan, dikanan, caddeyan 
û li cihên geştê jin serbixwe ne û gelek karên balkêş dikin. 
Jin dixwazin li Kurdistanê barê jiyana xwe hilgirin û 
serbixwe xebatên xwe bidomînin. Jin her çiqas bo debare 
xwe ya rojane bixebitin jî karkirin li xweşiya wan diçe. 

Teşwîqkirina derûdorê û nêzîkatiya Helepçeyiyan karê 
wan bi wan xweştir dike. Qrîza darayî û alîkariya malbatê 
jinan teşwîq dike. Bi vî awayî jin, barê li ser mêran ku bo 
debara jiyanê hilgirtine kêm dikin.”

“Baweriya min bi min zêde bû.”
Bela Mihemed ku esnafeke Helepçeyê ye: Ez jî weke 

zilamên cîranên xwe dixebitim û tu astengî bo xebata 
min tune ye. Min xwest ku weke zilaman karekî min î 
serbixwe hebe. Naxwazim çaveriya destê kesî bikim. Vî 
karî baweriya min bi min zêde kir.

Şîraz Ehmed: Divê jin di navbera kar, malbat û dayîk-
bûnê de hemahengiyê ava bikin. Divê bidomînin ku 
pirsgirêkan derbas bikin.

Şîlan Ehmed a li Helebçeyê karên dirûnê dike: “Li 
Helepçeyê gelek jin êdî ji mal derdikevin û dixebitin. Bo 
kar dikana digirin û dixebitînin.”

Debara Semsûriyan li ser titûnê ye

Dibe ku Duhok û Mêrsîn bibin destebirakên hev

Dikanên Helepçeyê di destê jinan de ne

Dema ku titûn tê gotin bajarê Semsûrê tê bîra mirov û bi salan e li Semsûrê wek zîraeteke 
malbatî cotkariya titûnê tê kirin. Cotkar bi kedeke mezin çandiniya titûnê dikin lêbelê ew 
rasterast nikarin titûna xwe bifiroşin û cotkar ji vê rewşê bigazin in.

Cotkarên titûnê yên Semsûrê:

Lûtkeya veberhênanê ya Duhokê û pêşniyaz… 

GÖNÜL  GÜN

15ê Tebaxê vê carê aliyê Duhokê bi şandeke 100 kesî ku 
ji bazirganan pêk tê û pêşengiya parêzger dike, dê werin 
Edene û Mêrsînê. Ev pêngav him ji aliyê bazriganî ve, 
him jî beriya referandûma serxwebûna Herêma Kurdis-
tanê ji bo têkiliyên di navbera her du aliyan pir girîng e. 
Di vê civîna ku tê çaverêkirin di asta wezîran de beşdarî 
çêbibe, bajarên bira jî dê şênber bibin.

Prof. Dr. Ahmet ÖZER*
Lûtkeya veberhênanê ya Duhokê li ser vexwendina 

parêzgerê Duhokê Farhad Ameen Atruşhi û bi or-
ganîzasyona TISİADê di 28-29-30ê Nîsanê û 1ê Gulana 
2017an de pêk hat. Ev civîna ku gelek serkeftî derbas 
bû, ji bo her du aliyan di warên  aborî, siyasî, civakî û 
çandî de gelek girîng bû. Di serî de ji Mêrsînê ji Anta-
lya, Edene, Dîlok, Êlih, Mêrdîn û Şirnexê nêzî 70 karsaz 
beşdar bûn. 

Niha ji ber belaya DAIŞê nîgeraniyek û ji ber kêşeyên 
bi Bexdayê re kêmasiyên aborî hene. Tevî vê yekê jî ev 
herdu kêşe wê werin çareserkirin. Jixwe karê Mûsilê qedi-

ya. Di demeke nêz de Reqa jî dê ji DAIŞê were paqijkirin. 
Wê çaxê ji bo bazirganiyê rewşeke guncaw wê çêbibe û 
yê zû bide rê wê bikeve pêş. Parzgerê Duhokê Farhad 
Ameen Atruşhi ku kesayetekî erênî û kêfxweş e û mêvan-
perweriyeke gelek baş nîşan da, ji bo veberhênanê karsaz 
vexwendin bo herêmê. Digel erseyê bêpere, muafiyeta 
ji bac û gumrukê, bazareke guncaw çend ji teşvîkan 
bû…  A dimîne jî bi wêrekî veberhênan  e. Avakarina 
komîsyoneke hevbeş û di heyama îsal de pêkanîna du 
civînên dualî, biryarên herî şênber yên vê civînê bûn.

Lûtkeya duyem, di 15ê Tebaxê de dê li Mêrsînê kom 
bibe

Dîroka 15ê Tebaxê vê carê aliyê Duhokê bi şandeke 100 
kesî ku birêz parêzger pêşengiya wê dike, dê werin Edene 
û Mêrsînê. Ev him ji aliyê bazirganî ve û him jî beriya 
referandûmê ji aliyê têkiliyên di navbera herdu aliyan 
de gelekî girîng e. Di vê civîna ku em beşdariyeke di asta 
wezîran de çaverê dikin, bûna bajarê bira ya Mêrsînê jî 
dê berbiçav bibe. Li bajarê Duhokê ku navenda lojistîk û 
bazirganiyê ye ji bo Iraq û herêmê û li ser deriyê sînorî yê 
Îbrahîm Xelîl ku tekane deriyê di navbera Tirkiye û Herê-
ma Kurdistanê de ye karsazên ku dixwazin derfetên kar 
bikarbînin, di vê civîna ku dê ji tevahiya Tirkiyê beşdarî 
hebe, derfetên kar dê werin nirxandin. Herwiha şande dê 
Herêma Pîşesazî ya Organîzeyê bigere û tiştên tên kirin 
di cih de bibîne.

Di civîna wê derê de ligel van, reorganizasyona deriyê 
Gumrukê yê Haburê jî hatibû vegotin. Di civînên fermî 
yên ku Cîgirê Parêzgerê Şirnexê û Parêzgerê Duhokê û 
Gerînendeyên Gûmrûkê yên her du aliyan û em beşdar 
bûbûn de biryara çareserkirina vê pirsgirêkê di nava du 
mehan de, ji bo me girîng û cihê kêfxweşiyê bû. 

Ez ji Zaningeha Torosê weke Serokê Lijneya Zanistê ya 
TISİADê û Dekanê Peymangeha Endezyariyê yê Torosê 
Prof. Yusuf Zeren weke endamê nû yê lijneya zanistê, em 
herdu beşdarî civîna Duhokê bûn. Vê carê em ê beşdariya 
di asta akademiyê de zêdetir bikin. Em dixwazin bihêz-

kirina diyalog û danûstandinên di navbera zaningehan 
de bînin rojevê. Protokolên ku beriya me bi zaningehên 
Herêma Kurdistanê re çêkiribûn, ji ber wê heyama  bipe-
vçûn û aloz hinekî rawestiya bûn. Niha jî dîsa zîndîkirina 
van peyman û protokolan weke daxwaza her du aliyan 
derdikeve pêş. Ji ber wê yekê jî ji bilî pîşesazî, bazirganî, 
turîzmê di warê perwerdeyê de jî wê hevkariyek pêş 

bikeve. Tenê dimîne nêzîkahiyeke bibiryar û wêrek ya 
zaningeh û karsazan. 

*Serokê Beşa ŞBP yê Zaningeha Torosê û Gerînendeyê 
KEYAMê

Serokê Lijneya Zanistê yê TISİADê

Ji bo ku em van destkeftiyan bi dest bixin, me hin 
astengî kişandin. Karê li ber me pir e. Di vê derbarê de 
nexşeriya ku em pêşniyaz dikin ev e; 

1)Reorganizasyona deriyê Îbrahîm Xelîl (Habur) şert e
2)Dibe ku Lûtkeya Kar ya Iraq-Tirkiye, Lûtkeya Kar ya 

Bexdayê, bên kirin.
3) Dibe ku bi Serokên Odeyên Bazirganiyê yên 

Herêma Kurdistanê re Lûtkeyeke Bazirganiyê pêk were.
4) Dibe ku xebatên ji bo biratiyeke di navbera 

bajarên mîna Bexda û Hewlêrê ku bajarên girîng in û 
bajarên Tirkiyê de pêk were. (Xebatên bajarên bira di 
navbera Edene an jî Mêrsîn û Duhokê de destpêkirin jî)

5)Dibe ku organîzasyonên danasînê bên kirin. (Li 
Hewlêrê û bajarên din)

6) Dibe ku şandeke bazirganiyê ya Iraqê ku endamên 
TÜRKONFEDê jî di nav de bin, were avakirin. 

7) Helbet ya herî girîng jî îstîqrar e. Ji bo geşepêdana 
îstîqrara aborî çawa şert be, ji bo îstîqrara aboriyê jî 
îstîqrara siyasî şert e. Ji bo îstîqrara sîyasî jî serdestiya 
hiqûqê, rêzgirtina ji mafên mirovan re û demokrasiyeke 
tekûz û herwiha nêzîkahî û têkiliyên ku ji pêşdarazan 
dûr in û jidil in di navbera her du aliyan de, pêwîst in. 
Mercê vê yekê jî Aştiya Civakî ye û ew jî nêzîk e.

Pêşniyaz…

Kesayetên ku li ser navê saziyan beşdarî di vê 
civîna veberhênanê ku weke forûm birêve çû ev 
in: Serokê Komeleya Karsazên Iraqê yên li Tirkiyê 
(TISİAD) Nevaf Kılıç, Serokê Lijneya Zanistê Prof. 
Dr. Ahmet Özer, Serokê Lijneya Îstîşareya Bilind 
Selahattin Balkan, Serokê Fedreasyona Karsaz 
û Pîşesazên Çukurovayê (ÇUKUSİFED) Ali Doğan, 
Serokê Lijneya Serokan ya Karsaz û Pîşesazên 
Mêrsînê (MESİAD) Mustafa Güler, Serokê Komeleya 
Karsaz û Pîşesazên Mêrdînê (MARSİAD) Nasır Duyan, 
Serokê MÜSİAD a Mêrdînê, Serokê Odeya Bazirganiyê 
yê Êlihê, Serokê Odeya Bazirganiyê yê Şirnexê, 
Serokê Odeya Bazirganiyê yê Cizîrê,  Sekreterê Giştî 
yê Ajansa Geşepêdanê ya Dîcleyê (DİKA) Yılmaz 
Altındağ, Cîgirê Parêzgerê Şirnexê û Gerînendeyê 
Gumrukên Herêmî yê Rojhilatê Başûr.

Ji aliyê Herêma Kurdistanê jî; Ji Duhokê dostê 
me parlamenter Alî Halo, Parêzgerê Duhokê Ferhat 
Emen Arushi, Gerînendeyê Giştî yê Veberhênanê 
yê Herêma Kurdistanê Bextiyar Ameen, Serokê 
Komeleya Veberhênan Derar Zebarî, Serokê Yekitiya 
Belêndaran (Muteahit) Zerak Taher  El Dosky û gelek 
karsaz û berpirsyar beşdar bûn.

Ji Duhok û Tirkiyê gelek 
kesayetên girîng beşdar bûn

EMER EZÎZ
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Hûmara 52. ya kovara kulturî ya Vateyî, sey 
hûmara wisarî ya emserî vejîyaye. Hûmara 
wisarê 2017î, 143 rîpelî ya û sey hûmaranê 
verênan bi muhtewaya xo ya dewlemend bale 
ancena.

Destpêkê na hûmare de zî nuşteyê re-
daksîyonî ke hertim bi sernuşteyê “Wen-
doxan rê” neşr beno ca girewto. Nê beşî de 
bi hawayo kilmekî behsê proses, netîce û 
merasîmê Xelata Kovara Vateyî bîyo. Mesajo 
ke peynîya na babete de dîyayo, teqdîrkerdişî 
heq keno. Coka ma eynen neqil kenê: “… Eke 
îmkanê ma bibîy ma wazenî musabeqayanê 
winasîyan organîze bikîn û bi nê hawayî 
kalîte û prestîjê kirmanckîya nuştekî berz 
bikîn û nuştoxanê ziwanê xo teşwîq bikîn.”

Sernuşteyê nuşteyan û nameyê nuştoxanê 
na hûmare nê yê:

MA KIRMANCAN RÊ XELATA TEWR PÎLE 
KOVARA VATEYÎ YA – Murad BAŞARAN 

ÇEKUYA EDEBÎ RUHÊ ZIWANÎ XURT 
KENA… – J. Îhsan ESPAR

BIRÎNÊ TEGELINÎ – Ugur SERMÎYAN
ŞADÎYA ŞADE –  Qemer ERDOXAN
GELÎYA BÊVENGE – Sohrab SEPEHRÎ

KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ) DE SUFFÎKSÊ 
MUCEREDÎYE – Murad CANŞAD

HÎCRANE – Pinar YILDIZ
EHMEDÊ XASÎ Û MEWLÎDÊ NEBÎ - IV – 

Mehmed Selîm UZUN
DEYÎRBAZÊ DÊRSIMÎ SAÎT BAKŞÎ 

(SEYÎDÊ KALÎ) REYDE ROPORTAJ – Ropor-
tajkerdox: Alî Aydin ÇÎÇEK

QONZA KOR & LÛ Û HEŞ –  Zîyadîn 
ÎPEKÇÎ

RÎPLÊ FIQRA Û MESELEYAN: CAHÎL-MA-
HIL & DE BIREMÊ HAA! & ÇEWRES HORÎYÎ 
& EHMO BOX –  Murad CANŞAD 

ÇAR ESTÛNANÊ EDEBÎYATÊ MA DE ŞÎÎRÎ 
– Roşan LEZGÎN & Harûn BOZKURT

     Ancîya seke her hûmare de êno vînay-
ene,  rîpelê na hûmare zî bi resman û fo-
tografanê weşan ameyê xemilnayîş û peynîya 
aye de beşê Rîpelê Kitaban o ke tede kitabê 
kirmanckî yê neweyî dîyenê şinasnayîş ca 
girewto. Û yew vîrardiş: Qedr û qiymetê Vat-
eyî refanê kitabroşan de ney bi wayîrvejîyayîş 
û wendiş berz beno. 

Kurdîstanî Başûrî de 25î êlule 2017î de 
semedê xoserî û dewletbîyayîşî referandum 
virazîyeno. Yew parçeyî welatê ma de bo 
zî, no referandum, tarîxî miletê ma de yew 
hedîseyo zaf muhîm o. Çike, referandumî 
25î êlule de yew parçeyî miletê kurdî amey-
oxî (îstîqbalî) xo ser o qerar dano, qederê xo 
tayîn keno. 

Her çiqas yew parçe de bo zî, referandumî 
25î êlule, her çar parçe û heme miletê Kurdî 
ser o tesîr keno. Ney ra referandumê 25î 
êlule tarîxê miletê ma de sey yew mîladî yo. 
Na roje de bi nê referandumî yew parçeyê 
miletê ma bi îradeyê xo do mîyanê miletanê 
serbest û azadan de cayê xo bigîro.  

Bêguman referandum her het ra heqê mi-
letê kurdî yo. No yew lutif û bexşkerdiş nîyo. 
Miletê kurdî no heq hem hetî tarîxî ra, hem 
hetî milî ra, hem hetî sîyasî ra û hem zî hetî 
huqûqî mîyanneteweyî ra heq kerdo. Dinya 
de sey her miletî heqê miletê kurdî zî esto 
ke qederê xo tayîn bikero. No temamen yew 
heqo bingeyêno tebîî, meşrû û însanî yo. Êdî 
wextê ci ameyo ke miletê kurdî nê heqî xo bi 
destê xo bîyaro ca. 

Bêguman miletê kurdî bi rehetî nêameyo 
nêreso nê heqî û nê qonaxî. Heta ewro her 
daîm mucadele kerdo û bedel dayo. Ewro 
miletê kurdî û mucadeleyê ey resayo yew 
qonaxo newe. Miletê kurdî bi nê referan-
dumî wazeno netîce bigîro. Belkî tayê 
kêmasî estî, belkî merdim tayê çîyan rexne 
(krîtîk) bikero, belkî wazeno ke hazirîyê 
referandumî bi îttîfaq û her het ra bêqusir 
bo. La meşruîyetê nê referandumî ser o 
munaqeşekerdiş û bi behaneyanê bêbingey-
an hember (duştî) referandumî vicîyayîş qet 
nîno qebulkerden. Mîyanê kurdan de tayê 
merdimî û tayê çewreyê sîyasî rexnegirotiş 
ra wet verbî referandumî vicênî, meşruîyetê 

ey munaqeşe kenî. La zere de yan zî teber 
de kesê ke verbî caardişî nê heqî vicênî û 
meşrûîyetê referandumî ser o muneqeşe 
kenî wa baş bizanî ke tarîx do înan efû 
nêkero. 

Bêguman û helbet şertî giran î, zere de û 
teber de problemî estî, dişmenî her het ra çi 
dest ra yeno kenî. Beno ke dinya kerr û lal 
bo, beno ke dostî miletê kurdî rehet vengê 
xo berz nêkerî, beno ke dewletê kolonyalîst 
û ceberutî bi gef û tehdîdanê xo biwazî her 
rayîr bicerebnî. Tarîxê kurd û Kurdîstanî 
bîyo şahidê zaf îxanetan. Miletê kurdî 
1945 de Mehabad de û 1975 de bi peymana 
Cezayîrî çi qewimîyo xo vîr ra nêkerdo. Ney 
ra gereka kurdî hesabê her îhtîmalî bikerî. 
La wa Rojhelato Mîyanên de û çar koşeyê 
dinya de heme dost û dişmenî bizanî ke na 
seate ra pey kes nêeşkeno vernîyê miletê 
kurdî bigîro, miletê kurdî rayîrê xoserî û 
azadî ra peyser açarno. 

Rayîrê referandumî rayîro heq o, rayîro 
meşrû yo, rayîro rast o, rayîro adil o, rayîro 
demokratîk û însanî yo. Heto bîn ra referan-
dumê 25î êlule hem yew firseto tarîxî yo hem 
zî semedê miletê kurdî yew îmtîhano tarîxî 
yo. Firseto winasî her wext dest nêkuweno. 
Gereka kurdî nê fehm bikerî û heqê nê 
firsetî bidî, sey yew miletî hereket bikerî û bi 
serfîrazî nê îmtîhanî ra ravêrî. 

Helbet zerrî wazena ke Îraq de kurd û 
erebî pîye bikerî û problemanê xo bi yew 
rayîro adil, demokratîk û aştîyane ra çareser 
bikerî. La çi heyf ke êdî herey o. Seke ma 
zanî dewletanê na mintiqa û dewletê ke 
dinya de hukumran ê heta nika waşto ke çi 
milî, çi dînî, çi sîyasî û çi komelkî (ce-
matkî) benî heme mesele û problemanê 
Rojhelatê Mîyanênî bi zor û şîdet, bi herb 
û qirkerdişan (qetlîaman) çareser bikerî. 
Heta ewro zaf qirkerdişî bîyî, zaf gonî 
rişîya, zaf miletî û kulturî înan vîndî bîyî, 
şarê na mintiqa zaf zulim û zordarî dîya. 
La referandum hem seba miletê kurdî hem 

zî Rojhilato Mîyanên vernîyê rayîrakerdişê 
çareserkedişî nê problemanê tarîxîyan yew 
firset û yew şans o. Tarîx de reya verên a ke 
Rojhelato Mîyanên de yew milet wazeno ke 
rayîro aştîyane û demokratîk ra qederê xo 
tayîn bekero. No sebeb ra referandumî 25î 
êlule dinya de û bilxessa Rojhilato Mîyanên 
de yew nimûne yo tarîxî yo. Yew rayîro newe, 
meşrû, însanî, aştîyane û demokratîk akeno. 
Miletê kurdî yew mileto azadîperwer û 
aştîperwer o, şer û lej nêwazeno la heta ewro 
dişmenî mecbur kerdo ke dest berzo sîlehî û 
paştê xo bido koyanê Kurdîstanî. 

Kurdîstanê Başûrî de semedê kurdan 
yewna rayîr nêmendo. Bexdadî, peymanî 
(antlaşma) yê ke bi kurdan ra îmza kerdî 
rê rîayet nêkerdo û heta ewro şertî nê pey-
manan ca nêardî. Ne hukmê qanunê bingeyî 
(anayasa) yê Îraqê federalî ne zî maddeya 
140. tetbîq kerdî. Nê wextî ra pey pîyeamey-
îşî Hewlêr û Bexdadî rehet nîyo. Eşkera yo 
ke zewaco bêzerî nêbeno. Xora Îraq fîîlen 
bîyo lete-lete (paramparçe) û ewro ra pey 
yew Îraqo yewbîyaye mumkun nîyo. Yew 
çarêk esr o (seserre) ke kurdî erdî xo ser o 
fîîlen sey yew dewleta xosere xo îdare kenî. 
Coka referandum hem yew netîce yo hem zî 
destpêkê yew prosesê neweyî yo. Referan-
dum tena statuyo resmî yo sîyasî û huqûqî 
dano na rewşa fîîlî (de facto) ya ke ewro 
esta. Xora no referandum do qederê Kerkuk 
û Xaneqînî û mintiqayê ke ser o munaqeşe 
esto zî tayîn bikero.

Semedê referandumî hem zere de hem 
teber de bingeh û şertî musaît ê. Wextê ci 
ameyo. Bêguman her çî wextî xo de beno. La 
ewro wext bêwext nîyo. Ewro wext, o wext 
o ke kurdî bi îrade û bi cesaret game berzî. 
Herey mendiş nêbeno. Teredut û bêqerarî 
qet nêbeno. Gereka kurdî na rey bi feraset, 
bi qerardarî û bi yew îradeyo xurt hereket 
bikerî, vernîyê xo bivînî, no firsato zêrrnêno 
tarîxî ra îstîfade bikerî. 

Bêguman sere de dewletê mintiqa û dostê 

înan çi destî înan ra bîyero do texsîr nêkerî. 
Xora nika ra eşkera-eşkera kurdan tehdît 
kenî. La ne kurdî sey kurdanê verî yê, ne zî 
dinya sey dinyaya verî ya. Cengî (şerî) verbî 
DAÎŞ de kurdan heme dinya de xo da îsbat-
kerdiş ke wayîrê îrade û qewetî yê, eşkenî 
xo bipawî û xo îdare bikerî. Kurdî wazenî 
ke mesele (problem) bi yew rayîr û proseso 
aştîyane û demokratîk ra çareser bibo. La 
dişmen mecbur bikero kurdî zî gereka xo 
seba her îhtîmalî hazir bikerî. Ez bawer kena 
ke kurdan de no îrade û qewet esto. Serek 
Mesud Barzanî zî bi feraset û îradeyê xo, 
bi qerardarî û îstîqrarê xo, bi durîvînayîş û 
dîplomasîyê xo bîyo sembolê mucadeleyê 
kurdan û bîyo sembolê referandumê 25î 
êlule. 

No mesele, meselê şexsan nîyo, meselê 
eşîrtî nîyo, meselê yew mintiqa nîyo. Dewa, 
dewayê tek-tek partî, tek-tek rêxistinan û 
tek-tek hêzan nîya. Mesele, meselê yew 
miletî yo. Dewa, yew dewaya milî ya. Dewa, 
dewaya 40 mîlyon miletê kurdî ya. Heqê 
tu partî, rêxistin, mintiqa û şexsan nîyo ke 
referandumê 25î êlule semedê menfeat û 
problemanê xo bikerî qurban.

Ez, sey yew ferdî nê miletî, bê qeyd û şert 
paşt dana referandumê xoserî yê 25î êlule. 
Ez veng dana heme partî, rêxistin û hêzanê 
sîyasî yê kurdan! Ez veng dana pîyorê 
dezgeh û sazgehanê sivîlan yê çar parçeyê 
Kurdîstanî! Ez veng dana heme miletê kurdî! 

Wayîrê çi fikr û îdeolojî, çi dîn û mezheb, 
çi bîr û bawerî, çi sinif û tebeqa, çi cinsîyet 
û statuyî benî wa bibî gereka heme kurdî û 
eqalîyetê etnîkî û dînî ê ke Kurdîstanî Başûrî 
de ciwîyenî paşt bidî referandumî xoserî yê 
25î êlule 2017î. 

Beno ke bedel giran bo. 
La qederê xo tayînkerdiş heqê miletê 

kurdî yo. 
Xoserî heqê miletê kurdî yo. 
Dewletbîyayîş heqê miletê kurdî yo. 
Miletê kurdî nê heme heq kerdî. 
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Hûmara 52. ya 
Kovara Vateyî Vejîyaye

Ez vana yeqî zimistanê 2006î 
bi, ez sey her wextî ancîna şîbîya 
Kitabxaneyê Merkezê Hunerî yê 
Dîyarbekirî. No merkez o wext 
Galerîa de qatê bodrumî de bi. 
Hema vaje kam wext ke destê mi 
de seba wendişî kitabî çin bîn, ez 
şîyêne, mi oca ra emaneten kitabî 
girewtêne, zereyê hewteyêk de yan zî di hewteyan de 
wendêne û fîna teslîmê îdarekarê kitabxaneyî kerdêne. 
Kitabê Kirdkî her çend nika zî kêmî bê, eke ma goreyê 
ê serran bifikire wendoxê Kirdkî yê nikayinî gelek bi 
şans î. Çimkî kitabxaneyî de hema-hema tena çend heb 
kitabê Kirdkî estbî û kitabroşan de zî peyda nêbîyêne. 
Xora mi rê zaf ferq nêkerdêne kitab Kirmanckî yo yan zî 
Kurmanckî yo. Kitabo ke weşê min a bişîyêne, mi seba 
wendişî emaneten girewtêne. Ez eşkena vaja ke bê ro-
manê Dewrêşê Evdî ke hetê Eyup Kiranî ra nusîyayo, mi 
zafê kitabê Kurmanckî sayeyê nê kitabxaneyî ya nas kerdî. 

Rojêk ancîya ez mekteb ra vejîyaybîya û şîbîya kitabx-
ane; la na rey destê mi de kitab ney kovarêk estbi: Kovara 
Lêkolîn û Lêgerînê War, Hêjmar10-11, Payîz – Zivistan, 
2001. Kovar Kurdkî-Tirkî bi. Wexto mi rîpelê kovarî 
qeldayî, mi dî ke nuşteyê gelekê hêca û kalîteyinî tede 
estî. La înan ra tewr zaf di nuşteyan bala mi ante, yew 
no bi: Divê Azadîya Her Lehçeyê Hebe (Ganî Azadîya 
Her Lehçe Bibo), Emîr HESENPÛR. (Xora ez dima 
ra, nê rojan de sayeyê Birêz Mutlî Canî pê hesîyaya ke 
no nuşte-roportaj-suhbet tewr verî 1992an de Kovara 
Armancî de weşanîyayo.) Tena yew rey ney, mi wextanê 
cîya-cîyayan de hîrê-çar reyî no nuşte wend. Fikrê Emîr 
Hesenpûrî rast a zî ufqê mi akerdbi. Ziwan çî yo, lehçe 
çî ya, problemê ziwanê Kurdkî çî yê û çareserîya înan do 
senî biba, Emîr Hesenpûrî seba nê heme persan cewabê 
gelekî sade û fesîhî daybî. O wext ra dima mi kamca de 
nuşteyêkê ey yan zî derheqê ey de xeberêk bidîyêne mi 
wendêne. Rey-rey sey weswese ameyêne mi vîr û mi xo 
bi xo vatêne, “eya, merg ma îman ardo esto; la desta nêbo 
Homa emanetê xo rew ra bîgero, o hema ma rê lazim o, 
ziwanê ma mihtacê ey o.” La senî ke baw û bawkalanê ma 
vato, çimê tersî tim qirş ho tede; eynî bi no hewa arefeyê 
Roşanê Rojî de ma xebera mergê ey girewt. Kurdkî yew 
zanayê xo yê mîyannetewî kerd vîndî. O seba Kurdan 
tena yew nuştox nêbi, eynî wext de yew teorîsyen, yew 
akademîsyen, yew kurdolog, yew mamosta bi. Kurdkî 
de cayo ke ey veng verdayo do her tim dîyar bibo; la 
bawerîya mi bi ney esta ke wendekarî ke binê destê ey ra 
resayê do xebata ey nîme de nêverdî û hewnanê ey bikerî 
rast. 

Beno ke zafê wendoxan cuya Emîr Hesenpûrî bizanî, 
la ancîna zî çîyo nuşte tarîx rê maneno; coka ez wazena 
biney zî qala cuya ey bika. Mamostayo hêca û Leşkerê Zi-
wanê Kurdkî, 1943 de Rojhelatê Kurdistanî de Mehabad 
de (yanî binê Ala Rengîne de, rojanê azadan de û binê 
slogananê “Biciwî Komara Kurdistan” de) ame dinya. 
Seba wendişê unîversîte şi Tehran, oca de Ziwanê îngîlîzî 
wend. 1964an de Unîversîteya Tehranî ra Dîplomaya 
Pisporîya Ziwanê îngîlîzî girewte. Qasê di serran, eynî 
unîversîte de dersî zî dayê. Badê, 1968an de dest bi perw-
erdeyê lînguîstîkî kerd û di serran de lîsanso berz qedîna. 
Dima ra  dest bi doktora kerd û axîr doktoraya xo zî 1972 
de qedîna.  Emîr Hesenpûr zî sey zafê roşnvîranê ma ve-
jîya teberê welat û xebata xo oca de dewam kerde. Hêverî 
şi DYA (Dewletê Yewbîyayeyî yê Amerîka), Unîversîteya 
Illinoisî de komunîkasyonî ser o dersî dayê. 1986 de şi 
Kanada û hetanê peynîya emrê xo oca de ciwîya. Kanada 
de unîversîteyanê cîya-cîyayan de sey profesorî dersî dayî. 
Axîr 24ê Hezîrana 2017î de, Kanada de Merkezê Kanserî 
yê Prenses Margarete de nêweşîya kanserî ver ganê xo 
kerd vîndî. Homa ey bi rehma xo şa bikero, cayê ey cenet 
bikero; wa sereyê gedeyanê ey û miletê kurdî weş bo.

***
Roportajî ra beşêka kilmeke:
S. Rêving: Ferqê ziwan û lehçe çî yo? Yanî merdim serê 

çi esasî eşkeno vajo ke Soranî û Kurmancî lehçeyê yew 
ziwanî yê?

Emîr Hesenpûr: Îlmê lînguîstîkî de peymeyêk çin o 
ke ti vajî na lehçe ya yan zî no ziwan o. Lehçe beşêkê 
ziwanî ya. Wexto ma vanî Kurmancî, Soranî, Kirmanckî û 
Hewramî lehçeyê Kurdkî yê, her çî ra ver seba ke nêzdîyê 
yewbînan ê... Ganî hetê sîyasî û tarîxî ra zî nêzdîbîyayîşê 
înan bibo. Hetê struktura ziwanî ra Farisî û peştû, 
Hewramî û Soranî gore hîna nêzdîyê yewbînan ê. La çi 
Soran benî çi Hewramî benî, her di zî yewbînan ra vanî 
Kurd... La nê tarîx de nê zî nika, qet Peştûyêk zî xo ra 
nêvato Faris, xo her wext miletê Peştû ra zanayo.

LEWEND PALÎYIJ

Leşkerê Ziwanê 
Kurdkî

Rayîrê Referandumî 
Rayîro Rast û Heq o

MEHMET SELÎM UZUN 
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Emîr Hesenpûr
1943-2017



Ez şima nêzano la ez bi xo nika ra pey eke ez 
mecbûr nêbo Xal Hûsê ma yê zimbêlqeytanî 
reyde qet nêgeyreno. Şima ko vajê “Qey xeyr o, 
çirê, sebeb, se bi?” Ez vano eke şima goş bidê mi 
şima ko heq bidê mi.

Ney ney! Raşt a zî nê Xal Hûsê ma yê zim-
bêlqeytanî de yew çî esto. Eke ez bi çimanê xo 
şahîde nêbîyêne, mi vatêne belkî Dat Selîmî 
tikê vêşî vato. Ez zî zano Dat Selîm, tikê 
henekçîyeya xo esta la çîyo ke mi ewro fam ker-
do, ez vano qey Dat Selîmî na dahkera de kêmî 
vato, vêşî nêvato...

Di-hîrê serrî ra ver bi, Dat Selîmî behsê yew 
mesalaya xo û Xal Hûsê zimbêlqeytanî kerdibî. 
Vatbi : “Ez û Xal Hûsê ma, ma yew roje Îstanbul 
de Cadeyê Îstîqlalî de geyrayenê, ma xo rê hem 
tûr eştêne hem zî terriqnayne. Tabî ma xo rê sey 
xo qalî kerdênê. Dêmeg ma tikêy zî bi vengo 
berz a qalî kerdo, ma dî qelebalix mîyan ra yew 
merdimî nişka ra xo vist ma ver. Ma tikê şaş 
mendî, ma va, beno ke polîs-molîs o. Eyla ney, 
polîs fîlan nêbi. Ma hewnîyay ke yew xorto tolaz 
o. Û ez vano qey dest de wina sey kartvîzîtî fîlan 
zî estbîy. Ez hewnîyaya ke mi ra vêşêr wazeno 
Xal Hûsê ma yê zimbêlqeytanî reyde qalî biko. 
Çimkî ey reyde hinîya zaf eleqedar bîyêne. Eyla 
qalê xortî zî şalirkî-malirkî bî, ti ra zaf zî çî fam 
nêbîyêne… Mevajê ke keno ke goya ma reyde 
îngîlîzkî qalî biko. Yanî ma zazakî qalî kerdê ya, 
dêmeg mêrdekî zî vato qey ma xerîb î. Neyse, 
mi va, “Bawo ma xerîb nîyê, ma tirkî zî zanê. 
Xeyr o, çi yo, ti çi wazenî ma ra? Eyla hewawo 
ke mi va, mêrdek mi ra vêşêr dormeyê Xal Hûsî 
de geyrayêne. Şima zî texmîn kenê, emrê Xal 
Hûsî hewtay serre fîlan esto, la hema xo ser o 
yo û hema zî xort û semt aseno. Xortî va ‘Abî, 
şey lazim mi, şey?’ (Keko çîyê lazim o, çîyê?)  Ez 
tikê hêrs biyo, mi va ‘Yaw ti vanê se? Ma to ra 
çîyêk fam nêkenê. Derdê to çi yo? Xortî vengê 
xo tikê nizm kerd û hetê nêzdî goşanê Xal Hûsî 
de xo derg kerd va,“Keko cenî lazim a, cenî?” No 
mabên de ez hewnîyaya Xal Hûsî ra, seke veng 
ti ra nêvejyeno. Belkî zî hema şaşeya xo, xo ser 
ra nêvistibî. Belkî zî hema şok de bi. De hinî 
ez nêzano. A hînd de mi zî zaf çî fam nêkerd... 
Neyse, mi xo tada û xortî ra va ‘Lawo şo xo rê 
gureyê xo, şo! Sewbîna gureyê to çin o ?, hadê, 

hadê! Gureyê ma winasar gureyan çin o!’ La xort 
tadîya mi ra hewnîya û va, “Yaw begefendî to rê 
çi, ma xo rê nê begefendî reyde qalî kenê…’

Neyse, ma zar zor xortî tolazî ra xelisîyayî…”
Û Dat Selîmî peynî de vatbi: “De hinî se bîyo 

bîyo û rojê vîyarte yê la ez vano qey nîyetê Xal 
Hûsî seke zaf zî rind nêasayne. De şar xo rê 
mêrdimê xo şinasneno!..” 

Tabî ez nê çîyan mealen nuseno, yanî çîyê ke 
hiştê mi de mendî...

Û hewa yo ki mi cor de zî va, na mesela di-
hîrê serrî ra ver biya.. Neyse, ez vêşî derg nêko. 
Di-hîrê rojî ra ver Xal Hûsê zimbêlqeytanê ma, 
mi geyra û va “Cemal, ti se kenî, senîn î, weş î? 
Veng-meng to ra nêvejîyeno, ez ha Îstanbul do, 
ma şênê yewbînan veynê?” Mi va “Xoca ti xeyr 
ameyî. Sere û çimanê mi ser ameyî. Ez înadê 
dişmenan ra na game weş o. Ti çi çax û kamca 
wazenî se, ez yeno ma yewbînan veynê. Ez zî 
zaf memnun beno.” La Xal Hûs, teey Amerîka 
ra ameyo û wazeno ma yewbînan veynê. Ez senî 
bikeyfi reyde nêşoro? Ma randewû da yewbînan. 
Goya telefonê ma yê cêbî zî estî la ancîna zî ma 
hetana ke yewbînî dî îmanê ma gewrîya. Xal 
Hûs, sey nuştoxê rojnameyê Cumhurîyetî Mus-
tafa Ekmekçî rehmetî çend rey vindî bi fîlan…

Xortê nikayinî nêzanê, la Mustafa Ekmekçî 
nuşteyanê xo de zaf rey behs kerdêne û vatêne: 
“Ez şîyo Berlîn vindî bîyo, ez şîyo Îzmîr vindî 
bîyo, ez şîyo Dîyarbekir vîndî biyo…” De şima 
zanê,  ê wextan de têlefonê destan fîlan çin bî…  

Axirî ma peynî de yewbînan dî. Ma cayêk 
de roniştî, tikê terriqna. Hetta wa mîyan de 
bimano, ma tikê behsê karê tercumey û dublajê 
zazakî zî kerd. Mi va: “Xal Hûs, ez vano qey no 
gure zî taşeronî girewto xo ser…” Xal Hûsî Va: 
“Lila ney ney, çi taşeron o çi tî yî, muteahhîtî 
girewto xo ser, muteahîtî!.. No muteahhît eke 
keyfê ey nêwazo qet nêverdono kes nêzdîye 
winasar gureyan şoro.” Mi va: “Dêmeg mêrdekî 
xo rê girewto tekelê xo ha ? Mela aver de nê 
gurey nêkewê destê mafya fîlan.. Xal Hûs, belkî 
no hewa yew ca ra zî çîyo baş zî bibo..” Xal Hûsî 
va: “Senî?” Mi va: “Verê kesî qîymet nêdayêne 
ziwanê ma, biewnî nika wayîrê rantî bîyo… 
Dêmeg hinî zanê ma nêmireno, xo xelisnayo…” 
Xal Hûsî va: “ Mela wina bo…” Xal Hûsî no 
mabên de va: “Mi eşnawit ke ti, Grûba Vateyî 

ra vejîyayî; qey, xeyr o?” Mi va: “Ê, raşt o” Va: “ 
Qey?” Mi va: “Mi waşt ez vejîyo û ez vejîyayo… 
Eyla ez vano qey xora tayê esparê fîncancî û 
dildejî zî mi ra zaf weş nêbî. Û xora ez zî ziwanê 
ma zaf weş nêzana. Mi zî va, ez yew ‘milî duruş’ 
binawno û Grûbe ra vejîyo…” Xal Hûsî va: “Qey ê 
da-des mêrdiman ra vêşêr yê bînî to ra zaf weşêr 
zanê ?” Mi va: “ Xal Hûs, goşpameqûwê, ez halê 
xo ra memnun o…” 

Mi va: “Xal Hûs, ti aye mevajê, ti hindasî wext 
o ke Amerîka de yî, muheqeq ti ma ra rind zanî, 
raşta zî to gore mabênê kurdan û amerîkayijan 
senîn o?” Xal Hûsî va: “Willa ez zî zaf rind 
nêzano, la hiştê mi gore na game fena nîyo.. 
Heme kes, her dewlete, her milete wazena seba 
menfaatê xo Amerîka reyde sîyaset virazo, reqs 
biko... Kurdî çîrê nêkerê? De aver de se beno 
kam çi zano?. Gereka kê xo heme konjoktorî 
gore hedre bikê…” 

 Badîna Xal Hûsî va: “No çakêto ke to ra yo 
fena nêaseno, hela bê ma şorê nê maxazayan 
ra biewnî, qe ma niştê anasar yew çî mi rê zî 
veynê.” Mi va: “ Xal Hûs, de xora sey “Çakêto 
Sipî” yê xocayê ma yê erjîyaye nîyo!       Xal 
Hûsî va: “ Willa de ez nêzano, mi hema o kitab 
nêwendo.” 

Neyse, ma wariştî şîy yew maxaza. Maxaza 
gelek qelebalix bî. Cenî, camêrdî, gedey-gudey, 
turîstî…

Ma gelek tagêrayî, labelê ma nişta çakêtê mi 
ra veynê. Badîna ma wirdîne citeyî solê cenîyan 
dîy. Weş bi ma şîy. Ercan zî bîy. Ma va, “No 
hewte Roja Mayan o, ma barê cenîyanê xo rê 
citêy solan biherînê.” Û wilay ma herînay zî. Ti 
ra pey ma wirdî pîya şî kewtî dora kasa ke ma 
heqê xo bidê. Ez hewnîyayo, o sire de yew cenî 
seke hetê ma ra hewnîyena. Tirkî qalî kerdê, la 
ez vano qey turîsti bî. Mi xo bi xo va ecêba ma 
şaşey reyde dora ceniki girewta, cenike coka 
ma ra hewnîyena. Ez ceniki ra persayo, aye va 
“Ney!” Derdê mi zî, mi va, belkî no sebeb ra 
ez xo rê ceniki reyde tikê suhbet biko! Belkî zî 
cenike mi ra hewnîyena.. La ney, ez hewnîyaya 
cenike rî nêdana mi. Teselîya mi kewte û mi xo 
rê fek ti ra verada. Yew ara mi tikê peya xo ta-
day, o beyntar de ez hewnîyayo ke cenike, eke 
ha binê çiman ra huyena û Xal Hûsî ma yê zim-
bêlqeytanî reyde bikeyf û eşqî ra sohbet kena 

ke qet pers mekê! Mela xalcika ma nêeşnawo la 
mi bi xo Xal Hûs caran hindasî keyfweş nêdîbi. 
Bin ra seke ey ez xo vîr kerdbîyo... Rayê-di 
rayî mi va “Xal Hûs, Xal Hûs!…” Ney herêê! Ez 
hewnîyaya ney, muhabetê înan hindasî hende 
xorîn bi ke bira vengê mi nêşîyêne bide. Yan zî 
qestî ra xo kerr kerdbi. De hinî nêzano... Ez xo 
rê ecêb mendo... Dat Selîmî vatbi: “Her kes xo 
rê merdimanê xo şinasneno!” 

Temom, Xal Hûs hema zî xo ser o yo, semt 
o, xort aseno, qam û qilafet o. Qebûl. Eyla 
emrê ey zî maşelah sey emrê ujî yo! Sey Roşan 
Lezgînî tayê embazî mi ra vanê, “Alein Delon” 
fîlan.. Ney bawo, ney! Mi xora zanayêne ê danê 
binê çenganê mi ro, mi rê îltîfat kenê; la ez çi 
zurî biko, mi hindasî zî texmîn nêkerdêne, 
nêpawitênê ke ez Xal Hûsî ma yê zimbêlqey-
tanî heti hindasî zî xirt û xirabe û madara 

beno! Ney ney, ez vano qey nê mezîyetê ke 
mi cor de humaritî, Xal Hûsî de ê tena nîyê. 
Muheqeq ke sewbîna çî zî tede estî. Kê vajê, 
Karîzma? E, temom, qebûl… La ema, la lakîn, 
la feqet…

Şarê ma vano ya “Kê vanê qey mû ya … pira 
ya!” De ez a feqîr, vajo se? Kam çi zano, belkî 
zî a mûye pira ya… Wexto ke ma maxaza ra 
vejîyaynê, mi rê  seke çimê Xal Hûsî hema zî 
apey de mendibi…

Solê ke mi zî cenîya xo rê girewtîbî, aye rê 
teng ameybî. Ez mecbûr roja bîne seba bedil-
nayişê solan hewna şîyo a maxaza. Dezgehdarî 
ez şinasnayo. Va: “Keko, o datoyo ke şima vizêr 
pîya bîy ya…” Mi va “Êê, se bîyo ê datî rê?” Va 
“Ayo dato ewro zî wita (tîya)  de bi …

Îstanbul, Gulan 2017

C. PÎRANIJ
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Di havîneke Serhedê de ji Zozanê May-
orê bifirê ketibû, li seranserê qûbeya hêşîn 
firiyabû, geh bi ber bayekî ketibû bilind 
bûbû, geh weke çivîkeke nû bifirêketî, ji hêlîn 
û guliyan ketibû. Gelek caran ketibû û gelek 
caran dîsa rabûbû. Lê di 9ê adara 2016an 
de ket û ranebû. Per û baskên wî ji binî ve 
şikestibûn. Li ser darbesteke sade û bi Ala 
Rengîn xemilandî çû. Da pey refê xwe û çû. 
Dîrokek û jiyanek li pey xwe hişt û çû. Çû 
cem Mûsa Abêyê xwe, çû ba Kekê xwe Medet, 
çû gel Emin Batuyê hê di bîst saliya xwe de di 
hicreya Bahriyeyê de xatir ji wan xwestibû, çû 
nik dayika xwe ya wê li vê dinyayê ew bi çavê 
serê xwe nedîtibû. 

Helbet ez behsa Yaşar Kaya, Castro Yaşar, 
Kekê nifşa me, Mam Yaşarê mamê keç û 
xortên me dikim. Min cara pêşî navê wî 
kengî bihîst, nayê bîra min. Lê min dizanî, 
Kurdçiyek  bû. Û nifşa me, nifşa 1978an guh 
û çav li Kurdçiyan bûn. Tê bîra min, carekê 
min Mûsa Anter li Mêrg Ehmedê li ber deriyê 
Erzan Palasê rûniştî dîtibû û ew dîtin bûbû 
sebeb ku her caran rêya min bi Mêrg Ehmedê 
biketa. Bi hêviya ku ez ê wî dîsa bibînim di 
ber Erzan Palasê re derbas dibûm. Kurdçi-
yekî din Edîb Karahan bû, guhlêkirina wî 
em dilxweş dikirin.Vebêjerekî gelekî serkeftî 
bû. Dibêjim qey 1975 bû, min ji birayê xwe 
yê mezin bihîstibû ku doktorekî Kurdçî 
hatiye nexweşxaneya Mêrdînê. Roja din li 
kamyoneke darbarkirî siwar bûbûm û çûbûm 
Mêrdînê. Doktorê Kurdçî Naci Kutlay bû, 
min ew ji dûr ve dîtibû û vegeriyabûm gund.

Em hêdî hêdî şiyar dibûn lê em birçi-
yê zanînê bûn. Me kitêbên çep, weke avê 
dixwendin. Heta me ew nedixwendin, me 
ew jiber dikirin. Lê me derheq dîroka xwe de 
tiştek nedizanî. Û em ji wan Kurdçiyan fêrî 
dîroka xwe ya nêzîk dibûn. Helbet li derûdora 
me melayên Kurdçî jî hebûn, melayên weke; 
Mela Ebdullayê Timoqî, Mela Ûmeddîn, 
Mela Nezîr, Mela Cafer, Mela Îsmaîl û Mela 
Abdulkerîm Ceylan.

Di jiyana Yaşar Kaya de du kes ji dê û bavê 
wî zêdetir tesîrê lê dikin.Yek ji wan hemba-
jariyê wî Medet Serhat û yê din jî Mûsa Anter 
e. Yaşar Kaya, şexsiyetekî ji Doza 49an bû. Di 
salên ciwaniya me de navê wî hebû lê ew bi 
xwe weke gelek kesên ji vê dozê, tune bû. Ew 
bi navê xwe bi saya nivîsên xwe yên di Özgür 
Gündemê de careke din kete rojeva me. Kaya 
xwedî û sernivîsarê yekem ê rojnameya rojane 
ya rojeva wê bûyer û rûdanên Kurdistanê bû. 
Nivîsên wî bi hin taybetmendiyên xwe bal 
dikişandin. Zimanê Yaşar Kaya tûj bû, şerrok 
bû,  ji nîqaşê hez dikir, lê şêweza wî ew weke 
cirnexweşekî nîşan dida. Bi Kemalîst û çep-
girên kemalîst re nîqaşeke tund dimeşand. 
Lê herweha berê xwe dida gelek Kurdan jî. 
Li aliyê din şexsiyetên ku Kurd bûn, lê me bi 
Kurdbûna wan nedizanî bi me dida naskirin. 
Bi saya wî em bi Kurdbûna bapîra Mehmet 
û Ahmet Altan hesiyan, ji nivîsên wî em bi 
Kurdbûna Selhattin Beyazit, Fati Ruştu Zorlu 
û gelekên din hesiyan.

Xebatkarên Özgür Gündemê, endam, 

kadro û reveberên partiya wî rojane dibûn ar-
manca êrîşan. Dihatin girtin, dihatin kuştin, 
birîndar dibûn. Hafiz Akdemîr, Wedat Aydin, 
Mehmet Sincar, Metin Ozdemir, Muhsin 
Melik û gelekên din hatibûn kuştin. Serokê 
partiyeke qanûnî ku di meclîsa Tirkiyeyê de 
parlamenterên wê hebûn lê parlamenterên 
wê dihatin kuştin, di sibata 1994an de bi 
rêyeke neqanûnî ji Tirkiyeyê derketibû.

Hevnasîna me ya rûbirû jî piştî hatina wî 
ya Almanyayê çêbû. Tempoya xebata wî li 
Ewropayê bilindtir bûbû. Mala wî li Kolnê bû 
lê ew bi xwe ne li Kolnê bû. Navenda xebatê 
Bruksel bû lê ew rojekê li Romayê, rojekê li 
Trablûsê, ya dîtir li Parîsê yan Moskovayê bû. 
Weke ku enerjiya xwe ya bîst salên wenda ji 
van rojan re danîbe aliyekî. 

Kaya serê pêşî di nava xebatên Nivîsgeha 
DEPê li Brukselê, paşê di nava xebatên 
PDWKê(1) derket pêş. Bû demezrêner û se-
rokê PDWKê û di ber re jî karên nivîsandinê 
domandin. Kaya êdî di dezgehên bi pêşengiya 
PKKê avabûyî de xebat dikir. PKK jî bihêz bû. 
Çendî li xebatê germ dibû, wisa jî şêweya wî 
ya nîqaşê tund, pênûsa wî tûj dibû. Retorîka 
wî baş bû, xwedî hunera axaftineke bedew bû 
û ku derketa televizyonê; Mîkrofon û ekrana 
televizyonê têra xwe baş bi kar dianî. 

Kaya bi  taybetî piştî derketina derva bûbû 
mirovekî karîger û karîzmatîk. Di kar û 
barên dîplomatîk de zîrek bû. Girseya PKKê 
û piraniya Kurdan him jê hez dikir, him jî 
hêviyên mezin jê dikirin. Yaşar Kaya serkariya 
damezrandina KNKê(2)  jî kiribû lê ji ber ku 

hê PDWK çalak û ew jî serokê wê bû, ji bo 
serokatiya KNKê nebûbû namzed û Îsmet 
Şerîf Wanli bûbû yekem serokê KNKê. Di 
2002de dê serokek nû ji bo KNKê bihata hil-
bijartin, di rastiyê de dê bihata destnîşanki-
rin. Di nava kesên navên wan derbas dibe de 
navê Yaşar Kaya di rêza pêşî de ye. Lê ji bo 
pejirandina serokatiya wî rizaya PKKê pêwîst 
e. Di dawiya 2002an de ji bo vê meselê zelal 
bikin, şandeyek diçe Parîsê cem Riza Altun. 
Ku  Zubeyir Aydar li wê bi tundî li himberî 
serokatiya wî dertê.  Yaşar Kaya radihêje 
pardusiyê xwe û ji wê vediqete. Kes jî jê re 
nabêje; Tu bi ku ve diçî?(3)

Piştî vê bûyerê pêwendiya Yaşar Kaya û 
xebatên wî yên di nava dezgehên di bin ban-
dora PKKê de qels dibin. Ew tenê heftê carekê 
di Özgür Politikayê de dinivîse. Yaşar Kaya 
di heman demê de nivîsên xwe yên kevn, 
berhev dike û wan weke pirtûk diweşîne. Ev 
pêwendiya bi Özgür Politikayê re jî zêde najo 
û li ser neweşandina nivîseke wî ya ku bi 
ramanên Başkan(4) re ne bi aheng e, bi dawî 
dibe.(5)

Êdî Yaşar Kaya weke şêrekî bêdiran, 
paşayekî bêtac û bêtext e. Di vê demê de 
hejmara kesên jê nefret dikirin ji yên dildarên 
wî qat bi qat zêdetir bûn. Ewên ku radihiş-
tin çenteyê wî pişta xwe dan wî, ewên ku 
pişkokên xwe li ber wî digirtin, berê xwe jê 
guhertin, ewên ku di xwepêşandan û civînan 
de bi awayekî serlêgeriyayî jê re li çepikan 
didan nema silav danê,  Abêciyên wî jê 
reviyan. 

Wî piraniya wextê çend salên xwe yên dawî 
li nexweşxaneyan derbas kir.  Malbata wî 
ne li cem bû, nexweş bû û bi tenê bû. Yek ji 
heval û rêhevalên wî yê dema li jor û bilind 
bû, nehat serdana wî. Kêm kesan li halê wî 
pirsî. Di nîsana 2014an de vegeriya Tirkiyeyê. 
Yek ji endam, kadro û rêveberê partiya du-
mahîka partiya wî, xebatkarek, peyamnêrek ji 
rojnameya wî, nehat pêşiya wî. Ji roja ew êdî 
ne yekî ji wan bû, ew ji bo wan ji xwe miribû. 
Roja di rastiyê de jî mir, kesek ji hevalê wî yên 
kevn yê ji wê zemîna ku bi xîret û enrejiyeke 
nedîtî jê re xizmet kiribû, nehatibû ber serê 
wî. Ne tenê hevalên wî yên kevn, derûdorên 
din jî… Vêca ji ber xebatên di zemîna PKKê 
de paşê xwe dabûn wî. Bi gotineke sade, Yaşar 
Kaya di salên xwe yên dawî de mirovekî bi 
tena xwe bû. Hejmara kesên li halê wî dip-
irsîn di biniya dehan de bû.

Yaşar Kaya xwe mirovekî lîberal, demokrat, 
azadîxwaz û berê wî li Rojava(6) binav dikir. 
Hin caran Yaşar Kaya ji vê bergehê dûr ketibe 
jî, bêguman xizmetên wî ji bo welat û netew-
eya wî bûn. Yaşar Kaya bi helwesta xwe, bi 
vizyon û refleksên xwe bi raman û hizrên xwe 
mirovekî biryardar yê doza Kurd û Kurdis-
tanê bû. 

Pir diyarde hene ku em neteweyeke –belkî 
ji ber ku em hê nebûne netewe- ji wefadariyê 
kêmpar in. Siyaseta Kurd jî wisa ye. Dema 
kesek ‘’ji me be’’, em qisûrên wî nabînin, bix-
wazin jî nikarin bibînin. Lê ku rêya me ji hev 
vediqete li ber çavên me reş dibe, dibe lodeke 
ji qisûran. Keda wî, bizav, zehmetkêşî û xeba-

ta wî ber bi avê de diçe. An dibe dijminekî nû 
yan jî miriyekî sax. Di rewşên wisa de dilsozî 
û wefadarî ji ferhenga me dertê. Roja Y. Kaya 
vegeriya, kesek ji partiya wî di demên gelek 
dijwar de serokatiya wê kiribû û alaya wê 
hildabû, neçûbû pêşiya wî. Roja çûna bêveger 
jî kes heta gora wî pê re nemeşiyabû.

Gelek mezinên me, kedkar û xemxurên 
doza Kurd û Kurdistanê salên xwe yên dawî di 
nav xizanî û bêkesiyê de derbas kirin. Mem-
dûh Selîm Beg, Dr.Nurî Dersimî, Nûreddîn 
Zaza ji wan kesan bûn. 

Baş e ku hikumeta Kurdistana Başûr destê 
xwe dirêjî Yaşar Kaya kir. Kaya di çend salên 
dawî de  payîz û zivistanan li Hewlêrê dima. 
Bihar û havînên xwe jî li Kolnê derbas dikirin. 
Yaşar Kaya ji mirinê neditirsiya. Tirsa wî ya 
mezin ketina ber destan bû. Beriya vegera 
Tirkiyeyê xweziya wî bi mirineke li Hewlêrê 
û li wê derê çalkirin bû. Ev daxwaza wî bi cî 
hat; Yaşar Kaya di 8ê Adarê de li Hewlêrê çû 
ber rehma Xwedê û li wê dere hat çalkirin.   

.................
(1)Parlamentoya Dervayî Welat  ya Kurdistanê 
(2)Kongreya Netewî ya Kurdistanê
(3)Yaşar Kayan`ın Hatırları, Avesta Yayınları, 

İstanbul 2015
(4)Abdullah Ocalan
 (5)Yaşar Kayan`ın Hatırları, Avesta Yayınları, 

İstanbul 2015
 (6)Çalkirin, di devoka Serhedê de, veşartin, 

binaxkirin e.
  (7)Yaşar Kayan`ın Hatırları, Avesta Yayınları, 

İstanbul 2015
 (8)Demokrasi Partisi
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Mamê Yaşar 

Dema kesek ‘’ji me be’’, em qisûr û kêmahiyên wî nabînin. Lê ku rêya me ji hev vediqete li ber çavên me reş dibe, dibe lodeke ji qisûran. An dibe dijminekî 
an jî dibe miriyekî sax. Em jê hez bikin yan nekin, Yaşar Kaya şahid û aktorekî dîroka me ya 60 salên dawî bû. Di nava siyaset, rojnamevanî û rewşenbîriya 
Kurd de, xwedî cî û giraniyekê bû. Qisûr û kêmasiyên wî, şaşî û çewtiyên wî, vê rastiyê lawaz nakin.

Di jiyana Yaşar Kaya de du kes ji dê û bavê wî zêdetir tesîrê lê dikin.
Yek ji wan hembajariyê wî Medet Serhat û yê din jî Mûsa Anter e. Zimanê 
Yaşar Kaya tûj bû, şerrok bû,  ji nîqaşê hez dikir, lê şêweza wî ew weke 
cirnexweşekî nîşan dida. Kaya bi  taybetî piştî derketina derva dibe mirovekî 
karîger û karîzmatîk. Di kar û barên dîplomatîk de zîrek bû. 

Yaşar Kaya kî bû? Kaya ji destpêka salên 1970yî heta 
destpêka salên 1990î ji tevgerên Kurd dûr 
sekinîbû. Li gor xwe sedemên wî hebûn. 
Têkiliya wî û tevgerên Kurd careke din di 
dema Şerê Yekem yê Xelîcê de çê dibe. 
Di xirecira şer de nûnerên çend tevgerên 
Kurd diçin serdana wî.(7) Lê Kaya bi 
xwedîtiya, jê jî wêdetir, bi sernivîsariya 
Özgür Gündemê careke din li siyasetê germ 
dibe. Kaya di destpêka salên 1990î de, bi 
kelecana ciwanekî û bicoş dikeve govendê. 
Di wan rojên dijwar de ku rojê çend Kurdên 
welatperwer, rewşenbîr li vî an li wî bajarî 
li kûçe û kolanan, li ber çavên zarokên xwe 
dihatin kuştin, Kaya dibe serokê DEPê.(8) 
Ji bo wî êdî serûveneke nû dest pê kiriye. 
Di keştiyekê de ye, keştiya wî di deryayeke 
xezebî de diçe û kapîtan ne ew e. Ew jî êdî 
nizane bê ev keştî dê wî bibe kîjan kersaxê. 

Di 1938an de li Idirê çavên xwe vekirin. Xwendina xwe ya seretayî û navîn li Idirê, Lîse û 
Zanîngeh li Stenbolê qedand. Hê li Zanîngehê, di pola yekê de bû, di 1959an de ji Doza 49an hat 
girtin û ket hepsê. Piştî du salan ji hepsê derket û bi Mûsa Anter re kovara “Deng” derxist. Ji 
ber nivîsên Dengê, dîsa hat girtin û di Girtîgeha Sultanahmedê de ma. Piştî ku hat berdan bi 
çend mehan, careke din ji Doza 23an ku şexsiyetên weke Mûsa Anter, Necmeddîn Kerîmî, Cemal 
Alemdar û Edîp Karahan jî di nav wan de bûn, hate girtin. Di 1964an de hat berdan. Di heman 
salê de Fakûlta Îktisadê qedand û çû eskeriyê. Ligel ku diviyabû weke sûbay eskerî bikira jî weke 
eskerekî ‘jê tê guman kirin’, eskerî kir. Li eskeriyê ranehişt çek, lê di xwaringeheke 700-800 
eskerî lê xwarin dixwar, li ser maseyekê bi tena xwe xwarin xwar. Di 1968an de cezayê xwe 
yê sirgûnê li Konyayê kişand. Ji 1969an heta 1979an di Simensê de xebitî paşê di 1984an de 
fîrmayek ava kir.

Di 1991ê de tevî grûbek rewşenbîrê Kurd û Îsmaîl Beşîkçî bû damezrênerê Enstîtuya Kurdî ya 
Stenbolê. Dema di 7.5.1992 de Özgür Gündemê dest bi weşana xwe kir, xwediyê wê Yaşar Kaya 
bû. Serokê damezrêner yê Partiya Demokrasiyê (DEP) bû. Di 15ê îlona1993an de ji ber axaftinên 
xwe yên di Kongreya PDKê de û  ji ber Meşa Bonnê hat girtin. Di sibata 1994an de bi rêyeke 
neqanûnî ji Tirkeyeyê derket û çû Ewropayê. Ji damezrandin û heta fesihkirina wê, serokê 
Parlamentoya Derveyî Welêt ya 
Kurdistanê bû. Endamê Yekîtiya 
Rojnamevanên Dinyayê (FIJ) û Enstûtiya 
Medyayê ya Navneteweyan (IPI) bû.

Nivîsên wî di rojnameyên weke Ozgur 
Gundem, Ozgur Ulke, Yeni Politika, Ozgur 
Politikayê de hatin weşandin. Nivîskarê 
berhemên bi navê;  Gündem Yazıları, 
Kürt Bilgesi Musa Anter, Gotin, Özgür 
Ülke Yazıları, Öcalan’la Konuşmalar, 
Kürt Portreleri 1-2, Erbil-Venedik Hattı, 
Türk Solu ve Kürt Sorunu, bû. Bi navê 
‘Arkadaşları ve Dostlarının kaleminden 
Yaşar Kaya’ Pirtûkek jî li ser wî hatiye 
nivîsandin. Di vê pirtûkê de nivîsên Îsmaîl 
Beşîkçî, Vedat Turkalî, Cemşîd Bender û 
gelek kesên din hene.

Yaşar Kaya zewicî û bavê du zarokan 
bû. Di 9ê adara 2015an de li Hewlêrê 
wefat kir û li wê  derê hat veşartin.

Ciwaniya Yaşar Kaya bi heps û sirgûnan 
derbas bûbû. Ji Doza 49an, ji ya 23yan û ya 
‘Deng‘ di hepsê de mabû. Di sirgûna wî de 
ku malabata Xaliciyan li Konyayê nehata 
hewara wî, wê jiyana wî derbider bûya. Li 
eskeriyê miameleya cuzamiyekî lê hatibû 
kirin. Bi mehan li ser maseyekê, bi serê xwe 
xwarin xwaribû. Ne kesî jê re gotibû noşîcan 
be, ne wî karibû ji kesekî re bibêje; Ev çi 
xwarineke xweş an nexweş e. Ji ber Doza 
49an afarozkirî bû. Damezrênerê Enstîtûya 
Kurdî ya Stenbolê û yê Weqfa Demokrasiyê 
bû. Endamê Federasyona Rojnamevanan 
(FIJ) bû. Di 1996an de weke rojnamevanê 
salê hatibû hilbijartin. Di rojnameyê de, di 
partiyê de, di Enstîtûyê de, di PDWKê de 
bi sedan kesî re xebitîbû, bi hezaran kes 
naskiribû.
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Kitêba Belengazan (Les Misérables) a 
Victor Hugo di jiyana min de belkî yekane 
kitêb e ku ez bi cî nizanim ku min ew 
xwendiye yan na, min çiqasê wê xwendiye 
yan bûme xwendevanekî vê berhema bi nav 
û deng yan na. Ew yek ji romanên pêşî bû 
ku ketibûn destê min. Min dibistana navîn, 
pola heştan, diqedand û hê teze kitêbên 
xwendinê nas dikirin. Ez pê re gihabûm û 
min sê çarek ji van kitêbên ku nedişibiyan 
ên dersê xwendibûn. Belengazan di vê xe-
leka pêşî de kitêba dawî bû ku bi dest min 
ketibû. Xwendekarekî yan mamosteyekî ew 
anîbû dibistanê. Du pirtûkên bergên wan 
stûr û bi cildên rengîn bûn. Kitêbên berî vê 
ku min xwendibûn cildek (pirtûkek) bûn û 
ziravik bûn; min fahm nedikir kitêbek çawa 
dibû du kitêb. Maneya cismanî a kitêbê li 
hember hêza kereseya di hundirê xwe de 
dişikest û ji hev dibû. De were û bi tiştekî ji 
kitêbê kitêbtir e re derxe serî! Min niza-
nibû çima lê a soxî xwe li vê meydana asê 
qelipand. Min pirtûka yekem a hin pelên 
wê kêm heta dawî xwend. Lê herçî cilda 
duyem e, hîç naye bîra min ku min dest pê 
kir yan na. Piştre dibistan xelas bû, careke 
dî çavê min bi wan herdu cildên pelên wan 
zer û perritî neket. Lê min ê hê gelekî dî ew 
nav û qalmeqalma li dor efsûna wê berhemê 
bibihîsta.

Kitêba ku li çeperan dixe û sînoran 
dibezîne

Dema min dest bi lîseyê kir, Belengazan 
bi helahelayeke mezintir dîsa derket mey-
danê. Min di azmûnan de dibistaneke bi 
razanxane kar kiribû û hatibûm bajarekî dî. 
Ev dibistan yek ji dibistanên herî kevn ên 
perwerdehiya komara Tirkiyê bû. Di salên 
40î de, çirav û zongên li çolê hatibûn ziwa-
kirin û bi keviran li ser zeviyeke berfireh 
tibabek avahî hatibûn lêkirin, bi hezaran 
dar hatibûn çandin û rez hatibûn danîn. 
Li nivistgeha (razanxaneya) kevn, di her 
qawîşê de heşt ranzeyên hesin ên duqatî 
hebûn û şanzdeh şagirt li ser van radizan. 
Pirraniya şagirtan ji gund û bajarên cuda ên 
Bakur bûn. Li van kozikên ku şagirt axleb 
wek dîndar, çepgir, kurdperwer li hev kom 
dibûn û ji ên dî diqetiyan û di dinyayeke 
piçûk de siyasetên mezin digerandin, 
kitêba Belengazan ji xwe re bê minet di nav 
şagirtan de diçû û dihat. Şagirtên ku kitêb 
xwendibûn ji ên dî dipirsîn: Te Belengazan 
xwendiye? Xweseriyeke vê berhemê hebû 
li hember kitêbên dînî, çepgirî û kurdî ên 
ku komikan ji bo hevalên xwe yan kesên 
bikişînin alî xwe dixistin piyaseyê. Kesî 
dengê xwe ji vê kitêbê re nedikir û her kesî 
kêfa xwe jê re tanî. 

Rojekê li qawîşeke nivistgeha dibis-

taneyekê nusxeyeke Belengazan gelekî 
stûr hejand û iddîa kir ku wî ew şeş caran 
xwendiye. Her kes hijmetkar ma. Ez hîn 
ne ewle bûm ku min ew carekê bi temamî 
xwendibû yan na, îcar pirsgirêkeke dî 
derketibû: Gelo kitêba ku min di nîvî de 
hiştibû versiyona tam bû? A berê ku min 
dîtibû du pirtûk bûn, lê te di ser hev xistaya 
pelên wê ji ên van nusxeyên stûr ên li lîseyê 
gelekî hindiktir bûn.  Karê min zortir bûbû. 
Ez neşiyam dest pê bikim. Du tiştan ez ew-
iqandim:  1) Min ew dîsa bixwendeya jî ev 
dê nebûya cara duyem û min ê nikaribûya 
pê forsa xwe bidim. 2) Eger min rabûya –û 
vê versiyona dirêj– ji serî de bixwendaya, 
vê dê wextekî zêde bigirta û min ji xwen-
dina çend kitêbên dî ên ji dêvla wê bêpar 
bihişta. 

Heqîqeta kitêban û diristiya wergêran
Yekane nîqaşa li ser vê kitêba ku kesî pê 

girrê hevdu nedigirt jî ev bû: Wergerên wê. 
Kesên meyla çepgiriyê bi wan re, wan iddîa 
dikir ku kitêba Belengazan bi dîndaran re 
ne a heqîqî ye, ji ber ku wergerên wê gelek 
tiştên wê xistibûn kirasê baweriya xwe. Kes-
ên dîndar jî destên xwe nedidan wergera wê 
a li cem çepgiran bi hinceta ku hin xisletên 
Rojavayî, gawirî, tê de hebûn û dibû ku 
zirar bidaya baweriya misilmanekî. Min 
di jiyana xwe de teze edebiyat nas dikir, 
lê di heman demê de yekem car dibûm 
guwahê bikaranîna edebiyatê di berberî û 
dubendîyên siyasî, bîrdozî û bawermendî 
de. Li tebeqeya zemînê a nivistgeha me 
kitêbxaneya dibistanê hebû. Evê kitêbx-
aneya li dawiya korîdoreke teng û tarî pirr 
kêm caran vekirî bû. Lewma gelek kesan, 
tevî ku min ji ber xwe ve ew nav li kitêbxa-
nevanê wê yê bêmirûz û hûrmezin kiribû, 
ji kitêbxanevan re digot “qaymeqam”.  
Berberîya mezin di refên vê kitêbxaneyê de 
jî xuya dibû. Aliyek kitêbên kevn ên edebi-
yata cîhanê, rexê hember kitêbên edebiyata 
dînî bû. Tê bîra min, hin kitêbên ji rêza 
klasîkên cîhanê ên ku weşanên Wezareta 
Çandê di salên 50yî wan de çap kiribûn, 
min bi xwe pelên wan ên zerbûyî ku çawa 
ji çapxanê hatibûn wiha bi hev ve mabûn, 
bi destên xwe ji hev çirandin û xwendin. 
Dema ez van rêzikan dinivîsim bêhna ku ji 
biyografiyên Goethe û Stendhal difûriya li 
ber bêvila min dikeve.

Xişû û şeydayiya şagirtên ku wan kitêbên 

li refên hember, edebiyata dînî, dixwendin 
ez matmayî dihiştim. Hinan heftê du sê 
heb dixwendin û ji hinan re ferqa wan û 
avê nemabû. Ê min, ez di ber wan mîratên 
cîhanê de bi zorê diloqiyam û dilekî min 
ji min re digot ku ji paş re dimam. Rojekê 
min jî biryar da ku bi nav wan kitêbên li 
refên rexê hember bikevim û qertên min jî 
ên danûstandinê ên ku “qaymeqam” ji bo 
anîn û birina kitêban li ser navê me tomar 
dikir zêde bibin. Kitêbên Emine Şenlikoğ-
lu, Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Günbay 
Yıldız ji ber birin û anînê êdî bergên wan 
perritîbûn. Di van kitêban de –ku heval û 
biraderên me ên çepgir em hişyar dikirin 

ku wan nexwînin da ku ji ser xeta xwe ya 
rast nexirin, mêjiyê me neye şuştin –, riya 
xelasiyê, aştî û aramiya manewî û ayînî 
dihat nîşandan. Kesên ji riya heqîqetê qeti-
yabûn û ketibûn riyên pîs, ji xwe û xwedayê 
xwe dûr ketibûn û jiyana wan bi nirxên 
rojavayî, adet û toreyên biyanî ên dûrî dînê 
Mihemmed herimîbû, dawiyê bi şewq û 
ronahiya îslamê vedigeriyan ser riya rast 
û şa dibûn. Van kitêbên ku heman tema û 
çîrok bi zimanekî sivik, hestiyar li ber dêhn 
û xeyala şagirtan radixistin, di salên ku ji 
alî artêş û hikûmetên Tirkiyê ve şerîet weke 
metirsiya herî mezin dihat dîtin de kitêbx-
aneya dibistanê dagirtibûn.

CIWANMERD KULEK

Di 1861an de gotegota ku vî helbestkarê frensî berhemeke mezin nivîsiye cîhana weşangeriyê hejand. 
Weşangerekî bi nav û deng ê hevalê Hugo 150.000 franc tê dabû lê Hugo pê qayîl nebûbû û mafê weşanê 
nedabûyê. Lacroix ji bo ku vê berhemê biweşîne rabû şirketa xwe a bi navê Verboeckhoven&Co damezirand.

Piştî ku kitêb derket 
Alexandre Dumas û Gustave 
Flaubert henekên xwe pê 
kirin. Lê wek beşa pêşî, 
“Fantine”, beşên di pey re 
“Cossette” û “Marius” jî bi 
hezkirineke mezin hatin 
pêşwazîkirin. Dikandarên 
Parîsê êdî bi erebokên 
destan û selikan diçûn heta 
ku karibûn kitêb werdigirtin 
û dianîn difirotin xelkê. 
Flaubertê engirî ji ber vê 
qiyametê neçar ma weşandina 
kitêba xwe Salammbôyê şeş 
mehan bi derengî bixe.

“Werin kitêbaaaan!” li kûçeyên Parîsê

“Dibêjin Hugo berheme-
ke mezin nivîsiye…”

Şeş mehên piştî peymanê serêşek mezin bû ji bo Lacroix. Vî edîbê ku bi guhertina 
vîrgulekê jî hêrs dibû qebûl nedikir ku were Brukselê da ku li ser destnivîsê bixebitin. Çûn û 
hatina hemû tashîhan, derdên wergerê, eyarkirina çapê, karên bankeyan, parêzeran û hwd 
zehmetiyên mezin bûn bo ku berhemê heta Nîsanê bigihînin.

Kampanyaya danasînê hatibû pîlankirin ku coşeke wiha biafirîne ku şah jî nikaribe li 
hember wê dengê xwe derxe. Berî derketina wê bi mehan metnên danasînê hatin belavkirin, 
dîwarên Parîsê bi teswîrên Jean Valjean, Fantine, Cosette, Marius û karekterên dîtir ên 
romanê hatin xemilandin. Lê bi rengekî ne adetî, ti nusxeyên nirxandinê ji pêşî de ji kesîre 
nehatin şandin. Heta deqeya dawî jî naveroka kitêbê weke sirrekê hat veşartin.

Piştî ku kitêb derket Alexandre Dumas û Gustave Flaubert henekên xwe pê kirin. Lê wek 
beşa pêşî, “Fantine”, beşên di pey re “Cossette” û “Marius” jî bi hezkirineke mezin hatin 
pêşwazîkirin. Dikandarên Parîsê êdî bi erebokên destan û selikan diçûn heta ku karibûn 
kitêb werdigirtin û dianîn difirotin xelkê. Flaubertê engirî ji ber vê qiyametê neçar ma 
weşandina kitêba xwe Salammbôyê şeş mehan bi derengî bixe.

Albert Lacroix di nava çend mehan de deynên xwe yên ji bankeyê re hemû vedan. Lê vê 
serkeftina mezin nebû garantiya berdewamiya çûna wî ya li pey Hugo. Piştî demekê ji hev 
qetiyan û her yek bi riya xwe de çû. Û Belengazan jî bi riya xwe de. Heta qawîşên şagirtan 
ên li welatekî dûr, ên ku rik û berberiyên toreyî, siyasî û bawerî çiqas ew dagirtana jî, her 
kes yan bi hesreta dê û bavê xwe, mala xwe, yan a dilketiyekê, yan a pîşe û pêşerojekê di 
dil xwe de diqijilî û di nav pelên kitêbekê de li ser renzeya xwe di xew re diçû. Gelek sal 
derbas bûn û ez hê jî derbarê vê kitêba herî sansasyonel a dîroka edebiyatê de tiştekî bi cî 
nizanim: Gelo ez ê rojekê wê bi temamî bixwînim?

Kitêba Belengazan (Les Misérables) 4ê 
Nîsana 1862yan, bi beşê xwe yê yekem, 
Fantine, hat ber xwendevanan. Kitêb heman 
rojê li Parîsê, Brukselê, Londrayê, Saint 
Petersburgê, Leipzigê û çend bajarên dî ên 
Ewropayê belav bû. Şeş hezar nusxeyên 
Parîsê wê rojê qediyan. Kesên ji sibe de 
li dora pirtûkxaneyan diçûn û dihatin 
nehiştibûn ku lê bibe êvar. Heta wê rojê 
ti kitêbek bi awayekî wisa berfireh li ser 
zemînê navnetewî nehatibû pêşkêşkirin. Hin 
wechên çapkirina vê kitêbê mohra xwe li 
dîroka edebiyatê û her wiha weşangeriyê, 
xist.

Di 1861an de kêm kesan Albert Lacroix 
nas dikir. Hê xortekî 28 salî bû. Ji bilî ku 
çendakî li çapxaneya apê xwe xebitîbû ti 
tecrûbeyeke wî ya weşangeriyê tine bû. 
Heyranê Hugo bû. V. Hugo wê demê, ji 
ber rexneyên xwe yên li Louis-Napoléon 
Bonaparte, ji Frensayê reviyabû û li 
navçeyeke Guernseyê, giraveke Brîtanî, 
li sirgûnê bû. Di 1861an de gotegota ku 
vî helbestkarê frensî berhemeke mezin 
nivîsiye cîhana weşangeriyê hejand. 
Weşangerekî bi nav û deng ê hevalê 
Hugo 150.000 franc tê dabû lê Hugo pê 
qayîl nebûbû û mafê weşanê nedabûyê. 
Lacroix ji bo ku vê berhemê biweşîne rabû 
şirketa xwe a bi navê Verboeckhoven&Co 
damezirand. Siwar bû çû Guernseyê û 
wê rojê bi Hugo re li hev kir. Pereyê ku 
Lacroix ji bo mafê weşanê tê dabû heta îro 
jî wek telîfa herî zêde a ji bo berhemeke 
edebiyatê maye: 300.000 frank (3.8 milyon 
dolarên îro) ji bo maweya çapê a heşt salan. 
50.000 frankê tê de ji bo mafê wergerê bû. 
Lacroix ev pere hemû bi deyn ji bankeya 
Oppenheim a Brukselê standibû. Lê ihtimal 
hebû ku Bonaparte destûra vê kitêbê 
nedaya û serpêhatiya bazirganî a Lacroix bi 
tevayî têk bidaya. Lacroix çavê xwe reş kir 
û xwe li vî karî qelipand. Peymana 1852yan 
a di navbera Belçîka û Frensayê de a li dijî 
astengkirina derbasbûna çapên korsan û 
bêrîbûna çapên Brukselê ji giyotîna sansura 
Frensayê hiştibû ku şirketa xwe li Brukselê 
ava bike.

13[ EDEBIYAT ]

Dewlemendiya ku Belengazan anî
Victor Hugo
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Maridin, Merde, Mardia, Merdi, Merdo, Mirdo, Mer-
din, Matedin, Erdobe û herî dawîn Mardîn û bi Kurdî 
Mêrdîn, ji destpêka dîrokê heta niha ev nav ji bo Mêrdînê 
hatine bikaranîn. Dema mirov ji dûr ve lê dinêre weke 
hêlîna teyran, lê bi şev weke gerdeniyeke rengomengo 
xuya dike. Havînan şevên wê hênik, rojên wê gelekî germ 
in, lê kûçeyên wê bi pergaleke wisa hatine çêkirin ku 
mirov dikare li ber siya dîwarên wê bisekine, bêhna xwe 
vede û hênik bibe. Zivistana wê jî ziwa û sar derbas dibe. 
Ji bo gerê payîz  û bihar demsalên herî xweş in.  Ev bajarê 
dîrokî  heta niha ji 21 şaristaniyan re bûye navend. Mêrdîn 
xwedî dîrokeke 12 hezar salî ye. Mêrdîn him ji aliyê olî, 
him ji aliyê civak û mezheban ve  bajarekî pirreng e. Ere-
bên misilman, Kurd û Tirk, Suryaniyên (Asûrî) Ortodoks, 
Katolîk û Protestan, Ermenî û Keldanî, Kurdên Êzidî, 
Çeçenên koçber yên Kafkasyayê li vî bajarê qedîm bi hev 
re jiyane. Divê herkes vî bajarê  dîrokî bibîne, hîs bike û 
guh bidê. Kerem bikin em bi hev re derkevin geşta bajêr. 

Her kevirek, her kûçeyek li vî bajarî xwedî dîrokekê 
ye. Ji cihên wê yên dîrokî bigirin, dêrên wê, mizgeftên 
wê, medrese û heta sûkên wê weke cîhaneke din li benda 
geştiyaran e. Hûn dikarin him bi rêya balafirê him jî bi 
otomobîlan xwe bigîhînin bajêr. Balafirxaneya Mêrdînê  
20 km ji bajêr dûr e. Piştî hûn ji bajarê nû borîn berê 
xwe bidin Mêrdîna kevin. Dema mirov dikeve nav bajarê 
kevin, dikanên zîvfiroş û yên zêrfiroşan li kêleka hevûdu 
rêz bûne û ew xişirên cûr bi cûr ku vîtrînan dibiriqîne 
dilê mirov bê hemd dibijîne xwe. Têlkariyên Midyadê yên 
ku hemû bi keda destan tê çêkirin ne kêmî zêran giran 
û bûha ne. Ji bo diyariyan du alternatîfên baş û têra xwe 
buha ne ji ber ku hemû bi keda destan tê çêkirin. Dema 
mirov di ber dikanan re derbas dibe bêhna şekirê behîvan, 
sabûnên xwezayî û qehweya taybet tevlihev dibe û mirov 
sermest dike. Dikandarên Mêrdînê yên hûrmetkar, dema 
hûn dikevin dikanê, mêvanên bajarê xwe bi awayekî germ 
pêşwazî dikin. Bêyî ku hûn bikirin jî çi tahmên dikanê 
hebe dirêjî mirov dikin bo xwarinê. 

Her kuçeyeke bajêr rûyekî nû, her kolanek deriyekî ji 
dîrokê ji we re vedike yan rêya we bi mizgeftekê dixe an 
dêrekê an jî medreseyekê. 

NÛJÎN ONEN

Medreseyên Mêrdînê

Muzeyên Mêrdînê

Yek ji xemlên vî bajêrê qedîm jî medrese ne. Yek jê medresa Kassimiye ye, ya din jî Zîncîriye ye. Medresa Kassimiye 
di sala 1469an de, li binê gir hatiye avakirin. Hewşeke wê ya berfireh heye û dora wê bi odeyan hatiye pêçan. 23 odeyên 
medreseyê hene û li rojavayê medreseyê ji bo Şafiyan nimêjgeha bi qubbe heye. Li Rojhilatê medreseyê jî bo Sunniyan 
nimêjgehek hatiye çêkirin. Li bakûrê hewşê jî kanî û hewzek heye. Li medreseyê him dersên olî him jî yên zanistî didan 
xwendekaran. Ev medreseya ku li beriya Mêrdînê dinêre, bi şev dîmenên beriyê weke behrekê xuya dibe. 

Medreseya Zîncîriye jî beriya sûka zêrfiroşan bi dêrincekên kela Mêrdînê hûn dikarin xwe bigihînin medreseyê. Di sala 
1385an de ji aliyê Melik Necmeddîn Îsa ve hatiye çêkirin. Ev medrese jî ji 2 qatan pêk tê û li hewşa wê hewzek û kaniyek 
heye. Tirba Sultan Îsa jî di vê medreseyê de ye. Ev medrese berê wek çavdêrxane hatiye bikaranîn. Ji ber vê yekê li cîhekî 
gelekî bilind hatiye avakirin. Dema hûn ji dêrincekan derkevin, dibe ku bêhna we biçike lê dema hûn bigihên medreseyê 
dê bêhna we were ber we, ji ber ku ew dîmenên beriyê û bajêr mirov matmayî dihêle. Medreseyên Mêrdînê ji aliyê mîma-
riyê ve girîngtirîn berhemên dîrokî ne. 

Xwarinên Mêrdînê

Bajarê Antîk Dara

Dema mirov behsa Mêrdînê dike ji xeynî dîroka wê, xwarinên 
vî bajarî jî gelekî bi nav û deng in. Ji ber çandên cuda xwarinên vî 
bajarî jî gelek in. Ez ê ji we re çend xwarinên bi nav û deng binivîsim; 
Kîbbik, Îroq, Îkbebet, Încasiye, Kitel Raha, Himmisiye, Kibabê Pîva-
zan, Dobo, Firkiye, Sembusek, Alluciye. Ji xeynî xwarinên Mêrdînê, 
qehweya bi navê Mirra ku tehma wê gelekî hişk e, di şîn û dawetan 
de didin mêvanan. Li Mêrdîna kevn hûn dikarin xwarinê  bixwin. 
Xwarinên ku di çanda Mêrdînê de êdî cih girtine, xeynî wê kebabên 
wê jî gelekî bitehm in. 

Eger wexta we hebe biçin bajarê Antîk Dara jî bibînin. Ew 
jî 30 km dûrî Mêrdînê ye. Ji bo wir divê bi otomobîlên taybet 
hûn biçin. Ev bajarê antîk wargeha Mezopotamyaya jorîn ya 
herî girîng e. Bajarê kevnar Dara,  ji aliyê Darayuvaşi (Darxis) 
beriya mîladê 530-570an de hatiye çêkirin. Ev cihê dîrokî 
bûye qada şerê Îskenderê Mezin û Dara. Li gor çavkaniyan, 
yekem bendav û cihokên avdanê li vir hatine dîtin. Ev bajarê 
dîrokî divê teqez bê dîtin.

Eger hûn bixwazin şeva xwe li Mêrdînê derbas bikin 
û teqez li Mêrdîna kevin bimînin, ew bajarê nîvro weke 
çolbeyarekî xuya dike bi şev kirasê reş û gulopên navçeyê 
weke stêrkan dibiriqîne ji binêrên xwe re xwe amade dike. 
Gelek mal û qonaxên Mêrdîna kevin niha wek otelên butîk tên 
bikaranîn. Li terasên wê hûn dikarin xwarinê bixwin şeraba 
Suryaniyan vexwin û berê xwe bidin beriyê û çavên xwe li 
bajarê kevnar bigirin.

Dêrên Mêrdînê
Mor Behnam an di nav gel de wek Dêra Kirklar tê binav kirin dêra Suryaniyan ya Ortodoksan e ku ji aliyê cemata wan 

ve tê bikaranîn. Di sala 569an ji bo Mor Behnam û Soro hatiye avakirin. Ji ber ku wênegirtin qedexe bû, min wêneyên 
hûndir yên dêrê negirtin lêbelê hewşa wê ya bi dar û berên xwe piştî gerra hûndir, hûn dikarin bêhna xwe li bin siya 
darekê vedin. Beriya hûn bigihêjin Qada Cumhuriyetê ya Mêrdînê ji kolana yekem hûn dikarin xwe bigihînin dêrê. 

Piştî ku we dêra Mor Behnam dît, ji rêya ku hûn hatine re vegerin û berê xwe bidin Dêra Suryanî ya Protestanan. Ye-
kem dêra Suryaniyên Protestanan piştî 60 salan ji îbadetê re hatiye vekirin. Di navbera Mizgefta Latiyife û Dêrê de tenê 
kuçeyek heye, ev jî nîşaneya wê yekê ye ku li Mêrdînê hemû ol û bawerî di nav aramiyê de dijîn. 

Yek ji dêrên bi heybet ku dema mirov dibîne û lê matmayî dimîne jî Deyrulzafaran e. Ji ber ku 4 km dûrî Mêrdînê ye 
ji bo dîtina wê divê bi otomobîlan hûn biçin. Ev dêra ku li serê çiyayekî hatiye avakirin, piştî Îsa di sedsala 5an de hatiye 
çêkirin. Yek ji dêrên Suryaniyan ya herî girîng e. Ev dêr ji 3 qatan pêk tê. Beriya mîladê dêr weke perestgeha tavê dihat 
bikaranîn, paşe Romayiyan weke keleh bikaraniye. Piştî sedsala 15an ji ber ku li derûdora dêrê gihayê zafaranê şîn bûye 
navê wê Deyrul-Zafaran maye ‘’Deyr’’ jî di zimanê Suryaniyan de weke dêr tê bikaranîn. Dêr ji 4 beşan pêk tê; Perestgeha 
Tavê, Mala Ezîzan, Dêra Mor Hananyo û Dêra Dayika Meryem. Dema hûn biçin dêrê rêberê turizmê ji bo geştiyaran dîroka 
dêrê vedibêje û bi we re digere. 

Helbet dêrên Mêrdînê ne tenê ev in. Lê ji bo kesên ku bo rojekê hatine vir, dikarin li van deran bigerin, eger wexta we 
hebe hûn dikarin him dêrên navenda bajêr him jî yên li navçeyên wê jî bigerin. Mêrdîn ne tenê wek bajar bi navçeyên xwe 
jî yek ji girîngtirîn bajarên   Kurda ye. 

Girîngtirîn muzeya bajêr ya li qada Cumhuriyetê ye. Hemû otomobîl û minibûsên bajêr li ber Muzeya Mêrdînê disekinin. 
Bi 5 lîreyan hûn dikarin muzeyê bigerin. Berê ji aliyê patrîkê Antakya Behnam Bani ve weke Patrikxaneya Suryaniyên 
Ortodoks hatiye bikaranîn. Ev avahî di sala 1995 de hatiye restore kirin û niha weke muze tê bikaranîn. Ev avahiya ji 3 
qatan pêk tê. Li qata yekem hola konferansê, cihên rêveberiyê, laboratuar û aşxane hene. Li qata duyem hola etnografya 
heye, li wir mînakên zîvên Mîdyatê, kincên herêmî, şûr, fîncanên mirra, alavên hemamê, tizbî û baqir tên nîşan dan. Li qata 
herî jor jî holên berhemên arkeolojîk û odeyên pisporan hene.  Dema mirov li vê muzeyê digere, mirov xwe di nava wan 
şaristaniyên ku serwerî li bajêr kirine de hîs dike. Bêyî ku hûn Muzeya Mêrdînê bibînin venegerin. 

Yek ji muzeyên din yên bajêr, Muzeya Sakip Sabanci ya Bajêr e. Ev muze jî li Mêrdîna kevn li taxa Gul e. Li vê muzeyê jî 
hûn dikarin bi lîreyan muzeyê bigerin. Ji destpêkê û heta niha navên ku ji bo Mêrdînê hatine bikaranîn, şaristaniyên ku li 
bajêr serwerî kirine rêz bi rêz hatine nivîsandin.  Li vê muzeyê jî erdnîgariya bajêr, mîmariya bajêr, aboriya wê, bawerî, ol, 
çand û jiyana rojane ya berê ya li Mêrdînê, navdarên wê, hûnerên destan bi wêne û berhemên dîrokî ji geştiyaran re tên 
pêşandan.  

Weke dêr û medreseyên xwe mizgeftên vî bajarî jî girîng in. 21 mizgeft li Mêrdînê hene. Ya herî kevn jî Mizgefta Kebîr 
e an jî Mizgefta Mezin a li taxa Ulu Cami ye. Derbarê avakirina wê de zanyariyên baş tune ne lê li gor qeydên fermî di sala 
1176an hatiye avakirin. Li mizgeftê şopên Artukiyan û Akkoyûniyan hene. 2 deriyên mizgeftê hene; ji aliyê rojhilat û rojava 
ve mirov dikare têkeve hindirê mizgeftê. Ev mizgeft bi minareya xwe ya bilind dîmen û dîtina bajêr xweşiktir dike. 
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Bajarê pêkvejiyanê: 


