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YE WÊ ÇAVDÊRIYA 
REFERANDÛMA SERXWEBÛNÊ BIKE
> WÊ REWATIYA REFERANDÛMÊ ZÊDE BIBE

Hat zanîn ku YE biryar daye ku şandeyekê bo çavdêriya referandûmê bişîne 
Kurdistanê. YE digel DYA û Rûsyayê di cîhanê de xwedî roleke diyarker e. 
Pispor radigihînin ku eger hêz û rêxistinên navdewletî  beşdarî referandûmê 
bibin, wê rewatiya referandûmê zêdetir bibe û cîhan jî wê biryar û helwetsa 
miletê Kurdistanê ji nêz ve di cih de bibîne.

> BEŞDARIYA YE ‘QEBÛLKIRIN’A REFERANDÛMÊ YE

Tê ragihandin ku eger YE ku Kurdistanê weke herêmeke demokratîk û biîstîqrar 
dibîne û di birêvebirin û destnîşankirina siyaseta cîhanê de xwedî roleke sereke 
ye, şandeyekê ji bo çavdêrîkirina referandûma serxwebûna Kurdistanê bişîne û 
beşdar bibe, ev tê wateya ‘qebûlkirin’a referandûmê. YE  hevgirtineke bi prestîj 
e. û helwesta wê  girîng e.

EWROPAYÊ HELWESTA XWE EŞKERE KIR

DR. KAWE MEHMÛD

Kurdistan dê bibe dewleta 
hemû netew û olan                

Sekreterê Giştî yê Partiya Komûnîst a Kurdistanê Dr. 
Kawe Mehmûd di derbarê referandûma serxwebûna 

Kurdistanê, mafê diyarkirina çarenivîsa xwe ya gelan, 
astengiyên li pêşiya referandûmê û rewşa herêmê 
de bersiva pirsên me da. Mehmûd dibêje ku dewleta 
Kurdistanê ya serbixwe dê ne tenê ya Kurdan dê ya hemû 
ol û pêkhateyan be.
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Parlamento bi biryareke 
hevpar tê çalakkirin          

Mijara çalakkrina parlamentoyê beriya referandûmê 
di rojeva Kurdistanê de ye. Li gor agahiyên ku ji 

rayedarên Hikûmeta Kurdistanê hatin bidestxistin, Serokê 
Kurdistanê Mesûd Barzanî, xwastiye ku bi beşdarbûn û 
biryara hemû aliyên siyasî parlamento careke din bê 
çalakkirin.  PDK jî bi vê mebestê dê serdana partiyên siyasî 
bike.

PARLAMENTOYA KURDISTANÊS4

Hewlêr dê weke Vatîkanê 
bibe sembol          

Dr. Ronî Demirbağ ku pisporê siyaset û aboriyê ye 
dibêje, “Hewlêr jî weke Vatîkanê sembol e û xwedî 

statûyeke bilind e. Hin alî dibêjin dema netewdewletan 
derbas bûye. Berovajî vê gotinê, her tişt bi netewdewletê 
dirûst dibe. Kurd bi dewletbûna Herêma Kurdistanê 
wê bibin xwedî statû. Ev rûdan ne tenê ji bo Kurdan bo 
pêşketina Rojhilata Navîn jî derfetekî baş e.”

DR. RONİ DEMİRBAĞS08
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Edebiyat û 
serxwebûn                                 
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RÛPEL

HEWLDAN û çalakiyên bo 
firehkirina sînorên zêhna netewî 
bêguman bi destê edebîyatê tên 
kirin. Ev edebiyata xwe rêkûpêk 
kirî û bûyî kanonek edebî, destbi 
avakirina nasnameyekî netewî 
dike. Herkes xwe yek ji endamê 
vê çîrokê dibîne û hîs dike.

Batman:                    
Bajarê bi dîrokê 
dorpêçkirî 
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RÛPEL

YEK ji bajarên Kurdan Batman 
(Êlih) bajarekî nû ye lê bi hin 
navçeyên xwe yên dîrokî û bi 
xwezaya navçeyan ji bo geştê û 
aboriya herêmê yek ji bajarên 
girîng e. Çemê Dîcleyê di nav 
bajêr re derbas dibe. Batman bi 
taybetmediyên xwe bangî mirov 
dike ji bo dîtinê.

Terorîst kam o?                                   
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HUQÛQÊ mîyanneteweyî de 
pênasê terorî cîya-cîya yo. Hende 
wext vîyarto la ecêb o hema zî 
pênasê terorî yo umûmî ser o 
nêameyo pêkerdiş. Her dewlete, 
goreyê sîstem û bi fikrê xo, 
gorêyê menfîatê xo yew pênasê 
terorî îcad kerdo.

EKREM ÖNEN

Referandûm, 
nîzama cîhanê û 

hiqûqa navnetewî - III
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Li ser merqeda 
Seydayê 

Serxwebûnê

>06 FIRAT CEWERÎ

Osman Sebrî têkoşerekî 
bêwestan bû
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 Di vê heyama ku em ber bi referandûma serxwebû-
na Kurdistanê ve diçin, di warê dîplomasî û siyasî 
de geşedanên gelekî girîng û erênî rû didin. Serokê 
Herêma Kurdistanê û şandeya li gel wî, ji bo gotûbê-
jkirina referandûma serwebûnê li gel welatên Yekitiya 
Ewropayê (YE) 11ê vê mehê li Brûksela payetexta 
Belçîkayê bû ku di heman demê de navenda Ewropayê 
ye jî. Serokê Kurdistanê di vê serdana xwe de ji aliyê 
Ewropayê ve mîna Serokdewletekî hat pêşwazîkirin û 
li gel komên di Parlementoya Ewropayê (PE) de hat ba 
hev û di parlementoyê de axaftineke girîng kir. Piştî 
hevdîtin û dîplomasiya xurt, hat diyarkirin ku Ewropa 
bi helwesteke erênî nêzîkî referandûma serxwebûnê 
bûye. Endamê Komîsyona Bilind a Referandûmê, Hoş-
yar Zebarî piştî serdan û hevdîtinên Serok Barzanî yên 
li Belçîkayê, diyar kir ku dibe ew mizgîniya piştgiriya 
Ewropayê eşkere bikin. Zebarî her wiha  ragihand  ku 
Serok Barzanî di derbarê referandûma serxwebûnê de 
rayedarên Ewropî agahdar kirin û YEyê jî biryar daye 
ku ji bo çavdêriya referandûma serxwebûnê şandeyekê 
bişîne Kurdistanê. Rûdana din a girîng jî ew ku Serokê 
Kurdistanê tenê bi Ala Kurdistanê hat pêşwazîkirin.

Ji Zankoya Selahadînê Dr. Radwan Badînî, dîsa ji 
Zankoya Selahadînê û Pisporê Destûrê Dr. Osman 
Elî Weîsy, ji Zankoya Soranê Dr. Îbrahîm Malazada, 
Aktivîstê Rewangeha Mafên Mirovan ya Sûriyê û 
Hiqûqnas Bassam Alahmad û Serokê Komeleya Mafên 
Mirovan (IHD) Öztürk Türkdoğan, li ser biryara YEyê 
ya şandina şandeyeke çavdêriyê ji bo referandûma 
serxwebûna Kurdistanê, ji Heftenameya Basê re 
axivîn.

“Şandina şandeyekê, xwasteka Ewropayê ya 
şopandina vê proseyê nîşan dide”

Ji Zankoya Selahadînê Dr. Radwan Badînî dibêje, ji 
bo pêkanîna daxwazên miletê Kurd, pêkanînîna re-
ferandûmê gelekî girîng e û watedar e. Badînî wiha pê 
de diçe: “YE di siyaseta navdewletî de aktorekî girîng 
e. DYA, YE û Rûsya aktorên sereke ne. Eger şandeyên 

navdewletî werin, wê cîhan daxwazên Kurdan di cih de 
bibîne û bişopîne. Herwiha şopandina referandûmê 
ji aliyê van şandeyan ve wê rewatiya referandûmê 
zêde bike. Hatina şandeyê nîşana wê ye ku Ewropa 
girîngiyê dide vê meseleyê, qebûl dike û dixwaze ji 
nêz ve bişopîne. Ev geşedan girîng e. Eger encameke 
erênî ji referandûmê derkeve, çavdêriya wan wê ji bo 
serxwebûnê girîng be.” 

“YE piştgiriyê dide Kurdistanê û helwesta wê 
girîng e”

ji Zankoya Selahadînê û Pisporê Destûrê Dr. 
Osman Elî Weîsy dibêje helwesta PE ya li hemberî 
referandûmê girîng e û herwiha bibîr dixe ku welatên 
Ewropayê yekem dever in ku demokrasî lê pêş 
ketiye. Weîsy axaftina xwe wiha didomîne: “YE li gel 
welatên Rohjilatanavîn di gelek waran de di têkiliyan 
de ye û girîng e ku YE ji bo me jî xwedî helwesteke 
erênî be. Eger YE şandeyê bişîne ev tê wê wateyê ku 
referandûmê qebûl dike. Welatên Ewropayê di şerê li 
dijî terorê de weke herêmeke demokratîk û biîstîqrar 
dibînin. Ewropa di cîhanê de xwedî prestîjeke mezin e 
û gelek kêşe li vê derê tên çareserkirin. Kurdistan piştî 
Sykes-Picotê bi ‘No Fly Zone’ careke din dabeş bû. YE 
madî û manewî piştgiriyê dide Herêma Kurdistanê. 
Milet, sazî û opzîsyona Kurdistanê jî dizanin ka wê 
encama referandûmê çi be.”

“Dîplomasiya Kurdistanê biser ket”
Weîsy li ser dîplomasiya Kurdistanê jî dibêje, 

“Kurdistan di dîplomasiya xwe ya nevdewletî de biser 
ket. Van hevdîtinên dawîn bandoreke girîng kir li ser 
biryara şandina şandeya Ewropayê. Pêkanîna re-
ferandûmê mafekî rewa ye. Dewletên YEyê dizanin ka 
Kurd rastî kîjan, jenosîd, qirkirin û zilm û zordariyê 
hatine. Gelek dostên Kurdan hene di qada navdewletî 
de. Eger hêza miletekî ji bo bikaranîna vî mafê rewa 
hebe, dewletên cîhanê jî dê piştgiriyê bidin.”

“Rewabûna referandûmê wê zêde bibe”
Ji Zankoya Soranê Dr. Îbrahîm Malazada jî wiha 

dibêje: “Eger dezgehek an jî saziyeke Ewropayê wek 
çavdêr beşdarî referandûmê bibe, ev wê rewatiya 
referandûmê zêde bike.YE jî mîna dewletên din ji 
geşedanên li Kurdistanê agahdar e. Ger ku Kurdistan 
di nav mala xwe de xwedî yekgirtin û hevgirtineke 
bihêztir bûya wê YEyê bi awayekî eşkere piştgirî bida. 
Niha DAIŞ li Mûsilê qediya û li her deverê têk diçe. 
DYA û Fransayê di şerê li dijî DAIŞê de li hev kir. Piştî 
DAIŞê geşedanên nû dê rû bidin û guhertin dê çêbib-
in. Li Rojhilatanavîn û bi taybet jî rewşa Iraq û Sûriyê 
dê ne mîna berê be.” 
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Serokê Herêma Kurdistanê û şandeya li gel wî, ji bo gotûbêjkirina referandûma serwebûnê li gel 
welatên Yekitiya Ewropayê (YE) 11ê vê mehê li Brûksela payetexta Belçîkayê bû ku di heman demê de 
navenda Ewropayê ye jî.

Kurdistan piştî Sykes-Picotê bi ‘No Fly 
Zone’ careke din dabeş bû. YE madî 
û manewî piştgiriyê dide Herêma 
Kurdistanê. Milet, sazî û opzîsyona 
Kurdistanê jî dizanin ka wê encama 
referandûmê çi be.”

Dijwar IbrahimKarîkator

Deklerasyona hiqûqa navnetewî a Yekîtiya Netewan 
a sala 1960î

Hiqûqî û demokratîk bûna referandûmê ji alî kurda 
de gelekî girîng e. Divê beriya her tiştî bê zanîn ku 
hiqûqtiya referandûmê îrada miletê kurd e. Di warê 
hiqûqî de li tevaya welatên cîhanê îradeya miletekî 
di ser hemû yasayan re ye. Demokratîk bûna re-
ferandûmê jî ew e ku bi awayê jê pirsînê kurd diçin 
ser sindoqa û bi awayekî azad li ser paşeroja Kurdis-
tanê helwesta xwe didin diyar kirin, ev jî heta niha li 
tevaya cîhanê wek formeke herî demokratîk tê qebûl 
kirin. Pirsa ku di nav mala kurda de tê munaqeşe 
kirin, ku lazime parlementoya Kurdistanê bê vekirin 
ku ew jî biryare li ser referandûmê bide ji bo formeke 
hiqûqî bistîne cihê munaqeşê ye. Bê guman daxwaza 
hemû kurda ne ku aliyên siyasî di nava parlamentoya 
Kurdistanê de ne li hev bikin, parlementoyê aktîv 
bikin û biryarekê di derbarê referandûmê ji parlem-
entoyê derxin. Ev raste û lazime bibe, evê ya wê di 
warê navnetewî de helwesta kurda xurttir bike. Bes ev 
ne şerte ku parlemento venebe û biryar ji parlemento 
dernekeve wê referandûma kurda ne hiqûqî be, wek 
li jor jî min got mezintirîn hiqûq di warê navnetewî 
de îradeya miletekî ye. Ma ne milet ew parlemento 
hilbijartiye. Baş e dema milet bi xwe diçe ser sindoqan 
biryara parlementoyê ne şerte, lê hebe hîn baştire. 
Divê hemû aliyên siyasî li hev bikin û ji cîhanê re 
bidin rêdan ku kurd bi yek dengî doza serxwebûnê 
dikin û di referandûmê de rêjeya erê gelek bilind be. 
Divê kurd baş bizanibin ferqa navbera ji %70-80 an 
ji %90 erê wê di raya giştî a cîhanê de tesîra wê cuda 
be. Ji ber wê, ji bo rêjeya erê bilind be heta temami-
ya aliyên siyasî li ser referandûmê li hev nekin jî, ji 
ne hiquqtî û demokratîk bûna referandûmê tiştekî 
kêm nake a herî girîng ku behtirîn xelkê Kurdis-
tanê ji referandûmê re bêje erê. Li tu welatên cîhanê 
referandûmê weha tu carî ji %100 bi lihevkirina hemû 
aliyan ne bûye, gelek mînakên wê li cîhanê hene. Li 
Kosova, Asetya, Abxazya, Îrlanda…û hwd. Hinek 
aliyên siyasî hebûne li dijî referandûma serxwebûnê 
derketine. Li Kurdistanê jî terefên weha hebin ne 
tiştekî xerîb û ecêbe. Diyare her ku referandûm nêzîk 
bibe dijmin û xêrnexwazê kurda wê bixwazin bi 
provakasyona şerê kurda bikin da kurda bêhêvî bikin 
ji bo referandûm ne serkeftî be. Ji xwe dewletên Kurd-
istan perçekirine zanîbana wê ji wan re biqedê wê bi 
artêşên xwe êrîşî Kurdistanê bikirina lê ji ber dizanin 
ev zirhêzen navnetewî li herêmê ne mudaxeleya wan 
a leşkerî qebûl nakin newêrin tiştekî weha bikin, ji ber 
wê mirov dibîne wê şerê herî xurt bi rêya çapemeni-
yê bikin ji ber xeleka zeîf ya kurda çapemenî ye û bi 
rêya çapemeniyê dixwazin kurda manîpule bikin ku 
xwedêgiravî “Dinya bi teybetî zirhêzên navnetewî 
wek DYA, Rûsya û welatên YA piştgirî nadin kurda” 
beyanên van welatan yên pozîtîv di derbarê kurda 
de bi awayekî negatîv bidin û xeberên bê bingeh ku 
ji çapemwniya tirka, ereba û farisan yên ku li dijî 
miletê kurde belav bikin da ku bi kurda re bê hêvîtî 
çêbibe. “Dinya piştgiriyê nadin serxwebûna kurda.”  
Di van demên dawî de em bûn şahidê gelek tiştên 
weha û weha diyare her ku referandûm nêzîk bibe 
wê manîpulasyon û desînforasyon zêdetir bibe. Ji ber 
wê  divê Hikumeta Herêma Kurdistanê kontrolek pir 
xurt deyne ser çapemeniyê û heger lazim be yasayeke 
muweqet a kontrola ser çapemeniyê derxe, ku çape-
menî xeberên ewlekariya netewî û civakî a Kurdistanê 
xera dikin belav bikin, cezayê xurt li wan bibirin. Li vê 
dinya yê her welat weha dikin. Tu luksek kurda nîne 
îstisna bin, bi teybetî di demeke weha hesas de. Pirsek 
din ku hinek dibêjin; “Niha şert ji referandûmê re ne 
musaîde” pirsek ji wan kesan re, gelo kengî wê şert 
musaîd bibin? Heger em li benda welatên Kurdistan 
perçe kirine bisekinin ew 500 salê din jî wê nexwazin 
kurd referandûma serxwebûnê çêkin. Ya din niha şerê 
li herêma rojhilata nêzîk û navîn dibe şerê nîzameke 
nû ji bo cîhanê ye, divê kurd lê ecele bikin heta ku 
nîzama cîhanê a nû ava ne bûye destekeftiyên mezin 
maksîmûm bidestxin an na ku nîzam ava bibe û kurda 
destkeftiya bi dest nexin kurdê dîsa weke şerê cîhanê 
yê yekemîn û duyemîn wê wenda bikin. Ji ber wê weke 
gotinek rêberê şoreşa Oktober V. Î. Lenîn dibejê; “Doh 
zû bû, sibê derenge, niha tam wexte.” Ji bo referandû-
ma kurda jî niha tam wexte. Dinya li pişt kurda ye û 
kurd divê netirsin û ji çêkirina referandûmê gavê bi 
şûn de neavêjin. Gav bi şûn de avêtin întîxare.

EKREM ÖNEN

Referandûm, 
nîzama cîhanê û hiqûqa 

navnetewî - III

Aktivîstê Rewangeha Mafên Mirovan a Sûriyê û 
Hiqûqnas Bassam Alahmad jî li ser vê mijarê nêrînên 
xwe wiha tîne ziman: “Ger ku YE ji bo çavdêriyê 
şandeyekê bişîne, ev tê wê wateyê ku piştgriyê 
dide referandûmê. Helwesta YE heya niha ne zelal 
bû. Lê bi biryara şandina şandeyeke bo çavdêriya 
referandûmê tê wê wateyê ku piştgiriyê didin 
referandûmê. Eger YE li dij bûya, tu şande nedişandin 
û herwiha ev tê wê wateyê jî ku di pêşerojê de wê 
piştgiriyê bide serxwebûna Kurdistanê jî.” Alahmad 
dibêje beşdarbûna YE û welatên din di referandûmê 
de wê pêşiya hin niqaşên li ser referandûmê jî 
bigire û wiha dirêjiyê dide axaftina xwe: “Dema ku 
me li helwest û daxuyaniyên YE û DYAyê nehêrîn, 
em dibînin ku dijayetiyeke tund nîn e. Ew bi xwe jî 
ji yekgirtina Iraqê bawer nakin. Piştî 2003-4-5an 
hevgirtina Iraqê nema. Li ser kaxizê jî Iraqeke 
yekgirtî nabînin. Mîsal niha dibêjin em Sûriyeyeke 
hevgirtî dixwazin, lê li pişt perdeyê daxwaza wan 
Sûriyeyeke perçebûyî ye. Divê Herêma Kurdistanê 
ligel dewletên cîran Îran, Iraq, Sûriye û Tirkiyeyê rûne 
û rû bi rû vê mijarê gotûbêj bike û herwiha divê ligel 
kesên ku li dij derdikevin jî rûnin û biaxivin.”

Serokê Komeleya Mafên Mirovan (IHD) Öztürk 
Türkdoğan jî di derbarê referandûma serxwebûnê û 
biryara hatina şandeya YEyê bo çavdêriyê ji Basê re 
ev tişt anîn ziman: “Niha li wê deverê herêmeke bi 
navê Kurdistana Federe ya Iraqê heye û ev di Destûra 
Iraqê de jî dinivîse û herwiha mafê xelkê vê herêmê 
heye ku biryarê li ser çarenivîsa xwe bidin. Ev maf 
di yekem benda Peymana Mafên Siyasî û Medenî ya 
Netewên Yekgirtî (NY) û di benda yekem a Mafên 
Şexsî û Siyasî de nivîsiye. Cihê vî mafî di hiqûqa 
navdewletî de heye. Mafê xelkê Kurdistanê heye 
biryarê li ser çarenivîsa xwe  bide û herwiha mafê 
rêveberiya Kurdistanê jî heye ji xelkê bipirse ka çi 
dixwazin. Jixwe Herêma Kurdistanê bi awayekî fîîlî ji 
Iraqê cuda ye û bi salen e xwe bi rêve dibe, parastina 
xwe bi xwe dike.”

Serokê IHDê Öztürk Türkdoğan di derbarê 
mijara referandûmê de jî dibêje ji bo ku rewatiya 
referandûmekê di qada navdewletî de nebe cihê 
niqaşan û bê qebûlkirin, hatina şandeyên navdewletî 
rast e, girîng e û wiha pê de diçe: “Li vir divê 
em siyaset û hiqûqê ji hev cuda bikin. Ya yekem 
Kurdistan niha bi temamî li derveyî axa YEyê ye. 
Ev rewş rasterast YEyê eleqedar nake. Herwiha 
dîsa li derveyî sînorên Tirkiyê ye jî ku dixwaze 
bibe endama YEyê. Ji ber wê yekê ev rewş û mijar 
zêde van dewletan eleqedar  nake. Ev mijar tenê 
NYyê û hikûmeta navendî ya Iraqê eleqedar dike. 
Daxuyaniyên YE û welatên din tenê helwestên wan 
yên siyasî nîşan dide. Ew mafên ku di peyman û 
rêkeftinên NY û cîhanê de cih digirin ji bo miletê Kurd 
jî derbasdar in û mafên wan in jî. Dijayetiya mafê 
diyarkirina çarenivîsa xwe ya miletê Kurd, dijayetiya 
mafên mirovan e. Ez weke kesayetekî ku pirsa Kurdî ji 
nêz ve dişopîne û serokê dezgeheke ku binpêkirinên 
di vê mijarê de lêkolîn dike dikarim vê bibêjim: Girîng 
e û sûd tê de  heye ku Kurd topyekûn bi hev re 
tevbigerin ji bo yekgirtina xwe ya netewî, bikaranîna 
mafên xwe yên netewî.”

“YE, bi  vê biryarê 
referandûma 
serxwebûnê qebûl kir”

“Daxuyaniyên YE û welatên din 
siyasî ne”
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DERYA KILIÇ

YE wê çavdêriya 
Referandûma 
serxwebûnê bike

Ewropayê helwesta xwe eşkere kir



Hûn di derheqê ‘Mafê diyarkiri-
na çarenûsa gelan de’ çi difikirin? 

Partiya Komûnîst a Kurdistanê 
bi prensîbên Lenînîzmê li mijara 
çarenûsa diyarkirina qedera gelan bi 
destê gelan dinêre. 

Hûn ji mafê çarenûsa gelan bi 
destê gelan bawer dikin gelo?

Partiya me di derbarê vê mijarê de 
xwedî çend şîroveyan e. Yek, netew-
perwerî û daxwazên netewperweran 
fenomenên dîrokî ne û ev jî dibe 
sedema pêşketinan. Du, fenomeniya 
doza netewî ya netewekî, neteweke 
ku di bin dagirkerî, zilm û zextê de 
li gel gelan pêk ve dijî. Têkiliya vê bi 
hemû girêdank û nakokiyan re heye. 
Sê, bi jiyana rojane ya gel ve girêdayî 
ye. Di tasnîfkirina mijara netewî 
de girîng e. Bi giştî rewşa aborî li 
ser polîtîkayê bandoreke erênî an jî 
neyînî dike. Ev yek jî xwedî biryara 
girîng e li ser bijarteya çareserkirina 
vê pirsê. Çaremîn jî veqetandineke 
bi netewdewletê ye ku ew jî tenê 
bi kiryarên navxweyî nayê vegotin. 
Bi taybetî jî girêdayî dirûşmeyên 
qedera bi milyonan însanan re 
eleqedar e. Ev yek ji doza netewî ku 
ji rabirdûyê ve didome û li çareseri-
yeke digere re dibe mînak û divê 
dengeyên navxweyî, yên herêmê û 
navnetewî bide ber çavan û bê kirin. 

Ev nêrîna we tê wateya li herêmê 
û navnetewî tunebûna zemîna 
serxwebûna Kurdistanê ye gelo? 

Na, armanca xwe zelaltir bikim. 
Barê netewî li netewên bindest nayê 
kirin û li vir jî gelê bindest ê Kurdis-
tanê ye. Zelaltir bibêjim; Gelê Kurd-
istanê barê arîşe û pirsgirêkên ji ber 
siyaseta şoven a Iraqê û nakokiyên 
di bingeha Iraqê de hene, nakişîne. 
Divê gelê Kurdistanê bizanibe ku 
mafê diyarkirina çarenûsa wan ji 
aliyê gelên din an jî dewletên zilhêz 
ve naye dayîn. Tu kes nabêje em ji 
were dewleta we ava bikin û diyarî 
we bikin. Ev erka siyasî ya Kurdis-
tanê ye. Doz û xebatên ku me kirine 
û şehîdên ku me dane tev ji bo vê 
projeya netewî bûn.

Li navendên siyasî yên Iraqê 
nêrîneke utopîk  heye ku dibêje 
gelê Kurd li Iraqeke demokratîk 
wê bigihîje hemû mafên xwe. Hûn 
di vê mijarê de çi difikirin?

Em bidestxistina mafê diyarki-
rina çarenûsa xwe bi rê û rêbazên 
demokratîk dipejirînin. Lê belê gelê 
Kurdistanê bo bidestxistina mafê 
xwe bi demokrasiyê nikare li benda 
hatina demokrasiya Iraqê bisekine. 
Dema li Iraqê demokrasiya pêwist 
derket holê û ew şert û merc amede 
bûn dê biryara diyarkirina çarenûsê, 
Netewdewlata Kurdistanê û li ser 
bingeha Hemwelatiya Kurdistanê di 
nav sînorên Kurdistana Iraqê de di-
yar bibe. Dewleta Kurdistanê ku dê 
bê îlankirin dê bibe dewleta Kurd, 
Ereb, Tirkmen, Keldanî, Asûrî, Er-
menî û hemû pêkhateyên olî.

Kurdistan welatekî pir reng, pir 
olî, pir netew e. Ev yek çi bandorê 
dê li dewleta Kurdistanê bike?

Pir rengî, pir olî dê bibe bingeha 
netewdewleta Kurdistanê. Nabe 
netewdewleteke her çar aliyê Kurd-
istanê dike nav xwe ku tenê netewa 
Kurdan pêk tê. Piştî dabeşbûna 

Împaratoriya Osmanî û bi peymana 
Sykes-Picot, li Netew Dewletên Ere-
ban, Netew Dewletên Îslamî, netew 
dewlet û pêdiviya demokrasiyê vala 
derxistin. Dema em ber bi dewlet-
bûnê ve biçin em ê tecrûbeyên ku 
bûne  sedema belavbûna netew dew-
letên Ereban ji xwe re nekin mînak. 
Lê belê em ê li hember pêkhateyên 
Iraqî ku bo çareserkirina qrîza Iraqê 
pêşniyar dikin jî dernekevin. Ji ber 
ku ev yek yekparçeyiya Kurdistanê re 
jî metirsî ye.

Yanî hûn dibêjin ‘Belê dema 
pêkanîna referandûmê ye û em jî 
piştgiriya referandûmê dikin?’

Me di Cotmeha 2016an, di Kon-
greya xwe ya 6. de şertên navxweyî, 
herêmî û navnetewî nirxandin û 
sedemên piştgirîdayîna referandûmê 
ragihand. Kurdistan, piştî Raperîna 
1991an avakirina meclîsên bajêr, 
parlemento û hikûmetê defacto 
hate ava kirin. Tenê di partîkê de 
em negihîştin sexwebûna aborî. Ji 
‘91an ta 2003an Herêma Kurdistanê 
girêdayî aboriya xwe bû, di van salên 
dawî de Hikûmeta Federal a Iraqê 
budçeya Kurdistanê qut kir. Lê ev 
qutkirin û kêmasî li Kurdistanê bû 
sedema avakirina bazareke serbix-
we. Di vê derê de nasnameya netewî 
ya Kurdistanê diyar bû ku li Iraqê ji 
hemû pêkhateyan cuda ye. Pêk ve 
jiyana pêkhateyan li Kurdistanê bi 
nasîna mafê pêkhateyan di destûra 
bingehîn de mimkûn dibe.

Bi taybetî jî avakirina navendên 
ciwan û jinan ku dê bi aktîf di nav 
leşkerî û siyasetê de cih bigirin. Ligel 
vê yekê jî Pêşmergeyên ku li hem-
ber terorîzmê mil bi mil şer kiriye 
û hêza bejayî ya herî bi bandor a 
koalîsyona navnetewî ye, ji bo para-
stina Kurdistanê amade ye. Ev hêz jî 
piştgiriya diyarkirina mafê çarenûsê 
dike. Herêm piştî Sykes-Picot hat 
dabeşkirin. Li herêmê pirsgirêkên 
mezhebî û netewî hene. Ji ber vê 
yekê jî dê guhertin pêk werin. Berdê-
la ku Tevgera azadiya Kurdistanê 
û gelê me daye ji bo bidestxistina 
mafê me yê xwezayî, roja bicihanîna 
xeyala gelê Kurdistanê ye.

Hin aliyên siyasî jî dibêjin “Niha 
ne dema referandûmê ye, dê Kurd 
gelek zehmetî bikişînin ji ber vê 
yekê” Bi rastî jî ev wisa ye?

Em jî dizanin ku ev kar ne hêsan 
e. Ji ber vê yekê jî me xwast ku em 
tekariyeke erênî bidin referandûmê. 

Zehmetî nayê wê wateyê ku mafê me 
tune ye em qedera xwe diyar bikin. 
Li hember vê yekê divê di van demên 
wisa de em pirsgirêkan di zûtirîn 
demê de çareser bikin û li gor vê jî 
bixebitin. Divê em bi hêsanî nêzîkî 
van pirsgirêkan nebin. Ji ber ku ev 
pirsgirêk li dijî vî karî tiştên herî bi 
metirsî ne. 

Divê balê bikişînin ser astengi-
yên navxwe û yên derve?

Belê li gor me astengiyên li pêşiya 
referandûm û netewdewletê ev in: 
“Xebatên bo referandûmê li ser şex-
siyetekî an jî partiyekê tên nirxan-
din. Pirsgirêkên di mijarên kêşeyên 
navbera aliyên siyasî, Serokatiya 
Herêma Kurdistanê, Hikûmet û 
Parlementoyê de bandorê li re-
ferandûmê dikin. Mixabin hin kesên 
siyasî bi berjewendiyên xwe yên 
şexsî li referandûmê dinêrin.

Pirsgirêkên Kurdistanê yên 
navxwe?

Dibêjin ‘Referandûm û diyarkirina 
mafê çarenûsê bêyî destûra DYA 
nayê kirin.’ Li gor vê nêrînê divê em 
li benda DYAyê bisekinin ku mafê 
diyarkirina çarenûsê di tepsiyeke 
zêrîn de bide me. Lê beşdarnebûna 
van hêzan di partîkê de nayê wê wa-
teya ku li dijî referandûmê ne. Divê 
berjewendiyên hêzên navnetewî 
neyên paşguh kirin. Dema mi-

jar dibe serxwebûna Kurdistanê, 
dewletên herêmê jî dibêjin dê Iraq 
parçe bibe. Lê belê qrîza darayî 
û pirsgirikên aborî baweriya gel 
bi hikûmetê, referandûm û serx-
webûnê kêm dike. Pirsgirêkên parle-
mentoyê, qrîza siyasî, ne zelalbûna 
hikûmetê ku aliyên siyasî bi awayekî 
popûlîst nêzîk dibin bandoreke 
neyînî li gel dikin.

Herêmên ji Kurdistanê hatine 
veqetandin…

Metirsiyên navnetewî û yên 
herêmî dê her hebin. Tenê bando-
ra wan tund an jî nerm e. Lê belê 
gengeşiyên navxweyî van talûkey-
an mezintir dikin. Li aliyê din 
pirsgirêkeke din jî herêmên ku bi 
maddeya 140î ji Kurdistanê hatine 
veqetandin. Divê pirsgirêkên van 
herêman bi fermî bên çareserki-
rin. Ev yek jî rê li ber bikaranîna 
pêkhateyên van herêman ji aliyê 
Iraq û dewletên herêmê ve li hember 
Kurdistanê digire.

Li gor we ji bo ev prose bi 
serkeve divê çi bê kirin?

Eger em ligel biryar û îradeya 
gelê xwe bisekinin, em ê vê proseyê 
serkeftî derbas bikin. Di vê proseyê 
de berpirsiyariya me hemûyan 
heye. Divê em bi neteweyî tevbi-
gerin. Divê hemû partiyên siyasî 
bi berpirsiyarî tevlî proseyê bibin 
û piştgirî bidin referandûmê. Divê 
kampanyayeke netewî bi beşdarbû-
na hemû aliyên siyasî û gel dest pê 
bike. Bo çareserkirina pirsgirêkên 
darayî, rêyên nû bên dîtin. Li 
herêmên di bin madeya 140. de bi 
hemû pêkhateyan re bê rûniştin da 
ku ew jî tevlî referandûmê bibin. Ji 
bo mafên kêmhateyan bê parastin 
divê di destûrê de cih bê dayîn. Divê 
bi dostên gelê Kurdistanê, cîran û 
dewletên navnetewî re têkiliyên baş 
bên danîn. Divê polîtîkayên li derve 
ku piştgiriyeke xurt bide Kurdis-
tanê bên meşandin. Divê bo îstîkrar 
û bergiriyê û aşitiyeke mayînde li 
hember terorîzmê dozeke xurt bê 
dayîn. Divê li Rojhilatanavîn piştgi-
riya demokrasiya sivîl bê kirin.
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Sekreterê Giştî yê Partiya Komûnîst a Kurdistanê Mehmûd;

Wê dewleta Kurdistanê li ser bingeha 
hemwelatîtiyê bê ava kirin?

Ev yek bingeha diyarkirina mafê çarenûsê doza gelê me ye. Bingeha vê yekê jî 
bazara netewî ya Kurdistanê û yekîtiya ziman e. Lenîn di avakirina netew dewletan 
de balê dikşîne ser yekîtiya ziman . Yekîtiya ziman, bi pêkanîna bazirganiyê, 
pêşketin û azadiyê re xwedî bandoreke mezin e. Wê demê ev yek dibû sedema 
tevlîbûn û berhevkirina sermayedarên cûr bi cûr. Bi vî awayî têkiliyên di navbera 
karmendên biçûk û mezin de geş dibûn. Bi saya vî tiştî sermayedar jî tevlî tevgerên 
netewî dibûn. Em li ser nêrîna Lenîn a di derbarê rola ziman a di destpêka avabûna 
netew-dewletan de, dizanin ku wê serdemê, nasnameyên çandî ji aliyê endamên wê 
çand û miletî ve ji bo avakirina dewletekê, weke bingehên sereke tê dîtin. Ev hemû 
kevneşopiyên ku min bi aligîrên çandê pênase kirin, nêrînên hevpar û têkiliyên 
civakî yên ku hevgirtina kesayetan pêk tîne û ahenga jiyana civakî diyar dikin e. Ev 
çand û nasnameya netewî, ji Raperînê heta îro rehên xwe berdane.

Sekreterê Giştî yê Partiya Komûnîst a Kurdistanê Dr. Kawe Mehmûd di derheqê 
referandûma serxwebûna Kurdistanê, mafê çarenûsa gelan bi destê gelan, çareserkirina 
pirsgirêkên li hember referandûm û serxwebûnê de axivî. Mehmûd diyar dike ku piştî 
referandûmê dewleta ku dê bê îlankirin, dê ne ‘Dewleta Kurdan’ tenê be. Mehmûd 
destnîşan dike ku:  “Kurdistana ku dê bê îlankirin dê dewleta Kurd, Ereb, Tirkmen, Asûrî, 
Keldanî, Ermenî û hemû pêkhateyên olî be.”

DR. KAWE MEHMÛD

MURAD CIWAN

’Ferman e, ferman 
e, fermana mîrên 

kurdan e!’

Nîvê pêşîn ê sedsala 17an, li nav osmaniyan 
dewreka nelihevî, pevçûn û şerên balkêş ên li ser 
Kurdistanê ye ku buye sedemê kuştina hin mîrên 
Kurdistanê.

Mîr Şeref Xanê Bedlîsî, Husên Canpolatê mîrê 
Kilîsê, Alî Begê birazê û xelefê wî, Yehya Begê 
kurê Zekeriya Xanê mîrê Hekkariyê, Mehemed 
Xanê mîrê Hezoyê û pişt re Evdal Xanê mîrê 
Bedlîsê.

Li vir, li pey hev di çend nivîsan de ê bal bê 
kêşan ser kuştina Şeref Xan, Mîr Husên Canpolat, 
Alî Beg Canpolat, Yehya Beg û Mehemed Xan.

Kuştina van mîran rastî demekê tê ku li 
Ewropayê osmanî êdî nema karin pêş ve biçin,  
asê bune. Li rojhilat li serhedên Îranê bi êrîşên 
dijwar ên Şah Abbas dest bi vekişiyana ji bajar û 
erdên berê zeftkirî kirine.

Di destpêka sedsala 16an de gava Şah Îsmaîl 
dewleta Safewî îlan kir û erdên xwe di hundurê 14 
salan de ji Maweraunehrê heta rojavayê Erzincanê 
û rojhilatê Sêwasê fireh kir, osmanî dewleteka 
deverî ya Ewropî-Balkanî bû.

Gava bi banga kurdan û hin civakên sunne 
yên Rojhilatê ku Yavuz çû şerê Çaldiranê û bi 
hevkariya kurdan zora safewiyan bir, du sal pişt re 
jî bi vê hevkariyê Memlukî hilweşandin, hidûdê 
osmaniyan li rojhilat; li daru’l îslamê, Serheda îro 
ne tê de, Bedlîs, Hekkarî, Soran, Imadiye û Botan 
girt nav xwe. Li başûr, Şam, Misir û Erebîstan bûn 
parçeyekî dewletê.

Di dewrên Qanûnî, Selîmê IIyemîn û Muradê 
IIIyemîn de hidûd li rojhilat, Serhed, Wan, Er-
zurum, tevaya Hekkarî, Biradost, Soran, Erdelan, 
beşeka Loran, Bexda û hemî Iraqa Ereb girt nav 
xwe. Li Azerbaycanê, Şêrwanê û Ermenistanê 
berfireh bû, Qers, Tebrîz, Naxîcewan, Rewan 
gihaştin osmaniyan. Di 1590î de Kurdistan hema 
hema bi temamî bû tabi’ê osmaniyan.

Lê destpêka qirnê 17an bû ya vekişiyana ji 
beşeka girîng a erdên rojhilatê; Tebrîz, Naxîce-
wan, Rewan ji destê osmaniyan derketin, heta 
Mehmudiyan, Hekkariyan, Soran, Kurdistan jî ket 
bin destê safewiyan. Biradost, Mukriyan, Erdelan 
û Loristan di nav hidûdê Îranê de man. Destpê-
ka ‘dewra rawestiyana Osmanî’, li alî îranê bû ya 
têkşikiyan û vekişiyana osmaniyan.

Di encamê de bi peymana Qesra Şêrîn (Zo-
habê) a 1639an Kurdistan bû du beş.

Kurdistana aliyê osmanî, bû qada rikeberî û pe-
vçûnên navbera paşayên osmanî û mîrên kurdan. 
Rikeberiyên navxwe ên mîrên Hekkariyê û yên 
mîrên Hekkariyê û Pinyanişiyan rola bêîstîqrarki-
rina devera Serheda îro leyist. 

Li paytext, dewra padîşahên zarok û yên bêhêz, 
bi hevkariyên li gel hin paşa, wezîr, şêxulîslam û 
birvebiran şerê desthilatê yê dê û jinên sultanan li 
hemberî desthilatdarên din gurr kir.

Rewşa zeîf a paytextê wiha kêşa heta Muradê 
IVmîn ji 1632an pê ve desthilata rastîn bi dest xist 
û welat îdare kir. Wî seferên ser Îranê kirin, li alî 
Azerbaycanê û Rewanê tu havil nekirin, lê Bexdad 
ji destê safewiyan derxist û bi wan re Peymana 
Qesra Şêrîn mor kir.

Li Anadoluyê, serîhildanên ji qewlî osmani-
yan ve ‘Celalî’ destpêkirin, hin beglerbegên 
Anadoluyê yên ji paytextê tayinkirî jî serî 
hildidan, talan kirin, bûn hevkarên Celaliyan, 
daxwazên ‘nelirê’ û yên meqamên bilinditir li 
Stenbolê kirin.

Barê şerên bi Ewropayê û Îranê re, aboriya 
têkçûyî ya eyaletan, xelkên ji rêzê, eşîr, koçer, re’ya 
û gundî xistin rewşên dijwar.

Îhtîmaleka xurt, pêwendiyên buyerên bi kuştina 
hin mîrên Kurdistanê encamdayî, ji nêzîk ve bi vê 
dewra neasayî, hevrikî û bêîdaretiya li paytaxtê, 
asêbûn û vekişiyana li serhedên rojava û rojhilat, 
talangeriyên beglerbegiyên paşayên osmanî û 
serîhildanên Celaliyan ve hene.

Li deverên hikumetên Kurdan ê mîrasî, nîzam 
û ewleyiya navxwe rê nedaye serîhildanên 
Celaliyan. Celalî li wan deverên Anadoluyê yên 
hakimên wan rasterast ji Stenbolê tayinkirî der-
ketine. 

Paşayên osmanî ên deverê çav berdane mal-
milk û dewlemendiyên mîrên kurdan, bi çekdarên 
xwe yên bi navê ‘mirimiran birlikleri’ (yekîneyên 
mîrêmîran) talanên xelkên bin desthilatên xwe 
birine.

Pirê van paşa û wezîran dewşirme bûn ku di 
yenîçerîtiyê de, di enderûnê de, li derûdora seraya 
sultanan bûbûn xwedan postên bilind.

Li Stenbolê jî di navbera dewşirmeyên pile-
bilind û wezîr, paşa, şêxulîslamên esil kurd, 
tirk, çerkez, ereb; misilmanên ne-dewşirme de 
rikeberî hebûn. Heta wê dereceyê ku Şêxulîslam 
Mustafa Sunnullah Efendiyê kurdesil fetwa li dijî 
dewşirmeyan dane.

Dewşirmeyan hay ji eslên xwe yên ji civakên 
xiristiyan hebûn, têkilî bi malbatên xwe re 
datanîn, ew dianîn, li paytextê dikirin xwedan 
derfet, dirav û meqam. Bi sefîr, bazirgan, nunerên 
Rojavaya xiristiyan re pêwendî datanîn, vê dikirin 
pêpelûka bilindbûna postên xwe.

Rojavayiyan jî her awe piştgirî didan wan, 
hevkarî dikirin û bi saya wan, menfeet û îmtîyaz 
bi dest dixistin. Loma rikeberiya esilmisilman û 
dewşirmeyan dijwar dibû. Evan gelekî alîkariya 
berpirsên devşirme ên li Anadoluyê jî dikir. Ev 
dibû sedemê rikeberiya navbera wan û mîrên 
kurdan jî.

Kurdistan dê bibe dewleta 
hemû netew û olan

Divê gelê Kurdistanê bizanibe ku mafê diyarkirina çarenûsa wan ji aliyê gelên din an jî dewletên zilhêz 
ve naye dayîn. Tu kes nabêje em ji were dewleta we ava bikin û diyarî we bikin. Ev erka siyasî ya 
Kurdistanê ye. Doz û xebatên ku me kirine û şehîdên ku me dane tev ji bo vê projeya netewî bûn.
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Piştî biryara pêkanîna referandû-
ma serxwebûnê ji hemû aliyên cîhanê 
piştgirî ji bo Kurdan tê dayîn. Roja 
referandûmê çiqas nêz dibe piştgirî 
jî ewçend zêde dibe. Ji gelek aliyên 
herêmê û cîhanê piştgirî ji bo xebat 
û hewldanên Serok Barzanî, yên ji bo 
pêkanîna referandûma serxwebûna 
Kurdistanê tê dayîn. Ciwanên Bakurî di 
derbarê referandûma serxwebûna Kurd-
istanê de ji Heftenameya Basê re axivîn. 
Ciwanên Bakurî piştgiriyeke xurt didin 
referandûma serxwebûna Kurdistanê 
û dibêjin, mafê diyarkirina çarenûsê ji 
aliyê gelan ve mafekî rewa ye. Ciwan-
ên Netewî Yên Kurdistanê destnîşan 
dikin ku dê biryara referandûmê li ser 
Kurdên din nerîneke netewî derxe holê. 
Tevgera Ciwanên Kurdistanê jî diyar 
dike ku ev biryar biryareke derengmayî 
ye. Bakurî, biryara referandûmê baş 
dibînin û dibêjin, divê bi çalakiyan 
piştgiriya vê proseyê bê kirin. 

“Serxwebûna Başûr dê li beşên din 
fikra netewî ava bike”

Beriya du salan Serok Mesûd Barzanî 
ragihandibû ku “Eger hûn li pişta min 
bin ez ê Kurdistana serbixwe îlan bikim.” 
Ciwanên Netewî Yên Kurdistanê jî bo 
nîşana piştgiriyê wêneyê Serok Mesûd 
Barzanî ku bi Kurdî li ser ‘Em li pişta 
te ne’ nivîsandî li bircên Diyarbekirê 

daleqandibûn. Ew ciwan îro jî di heman 
bawerî û kelecanê de ne. Bextiyar Onen 
li ser navê Ciwanên Netewî Yên Kurd-
istanê dibêje: “Em amade ne xizmeta 
referandûmê bikin û em erênî dinirxînin 
vê biryarê” Onen, “Li Rojhilatanavîn bo 
meşandina azadiyê, siyaseta li ser beşekî 
tenê xeletî ye li gor me.” Bextiyar Onen 

axaftina xwe wiha didomîne: Ji ber 
dagirkerî û mêtîngeriyê, di nav Kurdan 
de hestên netewî kêm in. Ji ber kêmasi-
ya hestên netewî, empozebûna pergala 
dewletên dagirkeran bi hêsanî pêk tê. 
Eger referandûma Herêma Kurdistanê 
bi serkeftî pêk were dê li beşên din fikra 
netewî jî xurt bibe.”

Onen diyar dike ku divê li hemû 

bajarên Kurdan ên Bakur piştgirî bo 
referandûmê bê dayîn û wiha didomîne: 
“Mînak, mirov dikare posteran li her 
deverê deyne, bi ala rengîn çalakiyan 
li dar bixe, rêyên cuda jî mirov dikare 
biceribîne. Divê çalakiyên bi bandor bên 
kirin, ji ber ku em Kurd niha nêzîkî xeya-
la xwe ya sedsalî bûne.” Onen rexne dibe 
ser yên li hember serxwebûnê derdikevin 
û axaftina xwe wiha bidawî tîne: “Destpê-
ka piraniya partiyên Kurd bi dirûşmeya 
Kurdistana Serbixwe ye. Hewce nake 
nav bidim lê partiyên yekem derketin bi 
distûr û dirûşmeya serxwebûnê derketin 
holê. Di rewşa niha de li hemberderketi-
na serxwebûnê ne karê aqilan e. Ez heyirî 
dimînim bi rastî. Ez piştgiriya van hêzan 

a ji bo azadî û serxwebûna netewên din 
dinêrim û li hemberderketina azadî û 
serxwebûna gelê xwe dinêrim. Ev yek 
nayê qebûl kirin.”

“Dema sotemenî tê tefandin ji me re 
jî dibe hêvî”

Endamê Tevgera Ciwanên Kurdistanê 
Baran Yolcu di derbarê pirsa me ya ‘Dê 
referandûm çi tesîrê li Kurdan bike’ de 
jî wiha diaxive: “Em vê pirsê weke ku 
bicarekî agir derketiye binêrin. Di agir de 
hemû avahî dişewitin. Lê belê paşê agahî 
tê ku avahiyek ji wê sotemeniyê filitiye, 
wê demê bi me re jî baweriya filitandina 
mala me çêdibe. Yanî bi kurtasî, eger 
agirê di malekê de were tefandin dê yê 
malên din jî bê tefandin. Referandûma 
Herêma Kurdistanê rewşeke wisa ye. 
Niha agirê li Herêma Kurdistanê tê te-
fandin. Ev yek, ji bo em agirê li beşên din 
jî bitefînin wê bibe bawerî û her wiha ev 
nîşanî me dide ku divê em zaftir bixebi-
tin.” Baran destnîşan dike ku divê hemû 
alî piştgiriya referandûmê bikin û wisa 
didomîne: “Ji bo piştgiriya referandûmê 
derfetên her kesekî cuda ne. Lê belê 
tiştekî zelal heye ew jî ji sekn û daxwaza 
serxwebûnê paş de gav neavêtin e.” 

 “Divê li her qadê piştgirî bê dayîn”
Yek ji xwendekarên Zaningeha Dicleyê 

ku naxwaze navê wî eşkere bibe di der-
heqê referandûma serxwebûnê de wiha 
diaxive: “Li gor min sedema derengketina 
referandûmê ji ber polîtîkayên zilhêzên 
navnetewî ye. Diviyabû berî niha bibûya 
lê weke ku min got ev tenê ne di destê 
Kurdan de ye. Êdî bo referandûmê dema 
herî baş e. Serxwebûna Herêma Kurdis-
tanê dê ji Kurdên din re jî bibe mînak. Di 
vê proseyê de em Kurdên derveyî Herêma 
Kurdistanê dijîn bi çalakî û daxûyaniyên 
xwe piştgirî bidin amadekariyên re-
ferandûmê. Heta divê bi dîmenên ‘Belê 
bo referandûmê’ piştgirî li ser medyaya 
civakî bê belav kirin.”

Herêma Kurdistanê ji aliyekî ve 
amadekariyên referandûma serxwebûna 
Kurdistanê ku dê di 25ê Îlonê de pêk were 
dike û li aliyê din xebatên çalakkirina 
parlamentoyê ku di 2015an de hatibû girtin. 
Li gor agahiyên ku ji rayedarên Hikûme-
ta Kurdistanê hatin bidestxistin, Serokê 
Kurdistanê Mesûd Barzanî, xwastiye ku bi 
beşdarbûn û biryara hemû aliyên siyasî par-
lamento careke din bê çalakkirin. PDK jî bi 
vê mebestê dê serdana partiyên siyasî bike. 
Ji bilî çalakkirina paramentoyê, hilbijartina 
serokê parlamentoyê jî wê bi biryara hevpar 
ya hemû aliyên siyasî be.

Li gor berpirsên ku ji Basê re axivîn; 
Sekreterê Polîtbûroya PDKê Fazil Mîranî, 
di çarçoveya seredanên referandûmê de 
li gel Komel û Elî Bapîr jî rûnişt û li ser 
mijara diyarkirina nûnerên ji bo Komîteya 
Referandûmê û çalakkirina parlamentoyê 
pêşniyazên wan xwestin. Parlamenterê 
PDKê Firset Sofî ji Basê re ragihand ku 
hemû hewldanên Serokê Herêma Kurd-
istanê Mesûd Barzanî di vê qonaxa ku em 
ber bi referandûma serxwebûnê ve diçin, ji 
bo pêkanîna hevgirtin û yekitiya netewî ye. 
Sofî dibêje Serok Barzanî di vê çarçoveyê de 
daxwaza çalakkirina parlamentoyê dike û 
wiha pê de diçe:  “Hemû hewldan û şiyanên 
Serok  Barzanî ji bo rakirina astengên li 
pêşiya referandûmê û yekgirtina miletê 
Kurd e.”

Goran ne yek helwest e
Berpirsekî ku nexwest navê xwe eşkere 

bike, ji Basê re diyar kir ku Goran beriya 
niha li ser mijara çalakkirina parlamen-
toyê disekinî, lêbelê piştî biryara pêkanîna 
referandûma serxwebûnê û vir ve, di nava 
partiyê de cudabûnek heye û partî hemû ne 
xwedî yek helwestê ye. Li gorî vî berpirsî, 
aliyek di nava Goranê de li dijî çalakkirina 
parlamentoyê derdikeve û aliyek jî ji bo 

pêşeroja Kurdistanê û ji bo ku nîşanî alî-
girên xwe bidin ku ne li dijî serxwebûnê ne, 
dixwazin parlamento bê çalakkirin. Alîyek 
jî naxwaze beşdarî xebatên referandûma 
serxwebûnê bibe.

Endamê Lijneya Netewî ya Tevgera 
Goranê Mensûr Enver Yeg jî dibêje  ew di 
gel çalakkirina paramentoyê ne û dixwa-
zin bi rêya parlamentoyê beşdarî xebatên 
referandûmê jî bibin.

“Pêdiviya referandûmê bi yekitiya 
netewî heye”

Berpirsyarê Parêzgeha Silêmaniyê yê 
YNKê Letîf Şêx Omer li ser çalakkiri-
na parlamentoyê ji Basê re ev tişt gotin: 
“YNKê di nexşerêya xwe de bal kişand 
ser referandûmê û meseleya serxwebûnê. 
Piştgirîkirina referandûma serxwebûnê bi 
çalakkirina parlamentoyê wê baştir bibe. 
Ji ber ku pêdiviya referandûmê bi tifaq û 
hevpariya partiyên siyasî heye. Dibe ku ev 
yekgirtin di parlamentoyê de pêk were.”

“Bila navekî diyar bikin ez ê postê 
serokatiyê radest bikim”

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd 
Barzanî herî dawî eşkere kir ku çalakki-

rina parlamentoyê ji bo referandûmê wê 
pêngaveke girîng be û diyar kir ku Tevgera 
Goranê di qonaxeke ku şerekî dijwar li dijî 
DAIŞê dihat birêvebirin de êrişî PDKê dikir. 
Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî 
herwiha bibîr xist ku ji bo ku Goran di nava 
hewldanên ku li ser ewlekariya Kurdistanê 
metirsî ava dikir de bû, wan tifaqa heyî xe-
rab kir. Serok Barzanî ew pêvajo vegot û bi 
van gotinan bersiva rexneyên li ser maweya 
serokatiyê da: “Di encama hilbijartinên 
dawîn yên li herêma Kurdistanê de, ji bo 
birêvebirin û îstîkrara heta hilbijartinên 
din (çar salên din) em dikarin çawa kon-
sensûsekê ava bikin, me muzakere kirin û 
me biryar da ku em lihevkirineke berfireh 
pêk bînin. PDK weke partiya yekem ji 
hilbijartinan derketibû û dengên herî zêde 
bidestxistibûn. Tevî vê yekê jî ji bo hevgirti-
na nav mala Kurdî me serokatiya parlamen-
toyê da Goranê. Di rastiyê de li gor yasayan 
ev ne mafekî Goranê bû, lê ji bo tifaqekê me 
dev ji mafê xwe berda. Goran li ser çêkirina 
Destûrê ji aliyê parlamentoyê ve bi rijd bû.

Di eslê xwe de ev daxwaza derbeyekê li 
dijî me bû; Di 23ê Hezîrana 2015an de xwas-
tin vê yekê bikin. Di 2015an de careke din 
xwastin derbeyekê pêk bînin, lê vê carê jî 

nekarîn zêdebûna dengan di parlamentoyê 
de bidest bixin û têk çûn. Heta vê radeyê 
me her tişt bi asayî pêşwazî kir. Lê li ser 
van bûyeran em neçar man ku tifaqa xwe ya 
ligel Goranê di Cotmeha 2015an de bidawî 
bikin. Di heyameke ku em di şerekî tund de 
bûn li dijî DAIŞê, xwestin asayîşa herêmê 
jinav bibin, metrsî li ser herêmê ava kirin. 
Meseleya maweya serokatiya min jî, belê 
rast e di 2013an de temam bû. Lêbelê parla-
mentoyê daxwaza min a ji bo hilbijartinê ji 
ber sedema ku rewş, şert û mercên herêmê 
ne guncaw in, red kir û maweya serokatiyê 2 
salan dirêj kir. Piştî 2 salan dîsa min heman 
daxwaz kir û min xwest ku partiyên di par-
lamentoyê de di navbera xwe de bişêwirin û 
navekî diyar bikin ji bo postê serokatiyê. Lê 
tevî vê daxwaza min jî ne di navbera xwe de 
li ser navekî biryar wergirtin û ne jî biryara 
hilbijartinan standin. Bi vî awayî ev hemû 
qeyran hatin avakirin û Goranê derî li van 

qeyran û kêşeyan vekir û bû sedem”
Em di şert û mercên şer de bûn. Min 

nedikarî bêberpirsyarî ev peywîr bavêta 
aliyekî. Li ser mijarên destberdana peywîrê, 
valamana kursiya serokatiyê, tayînkirina 
kesekî din û ka wê kîjan ji van rast be, me 
serî li Şûraya Bilind ya Dadê da. Şûrayê ji 
ber rewşa dijwar a ku em tê de bûn, bawerî 
bi wê anî ku eger kursiya serokatiyê vala 
bimîne wê kêşeyên mezin bi xwe re bîne û 
biryar girt ku ez li ser peywîra xwe berde-
wam bikim. Lêbelê min ev ji Şûraya Bilind 
ya Dadê re jî bi zelalî eşkere kir: ‘Eger ku 
partiyên siyasî bi rêya tifaq an jî hilbijar-
tinan li ser navekî biryar bigirin û kesekî 
diyar bikin, ez amade me kursiyê radestî wî 
bikim.’ Ez dîsa dubare dikim ku ez ne ji bo 
xwe daxwaza guhertina yasayan dikim û ne 
jî dibim namzet. Lêbelê em di şer de ne û 
min nedikarî ev peywîra xwe bêberpirsyarî 
deynim aliyekî, rewş ev e…”
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Ciwanên Bakurî piştgiriyeke xurt 
didin referandûma serxwebûna 
Kurdistanê û dibêjin, mafê 
diyarkirina çarenûsê ji aliyê 
gelan ve mafekî rewa ye.

“Ji ber dagirkerî û mêtîngeriyê, di nav Kurdan de hestên netewî kêm in. Ji 
ber kêmasiya hestên netewî, empozebûna pergala dewletên dagirkeran bi 
hêsanî pêk tê. Eger referandûma Herêma Kurdistanê bi serkeftî pêk were 
dê li beşên din fikra netewî jî xurt bibe.”

Ew dem ev dem e
Ciwanên Bakurî:

Parlamentoya Kurdistanê wê
bi biryareke hevpar bê çalakkirin

HÊMIN SALIH

ROZAN ATEŞ

Endamê Komsîyona Yasa yê Parlamentoya Kurdistanê Firset Sofiyê PDKyî dibêje; Goran 
naxwaze parlamento çalak bibe. Sofî diyar dike ku Goran serokatiya Barzanî naxwaze û wiha 
diaxive: “Eger armanca Goranê çalakkirina parlamentoyê bûya, pêşniyaza PDK ku hêviyek 
bo milet ava dikir, yekser red nedikir û wê daxwaza diyalogê bikira.”

Parlamenterê Goranê Omer Înayet jî di hevpeyvîna xwe ya ligel Kurdistan24ê de 
ragihandibû ku ji bo wan ya girîng çareserkirina meseleya serokatiyê ye û wiha gotibû: “Ji 
ber ku parlamento yasayan bo berdestê Serokê Herêma Kurdistanê  dişîne û ev jî Goranê 
ber bi pozîsyoneke di bin serokatiya Barzanî de nîşan dide.”

Parlamentoyê Yekgirtiyê Hacî Karwan jî got ku eger parlamento çalak bibe, hemû 
partiyên siyasî dê yasayên hevbeş derxînin û axaftina xwe wiha dewam kir: “Lê tişta ku 
xuya dike, di vê meseleyê de hin hincet hene. PDKê di vê mijarê de însiyatîf wergirt û bi 
vî awayî jî dê hincetên Goranê ji nav biçin. Niha wê bi eşkereyî derkeve holê ka Goran çi 
dixwaze.”

Parlamenterê YNKê Dilêr Mawetî, daxwaz û şertên Goranê yên di derbarê Serok Barzanî 
de wiha rexne dike: “Barzanî di qada siyasî ya Kurdistanê de xwedî roleke girîng e. Di 
heyameke ku referandûm û mijara serxwebûna Kurdistanê di pêşiya me de ne, bi çi awayî jî 
be bê şert û merc divê parlamento were çalakkirin. Çalakkirina bêyîşert a parlamentoyê wê 
gelek mijaran bi zelalî derxe holê.”

Goran çi dixwaze?

Endamê Tevgera Ciwanên Kurdistanê Welat Dijwar Encû jî diyar dike ku diviyabû ji 
berê de referandûma serxwebûnê pêk bihata. Encû dibêje ‘Ji ber ku pêdiviya Kurdan bi 
vê hebû’ û axaftina xwe wiha didomîne: “Di tekoşîna me ya navnetewî de pêdiviya me 
pir bi biryareke wisa hebû. Diyar e dê ev biryar tesîreke erênî li Kurdên beşên din jî bike. 
Her beşa Kurdistanê xwedî pirsgirêkên taybet e. Lê belê gelê Kurd ku ev sed sal e doz 
dike, dê ji biryara Herêma Kurdistanê bandor bigire. Encû destnîşan dike ku her çiqas 
alîgir û sempatîzanên partiyên ku li hember serxwebûnê derdikevin wek wan nefikirin jî, 
berpirsiyarên wan partiyan ji ber berjewendiyên xwe li hember serxwebûnê derdikevin.

Endamê Tevgera Ciwanên Kurdistanê Baran Yolcu di derbarê referandûmê de diyar 
dike ku ‘Niha bo referandûmê dema herî guncav e’. Yolcu di berdewamiya axaftina xwe 
de “Kurdan li hember polîtîkayên asîmîlasyonê li ber xwe dan û hatin heta îro. Li hember 
van kiryaran referandûma Herêma Kurdistanê tasek ava cemidî dide ser dilê me yê şewitî. 
Em ciwan ji vê bawer dikin. Fikra referandûm û serxwebûnê di vê rê de me motîve dike. 
Hin alî dibêjin ne dema referandûmê ye, hin alî jî dibêjin dereng e lê bi rastî jî dema mirov 
dinêre ew dem ev dem e.”

“Pêdiviya me bi vê biryarê hebû”

“Dema serxwebûnê ye”

17-23 TÎRMEH 2017
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HOŞENG OSÊ

Ne dema rexnê ye 
heval

Weke hemû partiyên çepgir, PKK jî di pro-
gram û pirtûkên xwe de, gelek behsa girîngî 
û pêwistiya rexneyê dike. Dema mirov 
dibîne û dixwîne bê çiqas pesnê rexne û xwe 
rexnekirin tê di jiyan û programa PKKê de 
tê kirin, mirov ji xwe re dibêje; ev rêxistin 
ewqas demokrat e û ji zelaliyê hez dike. Lê 
dema rexne ji derveyî rêxistinê, li PKKê tê 
kirin, yan jî kesên ku ji PKKê veqetiyane 
rexne li PKKê dikin, wê çaxê rastiya ast û 
radeya qebûl kirina rexneyan li cem PKKê tê 
xwiya kirin. Di nava rêxistinê de, kîjan kadro 
yan jî alîgir, xwediyê bîr û boçûn û helwestên 
rexnegir bûna, ev kes dihat piçûk kirin ku 
ew rewşê “sürecê” fêm nake! Ango, sûc ne 
sûcê rêxistinê ye, yan jî ne sûcê rewş, dem û 
“sürecê” ye, lê belê sûcê vî/ê kadroyê/a hanê 
ye.

Di pêvajoya dîroka PKKê de, ji sala 1978an 
û heta niha, mirov dikare bi van xal û bûyer-
an, nêzîkatiya PKKê ji rexneyan re bide diyar 
kirin:

1- Ji sala 1978-80î, heval ev ne dema 
rexneyan ne. Partî nû çêbûye û hûn jî hema 
rexneyan dikin.

2- Ji sala 1980-82an, heval ev ne dema 
rexneyan e. Conta 12ê Eylûlê li dar e û berx-
wedan di zindana Amedê de heye û hûn jî 
hema tenê rexneyan dikin.

3- Ji 1982-84an, heval ev ne dema rexneya 
ne. Partiyê nû dest bi şoreş û şerê çekdarî 
kiriye, hûn jî hema rexneyan dikin!

4- Ji 1984-90î, yawo heval, ev ne dema 
rexneyan e. Şoreş fireh bûye û şer germ e û 
dijmin êrîş dike, xwîn dirije û hûn jî hema 
tenê rexneyan dikin.

5- Ji 1990-95an, heval ev ne dema rex-
neyan e. Artêşa tirk êrîşî me dike li bakur û 
başûr, gunda vala dike û dişewitîne, xwîne 
dirijîne û em amadekirina Kurdistana ser-
bixwe di sala 2000î de dikin û hûn jî hema 
rexneyan dikin!

6- Ji 1999-2006an, heval serok hate re-
vandin û komploya navnetewî hîna li dar e, 
serok di zindanê de ye û dijmin bi ser me de 
tê û xwîne dirêje, hema hûn rexneyan dikin!

7- Ji 2006-2011an, heval ma qey hûn êrîşên 
dijmin nabînin? Qey hûn tecrîda li ser serok 
nabînin? Qey hûn êrîşên li ser me li Suriyê, 
Iraqê, Îranê û Tirkiye nabînin? Ma qey ev 
dema rexneyan e?

8- Ji 2012-2017an, yawo heval, ma qey 
hûn berxwedana PKK – PYD – HPG –YPG 
– YPJ - YPŞê...û hwd hûn nabînin? Em li 
dijî DAÎŞê şer dikin û xwîna xwe dirijînin 
kurd û Kurdistanê diparêzin... û hûn jî hema 
rexneyan dikin. Ma ev dema rexneyan e, ji 
bo Xwedê? 

Ji 1978an û heta niha 2017an, ev 39 sal 
in em di vê rewş û gerînekê de dijin; pesnê 
girîngiya rexne û xwerexne kirinê tê dayîn, 
lê rê li ber rexnê tê girtin. Di van rojan de jî, 
kî/ê rexne li PKKê û PYDê bike, ew xayîn, 
xwefiroş û hevalê Erdoğan tê hesibandin. 

Gelek caran bi min re çêbûye, dema ez di 
gel heval yan jî nivîskarên derûdora PKK - 
PYDê re diaxivim û rexneyên xwe dubare 
dikim, ji min re dibêjin: Rast e, em ji sedî 90 
bi te re ne, lê rexneyan di rojname û çape-
meniyê de li PKK - PYDê neke, bere ev rexne 
veşartî bin, kes wan nas nekin, bere kesek 
şaşîtî û kêmasiyên wan nebînin. 

Ango, li gorî prensîb û pîvanên PKKê yên 
rexneyan, divê mirov bimeşe û birame û 
binivîsîne. Divê PKK - PYDê ji me re bêje; 
çi baş e! Çi nebaş e, dema mirov bixwaze 
nivîsên rexneyî li ser PKKê binivîsîne.

Ne PKKê, ne jî derûdorên vê rêxistinê, 
dikarin têbigihêjin ku dema mirov rexne li 
rejîma Erdoğan, yan jî li opozisyona Sûriyê 
dike, nayê wê wateyê ku xwe li ber dilê PKK 
- PYDê şêrîn dike û nayê wê wateyê ku çavên 
xwe ji kiryar û siyasetên ne baş yên PKK - 
PYDê re digre. Ev camêr, nikarin têbigihêjin 
ku dema mirov rexne li PKK - PYDê dike, 
nayê wê wateyê ku bûye hevalê rejîma Er-
doğan û pesnê AKPê dide, yan jî çavên xwe 
ji tawan û cînayetên rejîma tirk re digre. Ev 
hevalên hêja, tênagihêjin ku PKK û Öcalan 
beşek in ji doza kurd li Tirkiye, ne ku PKK û 
Öcalan ji doza kurd mezintir in, yan jî di ser 
doza kurd re ne.

Wisa li medya PKK - PYDê hatiye ku bûye 
weke fabrîqeya reşkirina hemû kesên ku 
rexne li PKKê dikin, ku ev kes; Erdoğancî 
ne, AKPyî ne, dolarperest in... xayîn in. 
Mixabin, li gorî pîvanên welatperweriyê yên 
PKKê, hemû kurdên alîgirên AKP, CHP...û 
hwd, xayîn in. Hemû kesên ji PKKê veqeti-
yan e, ku bi dehhezaran ne, xayîn in. Hemû 
dost û alîgirên PDKê li Tirkiye, Sûriye, Iraq 
û Îranê... xayîn in. Ango mirov hejmarekê 
çêbike, dê bigihêje encamekê ku serê sedî 
70ê ji kurdan xayîn in û tenê ji sedî 30 
welatparêz in, ku ew jî dost û alîgirên PKK - 
PYDê ne.

Baş e, ev biraderên hêja, çima ji me re rex-
neyan zelal û teqez nakin ji bo ku em niha 
devê xwe bigirin û emrê me ji Xwedê û ji 
wan re. Ango; hevalcan, ez qurban, ka kengî 
ji mafê me ye, em rexne li we bikin?

Gav bi gav ber bi referandûma ku 
dê çarenivîsa Kurdistanê diyar bike 
û dê di 25ê Îlonê de pêk were ve, her 
diçe piştgirî jî bo referandûmê zêde 
dibin. Pêkhateyên olî yên li Kurdistanê 
dijîn jî referandûma serxwebûnê weke 
gaveke dîrokî dinirxînin.

Parlementerê Xirîstiyan li Parlem-
entoya Kurdistanê Vahîde Yakuhurmiz 
ji Basê re referandûmê dinirxîne û 
dibêje, “Hêviya me ew e ku di demeke 
nêzîk de Dewleta Kurdistanê were 
avakirin.” Hurmiz dibêje, di vê oxirê 
de pir berdêl hatin dayîn. Em hêvîdar 
in di demeke kin de dewlet ava bibe 
û axaftina xwe wiha didomîne: “Dê 
miletê me bi giştî tevlî referandûmê 
bibe. Kurdistan tekane cihê ku em 
ji tundrewî, nijadperestiyê dûr in û 
bi awayekî aştiyane dijîn. Kurdistan 
tekane welat e ku pêkhate û olên cuda 
lê bi ewlehî dijîn. Em tev dibînin li 
Iraqê rewşa Xirîstiyan û olên din pir 
xerab e. Ji ber baweriya xwe dibin qur-
banî, lê li Kurdistanê berovajî vê em 
tev bi aramî pêkve dijîn.”

 “Divê gelê me bibêje ‘Erê’”
Yakuhurmiz diyar dike ku piraniya 

gelê me wê bibêje ‘Erê’ û wiha pê de 
diçe: “Daxwaz û hêviya me ji gelê me 
ew e ku di referandûmê de bibêjin ‘Erê’ 
û starta karnavala Kurdistana Serbixwe 
bidin. Bêguman bawermendên Xirîs-
tiyan, partiyên me jî weke pêkhateyên 
din piştgiriya referandûmê dikin. Em 
dixwazin qedera xwe bi referandûmê 
diyar bikin. Dê referandûm bibe 
çareseriya pirsgirêkên niha û yên 
dahatûyê.” 

 “Dê dengê Xirîstiyanan ‘Erê’ be”
Yakuhurmiz di derheqê rewşa 

Xirîstiyanên li Kerkûk û Deşta 
Nînovayê de ku DAIŞê êrîşî wan kiribû 
de jî radigihîne: “Gelê Deşta Nînovayê 
jî dizane ku dema DAIŞ êrîşî wan kir 
Herêma Kurdistanê derî û mala xwe 
ji wan re vekir û xwedî li wan derket. 
Baweriya wan bi Hikûmeta Kurdistanê 
heye ne bi ya Iraqê. 

Yakuhurmiz destnîşan dike ku divê 
herêma wan bi ser Kurdistanê ve be ne 
bi ser Mûsilê ve. Heta girêdayî Mûsilê 
bin dê jiyana wan di metirsiyê de be. Û 
axaftina xwe wiha didomîne: “Xirîsti-
yanên Nînova û yên Kerkûkê jî pişt-
giriya referandûmê dikin. Dê biryara 
wan di referandûmê de ‘Erê’ be. Ji ber 
ku bo çareseriya Xirîstiyanên Nînova û 
Kerkûkê referandûm rêya herî baş e.”

Referandûm jî dê bi beşdariya Xirîs-
tiyanan baştir serbikeve. Ne tenê aliyên 
siyasî yên Xirîstiyanan, tu saziyên sivîl 
jî li hember referandûmê dernakevin. 
Xirîstiyan eşkere bilêv dikin ku wan 
jî weke pêkhateyên Kurdistanê gelek 
zilm û zehmetî ji Iraqê dîtine û di van 

salên dawî de ji ber Hikûmeta Kurdis-
tanê aramî û xweşî dîtine. Em daxwaza 
ewlekarî û parastina jiyana xwe dikin. 

Em bawer in ku di Kurdistana ku dê 
bê ava kirin de em ê xwedî van mafan 
bin.”

Hevşaredarê Diyarbekirê Fırat Anlı 
piştî 9 mehên girtîgehê, hefteya borî 
hat berdan. Anlı li gel Gültan Kışınak, 
di 30ê Cotmeha borî de hatibû girtin 
û li cihê wan jî qayûm hatibû tayînki-
rin. Di Cotmeh û Mijdara 2016an de 
hema bêja bo tevahiya şaredariyên di 
destê DBPê de qayûm hatin tayînkirin 
û tevî Hevserokê HDPê Selahattin 
Demirtaş, parlamenterên HDPê û 
hevşaredarên DBPê jî hatin girtin. Ji 
rêxistinên HDPê bi dehan endam, 
parêzer, xwandekar hatin girtin. 
Li şûna proseya çareseriyê ya ku di 
2013an destpê kir û 2015an de bidawî 
bû, proseyeke bi şer, pevçûnên giran 
dest pê kir û di pirsa Kurdî de dîsa 
vegeriyan rêbazên girtin, cezakirin, 
ji peywîrêdûrxistinan. Herwiha li ali-
yekî berdan li aliyê din dîsa girtin û li 
aliyekî pesendkirina cezayan û li aliyê 
din ji peywîrê xistina parlamenterên 
HDPê jî çareserkirina pirsa Kurdî her 
ku diçe dijwar dike.

Bo Zeydan û Demirel ceza, bo 
Anlı tehliye

Ji bo hevşaredarê Dîyarbekirê Fırat 
Anlı ku 30ê Cotmehê hatibû girtin, 
2 caran muebet û 121 sal ceza dihat 
xwestin. Lê belê Anlı  14ê Tîrme-
hê hat berdan. Li ser vê yekê pirsa, 
‘Gelo qonaxeke asayî dest pê dike?’ 
ket rojevê. Lêbelê vê carê jî cezayê 2 
parlamenterên HDPê diyar bûn. Li 
parlamenterê HDPê yê Colemergê 
ku 4ê Mijdarê hatibû desteserkirin 
û li gel Hevserokê HDPê Selahattin 
Demirtaş li Girtîgeha Edirne dima, bi 
sûcdariya ‘endamtiya rêxistinê û pro-
pagandaya bi rêya çapemeniyê’ 8 sal 
û mehek ceza hat birîn. Cîgira Serokê 
Koma HDPê Çağlar Demirel ku 13ê 
Berfanbarê li Enqerê hatibû girtin, li 
Diyarbekirê hat dadgehkirin û dîsa bi 

sûcdariya ‘endamtiya rêxistinê’ 7 sal û 
6 meh ceza lê hate birîn.

Her wiha ji bilî van, Hevseroka 
HDPê û parlamentera Wanê Figen 
Yüksekdağ û  parlamentera HDPê 
ya Diyarbekirê Nursel Aydoğan ku 
hatibû berdan û dîsa hatibû girtin, 
ji ber ku ceza li wan hatibû birîn 
parlamenteriyên wan hatibûn xistin. 
Dîsa betalkirina parlamenteriya 
parlamenterê Şirnexê Faysal Sarıyıldız 
û parlamentera Wanê Tuba Hezer ku 
niha li Ewropayê ne jî di rojevê de ye.

Erdoğan bertek nîşanî wezîrê 
dadê da!

Li hêla din Hevşaredarê Mêrdînê 
Ahmet Türk ku Mijdara 2016an hatibû 
girtin, ji ber pirsgirêkên tendûristiyê 
3ê Sibatê hatibû berdan. Türk ku piştî 
berdana xwe gelek caran banga vegera 
proseya çareseriyê dikir, beriya 2 
hefteyan piştgirî dabû meşa ku Serokê 
CHPê  Kemal Kılıçdaroğlu li ser girti-
na parlamenterekî partiya xwe dabû 
destpêkirin û 3 hefteyan berdewam 
kiribû. Ahmet Türk ji Kandırayê ku 
Yüksekdağ tê de girtiye, beşdarî meşa 
CHPê ya bi navê ‘Meşa Dadê’ bûbû. 
Serokkomar Tayyip Erdoğan jî bertek 
nîşanî vê yekê da û bang li Wezareta 
Dadê kir. Erdoğan, nerazîbûna xwe 
li hemberî berdana Türk nîşan da û 
ji Wezîrê Dadê Bekir Bozdağ pirsî, 
‘Çawa derket?’. Erdoğan wiha bertek 
nîşan da: “Hevşaredarê Mêrdînê ji ber 

ku gelekî nexweş bû hat berdan. Ev çi 
nexweşî ye ku tê berdan û diçe beşdarî 
meşê dibe û dimeşe. Birêz Wezîr, gelo 
van ji nexweşxaneyan rapor wergirt? 
Ev rapor nîşanî we dan? Ev çawa hatin 
berdan? Diviyabû ev di bin çavdêrî 
û kontrolê de bûna. Eger ev partî li 
gel miletê xwe bûya dibû ku em bi 
rengekî din nêzikî wan bibûbana.”

Hevseroka DTKê Leyla Güven û ji 
Baroya Dîlokê Parêzer Nazlı Bildi-
rici, girtin û berdana parlamenter 
û siyasetmedarên HDP û DBPê û 
rûdanên dawîn ji Heftenameya Basê 
re nirxandin.

“Dixwazin siyaseta Kurdî jinav 
bibin”

Hevseroka DTKê Leyla Güven dibê-
je, “Di rastiyê de mesele ne berdana 
Fırat Anlı an jî cezadayîna Çağlar 
Demirel û Zeydan e” û wiha pê de 
diçe: “Dixwazin siyaseta Kurdî tasfiye 
bikin. Ev ceza dê dewam bikin. Ev 
biryarên dawîn jî di çarçoveya plana 
têkbirinê de pêk hatin. Ev plan gav bi 
gav tên meşandin. Lewma hikûmeta 
AKPê di pirsa Kurdî de ji bo ku li ser 
lingan bisekine xwe wisa nîşan da ku 
hin tiştan dike û gavan davêje. Yanê ji 
bo bidestxistina dengên Kurdan wisa 
tevgeriya û siyaseta xwe meşand. Lê 
êdî nikare vê yekê bike.”

Güven  di dewama gotinên xwe de 
destnîşan dike ku eger di pêşerojê 
de çareseriyek çêbibe, divê desthilat 

bizanibe ku kiryarên ku niha dike 
dê neyên ji bîr kirin. Güven  li ser 
kiryarên qayûman yên ji bo jêbirina 
bîra herêmê, jêbirin û rakirina nav û 
peykerên rewşenbîr û nivîskarên Kurd 
jî wiha diaxive: “Betalkirina parla-
menteriya Aydoğan û Yüksekdağê 
ne bûyerên ji rêzê ne. Li vir xwestin 
vê peyamê bidin, ‘Çima hûn li gel 
Kurdan disekinin?’. Li ser gotinên 
Erdoğan yên di derbarê Ahmet Türk 
de jî, Erdoğan wisa hêvî dikir dema ku 
Türk hat berdan wê biçe xwe bavêje 
ber lingên wî û jê re bêje ‘Ka were em 
bi hev re çibikin’. Ji ber ku Ahmet Türk 
tiştekî wiha nekir, Erdoğan fermanan 
dide dadgehan.”

“Qeyraneke birêvenebirinê 
heye”

JI Baroya Dîlokê Parêzer Nazlı 
Bildirici jî di derbarê vê mijarê de 
wiha dibêje: “Erdoğan ji roja ku hat 
ser desthilatê û heta niha bi awayekî 
karî desthilata xwe li ser lingan 
bigire. Ji xwe AKP ne partiyeke xwedî 
kevneşopiyeke siyasî bû û rêxistin 
û komeke berjewendîparêz a ku ji 
mûcahidiyê derbasî muteahitiyê 
bûbû bû. Lêbelê di demên dawîn de 
tifaqa Erdoğan û netewperestan, bi 
jinavbirina kadroyên FETOyê yên di 
nav darazê de, wan xwe di nava darazê 
de birêxistin kir. Daraza ku bûbû 
qada hesabdîtinê di navbera şirîkên 
desthilatê de, di encama hevsengiyên 
ku digûherîn û tifaqa ku têk diçû de 
îcar jî bû qada tolhildan û îadekirina 
îtîbarê. Helbet divê neyê ji bîr kirin 
ku ev tifaqa heyî jî wek tifaqên Er-
doğan yên din wê têk biçe. Daraza ku 
dijberên desthilatê dike dijmin û paşê 
jî wan tasfiye dike, li hemberî siyaseta 
Kurdî jî di nava hewldan û dadge-
hkirinên operasyonel da ye. Lêbelê 
desthilat niha di qeyrana birêven-
ebirinê de ye û bi temamî ne hakimê 
desthilatê ye.  Divê mirov nerazîbûna 
Erdoğan a li hember berdana Ahmet 
Türk jî di vê çarçoveyê de binirxîne.”

Divê gelê me bibêje ‘Erê’ û 
starta festîvala serxwebûnê bide

Bêguman bawermendên Xirîstiyan, partiyên me jî weke pêkhateyên din piştgiriya referandûmê 
dikin. Em dixwazin çarenivîsa xwe bi referandûmê diyar bikin.

Desteserkirin, girtin, berdan…  
Bûmerenga darazê ya siyaseta Kurdî:

Parlementerê Xirîstiyan li Parlementoya Kurdistanê:

Yakuhurmiz diyar dike ku serxwebûn xeyala hemû Kurdan e û wiha dirêjiyê 
dide axaftina xwe: “Herkes bi kelecaneke mezin li benda roja referandûmê û 
ragihandina serxwebûnê ye. Ji ber ku mafê me jî heye em bibin xwedî dewlet. 
Dê referandûm jî ji hemû cîhanê re îspat bike ku Kurd dixwazin serbixwe bijîn. Ez 
Endamê Heyeta Bilind a Referandûmê me ku Serok Mesûd Barzanî Serokatiya wê 
dike. Em ê bi Yekîtiya Ewropayê re referandûmê nîqaş bikin.”

Yakuhurmiz herî dawî kêşeyên di nav partiyên siyasî yên li Herêma Kurdistanê 
de û mijara Parlementoya Kurdistanê ku di 2015an de hatibû girtin jî dinirxîne 
û axaftina xwe wiha didomîne: “Sedema karnekirina parlementoyê Serokê 
Parlementoyê ye. Ji ber ku tevgerên wî hizbî bûn. Parlementoya berê pirsgirêkên 
gel çareser dikir, hikûmet kontrol dikir. Lê Serokê ji Goranê ku bi hilbijartinê 
hatibû, pirsgirêk çareser nekirin, li hember derxistina yasayan derket. 
Parlemento êdî ji kar ketibû. Niha jî Goran ne amade ye ku Yûsif Muhammed dev 
ji vê kursiyê berde. Hê jî ji bo çalakkirina parlementoyê astengiyan derdixin. 
Goran dibe sedema çalaknekirina parlementoyê.”

AZAD MEHMÛD

“Mafe me jî heye em bibin dewlet”
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Li ser merqeda 
Seydayê 

Serxwebûnê

Rojê bi ronahiya xwe ya zêrîn serê çiyayê Gilîdaxê 
dişûşt, ewrekî spî û mezin, lûtkeyê berfînî ji ber çavan dida 
alî. Tevî ku nîvê temûza 1996an bû jî, hewaya nerm û xweş 
bihar dianî bîra mirov. Wê çaxê gelek hestan xwe di bîra 
min de li bin guhê hev dixistin.

Ez bi hebûn û hestên xwe ji der û dorê qut bûbûm, 
hema hema bibêje min tenê dengvedana sê sed salên borî 
dibihîst.

Ew dengvedana bi hêz ya helbestên seydayê Xanî bû. 
Her tiştî li we der û dorê peyvên Seydayê Serxwebûnê 
dinehwirandin û dibilandin, Xanî yê kurê wî bajarokê 
di dawa wî çiyayê serbilind  û xilmaşbûyî de dengê xwe 
digihande serê Agriyê bi mij û moran û digot:

Lewra ku dinê bi şîr û ihsan
Tesxîr-i dibit ji boyî insan
Ez li bajêr, an ku li Bazîdê zêde negeriyam, qesda min 

heca gora pîroz a seydayê seydayan bû.
Ez nêzîkî şofêrekî bajêr bûm û min pirs kir: Gelo gora 

Ehmedê Xanî li ku ye? 
- Ziyaret?
Wî  pirsa min bi pirsekê bersivand û min got;
-Erê.
Min û wî me li ser hindek pereyan li hev kir ku min 

bigihîne ziyaretê û vegerîne jî.
Gora Xanî çend kilometreyan dûrî rojhilatê bajêr e, ji 

wê deverê re dibêjin Bazîda Jorîn, rêyeke ji zuxur û kevirên 
hûrik ji Bazîdê digiha ziyaretê. Ancax ew rêya ne asfaltkirî 
layiqî Seyda dîtibûn. Seydayê ku rêya Serxwebûnê ji hemû 
kurdan re rast kir, rêyek minasib nine ku mirov ji bajêr 
bigihîne ba wî! Di nîvê wê rêya zuxurî de qereqoleke artêşa 
tirkan mîna dengekî tehl û zivir di nava senfoniyeke ciwan 
de xuya dikir. Piştî  ku em bi selametî jê derbas bûn û me 
nêzîkî li gora Xanî kir, me dît va zarokin bi kumê spî hatin 
pêrgîna me. Ew feqeyên hucreyê bûn. Li ber deriyê mer-
qedê jî Micêwirek hebû (ew kesê ku li ber ziyaretan rûdine 
û kar û barên wan dimeşîne, ji peyva erebî mucawir). Ew 
micêwir mirovekî navser û dilovan bû, riheke sivik rûyê wî 
dinixumand, hat pêşiya min û bi germî silav da û ez birim 
ber kêla serê seydayê min Xanî.

Hestên ku di wê kêlîkê de êrîşî giyanê min kirin, ez ji 
binî de hejandim, her tişt hate bîra min, gilî û gazinên 
Xanî, perîşaniya kurdan û evîna dojehîn ya Mem û Zînê, 
min nikaribû wê demê xwe bigirta, hêsirên min zora 
xwe ragirtina min birin û ez bi dengekê bilind giriyam, 
Micêwir li min û giriyê min nihêrî û behetî ma. Tavilê 
min dît wa ye ew jî hêsirên xwe dadimala. Xuya bû ku ew 
hest  di nava dilê Micêwir de jî diqilqilîn û pêdiviya wî 
bi yekî hebû ku hinavê wî tev bide. Li dû ku hêsirên xwe 
damalandin ber bi min ve hat û destê xwe da ser milê min 
bi bavîtiyeke dilovan û bi kesereke dirêj got: Kurê min 
Xwedê me xelas bike.

Ziyaret  xweşik e li rex wê goristaneke giştî heye, kevirên 
ku pê hatiye avakirin sê reng in, spî û qehweyê tarî û yê 
vekirî yan hingivîn. Gor hemî bi cawekî kesk nuxumandî 
ne. Li rex gora Xanî  gorên Şêx Tahayê Ervasî, Şêx Resûl, 
Şêx Mehmûd hene, li ser kêla serê Seyda jî ev ayeta Quranê 
heye: “Kullû men e´leyha fan” yanî her kesê li ser rûyê erdê 
mirin dawiya wî ye.

Niha tevgera serxwebûnê ber bi astek zêde bilind ve 
diçe, niha êdî ew tovê ku seydayê mezin di hişê kurdan de 
çand êdî zîl da, şîn hat û bi hewa ketiye bûye darek. Gelo 
ez rojekê herim ser wê tirba pîroz û bang bikim:

Rabe Seyda, rabe neviyên te daxwaza te bi cih anîn, 
wa ye yek ji nav me kurdan rabû û „xemxwarî ji bo me 
kir“ û em ji destê „kîneweran“ deranîn! Bi hêviya ku ew 
roj zû were, neviyên Xanî herin ser gora wî û mizgîniya 
Serxwebûnê bidinê.

Ger bibêjim biryara rapirsiya serbex-
oyî ya di 25ê îlonê de li Kurdistana Fidi-
ral bête pêkanîn,encama ked û xebat û 
berhemdariya edebîyatvanên me ye ku 
xwe dispêre hezar salan, dibe ku ji we 
gelek kes bibêjin tewww û çawa?

Nexwe fermo
Dest bi xwendina nivîsê bikin.
Tişta ku neteweyekî pêk tîne û wê li 

ser stuneke qewîm ava dike, bê guman 
ziman û kultur e. Em dikarin bibêjin 
ku ziman hevîrtirşê neteweyê ye. Bi 
saya zimanî em hest, raman, zanîn û 
daxwazên xwe bi hev re parve dikin. 
Têkiliyeke durist bi gelên cîhanê re 
datînin û bandorê li hev dikin. Bi vî 
awayî bêndera kultura xwe û mîrateya 
qewmê xwe radigihînin nifşên nû.

Yek ji amûra vê ragihandinê kultur 
e. Ji ber vê rastîyê tê gotin ku kultur 
eyneya neteweyekê ye. Wêje jî kakilê 
kulturê ye. Di nava kultura netewî de 
ya herî bi bandor û dîyarker wêje ye. G. 
Jusdanîs; “wêje rojnivîska neteweyekê 
ye, çîroka rabirdû, îroyîn û pêşeroja wê 
ye.” Hê wêdetir “ji bo ku neteweyek bibe 
netew pêdivî bi du tiştan heye: afiran-
dina wêjeya xwe û avakirina sînorên 
xwe yên fizîkî… Lew re netew ne tenê 
bi hewceyî tixûbên fîzkî, her wiha divê 
sînorê zêhna xwe jî fireh bike.”   

Hewldan û çalakiyên bo firehkirina 
sînorên zêhna neteweyî bêguman bi 
destê edebîyatê tê kirin (çi ya devkî çi 
ya nivîskî). Ev edebiyata xwe rêkûpêk 
kirî û bûyî kanonek edebî, dest bi ava-
kirina nasnameyekî netewî dike. Di vê 
çîroka kartêker û dilbijîn de di navbera 
kes, malbat an ayinan de cudahiyek nîn 
e. Herkes xwe yek ji endamê vê çîrokê 
dibîne û hîs dike. Di edebîyata kurdî de 
gelek berhem mînak in bo vê angaştê 
(dastana Kawa, Kela Dimdim, Mem 
û Zîn, Helebçe, Şêxê Sen’an, Evdalê 
Zeynikê, strana Metran Îsa), Ev çîroka 
duhî ya xweş, serbilind û kartêker, bi ya 
îro û ya dahatûyeke balatir û serbilind-
tir ve dibe yek û hêz û şîyana netewî 
radike pêdarê. Bi qewlê Jusdanîs ve ew 
baş zanin “Ruhê zimanekî di heman 
demê de ruhê wêjeya neteweyekî ye.”

Helbet damezrînerên vê çîroka 

netewî, edebiyatvan in. Lew, ziman 
alava sereke ya vê çîrokê ye. Vilorras ji 
bo dewletên ewropiyan wiha dibêje; li 
van welatan ji bo gel û ji bo rewşenbîran 
zimanine cuda nîn in. “yekîtiya van 
netewan jî bi saya zimanê wan ê netewî 
pêk tê. Ji ber hinde; zimanek çawa tê 
axaftin divê bi wî awayî bê nivîsandin, 
ziman û netew yek e. Berxwedan û 
têkoşeriya bo welatî û ya bo zimanî 
heman tişt e”. Nugugî jî dibêje “li Efrika 
nivîskar û siyasetvan di heman demê de 
eynî kes in û tevlî têkoşînê dibin; ji bo 
wan pênûs û çek heman alav in lew, di 
xizmeta azadiya welatê xwe de ne. Ji ber 
hindê li Efrîka du estetîkên dijber hene; 
yek estetîka zilm û zordarîyê ya din es-
tetîka têkoşîna netewî”ye. Dîsa Addison 
Gayle; “xweşikbûna helbest, newa an 
romanekê ne girîng e, ya girîng ew e ku 
wê melodî, helbest, lîstik an romanê, 
jiyana reşikekî çawa xweşiktir kiriye”ye. 

Ji van tespîtan jî dîyar dibe ku di 
navbera edebiyat û serxwebûn (îktî-
dar, dewlet)ê de têkiliyeke girîng heye. 
Lew, bê îqtîdarê ne ziman dikare xwe 
biparêze, ne kultur dikare xwe ragire û 
ne jî edebîyat dikare ber bi pêş ve here. 
Ji ber vê ye dinalî nemir şêxê Xanî;

Ger dê hebûya me padîşahek,
Neqdê me dibû bi sikke meşkûk
Ned’ma weha bê rewac û meşkûk
Û bi ser vê rastîya kezebşewat û 

dilsotîn ew şûrê pênûsa xwe tûj dike û 
dadikeve qada berxwedanê, bendîtiya 
wek çarşeveke reştarî daketî ser qedera 
netewa Kurd bi ristên xwe yên ji hetavê 
biriqdartir ronahî dike;

Safî şemirand vexwarî durdî
Manendê durê lîsanê Kurdî
Da xelk-î nebêjîtin ku ekrad
Bê me’rieft in, bê esl û bunyad
Ji wê rojê û vir ve hemû edebiyat-

vanên Kurd, dan du fikr û hizra E.Xanî 
destnîşankirî û ji bo bidestxweveanîna  
serxwebûna welatê xwe têkoşan. Yek ji 
wan jî H.Qadirê Koyî ye;

 Şîr û Qelem şerîkin lem esreda 
dîrrêxa

 Şîrîm Qelemtiraşe û kalanîye qelem-
dan

 ..
 Be şîr û xame dewlet payedar e
 Emin xamen heye şîr ne dîyar e     
 Ku zane dewlet encax bi saya edebi-

yat (xame) û şîr (hêz û quwet) dikare 
ava bibe. Ji vir jî em careke din dibi-
nin ku edebiyat û îqtîdar du têgehên 

bingehîn in di avakirina neteweyê de. 
Gregory Jusdanîs; “mîsyon û arman-
ca dawiya dawî avakirin û xurtkirina 
dewleteke serbixwe ye. Lê pêdivî bi 
tevneke nirx û hestan heye ku civakê 
li ser lingan ragire.” û pêde diçe “bo 
damezrandina neteweyekê pêdivî bi 
çîrok û vegotinên kolektif, homojenki-
rina ferqiyetên etnîkî û dan qebûlkirina 
îdeolojiya cimaeteke muxeyel ya li ser 
hemwelatiyan heye.”

Ev rastî dê bimaya li benda Cegerx-
wîn; “Rêber im, peyamber im, îlham ji 
esmanê welat”,Xêzên me nivîsîne ayetên 
Kurd in”, “wezîfey xom her teblîxî 
Kurd e.” Ev rist jî bi me didin zanîn ku 
Cegerxwîn dixwaze wê nasnameya ku 
bingeha wê E.Xanî danî û H.Qadirê 
Koyî bi goşt û laş kirî, ew qesr û qonax-
ekê (îqtîdar) jê re ava bike.

“Hebûm seraser, divê hebim ez
Madem hebim ez, çima nebim ez”
Belê,edebiyatvan ji herkesî bêtir li 

rastiya civaka xwe hay dibin û êş û azara 
civaka xwe di ruhê xwe de hîs dikin. 

Tûreya hest û hîsên wan her zindî û 
çalak in. Her wiha ew aşiqê azadiyê 
û muptelayê gotin û vegotinê ne. Ew 
ne kole û bendeyê îro lê spartakusên 
dahatûyê ne.

Û ayeta talî ya Cegerxwîn;
Bes yekîtî xweş divêtin da ku têk 

serbest bibin
Men be qurbanî sera û ala rengînê te 

me!
Bav û kalên me gotine;
Bê Xweda dibe, bê xwedî nabe!
Vêca bi min, divê edebiyatvanên me 

ji herkesi bêtir bibin palpişta raspirsiya 
serbexoyiyê.

Ez hêvîdar im di dawiya îlonê de 
em bikarin mizgîniya “me jî heye 
xwedanek” ragihînin Xanî û dûndana 
Xanî.

Hezar silav li ruh û giyanê cangori-
yan,

Hezar silav li edebîyatvanan,
Hezar silav li yên di keftlûlefta ragi-

handina serbexoyiya Kurdistanê de ne.
*Nivîskar û helbestvan

Serxwebûna Kurdistanê ji bo gelê Kurd 
û Kurdistanê armanc e, rûmet e, hebûn 
e.  Serxwebûna Kurdistanê daxwaza 
mewlana Xalîdê Baxdadî, (şehrezorî) 
Ehmedê Xanî, Şêx Seîd, Qadî Mihemed 
û Mele Mistefa Berzanî ye. Serxwebûna 
Kurdistanê xewn û xeyala gelê Kurd ê 
sedsalan e, evîna dilê şervan û şehîdan 
e. Em wek Hereketa Îslamî ya Kurdis-
tanê / Hereketa Azadî, Referandûma 
Serxwebûnê ya Başûrê Kurdistanê bi 
dil û can pîroz dikin û em ji gelê Kurd û 
Kurdistanê daxwaz û rica dikin ku şev û 
roj ji bo serxwebûnê kar û xebatên xwe 
bidomînin; milet û war û welatê xwe ji 
bindestiyê derînin, azad û rizgar bikin.

Divê Kurd û Kurdistan li dinyayê 
bi nav û nîşanên xwe werin naskirin 
û temsîlkirin. Divê Ala Kurdistanê, 
ala rengîn jî li her derê cîhanê azad û 
serbilind biheje.  Li dijî serxwebûnê û 
Referandûma Serxwebûnê derketin qet 
nayê qebûlkirin.  Divê hemû Kurdistanî 
li hember neyar û xayînan hişyar bin, 
yekitî û piştgiriya xwe xurt û qewîn bikin. 
Em hêvî dikin ku daxwaza serxwebûnê bi 
dengên sedî sed were qebûlkirin.  

Wek tê zanîn vê payizê rojên dîrokî li 
rojevê ne. Çawa ku tê zanîn Referandû-
ma serxwebûnê ya 25ê Îlona 2017an wê 
di dîroka gelê Kurdan de bibe mîladê 
azadî û serxwebûnê. Gelê Kurd dê di bin 
serwerî û ewlekariya Herêma Kurdistanê 
de di 25ê Îlonê de dê îradeya xwe eşkere 
bike. 

Sed sal e ku gelê Kurd ji bo azadî û 
mafên xwe, bi can û malê xwe di nav 
şoreşeke dijwar de ye. Di vê rêya azadîyê 
û serxwebûnê de  gelek qiyam kirine, 
gelek êş û jan hatine kişandin.  Di diroka 
qedîm û heta niha gelek komkujî, mişex-
tî, koçberî, talanî, belengazî û zordarî 
dîtine. Gelê Kurd ku ji qedîm ve li ser axa 
Mezopotamyayê dijîn, ev 5 hezar sal in li 
hember talan û dagirkeran xwe diparêz-
in û çeperên xwe bernadin. Dewletên 
zordar hemû raman, xeyal, rê û rêbazên 
şeytanî bikaranin û xebatên demdirêj 
kirin ku Kurdan di nav gelê xwe de bi-
helînin lê Kurdan bi hêz û baweriya xwe 

ferheng, çand, edebiyat, reng û rûsumên 
xwe parastin û Kurd, her dixwazin bi 
rengê xwe bin û weke xwe bimînin.

Di van dused salên dawî de çiqas rastî 
pêvajoyên redkirin, înkar û îmhakirinê 
hatibin jî ji bo çarenûsa xwe tu caran ji 
daxwaza gelê xwe dûr neketin. Ji bo ku 
cihê xwe wek her milletekî di cihanê de 
bigirin û azadiya welatê xwe û gelê xwe bi 
dest bixin û dîrokê biguherînin, dixwazin 
şoreş û xebata xwe biazadî bidawî bînin. 

Bêşik, îro di dawiya van êşan, qiyam, 
mişextî, koçberî, komkujî û inkarê 
de, gelê Kurd fersendeke hêja û dîrokî 
bidest xistiye. Kurd, pêwist e dîwarê tirsê 
xera bikin. Li holê ye ku gelê Kurd heta 
bigihije vê rojê, jiyaneke gelek dijwar 
derbas kiriye. Di salên şoreşê yên dest-
pêkê, ji ‘Şoreşa 1961ê Îlonê heta ‘Şoreşa 
1991ê Gulanê’, rejîma Baas û taybet jî 
rejîma Sedam, li hemberî Kurdan şer û 
komkujiyên ku mînaka wan nehatiye 
dîtin, li gel xwînxwarên dor û wer pêk 
anîne. Lêbelê gelê Kurd, tu caran teslimî 
wê zilm û zordariyê nebûye. Tê zanîn ku 
di êrişên bi navê Enfalê ku 200.000 û di 
kîmyabarana Helebçeyê de 5.000 Kurd 
hatin qetilkirin. Lêbelê Kurd ji daxwaz û 
baweriya xwe paş de neçûn. Di van salên 
borî, di serma zivistanê de me dit ka çawa 
jin û zarok pêxas di nav berf û herîyê de 
koçber dibin. Koçberiyên girseyî bi elem 
her hebûn û çîrokên dilsoj, qêrîn û hewar 
hê jî di bîra mirovan de ne.

Kurd, mîna her insanan dixwazin 
serbest, azad û bi sere xwe bin. Ev 
fersend referandûma 25ê Îlona 2017an e, 
divê hemû hêzên Kurdan ji van qiyam, 
serhildan û xebatên dîrokî aqil bigirin. Ji 
bo ku cihê xwe wek her miletî di cihanê 
de bigirin û azadiya welatê xwe û gelê 
xwe bidestbixin, pêwîst e, mirovahî bi 
taybet jî Kurd bi ‘erêniyeke bilind’ pişt-
giriya vê referandûmê bikin. Pirsa mafê 
diyarkirina çarenivîsa xwe ku her miletek 
çarenivîsa xwe bi destê xwe tayin bike, 
pirseke ne bes ku îro tê minaqeşe kirin 
e. Ji qedîm heta niha her ev behs heye. 
Pirsa netewî her çiqas reh û bingeha wê 
digihijê demeke kevin jî, lê heta niha bi 
tevahî li cîhanê nehatiye çareserkirin û ji 
ber vê yekê em jî, bi hemû hêza xwe bi dil 
û can divê piştgiriyê bidin referandûmê. 
Îro rojeke dîrokî ye. Gava mal, can, ax, ol 
û namusa miletekî her dem di xeterê de 
be, pêwîst e xwe biparêze. 

Divê ji gelê Kurdistanê bê pirsin: “Hûn 
dixwazin li gel Iraqê bijîn an daxwaza 
we serxwebûn e?” Ev nîşandana îradeyê 
ye, rêya herî rast e. Hemû ol û bawerîyên 
heyî, bindestiya miletekî qebûl nakin. 
Tu qewim, gel ji qewmên din re serî 
natewîne. Her milet bi îradeya xwe heye. 
Tu tişt ne di ser îradeya miletê Kurd re 
ye û ez hêvidar im ji temamê devlet û 
gelên cîhanê, ku wê êdî rastiyê bibînin. 
Divê herkes êdî vê rastîyê bizane ku 50 
milyon gelê Kurd jî mafê hebûna wan di 
nav dewletên cîhanê de heye û ev heqek 
e. Her misilman û însan divê vî mafî 
biparêzin.

Eger li gor hiqûqa navnetewî tevbigeri-
yana pêwîst bû îro hemû welatên cîhanê 
bi taybetî cîhana ku ji xwe re dibêje 
“pêşketî” bi her awayî piştgiriya miletê 
Kurd bikira. Hiqûqa ku wan pêk aniye 
wiha dibêje: “Her miletî mafê wî heye 
qedera xwe bi destên xwe diyar bike. Ev 
wî mafî dide miletan ku ew bi xwe li ser 
statuya xwe ya siyasî, biryar bide û her 
wiha maf dide wî milletî ku ew bi xwe 
bi azadî formê pêşketina aborî, civakî 
û çandî hilbijêre. Dijderketina mafê 
diyarkirina çarenivîsa xwe yê miletan 
dijîderketina mafên mirovan e”

Piştî şerê cîhanê, împaratoriya Osmanî 
perçe perçe bûye, gelek netew jê veqeti-
yane û ji xwe re komarên xwe ava kirine, 
lêbelê tenê Kurd bêpar mane. Kurdis-
tan ji ber ku gera şer bû, bêtir hatiye 
talankirin, şewitandin û heqê netewa wê 
jê hatiye standin. Kurd, di nav nexweşi-
yê, xizaniyê, komkujîyan, bêderfetiyê, 
feqîriyê û cehaletê de maye. Îro ev qeder 
guheriye. Kurd bûne xwedî hêz û qudret.

Lê sed heyf û mixabin civata navdew-
letî hiqûqa xwe jî naparêzin. Dema ku 
rojev Kurd bin hemû ol û hiqûqan jibîr 
dikin. Eger me di demên berê de şaşitî 
kiribin jî divê em niha wan şaşiyan 
dubare nekin ku fersendeke dîrokî hatiye 
pêşiya me. Îro ji herdemê bêhtir lazim 
e Kurd qîmeta van demên dirokî baş 
bizanin û baş bikar bînin û vê fersendê 
bernedin. Kurd divê siyaseteke prag-
matîk bimeşînin. 

Û em dibêjin kesên digotin “Xeyala 
Kurdistanê li Çîyayê Agirîyê Medfûn 
e” bila qet nekevin nav xeyalan, dîrok 
niha dibêje roj roja Kurdan e. Pênc 
hezar sal in li hember her bûyerên li 
cîhanê qewimîne, kesî nekariye Kurdan 

bimirîne, bêguman ev xeyala wan jî 
xeyaleke pûç e. Bi taybetî piştgiriya vê pê-
vajoyê, ji bo gelê Kurd peywireke dîrokî 
ye. Ez bang li gelê Kurd dikim û dibêjim 
“Her Kurdek divê bi dil û can piştgirî 
bide pêvajoya ku ber bi serxwebûnê ve 
diçe.” Dîsa bangi cihanê dikim ku hiqûqa 
Kurdan binpê nekin.  Û em jî, dê bi 
hemû hêz û vîn û bi dil û can piştgiriyê 
bidin referandûma serxwebûnê.

Em ji tevahiya devlet û gelan hêvîdar 
in ku herî kêm, çawa ku ji bo masîyekî 
an jî çûkekê, heywanekî ku hebûna wî 
li ber xilasbûnê ye jê re seferber dibin û 
wî diparêzin, mafê hebûn û dewletbûna 
50 milyon miletê Kurd, di nav dewletên 
cîhanê de biparêzin.

Yek ji êşên me yên herî mezin ew e 
ku hinek ji ferd an jî partiyên Kurdan, 
zêdetir dikevin pey berjewendiyên 
xwe. Destkeftên şexsî li pêş serfiraziyên 
neteweyî digirin. Hinek jî milet û dîn 
tînin hemberî hev û li ser navê ummetê 
miletê Kurd dikin xulamên hinekan.

Ew aliyên ku bi çi sedemê dibe bila 
bibe li dijî serxwebûna Kurdistanê der-
dikevin, urfî, siyasî, exlaqî û dîn, di xele-
tiyê de ne. Ev heqekî tebîî, însanî û îlahî 
ye. Em wek Hereketa Azadiyê piştgiriyê 
didin vê pêngava pîroz a Miletê Kurd a 
ku di pêşengiya Serok Mesûd Barzanî de 
birêve diçe. Herwiha bangewaziyê dikin 
ku kî, çi şiyan/karîn/taqet/zanîn/îmkan 
hebe bila bixe xizmeta vê pêngavê.

Em ji Xwedayê Mezin û Rehman û 
Rehîm dua û lava dikin ku meşa azadî û 
serxwebûna Kurd û Kurdistanê bêqeza û 
bêbela bidome û bigihîje asta herî bilind.

*Berdevkê Hereketa Azadî

Çarenivîsa serxwebûna gelê Kurd û Kurdistanê 

Edebiyat û serxwebûn
Ziman hevîrtirşê neteweyê ye. Bi saya zimanî em hest, raman, 
zanîn û daxwazên xwe bi hev re parve dikin. Têkiliyeke durist bi 
gelên cîhanê re datînin û bandorê li hev dikin. Bi vî awayî bêndera 
kultura xwe û mîrateya qewmê xwe radigihînin nifşên nû.
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Celal Talebanî li Tehranê 
ye û Barzanî li Ewropa

Heftiyek mafên mirovan 
li Rojhilatê Kurdistanê

Komara Îslamî di cîhanê de di warê pîşesazî û ber-
hemanîna otomobêlan de di asta 58 heya 67’an de ye. 
Tevî ku Komara Îslamî razî ye, lê dibêje divê em asta xwe 
di cîhanê de baştir bikin. Heya niha ji bo baştirkirina 
asta pîşesaziya Îranê di cîhanê de çendîn pêşniyar û soz 
ji bo vekirina kompaniyayên berhemanîna otomobêlan 
li bajar û navçeyên Rojhilatê Kurdistanê hatine dayîn lê 
tevahiya wan sozan li ser kaxezê mane û ti yek nehatiye 
bicîkirin.

Îshaq Cehangîrî cîgirê yekem yê serokkomarê Îranê 
ragihand ji bo ku Îran di asta cîhanî de bibe xwediyê 
pêgeheke baş yê pîşesaziyê, divê em planên xurt di wê 
derbarê de darêjin. Lê qet behsa wan planan nekir ku 
wan, weke Hêza Nerm binav dike.

Pîşesazî dikare rêjeya bêkarî û hejariyê jî kêm 
bike.

Salek beriya niha, Mihemed Melekî, rêveberê nûnera-
tiya kompaniya çêkirina otomobêlên Îranê li Kirmaşanê 
ragihand ku wê di bihara 2017’an de kargeha çêkirina 
otomobêlan li Kirmaşanê bê vekirin. Bihar bi dawî hat lê 
ew soz nehat bicîkirin.

Hadî Behadurî parlamenterê Urmiyê jî 11 mehan 
beriya niha ragihand ku danûstandin bi kompaniyayên 
çêkirina otomobêlan re dest pê kirine û wê heya bihara 
2017’an encamên civînan ji bo raya giştî bêne eşkerekirin 
û hewlên ji bo çêkirina nûnertî û vekirina kargehên wan 
li Urmiyê bêne destpêkirin. Bihar bi dawî hat lê ne en-
camên civînan hatin ragihandin û ne jî hewlên çêkirina 
nûnertî û kargehan hatin destpêkirin.

Li parêzgeha Sine jî sozên hevşêwe hatine dayîn. 
Şeş sal beriya niha, Cewad Necmedîn rêveberê giştî yê 

kompaniya Pîşesaziya Otomobêlên Îranê ragihand ku 
wê nûnertiya kompaniyê û kargehan ji bo çêkirina salane 
sed hezar otomobêl li wir bê vekirin. Tê de wê her du 
beşên dewletî û taybet beşdar bibin û zêdetirî pênc hezar 
kesan mijûlî kar bibin. Şeş sal derbas bûn lê ne kargeh 
hatine avakirin û ne jî nûnertî.

Li parêzgeha Îlamê rewş cuda ye. Ne kesî soz daye 
ku kargehên pîşesaziya otomobêlan li wir ava bike û ne 
jî çavê xelkê lê maye ku ew kargeh bêne vekirin. Li wê 
parêzgehê, biçûktirîn kargehên pêşesaziyê jî, ji ber nebû-
na alîkariyên dewletê rastî ziyanên mezin hatine û gelek 
ji wan êdî nemane.

Wazereta Pîşesazî û Kargehê ya Îranê di derbarê amar 
û datayên li ser girîngiya pêşxistina warê pîşesaziyê di 
asta cîhanî de ragihandiye ku di salên navbera 2010-2014 
de pêgeha Îranê di asta 58 û  67an de bûye. Almanya, 
Japonya, Amerîka û Korya jî di astên yekem heya çaremîn 
de ne. Tevî ku pîşesaziya modern ji gelek welatên cîhanê 
zûtir hatiye Îranê,  asta wî welatî li Rojhilatanavîn 22mîn 
e. Îran ji wan welatan e ku di warê aborî de bi pêş dikeve 
lê pêşketî nîn e. Li gorî Banka Cîhanî ya Aboriyê, Îranê di 
warê zanistî de hêzeke baş heye lê di warê bicîkirin û bi-
karanîna zanistê di pîşesaziyê de di astên herî dawî de ye.

Dorpêçên aborî bandoreke neyênî kiriye li ser pîşesazi-

ya Îranê. Ji ber vê ji pêşketin û hevrikiya bi kompanyayên 
pêwendîdar re, ne tê dîtin û ne jî li bendê ye bê dîtin. 
Heke ew dorpêç jî bêne rakirin û rewşa pîşesaziyê li Îranê 
baştir bibe, dîsa jî tenê rewşa hin karkeran baştir dibe û 
bandoreke zêde nake ser aboriya xelkê. Sedem jî destên 
saziyên ewlehî û çekdarî yên Îranê di aboriyê de ye. Aborî 
bûye taybet lê ne taybet bi xelkê lê belê taybet bi Sipaya 
Pasdaran û Wesareta Îstixbarat. Heman sedem jî dibe 
hêncet ji bo ku hêzên biyanî meyla sermayedanînê li wî 
welatî tinebin.

Elî Teyîbniya wezîrê Aboriya Niştîmanî a Îranê dibêje 
gendelî jî sedemeke din ya pêşneketina aboriya Îranê ye. 
Teqezê jî dike ku kompaniyayên dewletê êdî bûne ciyê 
bertîlan, serdana welatên derdorê jî bûye karê rêveberên 
wan û endametî di rêveberiya kompaniyayên dewletê de, 
standina mûçeyên milyardî û anîna xizm û kesan, ketine 
dewsa pêşxistina aborî û pîşesaziya Îranê.

Rojhilatê Kurdistanê, hemû pêşhat û hevkêşeyên 
ku li Başûrê welat çê dibin, dişopîne. Bandora hemû 
beşên Kurdistanê li ser beşên din jî heye û kesek 
nikare vê bandorê nedîtî bigire. Başûr û Rojhilat 
jî xema hev dixwin û tim li pişta hev in. Ev, gotina 
çalakvanên Rojhilatê Kurdistanê ye.

Celal Talebanî bi serdanekê çû Tehranê. Mesûd 
Barzanî jî bi serdanekê çû Brokselê. Partiya 
Demokrat a Kurdistanê ev çendîn sal in ku hewlên 
xwe xurttir kirine ji bo ku Kurdan bike xwedî 
dewlet. Hin aliyên îslamî û Tevgera Goran jî tim li 
dij bûne. Lê vê dawiyê tevî ku Yekîtiya Niştîmaniya 
Kurdistanê ragihandibû ku ew jî bi Barzanî re ne, 
gotinên dijber ji wê partiyê derdikevin holê.

Mihemed Nojdar rojnamevanê navxwe di derbarê 
serdana Celal Talebanî de ji bo Tehranê got ku heke 
Talebanî ji bo derbaskirina demên xweş hatiye, 
sirûştê Kurdistanê ji yê Tehranê xweştir e. Lê ne 
xuya ye ka gelo YNK dixwaze bi vê serdanê çi ji 
Îranê bistîne û çi hêvî dike. Tevî ku di demên bihurî 
de helwestên wê partiyê li hemberî PDK’ê zêdetir 
nêzîkî Îranê bûn, lê ragihand ku piştgiriya serx-
webûnê dike. Bi vî rengî du senaryo hene: Yan YNK 
jî hatiye ku Îranê ji bo serxwebûna Kurdistanê razî 
bike û rê nedin bibe mijara ragihandinê, yan jî YNK 
dixwaze li biryara xwe vegere û bi rengekî veşartî 
dijatiya serxwebûnê bike.

Gotarên li hev dij di nava YNK’ê pir reng vedidin. 
Eta Serawî endamê encumena navendî ya YNK’ê 
ragihandiye ku baştirkirina rewşa jiyana xelkê 
Herêma Kurdistanê ji her tiştî zêdetir pêwîst e. Ew 
îdiayê dike ku pêwîst bû Mesûd Barzanî serdana 
Silêmaniyê bikira neku Brokselê. Serawî dibêje xelk 
divê bixwe bi hevdengiyê biryarê li ser çarenivîsa 
xwe bidin û ew jî li Broksel, Amerîka, Îran yan jî li 
Tirkiyê çê nabe.

Kosret Resûl cîgirê Talebanî bi rengekî din 
gotaran dide. Wî ji Barzanî re ragihandiye heke tu 
bi tenê jî bimînî, ji bo serxwebûna Kurdistanê ez li 
pişta te me.

Astengiyek li pêşiya Kurdan, dikare hêzên naskirî 
bi Heşda Şeibî bin. Navçeyên ku di navbera Hewlêr 
û Bexdayê de li ser îdareya wan şer bû, Heşda Şeibî 

jî xwe tê de mafdar dibîne. Hewlêr wan îdiayan red 
dike lê Fuad Meisûm serokkomarê Îraqê ku bixwe 
ji YNK’ê ye, dibêje Heşda Şeibî hêzeke yasayî ye. 
Ev jî di demekê de ye ku ew hêz, nêzîkî ayetulla 
Elî Sîstanî ne ku hevpeymanê Îranê ye. Ev mijar jî 
dikare li hemberî dewletbûnê, asteng be.

Tevî ku Talebanî di serdana xwe de bi Elî Larîcanî 
serokê parlamentoya Îslamî, wezîrê Tendirustiyê 
û hin berpirsên bilind yên ewlehî re rûniştiye, lê 
Nazim Debax nûnerê Herêma Kurdistanê li Tehranê 
dibêje ev serdan, siyasi nîn e û tenê serdaneke şexsî 
ye. Teqezê jî dike ku tenê ew kes dixwazin vê ser-
danê weke serdaneke siyasî binav bikin, ku nizanin 
pêşeroja Kurdan ber bi kîjan aliyê ve dibin.

Di hember de rexnegirên YNK’ê yên Rojhilatî 
dibêjin diviyabû serdan di heftiya terora Dr. Eb-
dulrehman Qasimlû de nehata kirin. Ew herwisa 
dibêjin heke YNK li pişta Barzanî be, ew dikarin 
dewleta Kurdî ava bikin.

Welatiyekî Miyandoawê bi navê Endîşmend 
Yezdanî ku pênc meh beriya niha bi tometa 
endamtî di partiyeke Kurdî de hatibû girtin û 
bi du salan girtîgehê hatibû cezakirin, daxwa-
za pêdeçûnê kiriye. Yezdanî ji ber derbasbûna 
neyasayî ji sînor jî bi dayîna milyonek û 300 
hezar Tumenan xerameyê hatiye cezakirin.

Nadir Mecîdiyan rojnamevanê xelkê Seqizê ji 
aliyê dadgehê ve bi tometên siyasî hate vexwen-
din. Daxwaz ji wî hatiye kirin piştî du heftiyên 
din li dadgeha Seqizê bersiva tometên îstixbara-
ta Îranê bide. Nadir Mecîdiyan du salan beriya 
niha di mala xwe de bi 11 çalakvanên din re di 
dema lidarxistina civîneke wêjeyî de bi tometa 
endamtî di partiyên Kurdî de hatibû girtin û 
piştî du mehan lêpirsînê bi danîna kefaletê ser-
best hatibû berdan.

Şemsedîn Elîzade welatiyê 18 salî li Urmiyê 
ji aliyê hêzên Sipaya Pasdaran ve hate girtin. 
Tometa wî pêwendî bi hêzên partiyên Kurdî re û 
hewldan ji bo tevlîbûna wan partiyan e.

Berpirsên girtîgeha Recayîşar, dosyeya bijîşkî 
ya girtiyê Kurd bi navê Enwer Xizrî veşartine û 
nexweşxane jî bêyî wê dosyeyê, çareseriya tendi-
rustî jê re nake. Enwer Xizrî heşt sal beriya niha 
bi tometên siyasî ji aliyê hêzên îstixbarata Îranê 
ve hatibû girtin û di bin îşkenceyê de mil û pişta 
wî şikest. Ji wê demê ve heya niha careseriya 
tendirustî ji bo wî nehatiye kirin. 

Çalakvanekî Kurd bi navê Dr. Selaheddîn 
Xedîw ku ji aliyê hêzên ewlehî yên Îranê ve li ba-
jarê Mehabadê, bi tometên siyasî hatibû girtin, 
serbest hate berdan. Wî di demên derbasbûyî 
de dewleta Îranê ji her girtina çalakvanên olî yên 
Kurd rexne kiribû.

Şoriş Tehmasbî girtiyê Kurd li girtîgeha Sine 
ji pênc mehan beriya niha ve ji mafê hevdîtina 
bi malbatê re bêpar e. Ew çalakvanê Sineyî du 
sal beriya niha bi salek û rojek girtîgehê hate 
cezakirin. Tometa wî derxistina tevlîheviyan û 
pêwendî bi partiyên Kurdî re bû.

Heya niha çarenivîsa çar kesên ji malbata 
Husênpenahî yên bi navên Ramîn, Ehmed, 
Efşîn û Zubêr nediyar e. Sê hefte beriya niha 
piştî derketina şerekî di navbera pêşmergeyên 
Komeleya Şorişgerên Zehmetkêşên Kurdistana 
Îranê bi Sipaya Pasdaran re li Sine hatin girtin. 
Ramîn, pêşmerge bû û ew çar kesên din jî, ji ber 
ku xizmên wî ne hatin girtin. Enwer Husênpen-
ahî jî bi tometa ragihandina rastiyên bûyerê, di 
mala xwe de girtî ye. Enwer Husênpenahî jî bi 
tometa ragihandina rastiyên bûyerê, di mala xwe 
de girtî ye.

Walî Durûdî girtiyê xelkê Kamyaranê piştî 21 
salan di girtîgeha Yezdê de di rewşeke xirab de 
ye û ji mafê azadiya mercdar jî bêpar e. Durûdî, 
21 sal beriya niha bi tometa endamtî di partiyeke 
Kurdî de hate girtin û pişt re bi 25 salan girtîgehê 
hate cezakirin.

Çiya Nîkwend çalakvanê olî yê Kurd bi pênc 
salan girtîgehê hate cezakirin. Nîkwend pênc 
meh beriya niha bi tometa hewldan li dijî ew-

lehiya niştîmanî ji aliyê hêzên îstixbarata Îranê 
ve hatibû girtin û sê mehan di bin lêpirsîn û 
îşkenceyê de bû.

Ji du heftiyan  beriya niha ve çarenivîsa Cemal 
Tenhayî xelkê gundê Hacîxoş yê Mehabadê nayê 
zanîn ku ji aliyê hêzên îstixbarata Îranê ve bi 
tometên siyasî hatiye girtin.

Li girtîgeha Derya, Mîrhac Ebdî kurê Şukr 
xelkê gundê Kelhur, Sofî Kilonekzade xelkê 
Lernîkanê yê Tirgever, Xelîl Kosî xelkê gundê 
Post yê Somayê, Xêredîn Meşmûl xelkê Behlûla-
va yê Nazlûyê, bi tometa kirîn û firotina mad-
eyên hişber û Burzû Şêxî bi tometa kuştina bi 
zanebûn hatin darvekirin.

Li girtîgeha Sine Ebdulla Pîşkar ji bo darveki-
rinê veguhêzî odeya takekesî hate kirin ku beri-
ya niha bi tometa kuştinê bi darvekirinê hatibû 
cezakirin.

Li girtîgeha Mehabadê girtiyekî bi navê Murad 
Îbrahîmî bi tometa kirîn û firotina madeyên 
hişber hate darvekirin.

ESKENDER CEIFERÎ

Pîşesazî li Îran û Rojhilatê Kurdistanê

Wazereta Pîşesazî û Kargehê ya Îranê di derbarê amar û datayên li ser girîngiya pêşxistina warê 
pîşesaziyê di asta cîhanî de ragihandiye ku di salên navbera 2010-2014 de pêgeha Îranê di asta 
58 û  67an de bûye. Almanya, Japonya, Amerîka û Korya jî di astên yekem heya çaremîn de ne.

Heya niha çarenivîsa çar kesên ji 
malbata Husênpenahî yên bi navên 
Ramîn, Ehmed, Efşîn û Zubêr nediyar 
e. Sê hefte beriya niha piştî derketina 
şerekî di navbera pêşmergeyên 
Komeleya Şorişgerên Zehmetkêşên 
Kurdistana Îranê bi Sipaya Pasdaran re 
li Sine hatin girtin. Ramîn, pêşmerge bû 
û ew çar kesên din jî, ji ber ku xizmên 
wî ne hatin girtin. Enwer Husênpenahî jî 
bi tometa ragihandina rastiyên bûyerê, 
di mala xwe de girtî ye.

17-23 TÎRMEH 2017



Li Awustralyayê çend Kurd hene?
Li Awustralyayê nêzîkî 10 hezar Kurd 

dijîn. Dibe ku zêdetir be jî. Piştî rûdanên 
vê dema dawin, gelek Kurdên Êzidî û 
Rojavayî penaberî vî welatî bûn. Kurd, 
bi piranî li Melbourne û Sydneyê dijîn. Ji 
ber ku ji zû de ye ez li vir dijîm dikarim 
bibêjim rewşa wan pir ne baş e. Ji ber ku 
Kurdên li vir parçe parçe dijîn. Li aliyê 
din kêm be jî rûdanên baş jî hene. Lê 
belê gelekî derengî ketiye. Mînak, yek 
ji girîngtirîn mijar ziman e ku ez jî bi 
taybetî li ser hûr dibim. Li Awustralyayê 
pêşdibistaneke me ya bi Kurdî tune ye. Li 
vir cihekî  ji bo zarokên me perwerdeya 
zimanê xwe bibînin tune ye. Ev yek jî 
bêhtir ji kêmasiyên me ye… 

Entegrasyona Kurdên penaberî 
Awustralyayê bûne çawa dibe?

Li Awustralyayê tu rastî tu tundrewi-
yê nabî. Rewşa Kurdên li vir pir baş e. 
Entegrasyonê pir bi hêsanî dikin. Di nav 
civaka Awustralyayê de bi hêsanî tevdi-
gerin. Dibe ku hûn jî bizanibin. Radyoya 
Dewletê (EBS) ji bo Kurdan du saetan 
weşana bi Kurdî dike. Xizmet ji bo Kurdan 
tên kirin. 

Kurd li wir dikarin çanda xwe bijîn?
Bêguman. Lê belê civaka Kurd ji bo 

vê qels e. Bingeha pirsgirêkê ev e. Ez ji 
xwe mînak bidim. Du keçên min hene. 
Temenê yekê 5 sal ya din jî 2 sal û nîv e. 
Hevsera min jî Îtalyayayî ye. Dixwazim 
zarokên min bi Kurdî hîn bibin. Lê belê 
dibistaneke ku ez wan bişînim tune ye. 
Hikûmeta Awusrtalyayê piştgirî jî dide 

projeyên wisa.

Kurd li çar beşan dijîn. Dema pena-
berî welatekî din jî dibin ev dabeşbûn 
didome?

Di mijara ziman de erê. Ji ber ku em 
ziman li malê hîn dibin. Dema min dokto-
ra dikir hevalekî pola me ji Hewlêrê hebû. 
Em bi hev re bi Îngilîzî diaxivîn. Ew Soran 
e ez Kurmanc. Lê eger Kurmanc bûya jî 
ferq nedikir em ê dîsa bi Îngîlîzî biaxivi-
yana. Ji ber Kurd pirsgirêkên li herêmê 
tînin vir jî. Bi hişmendiya Kurdî li mijara 
nanêrin. Mînak di Îlonê de referandûm 
heye, ji ber dijayetiya Barzanî piştgiriya 
referandûmê jî nakin. 

Li gor normên navnetewî Kurdistan 
dikare piştî referandûmê serxwebûna 
xwe îlan bike?

Di hiqûqa navnetewî de tiştekî wisa 
heye. Dema komkûjiya Enfalê, ya Êzidiyan 
pêk hat Hikûmeta Iraqê ew ne parastin. 
Li gor hiqûqa navnetewî eger dewlet te 
nepêrêze û ji ber nasnameya te tu rastî 
komkûjiyan werî, mafê te heye ku tu 
serxwebûna xwe bixwazî. Di vê navberê 
de ez pêdivî bi referandûmê jî nabînim. 
Eger gel vê bixwaze û hêza te jî hebe tu 
yê serxwebûnê îlan bikî. Mesûd Barzanî 
berê ji partiyên Başûr re wiha gotibû: 
“Eger hûn piştgiriyê bidin min ez ê a niha 
serxwebûnê îlan bikim” ev yek jî nîşaneya 
kêmasiya piştgiriyê ye. Hin hesûdî û 
hisabên biçûk hene. Bilêvkirina daxwaza 
gelekî pir girîng e. Referandûm jî bo vê 
yekê baş e. Rêberên Şîa dizanin wê gel 
bibêje ‘Erê’ ji ber wê gel tehdît dikin. 
Eger gelê Kurdistanê bibêje ‘Êrê’ dikarin 
demildest serxwbûnê îlan bikin. Li qada 
navnetewî referandûm û meşrûiyeta ku 
dide pir girîng e.

Li gor we dê Kurdên Îran û Tirkiyeyê 

jî serxwebûnê bixwazin?
Ez ji bo niha tiştekî wisa nabînim. Ji ber 

ku serhildan ji bo Başûr jî dê ne baş be. 
Dê kêşeyên wê zêdetir bike. Herçiqas em 
bixwazin ew serbixwe bin jî dê ev yek niha 
zirarê bide Başûr. Dema em li daxûyani-
yên aktorên navnetewî dinêrin bi israr 
binê îstîkrarê xêz dikin.  Dibêjin “Kurdis-
tan bila serxwebûna xwe bistîne em ne li 
hember vê ne.” Lê belê îstîkrarê dixwazin. 
Mînak pêdiviya rûdanên li Bakur tune bû. 
Dewleta Tirkan jî çareserî dixwast. Heta 
dê hin dewletan PKKê ji lîsteya terorîstan 
derxista.

Eger dewleteke bi navê Kurdistanê 
ava bibe, wê guherînên çawa li Rojhila-
tanavîn pêk werin?

Hewlêr jî weke Vatîkanê sembol e û 
xwedî statûyeke bilind e. Hin alî dibêjin 
dema netewdewletan derbas bûye. Bere-
vajî vê gotinê, her tişt bi netewdewletê 
dirûst dibe. Ev netewdewlet çiqasî biçûk 
be jî Kurd pê dibin xwedî statû. Ev rûdan 
tenê ne ji bo Kurdan bo pêşketina Rojhila-
tanavîn jî derfeteke baş e. Li Rojhilatanav-
în xeteke zirav heye. Lê Kurdistan dê bibe 
cihekî ku dewlet lê hûr dibin û pirsgirêkan 
çareser dikin. Ji îro pê de dê Kurdên Ro-
jhilat û Bakûr jî weke berê neyên kuştin û 
zilma li ser wan jî dê kêm bibe. Kurdistana 
serbixwe dê ji bo Kurdên parçeyên din jî 
bibe statûyekê. 

Li gor we divê polîtîkayeke çawa li 
Mûsil û Kerkûkê bê meşadin?

Ez ji bo Kerkûkê pir kêfxweş im. Kurd 
li wir pêkve tevgeriyan û Ala Kurdistanê 
hildan ser asmanan. Ez di wê fikrê de me 
ku di derbarê Mûsilê de agahiyên zelal ne-
hatine belavkirin. Agahiyên me di derheqê 
vê mijarê de kêm in ji ber wê jî ne rast e 
em fikra xwe diyar bikin. Ez wisa bawer 
dikim ku di hin mijaran de ji niha ve pey-

man hatine çêkirin. Lê ez dikarim vê yekê 
bibêjim, Kurdan gelek mijarên li dijî xwe, 
vegerandin ser daxwaza xwe. Piştî DAIŞê 
êrişî Kerkûkê kir, Pêşmerge derbasî wir bû 
û  Kerkûk azad kir. Pişt re ji wir derneket 
û Ala Rengîn hilda ser asîmanan. Dê bi re-
ferandûmê diyar bibe ka ew der Kurdistan 
e an na. Ev jî mafekî meşrû ye. 

Serxwebûna Kurdistanê dê çi ban-
dorê li Kurdên dîasporayê bike?

Her çiqas rûdanên li Bakur em êşan-
dibin jî, rûdanên li Başûr kêfa me tînin. 
Biryara referandûmê bixwe jî em pir kêfx-
weş kirin. Eger Kurdistan serbixwe bibe dê 
Kurdan şad bike. Kurdên li vir, her çiqas di 
fikrên cuda bin jî di mijara referandûm û 
serxwebûnê de di heman fikrê de ne û şad 
in. Ev yek dê tesîreke mezin li wan bike. 
Kurdên diasporayê jî çi ji destên wan were 
wê bikin. 

Awustralya çawa li referandûm û 
serxwebûna Kurdistanê dinêre?

Awustralya di mijarên siyasî de li gor 
Amerîka tevdigere. Dîroka Awustralyayê 
jî wisa ye. DYA çi bike an jî çawa tevbig-
ere Awustralya qebûl dike. Li gel Îsraîlê 
jî têkiliyên wan baş in. Îsraîl jî piştgiriya 
referandûmê dike. Ez nafikirim ku li 
hember derkeve. Piştî referandûmê jî dê 
bê deng bimîne. Ne piştgirî dide ne jî li 
hember derdikeve.

Em dibînin îro Serokê Herêma Kurd-
istanê Mesûd Barzanî ligel serokên 
navnetewî diaxive û civînan pêk tîne. 
Siyaseta Kurd guheriye?

Bêguman guheriye. Birêz Barzanî û 
Birêz Talebanî siyaseteke baş dimeşînin. 
Xetayên di dîrokê de dubare nakin. 
Serokatiya Barzanî jî şansekî mezin e. 
Eger yekî din di cihê wî da bûya dibû ku ev 
siyaset birêve nebira jî. Nakokiyên di nav 
Kurdan de dê zêde bibûna.  Kêmasiyeke 
wiha heye. Di nav partiyên Kurdistanê 
de parçebûn pir e. Nexweşiya Talebanî, 
Barzanî bi tenê hişt. Lê ji ber ku Mesûd 
Barzanî heye em bi şens in. Li Başûr çanda 
parvekirinê heye. Her çiqas PDK û YNK li 
hev nekin jî çanda parvekirinê heye. Eger 
ev nebe ji demokrasiyê tavîz nadî û nayî 
cem hev.
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DILŞAH AMEDÎ

Hewlêr dê weke 
Vatîkanê bibe sembol

Dr. Ronî Demirbağ Kurdekî ji Elezîzê ye û di sala 1983an de bi malbatî koça 
Awustralyayê kirine. Li Zaningeha Sydney beşa Siyaset û Ekonomî xwendiye 
û li heman zaningehê di mijara ‘Ekonomiya Kapîtalîst’ de mastera xwe kiriye. 
Demirbağ niha li Zaningeha NSWê dersên ekonomiyê dide. Demirbağ bersiva pirsên 
me yên di derheqê Kurdên Dîasporayê de dide û dibêje “Hewlêr dê weke Vatîkanê 
bibe sembol”

Norweça niha di navbera salên 1814 
û 1905an de pêk hatiye. Norweça ku 
1814an ji Danîmarkayê veqetiya û ser-
bixwe bû, piştî demeke kurt îcar ket bin 
dagirekeriya Swêdê û proseyeke ku bi 
rêkeftina Kielê bidawî bû destpê kir. Ev 
peymana ku di 14ê Çileya 1814an de pêk 
hat, di heman demê de dîroka avabûna 
dewleta Norweçê ye jî. 

Norweç, berovajî gelek welatan 
Yekitiya Ewropayê (YE) red kiriye û ji bo 
ku nebe endamê YEyê referandûm pêk 
aniye. Norweça ku piştî referandûmê 
beşdarî YEyê nebû, niha rasterast nebe 
jî têkiliyên xwe yên ligel YEyê berdewam 
dike.

Rêya ku diçe serxwebûnê
Veqetîna ji Danîmarkayê
Norweç, ku heyameke dirêj Vîkîngan 

jî hikûm birêvebirine, di sala 1030î de 
ji aliyê Danîmarkayê ve hate dagirkirin 
û Norweç bû perçeyekî Împaratori-
ya Deryaya Bakur ku ji aliyê Qralê 
Danîmarkayê, Knud, ve hatibû avakirin. 
Di sala 1397an de jî ligel Danîmarka 
û Swêdê peymaneke yekitiyê ava kir. 
Piştî heyamekê, Swêd ji vê yekitiyê 
veqetiya. Yekitiya di navbera Norweç 
û Danîmarkayê de heta 1814an berde-
wam kir. Siyaseta vê yekitiyê ji aliyê 
Danîmarkayê ve dihat birêvebirin, 
navenda çandî Kopenhag bû. Norweçi-
yan bi zimanê Danîmarkiyan, Danî, 
perwerde didît. Coktarên Norwecî bac 
didan qralê Kopenhagê.

Di 1363an de qralê Norweçê, Ha-
konê VI., bi keça qralê Danîmarkayê, 
Valdemarê IV., Margrete re zewicî û her 
du welat di bin alekê de anîn ba hev. 
Piştî mirina kurê Hakon, Margrete hat 
ser hikûm. (1387-1412) Di bin rêveberiya 
Margreteyê de, di sala 1397an de Swêd, 

Norweç, Danîmarka û mêtingeriyên wan 
Giravên Faroeyê, Îzlanda, Gronland û 
Fînlandiya di bin navê Yekitiya Kalmarê 
de împaratoriyeke mezin a Skandîna-
vyayê ava kirin.

Di 1521an de, Swed ji Yekitiya Kalmarê 
veqetiya. Heta sala 1821an Danîmar-
ka û Norweç bi heman navî ligel hev, 
yekgirtina xwe berdewam kirin. Qralê 
wan yek bû lê saziyên dewletê, artêşên 
wan,  destûrên wan ji hev cuda bûn. Di 
destpêka sedsala 19. de Norweç bi şerê 
bi navê Şerên Napolyon ji binî ve hejiya. 
Piştî şer, Danîmarkayê di 1814an de ji 
neçarî Norweç ji bo kontrola Swêdê 
berda. 

17ê Gulanê; Roja serxwebûna 
Norweçê

Dema ku Norweç piştî Şerên Napoly-
on, ji Swêdê re ma, Norweçiyan ev weke 
fersendekê dîtin û encûmena xwe ava 
kirin. Encûmena ku di 10ê Avrêla 1814an 
de li Eidsvollê kom bû, di maweya 5 
hefteyan de destûrek nivîsî. Ev destûr 
hat pesendkirin û 17ê Gulanê hat 
belavkirin. Swêdê jî pîrozbahiyên ser-
bûxwebûnê di roja 10an de bi darê zorê 
sekinandin. Serxwebûna Norweçê nas 
nekir lê ji neçarî yekgirtinek ava kirin. 
Ev roja serxwebûnê her sal tê pîrozkirin. 

Belavbûna hevgirtina Swêd û 
Norweçê

Swêd û Norweçê ji neçarî çend 
caran hevûdu girtin. Her du welatan 
di navbera 1319-1343an û di  navbera 
1449-1450î hevgirtinên xwe pêk anîn. 
Herçiqas Norweç di 1814an de ji 
Danîmarkaya hevalbenda Napolyon 
veqtiyabe jî, vê carê neçar ma ku bi 
Swêdê re peymaneke hevgirtinê pêk 
bîne. Norweç bi vê peymanê dewleteke 
ku di kar û barên navxweyî de serbixwe 
û di karên derve de jî girêdayî Swêdê bû. 

Norweç ji neçarî di vê hevgirtinê de 

bû û ev rewş di wêjeya Norweçê de jî xwe 
dide der. Çanda cotkariyê ya Norweçê 
di tevgerên netewî yên vî welatî de bûn 
remz û sembol. Netewperweriya ku her 
diçû bi pêş diket, rê û berê siyasetê jî di-
yar kir. Van herêmên girêdayî Norweçê 
di belavbûna hevgirtinê de roleke sereke 
lîstin. 

Netewperwerî û nerazîbûna her ku 
diçû zêde dibû, rê li ber serxwebûna 
roja 7ê Pûşbera 1905an vekir. Vê proseyê 
bi gefên Swêdê berdewam kir û bi re-
ferandûmeke ku li hemberî 184 dengên 
‘Na’ bi 208 dengên ‘Erê’ (sedî 79) piştgirî 
ji bo serxwebûna Norweçê hat nîşandan. 
Di hevdîtinên dualî yên li Karlstadê, 
biryara cudabûnê hat girtin. Oscarê II., 
di 26ê Cotmeha 1905an de Norweç weke 
dewleteke serbixwe nas kir.

Dagirkeriya Naziyan
 Di heyama Şerê Cîhanê yê Yekem de, 

Norweçê polîtîkayeke bêalî meşand û 
di destpêka Şerê Cîhanê yê Duyem de jî 
dîsa bêalîbûna xwe ragihand. Lêbelê ji 
êrişên Almananan yên 9ê Avrêla 194an 
xwe xilas nekir. Berxwedana leşkerî 
2 mehan berdewam kir û Malbata 
Qraliyetê û Hikûmeta li ser kar, derbasî 
Brîtanyayê bûn. Di heyama şer de 
Norweçê gelek alîkarî da hevalbendên 
xwe. Di qonaxa dagirkeriya Naziyan de, 
ku 5 salan dom kir, ji sedî 40ê  daha-
ta Norweçê di destê Naziyan de bû. 
Piştî dagiriya Naziyan welat dest bi 
geşepêdanê kir.

Redkirina YEyê
Mirovên ku li ser xakên ne berhemdar 

dijiyan bi behrekarî, çêkirina keştiyan 
a bi teknolojiyeke pêşketî, bi teknîkên 
nûjen û pêşketî yên masîvaniyê û 
herwiha bi berhemên ji deryayê jiyana 
xwe berdewam dikirin. Lêbelê piştî ku 
di 1960î de li Norweçê petrol û gaza 
xwezayî jî hat derxistin, rewşa Norweçê 

gelekî baş bû û welat di demek kurt de 
bi pêş ket.

Îro rewşa standartên jiyanê li Norweçê 
ewqas bilind in ku xelkê Norweçê ji bo 
ku ev standardî danekeve naxwazin 
beşdarî YEyê bibin. Di referandûmên 
1972 û 1994an de ku bo beşdarbûna YEyê 
hatin encamdan, Norweçiyan daxîlbûna 
YEyê red kirin. Niha têkiliyên di navbera 
her du aliyan de bi  rêya saziya EFTA 
birêve diçe. Li gor daneyên Netewên 
Yekgirtî, Norweç ji aliyê şert û mercên 
jiyanê ve xwedî standardên pir bilind e.

Taybetmendiyên Norweçê:
Norweç, li bakûrê Skandinavyayê ye 

û cîranê Fînlandiya, Swêd û Rûsyayê ye. 
Sînorê wê li gel Deryaya Norweçê heye 
ku beşeke ji Okyanûsa Atlasê û peravên 
wê xwedî gelek fiyordan in.

Oslo paytexta Norweçê ye. Welat bi 
Monarşiya Destûrî û bi pergala parla-
menteriyê tê birêvebirin. Ji bilî zimanê 
fermî, Norweçiyê (Bokmal/Nynorsk), 
Lule Samî, Lapiya Bakur, Lapiya Başûr 
(Zimanên Samî li 9 bajaran xwedî 
statûya fermî ye) zimanên fermî ne û 
Kvenî û zimanên Mitriban  jî tên naski-
rin. Serjimara wê nêzikî 5 milyonan e. 
Ji sedî 75ê serjimara wê li peravan dijî û 
sedî 12 jî koçber in. Ji sedî 86ê xelkê ji 
EvangeyîLutherî ne û Protestan û Ka-
tolîkên Romayê jî ji sedî 3ê yê serjimara 
welat in. Gelek komên etnîkî bi hev re 
dijîn.

Qraltiya Norweçê
Têkoşîneke sedsalî ya serxwebûnê: 

FIRAT CEWERÎ

Osman Sebrî 
têkoşerekî 

bêwestan bû

Min di salên 1977-78an de dest bi nivîsandina 
kurdî kir. Ez hingî xortik bûm, naşiyekî dera hanê 
bûm. Min bi kurdî dinivîsand, lê min kitêbeke bi 
kurdî nedîtibû. Kitêba pêşî ku min bi dest xist ya Ce-
gerxwîn bû. Min ew kitêb bi şev û roj xwend û di çend 
rojan de kevn kir. Hew min dît em nêzîkî salên 1980î 
dibin. Em bi hêviya bihareke xweş bûn, lê payizeke reş 
bi ser me de girt. 

Min hingî terka welêt kiribû. Ez di 19 saliya xwe de, 
bihezar zehmetiyan li Swêdê bi cih bûbûm. Ez ji welêt 
derketibûm, lê ew agirê ku bi welatiyên min ketibû, li 
xerîbiyê ez jî dişewitandim. Dengê qêrînên welatiyan 
di guhên min de dikir zingînî. Ez gelek caran ji xewê 
vediciniqîm û di nav gola xwêdanê de şiyar dibûm. 
Gava şiyar dibûm jî min dest diavêt qelemê û ew 
bêrîkirin, ew tirs û hêrsa xwe dinivîsand. Ji aliyê din 
ve jî ez bi dû nêçîra gotina kurdî ya nivîskî ketibûm. 
Min hê navê Hawarê nebihîstibû û Ronahî nedîtibû. 
Min hê nizanîbû Celadet Bedir-Xan heye û haya min 
ji Qedrî Can û Nûredîn Zaza tunebû. Min hê du rêzên 
Osman Sebrî nexwendibûn û navê wî nebihîstibû. 
Min kulek giran xistibû ser dilên dê û bavê xwe, ew di 
nav agirê bêrîkirina ewladekî de hiştibû û ji nişkê ve ji 
ber çavên wan wenda bûbûm. Lê ya ku birîna dilê min 
dikewand nivîsandin bû, zarê kurdî bû. Sal 1980 bû. 
Ez li Swêdê, li bajarê Uppsalayê bi cih bûbûm. Uppsala 
bajarekî unîversîteyan e, nêzîkî Stockholmê ye. Ro-
jekê, piştî kursa zimên ez dageriyam kitêbxaneya bajêr 
ya bi navê Carolina Redivivayê. Ez li dû nêçîra kitêbên 
kurdî bûm. Ez çûm ber vê refê û wê refê. Min destê 
xwe avêt vê kitêbê û wê kitêbê. Ez wek piçikekî di 
hundirê wê kitêbxaneya mezin de zîz bûm. Gava min 
bi xwe tiştek nedît, ez çûm ber dezgeha enformasyonê 
û min ji herdu xanimên rûken pirsî. Yekê ji wan da 
pêşiya min û ez birim quncika kitêbxanê ya xalî. Mîna 
ku wê bi destê xwe ew kitêb danîbe wir, rahiştê û ji 
nav refan kişand. Kitêba yekî swêdî bû. Lê kitêb bi 
kurdî bû. Jinikê kitêb dirêjî min kir; “Ev kitêba ha ji 
gotarên kurdî pêk tê“ got. Min spasî jinikê kir û kitêb 
ji dest girt. Min li wir xwe da ser qoltixekê û rûpelên 
kitêbê di ser hev re qulipandin. Ez dikira ji kêfan bi-
firiyama. Cara pêşî bû min bi kurdî kitêbeke pexşanê 
didît. Rojhilatnasekî swêdî î bi navê Stig Wikander 
kitêb amade kiribû. Wî ji kovar û rojnameyên kurdî 
ên berê gotar hilbijartibûn û bi awayê antolojiyekê 
amade kiribû. Mîna ku ez li xezîneyekê rast hatibûm. 
Min nexwest ez kitêbê ji destên xwe derxim. Min ew 
bi emanetî bir malê û ez ketim nav rûpelên wê. Min di 
du rojan de ew xitim kir.

Kitêb di sala 1959an de li Uppsalayê hatibû çap-
kirin. Hemû gotarên wê ji kovarên Hawar, Ronahî 
û Stêrê bûn. Stig Wikander dabû dû şopa akinciyên 
kurdan. Ew çûbû Şamê û li wan bûbû mêvan. Di 
kitêbê de tibabek nivîsên Osman Sebrî hebûn. Min 
cara pêşî Osman Sebrî bi riya Stig Wikanderê swêdî 
nas kir. Min kovara Hawarê bi wî nas kir. Min cara 
pêşî navên nivîskarên Hawarê bi xêra wî bihîst. Êdî ji 
kêfan şûr simbêlê min nedibirî. Êdî min zanîbû min 
pişta xwe spartiye dîwarekî qewîn û ez bi dû zimanekî 
qedîm ketime. Di sala 1985an de ez li riyekê digeri-
yam ku bi dû şopa Stig Wikander bikevim û herim 
wan nivîskarên kurd bibînim. Lê ji min re li hev nehat. 
Di sala 1987an de min ji Swêdê xwe gihand Şamê. 
Digel serdana Rewşen Bedir-Xan, min dixwest ez 
herim serdana Osman Sebrî jî. Min pirsî, gotin Reşadê 
Dêrikî heye, Reşad Önen. Min li Şamê li deriyê Reşad 
Önen da. Reşad xalê min tê. Pîrka min ji wan e, lê 
ez eseh nizanim çawa. Xalê Reşad û malbata xwe pir 
bi germî pêşwaziya min kirin. Hingî Eyub Alacabey 
jî xwe ji ber cûntaya leşkerî dabû alî û li Şamê bi cih 
bûbû.  Ezîz Akreyî ku demekê li Bexdayê siyaset-
vanekî ji dereceya bilind bû, li Şamê bi cih bûbû. Min 
ev herdu siyasetvanên kurd jî dîtin û em bi hev re çûn 
serdana Osman Sebrî. Osman Sebrî êdî di nav salan 
de çûbû, lê li ser xwe bû. Bi qasî qirşekî tiştek ji hêviya 
xwe wenda nekiribû. Zexim bû. Bi inyad bû. Di deme-
ke kurt de ji min re dîrokek vegot. Osman Sebriyê ku 
di sala 1905an de li gundê Narincêya Semsûrê hatibû 
dinyayê û ji serokên eşîra Mêrdêsiyan bû, sirgûnî 
Şamê bûbû. Hemû jiyana wî di oxira siyaset, ziman û 
edebiyata kurdî de buhurî bû. Ew têkoşerekî bêwestan 
bû. Kalekî mîna xortekî bû. Qilçikexî di çavên neyêr 
de bû. Ser dabû, sir nedabû. Osman Sebrî bû...

DERYA KILIÇ
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Di serdema teknolojiyê de weke hemû miletên 
cîhanê miletê Kurd jî li tiştên nû digere bo temaşeki-
rinê. Kurd jî bi giştî li ser medyaya civakî wextê 
derbas dikin û li ser malperên weke Youtube, Twitter, 
Facebook li dîmen û agahiyan dinêrin. Herî zêde 
film û rêzefilm li ser înternetê tên temaşekirin û niha 
rêzefilmên cîhanê yên bi budçeyên mezin tên kişandin 
jî zaftirîn li ser malperên înternetê tên temaşekirin. 
Game Of Thrones ( Lîstîka Textan) jî ji televizyonê 
zêdetir li ser malperên înternetê tê temaşekirin. Wisa 
bûye ku her malpera ku xizmeta nîşandina fîlm û rêze-
filman dide xwedî milyonan şopîner e.

 Li Stenbola bajarê Tirkiyeyê, komek ciwanên Kurd 
bo bînerên Kurd li ser Youtube rêzefilma yekem bi 
Kurdî diweşînin. Bi derhêneriya Omer Kaya bi lîstik-
vaniya Jiyan Kara, Sînan Ayaz, Ferît Ertaş, Yasîn Aslan 
û Sîbel Çuruk li ser înternetê rêzefilma yekem bi Kurdî 
hat weşandin. Em jî ser navê Heftenameya Basê, bi 
lîstikvan Jiyan Kaya re di derheq projeyên wan û rêze-
filma wan de axivîn.

Jiyan Kara di derheqê projeyên xwe de diaxive 
û dibêje: “Wekî ku hûn jî dizanin êdî dem, dema 
înternetê ye. Berê di her malê de televizyon hebû û 
hemû malbatê tev de li televizyonê temaşe dikir. Niha 
êdî bêrîka her kesekî wekî televizyonekî ye. Heta ji 
televizyonê bi alternatîftir e jî. Me jî weke Beybûn Pro-
doksiyonê xwest rêzefilmekî Kurdî çêkin. Ez bawer im 
derfetên aborî tenê nebin pirsgirêk dê hejmara bînerên 
me ji hezaran derbasî milyonan bibe.”

Jiyan bersiva pirsa me ya ‘We di van demên dawî 
de prodoktoriya gelek klîp û kurtefilmên Kurdî kiriye 
jî wiha dide û wiha didomîne. Belê di vê mijarê de li 
Kurdistanê gelek kêmasî hene. Me jî kêmasiya di vî 
warî de dît û ez û kekê min Omer em ketin pey vî karî 
jî. Çanda me Kurdan gelek kevnar û dewlemend e. Em 
dixwazin vê çandê û dewlemendiyê bigihînin ber destê 
hemû cîhanê. Armanca me ya sereke ev e. 

Jiyan destnîşan dike ku dê xebatên xwe bo danasîna 
çand û hunera Kurdî bidomînin û bang li bazirgan 
û karsazên Kurd dike da ku piştgirî bidin xebatên 
sînemayê. 

“Me ji 50 klîbên hunermendên Kurd re prodok-
torî kiriye”

Jiyan di derheqê xebatên xwe de wisa diaxive: “Pro-

jeyên me bi taybetî li ser înternetê hatine belavkirin 
û li gor înternetê hatine amade kirin. Lê projeyên me 
yên mezin jî hene. Ji bo televizyonê 3 projeyên me yên 
mezin hene. Projeyeke me Komedî ye, yek belgefilma 
di derheqê dirêjahiya dîroka Kurdistanê de ye. Em bi 
xwe bawer in û projeyên me jî têra xwe bi qedr in. Eger 
alîkariya aborî û sponsorî bo van projeyan bê dîtin dê 
karên pir balkêş derkevin holê.

Me heta niha nêzîkî 50 klîbên stranbêjên Kurd yên 
amator tomar kiriye û li ser malpera Youtubeyê belav 
kiriye. Em derhênerî û prodoktoriya kurtefilmên 
Kurdî dikin. Bo rêzefilmê, me kamerayeke xwe firot û 
bi pereyê wê kamerayê me beşa yekem kişand. Gelek 
nameyên xweş jî ji me re hatin. Em sponsor bibînin em 
ê projeya xwe bidomînin.”

Jiyan yek ji pêşengên Vîne Kurdî ye. Jiyan ji me re 

wisa qala çîroka xwe dike: “Ez û kekê min Omer em 
di sala 2012an de hatin Stenbolê. Şevekê me di mala 
xwe de televizyon temaşe dikir. Ziman, çîrok, mijar, 
lîstikvan hemû Kurd bûn lê zimanê filmê komedî 
Tirkî bû. Vê yekê ez pir tengijandim. Wê şevê min û 
kekê min me biryara xwe da. Em ê bo sînema û zimanê 
Kurdî bixebitin. Em ê çanda xwe bi zimanê xwe pêşkeşî 
bînerên Kurd û herwiha cîhanê bikin. 

Pêşî li ser înternetê min Vîne bi Kurdî kişand 
(Kurtedîmenên komedî). Gelê me gelek ji wan 
kurtedîmenan hez kir. Bi sedhezaran kesan li wan 
dîmenan temaşe dikir. Gelê me gelekî ji van dîmenan 
hez kir. Ji me xwestin ku em bi awayekî profesyoneltir 
bixebitin û van kurtedîmenan bidomînin. Armanca me 
ew e ku em bi Beybûn Prodoksiyonê karên mayînde û 
dîrokî bikin.”

Em ê belgefilma Komara Kurdistanê bikşînin

Guldexwîn li benda alîkariyê ye 

Herî zêde film û rêzefilm li ser înternetê tên temaşekirin û niha rêzefilmên cîhanê yên bi 
budçeyên mezin tên kişandin jî zaftirîn li ser malperên înternetê tên temaşekirin.

Li Stenbola bajarê Tirkiyeyê, komek ciwanên Kurd bo bînerên Kurd li ser Youtube rêzefilma 
yekem bi Kurdî diweşînin. Bi derhêneriya Omer Kaya bi lîstikvaniya Jiyan Kara, Sînan Ayaz, Ferît 
Ertaş, Yasîn Aslan û Sîbel Çuruk li ser înternetê rêzefilma yekem bi Kurdî hat weşandin.

Nivîskar İbrahim Sediyani çend sal berê bo zarokan pirtûka bi navê 
Guldexwîn çap kiribû û Guldexwînê ji aliyê Kurdan ve eleqeyeke baş 
dîtibû. Niha Guldexwîn bo xêzefîlmê ev demeke dirêj e ku li benda 
alikariyê ye.

Jiyan Kara:

Berhemên edebîyata zarokan yên bi 
Kurdî bi piranî bingeha xwe ji folklora 
Kurdan digirin. Lê belê niha ji aliyê 
hin nivîskarên Kurd ve bo zarokên 
Kurd, pirtûk ji nû ve têne nivîsîn. Yek 
jî ji van nivîskaran İbrahim Sediyanî 
ye.  Sediyanî bo zarokan pirtûka bi 
navê Guldexwîn çend sal berê nivîsîbû 
û Guldexwînê ji aliyê Kurdan ve 
eleqeyeke baş dîtibû. Niha Guldexwîn 
bo xêzefîlmê ev demeke dirêj e ku li 
benda alîkariyê ye. Guldexwîn wekî 
yekem xêzelehenga zarok a edebîyata 
Kurdî tê binavkirin. Em wek Heft-
enameya Basê  bi nivîskarê Guldex-
wînê İbrahim Sediyanî re li ser pirtûka 
wî axivîn.

“Min Guldexwîn di perspektîfa 
ekolojiyê de nivîsî ” 

Sediyanî heta niha pirtûkeke hel-
bestan a bi navê ‘Gulistan’ û pirtûkeke 
lêkolinê ya bi navê ‘Adını Arayan 
Coğrafya’ nivîsiye û xwestiye ku bi 
pirtûka Guldexwînê bikeve cîhana 
zarokan. Nivîskar Sediyanî ji lehenga 
xêzafîlma Heidi ya ku ji çiyayên Alp 
ên Swîsreyê îlham wergertiye û çîroka 
Guldexwînê nivîsiye. Guldexwîn 
wek xêzelehenga yekem a zarokan 
ya edebiyata Kurdî tê qebûl kirin. Di 
pirtûka Guldexwînê de behsa çîroka 
zaroka piçûk a bi navê Guldexwînê tê 
kirin û Guldexwîn zarokeke him şêrîn 
him jî nehs e. Ew pirtûk wekî Heidiya 
Kurdan jî tê binavkirin û pirtûk bi 
Kurdî hatiye nivîsîn. 

Nivîskar Sediyani dibêje niha di 

gelek mijarên berhemên zarokan de 
an tundî an jî tiştên zêde xeyalî hene 
û Sediyani armanca vê pirtûkê wiha 
tîne ziman, “Min ev pirtûk bi armanca 
‘hişmendiya hawirdorparêz û hez-
kirina xwezayî’ hînî zarokan bikim 
nivîsî. Yanî min bi temamî Guldexwîn 
di perspektîfa ekolojiye de nivîsî. 
Di vê pirtûkê de, behsa hezkirina 
xweza, heywan û hişmendiya derdorê 
ewqas zêde tê kirin ku zarok bi saya 
vê pirtûkê wê gelek tiştan hîn bibin. 
Zarok wê bizanibin ku li dinyayê ne bi 
tenê meriv dijîn heman demê heywan, 
giya, nebat, dar hene û wek merivan 
dijîn. Ji loma wekî her jîndarî mafê 
wan e jî ku jiyaneke azad bijîn. Lewma 
jî divê mafên van jî bê parastin û her 

wisa divê em xwezayê biparêzin.” 
Guldexwîn pirtûkeke bi dîmen e 

û dîmenên wê ji aliyê civaneke bi 
navê Zişan Özeke ve hatiye xêz kirin. 
Sediyanî dibêje Guldexwîn 21ê Adara 
2012an de hate dinê. Guldexwîn beriya 
ku wek pirtûk bê çapkirin di malpera 
Siirt’ten Öte ya ku li Sêrtê weşanê dike 
bi qasî salekê beş bi beş hat weşandin. 
Guldexwîn, di 29ê Gulana 2013an de jî 
ji weşanxaneya Dîwanê wek 63 rûpe-
lan hatiye çapkirin.

Sediyanî bo navê Guldexwînê jî 
wiha diaxive, “Guldexwîn kulîlk e û bi 
tenê li welatên Kurdan li Şêmzînana 
Colemêrgê û li derdorê çiyayê Zagrosê 
digihêje. Maneya navê vê kulilkê jî 
wek ‘Gula ku xwîn digirî’ ye. Navê Gul-
dexwînê di zanistiya botanikê ya Lat-
inî de “Fritillaria Kurdica” yanê,  wek 
“Kulîlka Kurdan” derbas dibe. Kulîlka 
Guldexwîn ji aliyê  şikil û seknê ve 
naşibe gulên din. Çimkî serê vê mîna 
gulên din ne li jor, serê vê li xwarê ye, 
Ji serê wê dilop dilop av diniqûte û ji 
ber van taybetmendiyên xwe bi sedan 
sal e ji zanyaran zêdetir bala wêjevan û 
helbestvanan kişandiye” 

Sediyanî dibêje di şexsê keçika piçûk de kulîlka 
Guldexwîn rih ditiye û Sediyanî derheqê pirtûkê de 
wiha diaxive, “Ev çîrok li gundê Nehrî ya li ser navçeya 
Şemzînana Colemêrgê derbas dibe. Guldexwîna 4 salî 
gelek şêrîn e lê belê gelekî jî nehs e. Mîna Heidi ye û du 
deqîqe di ciyê xwe de nasekine. Serê sibehê heta êvarê 
li gund şûm dibe bi golik, berxik û dehşikan re dilîze. 
Here ku derê hevalên wê jî li pey wê ne. Navê wê yê ne 
rast Elif e. Ji ber kincê xwe yê kesk û porê xwe yê zer 
gundî ji wê re ‘Guldexwîn’ dibêje. Hevalên Guldexwînê 
wek pisîka bi navê ‘Mîrcan’, berxika bi navê ‘Berxênaz’, 
dehşika bi navê ‘Yêkdane’ û çûka ku bi navê ‘Zerpêrî’ 
hene. Guldexwîn hevalên xwe zefh hez dike. Hevalên 
Guldexwînê Siyabend û Rozerîn jî hene.” 

Sediyani dibêje ev çîrok, herçiqas bo zarokan ji serî 
heta binî çîrokeke bikêf be jî di dawiya çîrokê de çîroka 
malbeteke bi êş heye. Guldexwîn sêwî ye û dê û bavê 
wê tune. Li cem kalemêrê Seyda Ehmed û Dilşa Xanimê 
dimîne, wan wek kalik û pirîkê xwe dizane. Dê û bavê wê 
kî ne, mirine an sax in ne diyar e. Vê yekê bi tenê Seyda 
Ehmed û Dilşa Xanim dizanin lê ji tu kesî re nabêjin.

Piştî ku Guldexwîn wek pirtûk çend sal berê çap bû 
ji aliyê Kurdan ve eleqeyeke mezin ditîbû. Nivîskarê 
pirtûkê bi nîyeta xêzefîlmê Guldexwîn  nivîsiye lê  tevî  
eleqeya bo pirtûkê, hatibû plankirin ku wê xêze fîlma 
Guldexwînê jî bê çêkirin. 

Herçiqas çend sal derbas bibe jî nivîsakarê pirtûkê 
Sediyanî dibêje bo xêzefîlmê hê jî alîkarî digere lê belê 
tiştek bi dest nexistiye û Guldexwîn bo xêzefîlmê li 
benda alîkariyê ye. 

Jiyan di berdewamiya axaftina xwe de qala 
proje û xebatên xwe yên dahatûyê dike û axaftina 
xwe wiha bi dawî dike: “Ez dixwazim ji we re qala 
proje û xebatên me bikim. Projeyên me bi giştî 
li ser belgefilm û filmên komedî ne. Niha çar 
kurtefilmên me amade ne. Me du film kişandin û li 
ser înternetê parve kir. Ev kurtefilm ji aliyê bîneran 
ve gelek hatin ecibandin. Du filmên me jî amade 
ne bo kişandinê. Eger em derfet bibînin em ê wan 
jî bikêşin û li ser malperên înternetê biweşînin. 
Niha jî em amadekariyê bo belgefilma ‘Komara 
Kurdistanê’ dikin. Em perwerdehiya lîstikvanî, 
kişandin û derhêneriya belgefilman dibînin. Dema me 
sponsor bo kişandina belgefilmê dît em ê bi awayekî 
profesyonel vê belgefilmê bikişînin.

Bi rastî jî bazara sînemageriyê li hemû cîhanê 
ji bo berjewendiyên netewî tê bikaranîn lê em di 
vê mijarê de hinekî qels in. Romayiyan bi filmê 
Gladyator, pakrewanekî netewa xwe bi hemû cîhanê 
da hezkirin. Divê jiyana pakrewanekî weke Mela 
Mistefa Barzanî bi filmekî profesyonel û qehremanî 
têkeve dîroka cîhanê. Li welatên Rojavayî mînakên 
fîlmên wisa gelek in. Fransiyan filmên Napolyonî, 
Skoçyayiyan jiyana William Wallace û gelek welatên 
din jî yên pakrewanên xwe amade kirine. Bi saya 
van prodoksiyonan îro em li Rojhilatanavîn çîroka 
azadiya Skoçyayê, an jî jiyana Napolyonî dizanin.”

Stêrka Kurd Idol ku di dîroka televîzyon 
û muzîka Kurdî de yekem bernameya 
xwedî lîsans e, bû Jînda Kanjoya ji 
Kobaniyê.

Bernameya Kurd Idolê ku ji çar 
navdarên muzîka Kurdî; Adnan Kerîm, 
Nîzamettîn Arîç, Bejan Kamkar û 
Kanî jûriya wê birêve dibirin, hefteya 
derbasbûyî bidawî bû. Ji çar perçeyên 
Kurdistanê ciwanên zîrek ên Kurd beşdarî 
bernameya ku 6 mehan dewam kir bûn.

Di bernameya Kurd Idol de ku li bajarê 
Silêmaniya Kurdistanê dihat lidarxistin 
û bi sedan ciwanên Kurd beşdar bûbûn, 
du hefte berê bo fînalê 6 kes mabûn. Di 
fînala bernameya ku hefteya borî bi dawî 
hat de, Jînda Kanjo ku ji bajarê Kobaniyê 
ye û ji ber şer û pevçûnên li herêmê li gel 
malbata xwe berê xwe daye Tirkiyê, bi 
serket û bû Stêrka Kurd Idolê. 

Jinda Kanjo ji bilî pênaseya yekem 
a Kurd Idolê, bi pere jî hat xelatkirin. 
Ji bo 6 kesên ku bo fînalê mabûn dê 
albûm werin çêkirin û herwiha 5 kesên 
ku ketibûn rêzên pêş jî dê di beşa taybet 
a belgefîlma bi navê Sîbera Deng de cî 
bigirin.

Bernameya Kurd Idolê di nêzîkkirina 
Kurdên ku li seranserê cîhanê belav bûne 
de roleke erênî lîst.

Hevalên Guldexwînê; Mîrcan, 
Berxênaz, Yêkdanê, Zerpêrî… 

“Bazara cîhanê ji bo 
berjewendiyên netewî tê bikaranîn”

BENGÎ BAWEŞAN

DARA PORXELEK

Stêrka Kurd Idol bû 
Jînda Kanjoya ji 
Kobaniyê
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MUTLU CAN

Mi, çend aşmî verê cû eşnawitbî ke kîlîseyêkê 
Mêrdînî de, yew kirmanc ha papazîye keno. Sey 
şima mi rê zî zaf balkêş ame û mi a game qerar da 
ke ez rojêk şira Mêrdîn û ey reyde roportaj bika. 
Axir mi rojanê peyênan de firsend dî, ez seba naye 
şîya Mêrdîn û mi o nas kerd. Ez bi xo vana qey 
roportajêko weş vejîya orte û şima do zî bikeyf 
biwanîn.   

Verê cû wa wendoxê ma yê erjayeyî to 
bişinasnê, gelo kam o Ender Peker?

Ez, Ender Peker. 1981 de, Dîyarbekir de, dewa 
Comelaşî ya qezaya Licê de hameya dinya. Ez 
waxta 4-5 serre bîya ma keyeyê xo berdo Dîyar-
bekir. Û ez uca dir pîl bîya. Ez mîyanê dînê Îslamî 
de hameya dinya. Yanî day mi bay mi yîn merdimê 
ma musluman bîy. Hinêk merdimê ma vanê “Bing-
eyê ma Armenîtî filan bîyo feqet ona zaf kêm. Ay 
bîn xora qebul nêkenê vanê “Armenîkî filan çîn o. 
Xora ma Zaza yî û ma Erzirom ra hamey tîya.” Ona 
vanê.  En muhîm ma Zaza yî û ma musluman bîy 
yanî ez musluman bîya. Ez aîleyêk ona de hameya 
dinya û goreyê esasanê muslumanî pîl bîya. Mi 
Quran wend, nimaj kerdên…

Ez eşkena pers bika; tehsîlê to yê fermî 
çi yo? 

Tehsîlê mi ê Tirkîya heya ortaokul o. Lê o bîn 
mektebê Teolojî ê Amerîka yo. Mi dersî dîyî. 
Kilîseyê Dîyarbekirî de. Program uca de bî. 

Ez bi xo zaf zî meraq kena; eleqeyê to 
bi xirîstîyanîye senî dest pêkerd? Ti bî çi 
wesîle bîyî xirîstîyan?

Seke mi va ez Licê ra ya, keyeyêkê muslumanî 
de hameya dinya û aw tewir pîl bîya. Ça ra en dest 
pêkerd? Rojêk ma nimaj kerdên. Mi datê xo ra 
persa, mi va: “Dato ma ça ra zanê muslumanîye 
raşt a? Ma ra vanî î herî raşt musluman ê. Ma ça 
ra zanî? Ma nêwendo. Ma Tewrad nêwendo, ma 
Încîl nêwendo, Zebur nêwendo. Ma ra vanê “en, 
raşt o”. Û heger %1 şaş bo ma şinê ceheneme. Ez 
vana Homa vajo “Şima şaş bawer kerdêne” En, raşt 
nîyo, en şaş o. Mi va “Çî ko zaf tehluke yo peyina 
en çî. Va “Wille raşt o, raşt nîyo ma nêzanê. Bay ma 
kalê ma ona înan kerdo ma zî ona înan kenê. Ma 
raştîye û xirabîye nêzanê. Mi va in çax in tehluke 
yo. Homa zê ma eşnaweno, heme ca de yo. Mi va 
ma dua bikê; ma vajê “Ya Homa wille ma nêzanê 
kam raşt o. Ez vana ez raşt a, o bîn vano ez raşt a. 
A semed ra ez dua kena ku ti ay raşt nîşanê mi bid. 
Ti nîşanê mi bid ez pey ay raştîya to ra şina. Kam 
vernîya mi de vindero dinya heme zî vernîya mi 
de vindero zî ez goşdarî nêkena û pey raştîya to ra 
şina. Mi aw tewir dua kerdên û mi Quran aw tewir 
wendên. Ez ewnîya çî ko tey derbaz benê nêkunê 
aqilê mi. Çîkê ona ecêb ê. Mi va ez înan nêkena û 
mi fek tira verada. 

Yanî to şubhe kerd.
Ê. Kam ayet kam suret de derbaz benê ez 

eşkena bidê lê hewce nêkeno. Neyse 6-7 serrî ona 
derbaz bîy. Mi kîtabê bînî wendên. Felsefeyan ser 
o û ay bînî. Ay çax ez şîyên ortaokul. Ez 17 serre 
bîya. Badî mi kîtabê bînî wendên, mi da têver. 
Hîç Încîl nêkewto destê mi. Mi va semedê Încîl 
semedê Tewradî ma ra hê çî kê yenê vatişî lê yewî 
zî nêwendo. Mi va xalo mela to hîç Încîl wendo? 
Va “Ney” va “xora Quran de esto” Mi va to Tewrad 
wendo? “Ney, xora Quran de esto”  Yaw ça ra 
Quran de esto? Mi va ez bi xo ez şêrî in Tewrad û 
Încîl bigîrê. Hela çi tey esto. Ez rojê Dîyarbekîr ra 
gêraya. Serê sibayî ra heya şanî kîlîse gêraya. Şîya 
Surîçî, gêraya nêgêraya mi nêdî. Mi yew-di heban 
ra persa. Çend hebî kilîseyî nîşanê mi dayî, ay 
kîlîseyê xerabe yê, tede fealîyet çîn o. Roja bazaro 
dîyin ez hewna şîya heya şan gerêya, mi hewna 
nêdî. Roja hîrine ez hewna şîya heya nîmroj gêreya 
mi nêdî. Mi va in ça ya? ez nêvînena. Ez şîya ser 
sûran. Surê Dîyarbekir, Daxkapî. Mi va eger çanêkî 

yî bibo xaçêkî bibo bivînî. Ez şîya-şîya heya qarşîyê 
Kîlîseya Meryem Ana. Ewnîya uca kuleyêk esta; 
çan kulesî û xaçêk ha ser a. Ez hameya war ser 
sûran ra û şîya uca. Derbar Homay derbar kîtaban, 
pêxemberan zaf persê mi bîy. Mi va ez hela pers 
kerî in papaz vano se?  Hela Încîl esto, Tewrad 
esto? Ez bigîrî, biwanî û bidî têver. Mi da ber ro. 
Ber akerd. Tabî kîlîseyê Protestan. Mi va henî 
persê mi estê, şima eşkenê yardimê mi bikê? Va 
“Ê” va “be” 2003 o; çarês serrî verî. Ez şîya uca û ma 
roniştî, di-hîrê saetî ma xeber day, mi pers kerdî, 
yîn cewab da. Ez ewnîya çî ko derbar Mesîhîtî ra 
derbar Încîl id, ma ra hameyo vatişî  %90 zur î 
û îftîra yê. Mesela mi va şima Încîl wanenê ney, 
semedo ke ma ra ona vanê xirîstîyanî încîl wanenê. 
Mi va “şima Încîl wanenê, kîtabê şima yo heq Încîl 
o, ney? Va “Ney” Mi va “senî ney?” Va “Ma Tewrat 
Zebur Încîl wanenê.” [Kitabo ke masa ser o yo, 
nîşanê mi dano] Eno ke şima ha vînenê, eno yo. Mi 
va tenê mezhebe şima in tewir waneno yan? “Ney” 
va “heme xirîstîyanî in tewir wanenê”. Mesela ma 
ra sey yew rastîyêkî ameyo vatişî; xirîstîyanî Încîle 
rê înan kenê. Yaw ez şîya va ney. Vanê ma Tewrad 
Zebur Încîlî rê înan kenê. Ma pêrune rê înan kenê, 
aw tewir ma wanenê. Û in di hezar serrî yo kîlîse 
aw tewir wanena.

Baş o, ma katolîkî, ortodoksî û ê bînî?
Pêro pêro. Ortodoksî zî, katolîkî zî protestanî zî. 

Hîç ferq çîn o. Eynî kitab o. Neyse mi va zurî kenê, 
ma ra vanê xirîstîyanî Încîl wanenî. Semedê çi vanê 
Încîl wanenê? Semedo ke teorîye xo raşt bikê. Vanê 
Tewrad hameyo, hameyo degişkerdişî a semed ra 
Zebur hameyo o zî hameyo tahrîfkerdişî a semed 
ra Încîl hameyo. Eger a semed ra bo lazim o 
xirîstîyanî tenê Încîl biwanê. Ina rey mi va “o terîf 
bîyo şima qey wanenê ke?” Va: “Ney, tehrîf nêbîyo” 
Mi va: “aw tewir ma ra vanê” Va “Ney, ay yîn xo rê 
ona înan kenê, ma ona înan nêkenê” Feqet ona 
ma ra vanê sankî xirîstîyanî ona înan kenê. Yon-
lendirmeyêko ona şaş. En tewir zaf çî. Neyse badî 
mi wend. Yîn behs kerd. Ewnîya Homayo ke îta 
derbaz beno û Homayo ke Quran de derbaz beno 
seypê nîyo. Homayo ke îta derbaz beno çina yo, 
Homayo ke uca derbaz beno çina yo. Mi va ez în 
Homayî ra înan kena. Eger yew kîtab bibo Homayî 
ra hameyo aw en kîtab o. 

To qerarê xo yew reyde, hema wextêkê 
hende kilmî de da yan ti şî ameyî dima 
bawerîya xo pê ard?    

En surecêk bi. Bi perskerdişî û cewabanê yîn mi 
qenaet ard, mi va temam en zaf rind o, eno yo. Mi 
va Încîl şima de esto? Va “Ê, kitabô muqades esto” 
Mi kitabê muqades înan ra girewt; Tewrad- Zebur- 
Încîl û mi wend, dest bi wendişî kerd. Mi va dersê 
şima estê? Dersê ke kitabî nîşan danê?  Va “Ê” va 
“dersê ma estê. En dersî tenê semedê xirîstîyanan 
nîyê. Kam biwazo dîyanetê ma fam biko yeno. 
Mesela va Îlahîyat ra zî yenê Unîversîteya Dîcle ra 
zî yenê va in dersan vînenê yanî fam kenê ma senî 
înan kenê û şinê. Va aw tewir dersê ma estê. Eger 
ti biwazî ma ê dersan nawnenê to û ti êdî heme 
hawayî ra fam kena en Mesîhî çi ya? Aw tewir mi 
Tewrad-Zebur-Încîl girewt uca ra. Dest bi wendiş 
kerd. Û hem zî mi ay dersî mi dîy. Bacî ay dersan, ê 
wendişî mi va eno yo. Mi va ez bena Mesîhî. Cuya 
ke ez îta ra pey ez bidomnî ez seba Mesîhî domne-
na. Bi aw tewir ez bîya Mesîhî. Îman % 100 di serrî 
ra pey tam bî, qayîm bî. Û badî ez waftîz bîya.

Mi fehm kerd. Ti bi îradayê xo yê 
azadî bîyî xirîstîyan. Ma to dima keye û 
derûdorê xo ra reaksîyonê senînî girewtî? 

Derbarê dîn dir ez verê cû ra îdealîst bîya. Waxto 
ke ez hema musluman bîya mi va heger ti raştîya 
xo nîşanê mi bidî Homa, heme dinya zî vernîya mi 
werzo ez goşdarî nêkena, ez uca ra şina. Kurmancî 
ma ra vanê ya “zazayî serêwuşk ê” Ez serêwuşk a, 
mi a het a serêwuşkîye kerd. Semedê çî yo ana başî 
yanî xirabî ney. Û wexto ke mi dî ino raşt o. Mi va 
ez in rê înan kena û mi hîç nêlimit. Roja ewil wex-
to ke ez şîya kîlîse şan de ez agêra keye, daye mi va 
“ti ça ra yenê ?” Mi va “ez ha kîlîse ra yena.” “Ina ray 
kîlîse” va “çi kare to esto kîlîse?” Mi va “se bîyo? Çi 

ferq esto? Uca zî keyeyê Homa yo. Badê şamî, mi 
Încîl akerd, mi Încîl wendên odeyê xo de. Ewnîya 
dayê mi hamey û va “O çi yo ti wanenî?” Mi va “İn-
cîl wanena. Va “Ehh!! Tovbe tovbe” va “çi eleqeyê 
to bi Încîl esto filan?” Mi va “se bîyo? Şima nêvanê 
çar heb kitabê heqî estê?  Eno zî çarin ra yew o.  Ez 
zî ha wanena. Çi yo, se bîyo? Dinya xeripîyaya? Va 
“qey ti benî xirîstîyan?” Mi va eger bikuwo aqilê mi 
ez bena, qey nêbena?

Ti hema waftîz nêbîyî o wext, ney? 
Ney, hama newe ha wanena. Yanî mi nêlimit 

hîç. Badî ku ma ê dersî girewtî, mi qedenayî, hîrê 
serrî filan derbaz bi, mi keyeyê xo ra hemin ra va 
“Mi va ez waftîz bena, wa xebera şima bibo felan 
roje felan saete id. Ez şima zî dawet kena şima zî 
bêrîn. Ez wazena şima zî uca bibê. Bayê mi çîk 
nêvatêne hîç. Bayê mi a het a fikrî î akerde yo. Licê 
cayêko ecêb o. Û keyeyê ma, bay mi, birayê mi filan 
yîn xora en sunîtî ra hes nêkenê xora zêde. Feqet 
datê mi yîn girewte yê, wuşk ê. Datê mi yîn reyna 
vatêne “yaw ti qey ona kenî?” Mi vatên “yaw şima 
rê çi? Ez ona kena fikrê min o.” Tabî ma kewtêne 
sohbet mi yîn ra vatên “Qey ez muslumatîye ra 
înan nêkena semedê in in inî, ez qey in ra înan 
kena semedê in in inî.” Mi heme rêz kerdên. O 
tewir mi ra çîk nêvatên. Ez in tewir şina dewa 
xo. Heme in tewir mi nas kenê. Hona qarşîye mi 
de yew tepkî nêvirazîya. Hîç problem çîn o. Tenî 
di-hîrê heb apê mi destê mi nêgînê, nêwazenê mi 
maç bikê. Feqet ay bîn hîç problem çîn o.

Dewijanê to mîyan de?
Dewijan de zî problem çîn o. Eynî yo, yanî verê 

cû têkilîyê ma senî bîy inka zî aw tewir o.

Tabî no mîyan de ti bi xo papaz î, ti 
eşkenî no derheq de ma agahdar bikî ?

Raşt o, ez papaz a. Lê verê yî seke mi gama 
bîne vatbî mi kîlîseyê Dîyerbekir de ser kîtabê 
muqaddes, ser teolojî perwerde dî. 7 serrî verî ez 
bîya dîyakon yanî yardimcî papaz. Û çar serrî verî 
zî ez bîya papaz, semedê kîlîseyê Mêrdînî. Inka 
temsîlkarê Kîlîseyê Protestan yê Mêrdînî ez a. 

Ti zî zanî ke welatê ma û zafaneyê dinya 
de şer û pêrodayîşî estê. Ma bi nê persî 
nuqte ronê; Ti sey yew alimêk wazenî se 
vaje û mesajê to yo peyên çi yo? 

Heger însanî yewbînî ra hes bikî, bira birayî ra 

hes biko -qestê mi yê eynî dad û babî nîyo- prob-
lem nêbeno. Ma birayê yewbînan ê. Semedo ke 
Adem bayê ma yo Hawa day ma ya. Qedîya. Ma 
bira û wayê yewbînan ê. Mîyanê ma de ferq bibo 
zî, fikir de, heyatê ma de. Ma vanê çi? Ma vanê çîk 
nêbeno, o birayê min o, ez ey ra hes kena. Beno, 
yanî ma benê esker, benê yew tîp? Heqer ma wa û 
birayê yewbînan ê lazim o ma yewbînî ra hes bikê. 
Yew keye senî ser lingan vindeno? Heta heskerdiş 
tey bibo ser lingan vindeno. Key aw keye vila 
beno? Ay birayî vila benê? Key heskerdişê mîyanê 
înan de biqedîyo nefret kuno mîyanê yîn. Key 
fikrî yîn kewt vernîya heskerdişî uca biratî qedîno. 
Waxto ke Încîl vano yewbînan ra hes bikê; Homa 
senî şima ra hes keno, vano bi agape* şima ra hes 
keno. Şima zî aw tewir bêmenfîet û hesab hes 

bikê. Încîl de yew ayet esto vano: “Eke şima tena ê 
kesanê ke şima ra hes kenê, înan ra hes bikê, gelo 
çi faydeyê ney şima rê bibo? Şima tenê deyn bidê 
ê kesanê ke şima ci ra hêvî kenê ke peyser bigîrê, 
gelo çi faydeyê ney şima rê bibo? Gunekarî bîle 
deyn danê ê gunekaran ke hêvîya înan esta înan ra 
peyser bigîrê.” En çîko normal o. Heqer ti wazenî 
çîko zêde bîkî, şirê cayê Homayî, lazim o ke to ra 
hes nêkeno yî ra zî hes bike. Dişmenê xo ra hes 
bikê. Aw tewir heskerdiş.

*agape: Grekkî de heskerdiş bi çar çekuyanê 
cîya-cîyayan îfade beno. No zî înan ra yew o û 
heskerdişo ke bêewêze (karşılıksız) hîs beno îfade 
keno
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Papazo kirmanc Ender Peker: 

Hûmara dîyine ya kovara Ewroyî, sey hûmara ekînoksê wisarî yê 
serra 2017î vejîyaye.  Kovara ke qapaxê ci bi yew xebata başe ya Azîze 
Ece Mensure ameyo xemilnayîş, destpêkê aye de nuşteyê “Edîtorî Ra” 
ke bi hawayo semîmî û mutewazî nusîyayo ca gêno. Edîtoranê kovare, 
derheqê hûmara yewine de çend tespîtê xo nuştê û dima behsê xeletî 
û xeşîmîyê înanê ke hûmara yewine de bîyê kerdê. Dima ra zî semedê 
naye ra nuştoxan û wendoxanê xo ra uzrê xo waşto.  Raştîya ci gama ke 
merdim ewnîyeno tradîsyonê weşangerîya pêrîyodîk ya kurdkî ra zaf 
raştê uslûbê winasî ke xorexnekerdişî îhtîva keno nêno. 

Helbet çîyo ke bala ma ante tena beşê “Edîtorî Ra” nîyo. Na hûmare 
zî bi nuştoxan û nuşteyanê xo dewlemend a. Hûmara ekînoksê wisarî 
yê 2017î, 164 rîpelî ya û babeta dosyaya  aye “Zeman” o.  

Nuşteyê ke tede weşanîyayê nê yê:
Xelata Nobelî ya Edebîyatî, Bob Dylan û Sîîre
Newzad Valêrî

Cuya Xelete Wijdanê Tolstoyî
Nurdan Gürbilek
(Tirkî ra açarnayoxî: Weysel Hanyildiz & Îsmaîl Guven)

Alî Aydin Çîçekî reyde Roportaj
Roportajkerdox: Murad Aygun

DOSYA: “ZEMAN”
Sîîra M. Malmîsanijî de Zeman
Ahmet Kirkan

Bi Hêzê Kalasnîkofî Awan Kerdisê Zeman û Cuyek
Murad Aygun

Hîkayeyê ke Mîyanê Herikîyayîsê Wextî de Rêçanê Dejan Dima yê
Pinar Yildiz

 “Ez Tercîh Nêkena” Bêra Nêzdîyê To, “Ti Serd ra Ameyî”!
Bêlivbîyayîsê Oblomov û Bartlebyî
Antî-Qehreman - 1
Ronya Bewran

Psîkolojîya Heyfgirewtîsî û Rolê Cinîye Mîyanê
Kirmancan ra Nimûneyêk: Xate
Ugur Sermîyan

Ziwannasîye rê Destpêkêk - 2
Ahmet Kirkan   
Kovare de nê nuşteyan ra teber bi nameyê “Zemanê Sipîyî” yew 

beşo ke fotografanê Kenan Nîhat Elçîyî ra awan beno esto. Çîyo ke 
balkêşîya nê beşî zêdneno, şiroveyê çend endamanê Grûba Xebate ya 
Vateyî ke binê nê fotografan de ca gênê yê. 

Seke îbareyo ke binê nameyê kovare de ca gêno ra zî dîyar beno 
Ewro, kovarêka teorî, huner û edebîyatî ya. Kovara ke hetê çend 
wendekaranê beşê kirmanckî yê qismê kurdolojî yê Unîversîteya 
Artukluyî ra êna vetene, sey hûmara ekînoksê payîzî 2016 de dest bi 
weşanê xo kerdbî. Ewro, serrêk de di hûmarî vejîna. 

Hûmara 2. ya kovara 
Ewroyî vejîyaye

“Lazim o ma yewbînî 
ra hes bikê”

Ender Peker
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Tarixanê verênên ra heta nika dewletî wa-
zenî pênasê terorî goreyê xo îzah bikerî. Ma 
vînenê ke raya ewilî seserra 13. de latînkî de 
“terreur’’ yeno vatiş. Na seserre de “terreur’’ 
rewşa psîkolojîk, teşwîşe (endişe), terso şexsî 
tarîf keno. 

Çekuya terorî manaya ewroyinî de, şorişê 
Fransa ra dima yeno şuxulnayîş. Şorişî ra 
dima hetê şarî ra adare 1793î ra heta tem-
muze 1794î “termîna teror” yan zî “rejîmê 
teror” yeno vatiş. No termîn de semedê paw-
itişê nîzamê sîyasî katlîyam virazîyayo û şar 
naye ra vato; “teror”. Yanî şarî, zulmê dewlete 
sey teror name kerdo. Dima-dima dewletan 
pênasê terorî zî girewto xo dest. Çi merdim, 
çi komel çi rêxistin kam ke vera dewletan de 
vinderto, dewletan ey ra vato teror/terorîst.

 Huqûqê mîyanneteweyî de pênasê terorî 
cîya-cîya yo. Hende wext vîyarto la ecêb 
o hema zî pênasê terorî yo umûmî ser o 
nêameyo pêkerdiş. Her dewlete, goreyê 
sîstem û bi fikrê xo, gorêyê menfîatê xo yew 
pênasê terorî îcad kerdo. Ma va zaf pêna-
seyê terorî estê labelê çîyo ke hema-hema 
pêrune de ca gêno mefhumê zor û şîdet 
ê. Axir sîstemanê hegemonîkan bi goreyê 
menfîetanê xo pênaseyê terorî îmal kerdê. 
Hegemonî bîle vanî ke; eke yew ca de teror 
esto, uca zor û şîddet zî estê. 

Ma vatibi huqûqê mîyanneteweyî de terorî 
ser o yew pênaseyo umûmî çin o. Kam hêzdar 
bo ê bêhêzan sey teror/terorîst nîşan dano. 
Labêlê na bêhuqûqîyê mîyan de zî yew huqûq 
esto. Kam pênaseyê terorî tarîf kerdo, pratik 
de zî goreyê perspektife xo hereket kerdo; qa-
nûnê terorî o tewir tetbîq kerdo. Û no hawayê 
ewnîyayîşî hema zî heme dinya de muteber o. 

Hewteyo verên têhetamêyîşê G20 de yew 
persê rojnamegerî ser o serekê AKP Tayyîp 
Erdoganî, serekê HDP birêz Seleheddîn 
DEMÎRTAŞî ra vatibi o, terorîst o! Rojnameger 
perseno; ‘’Demîrtaş û parlamenterê bînî key 
zîndan ra vejîyenê?’’ O wext rîyê Erdoğan 
beno tal. Hêrsê ey, rî û xeberdayîşê ey ra yeno 
fêmkerdiş. Bi hawayo hêrsin vano; Demîrtaş 

terorîst o! Û dima ra zî îlawe keno, vano “ser-
bestveradîyayîşê terorîstan mi dest de nîyo. Ey 
va ma bawer kerd (!) Qerarê terorîst biyayîş 
yan nêbîyayîşî destê ey de yo la “terorîstan” 
serbest veradayene destê ey de nîyo!  Çîyêko 
balkêş! Erdogan vatişanê xo wina domneno; 
“Na mesela nika meselaya dadgeh a. Dadgehe 
çi qerar bido, serê û çimanê ma ser.” Almanya 
ra mesaj erşaweno dadgehe! Dadgehe ra vano 
ke; “mi qerar dayo ke, no merdim (Demîrtaş) 
terorîst o! Bin o usûl yew hawa emir dano û 
vano şima zî goreyê mi biewnî na mesela ra. 
Ez bawer kena şima zî sey mi ewnîyenê û şima 
zî Demîrtaşî sey terorîst vînenî! La eke şima 
Demîrtaşî sey terorîst nêvînê o wext ez şima 
sey terorîst vînena! Beno ke ma Erdoganî şaş 
fehm kerdo! Yew merdimî xeyal bikîn ke pêro 
hêzî xo dest de ardê pêser! Yew merdimî xeyal 
bikîn ke pê rewşa îstîsnayî Tirkîya îdare keno! 

Yew merdim xeyal bikîn ke vano; “ez qerarê 
Dadgeha Qanûnê Bingeyînî  (DQB) nêşi-
nasnena û ci rê hurmet zî nêkena. Dadgeha 
Qanûno Bingeyîn heme dagehan mîyan de a 
ya ke tewr berz a 

Dadgeha Qanûno Bingeyîn yew qerar bido, 
dadgehê bînî zî ganî goreyê aye qerar bidî.
Çunke seke mi va DQB dadgeha tewr berz 
a. Beno ke edaletê Erdoğanî edaletê DQBî 
zî ser o ya. Çoka ge vano; “ez qerarê Dadge-
ha Qanûno Bingeyînî  nêşinasnena û ci rê 
hurmet nêkena” ge vano “Tirkîya yew dewlete 
huqûqî ya, meqamê huqûqî xoser û serbest ê, 
kes nêeşkeno vera qanûnî de vindero û herkes 
mecbur o ke hurmet nîşanê qeraranê dadge-
han bido! Za normal o ke naye ra aqilê ma zî 
têmîyan keweno. Beno ke ma hende zî biaqil 
nîyê! Aye ra ma serekê dewleta ‘’Alî-yî Osmanî 
yê postmodernî’’ fem nêkenî! 

Tarîxê komara Tirkîya ra nat timûtim 
“terorîstî’’ estbîyê. No sîstem Şêx Seîd, Seyîd 
Riza, Qazî Muhammed, Mele Mistefa Barzanî 
pêrune ra vatibi ‘’terorîst!’’ Serek û reberê 
kurdan kam bibo, kam heqê kurdan bigêyro, 
çimanê hukumdaran de beno “terorîst.’’ La 
kalikan û pîrikanê ma tim vanî “nê merdimî 
qehremanê ma yê, rûmetê ma yê. Yanî bi 
goreyê vatişê înan Şêx Seîd, Seyîd Riza, Qazî 
Muhammed, Mele Mistefa Barzanî ûêb. 
terorîst nêbîy. Yan zî beno ke aqilê kalikan û 
pîrikanê ma zî sey ma nêrasayo na karan (!)

Çend rojî verê cû dewaya Demîrtaşî vi-
razîya. Eynî bînayê edaletî de dewaya Reyhanli 
zî ameye dîyayene. Êyê ke dewaya Reyhanli 
ra vejîyay, siloganî qîrrayî û polîsan lezûbez 
hêrişê înan kerd. Zaf kesî bîy birîndar.  Badê 
polîsî şinê înan het û înan ra uzrê xo waşto. 
Polîsan se vato? Ma eynen neqil bikê: “Qusur 

mêewnî ma vatbî qey şima HDPî (kurd)  yê,  
o semed ra ma hêrîşê şima kerd.”  Çimkî kurd 
terorîst ê (!) Eke hedef de ê estbê hêrîş kerdiş, 
qetlîaman ra ravîyarnayiş, zerê bodruman de 
ganî-ganî veşnayîş, merdeyanê înan peynîya 
panzeran ra kaşkerdiş, bajarê înan xirabe 
û talan kerdiş suc nîyo (!) La eke kurdî yew 
partîya sîyasîye ya qanûnî saz bikero û warê 
sîyasetî xo ca bîyaro beno terorîst (!) 

Nika ancîya aqilê mi têmîyan kewt! Ewilî 
ma vatibi huqûqê mîyanneteweyî de, bi 
goreyê her kes yan zî her dewlete/her sîstemî 
ganî pênasê terorî de “zor û şîdet’’ estbo. Êyê 
ke raşta zî “zorî û şiddet” xebitnenî yan zî 
tetbîq kenî ê bînan ra vanî terorîst! Herhal 
temîyankewtişê aqilê mi, qederê min o, beno 
ke aqilê mi nêreseno nê karan! La qet nêbo 
şima cewabê mi bidîn; Heqet terorîst kam o?

Wendoxê delalî ez reya yewine nê rîpelan de 
bi kirmanckî nusena û no zî semedê mi yew 
keyfweşî ya. Waştişê mi no yo ke ez şima rê 
biney behsê xo, pîyê xo û tîyatroyî behs bikerî.  
Demo ke mi dest bi tîyatro kerd, Dîyarbekir de 
wendegehêk de xebatkarê pakîye bîya. O dem 
ma û embazan teqlîdê tayê kesan kerdêne. 

Seke şima zî zanê Arîstotales vano “bing-
eyê tîyatroyî teqlîtî ra awan bîyo.” Kesê ke 
kaykerdoxîye kenê hertim însanan, heywanan 
û çîyanê bînanê ke xoza de ca gênê teqlît kenê. 
Ma zanê ke tarîx de verê camêrdan seydwanî 
kerda û gama ke seydî ra agêrayê teqlîdê 
heywanan kerdê. Seydwanan, heywan senî 
kişto, senî pato, rêçe ey senî taqîb kerdo, nê 
heme prosesan sey kayêk qebîlaya xo rê kay 
kerdo. Kulturê ma de zî sey keskûsûre (tîrêja 
hewz û keşke), zey kose, dengbej û cemaat, 
sohbetê şewan tayê rîtuelanê folklorîkan de 
teqlîd yew unsurê sereke yo. Sey zaf kesan mi 
zî anekî dest bi tîyatro kerd. Mi perwerdeyêko 
baş girewt û dima ez vejîya sexne. Mi kayanê 
kurdkî (kurmanckî) û tirkî de kay kerd. La mi 
zerrîya mi de yew kêmaneyo ke mi giranîya ey 
hertim hîs kerdêne estbî. Mi xo bi xo vatêne ke 
mi hende perwerde dîyo hende tecrubeyê mi 
esto la ez çirê yew kêmane vînena. Xulasa ez 
kewta na kêmane dima. 

Pîyê mi gama ke temaşeyê kayanê mi 
kerdêne, nêcibnayayêne û vatêne “ney, no kay 

weş nêbî” bêkeyf bîyêne. Merdiman ci ra per-
sayêne “lajê to çi kar keno?” şermayêne ke vajo 
“lajê mi kaykerdox o”. Ser ra demêk derbaz 
bibî la mi hema zî kemanîya ke temam nebibî. 
Rojêk  embazê ma yo rejîsorî va “ma wazenê 
ke kayêko dimilkî (kirmanckî)  kay bikerîn la 
kaykerdoxê ma yo ke dimilkî zano kêmî yo.” 
Mi zî vat ke “ez esta bes nîyo.” Rejîsor û emba-
zan mi rê bawer nêkerd ke ez kirmanckî zana. 
Demê ez ziwanê xo ra hende zaf dûrî kewta ke 
mi verê tu kesî de bi kirmanckî qisey nêker-
do. Kes nêzanayêne ke ez kirmanc (zaza) a. 
Welhasil ma bi kirmankî qisey kerd yewbînan 
reyde. Her kes iqna bîy ke ez yew kirmanc a.

Embazan tekstê tîyatroyî da mi dest, mi 
wend. Heyecanêko wina pîl ez girewta ke 
qet nêno tarîfkerdiş. Ez bi ruhê xo resaybîya 
ziwanê xo, xorînîya hîsan yê ziwanê xo hîs 
kerdêne; mi bi ziwanê dayîk û pîyê xo kay 
kerdêne . Kêmaneya ke mi xo de ferq kerdbî 
hedî-hedî temam bîyêne. Ma dest bi pro-
vayan kerd. Hewteyo verên de mi heyecan ra 
nêzanayêne ke se bikerî. Biney bi teqlîdê pîyê 
mi, biney bi teqlîdê apê mi yew karakter awan 
kerdbî. Bi no hawa kay temam bibî. 

Roja numayîşî ameye. Keyeyê mi pêro amey 
ke kayî temaşe bikerê. Wexto ke ez vejîyaya 
serê sexneyî mi xo de tu kêmane hîs nekerd. 
Hîsekê wina weş bî ke hende vajîn. Ziwanê 
mi, kulturê mi, bi teqlîdanê pî û apê mi serê 
sexneyî de ameyêne temsîlkerdiş. O wext mi 
ferq kerd ke kêmaneyêka mi zerrîya xo de hîs 
kerdêne ziwanê mi bî. Kay zaf weş bî. Wext 

senî vîyart mi ferq nêkerd. Kayî ra dima keyeyê 
mi heme ame kulîs, ez û embazanê mi pîroz 
kerd. Pîyê mi, destê xo eşt serê milê mi û vat” 
berxê m’ kay zaf weş bî, to weş kay kerd. Reya 
ewiline ke pîyê mi kayêk û ez begem kerdbîy. 
Kayî ra pey ez çimê ey de bibîya kaykerdox. 
Çinkî ziwan û kulturê ma ameybî temsîlk-
erdiş. 

Nê kayî ra dima mi xo de tu rey kemaneyêk 
hîs nêkerd; çunkî nêmendbî. No semed ra ez 
bi rehetî eşkena vajî ke ziwan her çî yo. Aye 
ra tîyatroyî de zî her çî yo. Ma vejîyayî turne, 
sey şaristananê Dêrsim, Çewlîg, derûdorê Dî-
yarbekîr ra gêray û no kay kay kerd. La şîweya 
ke ma kay de xebitnayêne tayê cayan de fam 
nêbîyenênê. Ma wexto ke agêray Dîyarbekir 
seba ke kirmancanê heme mintiqayan ma weş 
fam bikerê ma ancî şîy kurs û na rey şîweyanê 
cîya-cîyayî musayî. Ziwanê ma biney zî bi safî 
û akerde. Edî dêrsimijan zî ziwanê ma ra fam 
kerdêne. Kay hîna bibî weş. 

Mi bi xo bi no tecrube ehemîyetê ziwan û 
kulturê eslî fam kerdbî. Aye ra tena kayker-
doxî ney, kesê ke warê hunerî de ca gênê, 
ganî hemê ziwan û kulturê xo baş bizanê. 
Û ey ra muhîmêr zî ganî atmosferê înan ra 
dûrî nêmanî. Eke winî nêbo ê do her wext xo 
û kayanê xo de kêmanî hîs bikerê. Na realîte 
tena kirmancan û welatê înan de ney heme 
kultur û welatan muteber a. Tîya de ez reyna 
kaykerdoxan û heme hunermendan ra vana: 
Şima ziwan weş bizanê ke bieşkê temaşeker-
doxan bidê hûyayîş yan zî bermayîş. Sewbîn 
rayîr yan zî metod çin o ke şima biresê qelbê 
temaşekerdoxan. 

“Karo verên, seba ma hemîne banderbîyane 
û musayene yo. Çîyî banderbîyayene û musay-
ene? Ziwanê ma, ziwanê ma yê şîrin û weşî, 
musayena wendiş û nuştişê kurdkî!   

Birayêne, wayêne, kalêne, domanêne! Eke 
ma wazenê şaro kurd û Kurdîstan payidar bibê, 
eke ma azadîye ra hes kenê, ma ca de kitabanê 
kurdkî bigîrîmê xo dest û dest bi wendiş û 
nuştişê kurdkî bikê.

Êyê ke şîye aşme, destpêk de wendiş û 
nuştişê ziwanê xo musayî. Destpêkê wendişî zî 
bi alfabe dest pêkeno.”

Kamuran Bedirxan
Dej, teda, feqîrî, gonî û hesirî qederê şarê 

kurdî nîyo. Ma nê qederî nas nêkenê. Ma nêwa-
zenê bibê domanê yew welatê kolonî ke çar het-
an ra ameyo îşxalkerkerdiş, Ma wazenê ke bibê 
domanê welatê kurdan o xoser, demokratîk û 
yewbîyayî, bibê domanê Kurdîstanî.

Yilmaz Guney
Ez kesêka baş a.
Ne yabanî ne hêrişkar a
Ez xo rê se bikera? Dişmen

bê şer nêvejîno û nêşino”
Cegerwxîn
“Eyê ke di rojî yo ke dest bi ziwanî kerdo xo 

filozof hesibnenê. Karê nêzanan meydan de yo. 
Ziwan sey asoyê deryayî yo. Nêzdî aseno la ti 
çiqas şêrî, tim o yo”  

Osman Sebrî
“Dêmek çimî kor û goşî kerr bîy
Feqet şima dî û eşnawitî ey ciwanê kurdî! Na 

berpirsîyarîye tarîx nêgêno xo ser. Mi o hertim 
sey zalim û liştoxê esteyan dî. Seserra ma qebul 
nêkena. Çunke a zî egoîst û nankor a. Wazan 
a, ihtîrasin û bêwefa ya. Hukmat nêgeno xo ser 
çunke netîceyê îradeyê to de awan bîyo û goya 
temsîlkarê to bî. No yeno a mana ke to cezaya 
xo bi xo dîyar kerd. Ciwanê kurdî yê bêtalihî, 
na berpirsîyarîye şima do bigîrê milanê xo yê 
bêtalihan ser. Xirabvîn û xemgîn mebîn!

Merdim zerarî ra çiqas rew agêro hende kar 
o. Çi heyf ke şima nêeşkê nê karî bilez temîn 
bikê. Azê/neslê ke bêrê do şima ra bipersê:

Çimê şima kor, goşê şima kerr bîy?”

Kemal Fevzî 

MURAD BURTAKUÇÎN

SEBAHEDÎN OZAN ASLAN 
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Bê ziwan her çî kêmî yo Namdaranê 
Kurdan ra Vateyî

Terorîst kam o?
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“Edebiyat wê rojê çênebû, wê roja ku 
lawikek, gurekî gewr î mezin li pey wî, bi 
bazdan ji geliyekî Neandertal hat û qîriya 
“gur, gur!”. Edebiyat wê rojê çêbû, dema 
lawikek bi qîrîn hat û got “gur, gur!” lê ti 
gurek li pey wî tine bû. […] Di navbera 
gurê di nav gihayê dirêj de û gurê di çîroka 
dirêj de qasidekî rewrewkî heye. Ev qasid, 
ev prîzma, hunera edebiyatê ye.”  

Xwediyê van gotinan, Vladimir 
Nabokov, di 1877an de li St. Petersburgê, 
di malbateke dewlemend de ji dayik bû.  
Bavê wî mirovekî zana û karîger bû di 
hikûmetê de. Nabokov hê ji zarotiya xwe 
de ji bilî rûsî zimanên îngilîzî û fransî fêr 
bû û perwerdehiya tenîs û boksê wergirt. 
Dema bû hijdeh salî, apê wî qesreke tevî 
zevî û milkekî mezin diyariyî wî kir. Lê a 
dinî rojê, ne tenê ew xanî, hemû saman 
û heyîna malbatê ji destê wan derket. 
Bolşevîkan li Rûsyayê şoreş kir û hemû 
malbat çarneçar ji welêt reviya û piştî du 
salên li Başûrê Qirimê koçmal sirgûn çûn 
Ewropayê. Di 1922yan de, dema Nabokov 
hê li Cambridge (Brîtanya) zanîngeh 
dixwend, bavê wî li Berlînê bi swîqestê hat 
kuştin. Li gor hin gumanan eger li Rûsyayê 
hilbijartinên demokratîk pêk bihatanan 
bi ihtîmaleke mezin bavê wî dê bibûya 
serokwezîrê dewletê. Di mala bê serî û 
bê sermiyan û belengaziya wê demê de 
Nabokov li Elmanyayê bi roj dersên tenîsê, 
boksê, zimanê rûsî didan û xaçepirsên rûsî 
amade dikirin da ku debara xwe bike, û 
bi şev jî li malê romanên xwe yên bi rûsî 
dinivîsandin ji bo civata Rûs a li sirgûnê. 
Carina, derengê şevê, ji bo ku maliyan bi 
ronahiya çiraya xwe hişyar neke li serşokê 
dinivîsand. 

Koçeke dî: Ji Ewropayê Berev Cîhana 
Nû

Piştî bîst salên li Ewropayê û heşt 
romanên bi rûsî, Nabokov di 1940an de 
koçî DYAyê kir. Li vê derê li zanîngehan 
dersên edebiyatê dan ku dê paşê bibû-
na efsaneyeke hîndekariyê. Meselokeke 
li ser wê yekê ku çawa di zanîngehê de 
weke dersdar ketibû kar hê jî di civatan 
de qal dibe: Li zanîngeheke Amerîkayê 
ji bo beşa ziman û edebiyata rûsî kur-
siyeke vala hebû û dersdarek lazim bû. 
Desteya pêwendîdar a zanîngehê dicive 
û berendaman dinirxîne. Nabokov jî di 
nav van berendaman de ye. Di desteyê de 
yek radibe û bi germî pêşniyaz dike ku 
Nabokov bigirin kar ji ber ku hem rûs e, 
hem bi rûsî dizane, û hem jî nivîskarekî 
rûs e. Ma dê kî karibûya ji wî baştir wan 
dersan bidaya?! Hingê profesorekî dî ê di 
desteyê de bi tundî li hember vê pêşniyazê 
radibe û wiha dibêje: Nexwe em ji bo beşa 
zoolojiye jî fîlekî bigirin kar, dê kî karibe ji 
wî baştir ajelan nîşanî me bide?!

Bi qasî deh salan li zanîngeha Cornellê 

dersên edebiyatê dan, di van dersan de bi 
stîleke xweser û pirr balkêş metnên edebi-
yata cîhanê analîz dikirin. Yekî ku derseke 
edebiyatê a Nabokov bişopanda, dê di 
mijara Don Quijote de xerîteya erdnîgarî a 
serpêhatiyên Don Quijote û Sancho Panza 
bidîta û xeletiyên Cervantes kişif bikira, 
di mijara Ulyssesê de dê kûçe û kolanên 
ku hevokên parodîk û peyvên ecêb ên 
wê kitêbê li dû lehengê xwe tê re diçûn 
xal bi xal, qorzî bi qorzî, blok bi blok gav 
bikira, di Veguherîna Kafka de dê bidîta 
ku ajela ku heta wê rojê wiha dihat zanîn 
ku Gregor Samsa sibehekê veguheriyê ne 
ew cûre kêzik e ku Kafka û wergêrên wî 
iddîa dikir lê kêzikeke dî bû ku Nabokov 
rismê wê çêkiribû, dirêjahiya wê hesab 
kiribû û isbat dikir ku wê kêzika dikaribû 
bifiriya. Dixwest fêrî xwendevanên xwe 
bike ku kitêban bixwînin ne bi awayê 
zarokan ji bo ku xwe tê de bibînin, ne bi 
awayê cahilan ji bo ku ji wan fêr bibin ku 
çawa bijîn û ne bi awayên kesên akademîk 
ji bo ku hizr û darazên gelemperî ji wan 
derxin. Xwendin tenê ji bo zewqa şahidiya 
hunera afirînerê wê bû. Wiha salix dida: 
“Xwendevanê zana bi dilê xwe naxwîne, bi 
mêjiyê xwe jî naxwîne, bi termazka pişta 
xwe dixwîne. Bi tevziya ku di wir re diçe 
berhema bilîmet nas dike, pê dihese.”

Edebiyat û tiştên dîtir
Ji xeynî edebiyatê eşqa wî ya duyem 

perrîdank (minminîk/pinpinîk/perrper-
rîk/pelîtank/pepûle) bûn. Havînan bi jina 
xwe Véra re li erebeyê siwar dibûn (her tim 
Véra diajot) û li çolên Amerîkayê digeri-
yan. Moxila wî di destê wî de, Nabokov 
bi saetan, rojan, mehan li perrîdankan 
digeriya û ew zeft dikirin, dûv re ew lîste 
dikirin. Evî lepidopterist (zanyarê per-
rîdankan)ê zîrek hin cûreyên perrîdankan 
ên ku berê nehatibûn dîtin jî kişif kirin û 
diyarî muzexaneya Harvardê kirin. Dîmen 
û erdnîgariya Amerîkayê a ku di van gerr 
û geştan de dît dû re dê di romanên wî de 
derbas bibûna. Di bîst salên ku li vî welatî 
ma de êdî ji xwe re zimanekî dî peyda 
kiribû û pê dinivîsî: Zimanê îngilîzî.

Piştî ku romana wî ya Lolita a ku bi vî 
zimanî nivîsand destkeftineke mezin a 
aborî jê re anî, Nabokov dev ji karê xwe yê 

li zanîngeha Cornellê berda û di 1959an 
de vegeriya Ewropayê, Swîsreyê. Dema 
şoreşa Rûsyayê zengîniya wan hemû ji 
wan standibû Nabokov li ber malê dinyayê 
neketibû. Piştî ku zengîn bû jî ticarî 
nexwest bibe xwediyê xaniyekî û gava di 
1977an de li Swîsreyê mir, bi jina xwe re di 
otêlekê de dijiya.

Dehayeke zalimane
Nabokov sê xisletên nivîskarên mezin 

di hunera xwe de gihand hev û bû yek ji 
wan mezinan: Çîrokbêjî, mamostetî û 
sêhrbazî. Hewl dida bi azweriya zanyarekî 
û bi teqeziya hunermendekî biafirîne. Ji 
bo wî huner bedewî û heyf (dilşewatî) 
bû. Bedewî dimir, bedewî diviya bimiriya. 
Bi isûlê re esas dimir, bi takekes re dinya 
dimir. Guh dida şêwazê ji naverokê bêhtir.

Wek dahiyekî difikirî, wek nivîskarekî 
bêhawe dinivîsand û wek zarokekî diaxivî. 
Ji ber sedema diyardeya dawî, hema bêje 
di hemûyên hevpeyvînên xwe de bersivên 
ku li kaxetên îndeksan nivîsîbûn dix-
wendin. Heta di hevpeyvînên li hember 
kamerayê de jî ew qert vedişartin û wek 
hawê ji ber xwe ve (spontane) diaxive, 
mexsûs di hin ciyan de disekinî û serê 
xwe dizîvirand tevî ku rasterast tiştên li 
wan qertan nivîsîbûn dixwendin. Dix-
west gotinên xwe bi şêwaza herî tekûz 
derbibirre lewma pirs ji berê de ji gotûbê-
jkeran dixwest û bersiv amade dikirin. 
Romanên xwe jî her tim li ser van kaxetan 
dinivîsand, ku bi îngilîzî ji wan re digotin 
index card û li Fransayê digotin fische 
Bristol. Carê sed-dused heb ji van kaxetan 
distendin û çi di erebê de, çi li çolê, yan li 
zanîngehê, yan li motêlekê yan li devereke 
dî li ser wan not dinivîsandin. Paşê ev kax-
et dixistin rêzekê û navbera wan dadigirt û 
ew bi heve girê didan û bi vî hawî berhe-
ma xwe ava dikir.

Ji qewla John Updike, wî bi yekane 
awayê rast ê nivîsîna pexşanê nivîsî: Bi 
şeydayî û halekî jiserxweçûyî (ecstatical-

ly). Digot dema ku ew dinivîse dar ji tirsa 
wî dikevin tayê, dibêjin ka bê dê Nabokov 
çi bike ji me û çawa behsa me bike. Darên 
ku li rastiya dinyayê peyda nebûn îcad 
dikir di fiksîyona xwe de. Lewra edebiyat 
îcadkirin bû. Nivîsîn jî karekî lîstikî û can-
bazî bû. Dixwest pirsekê, weke kêşeyeke 
setrencê, dirist bike û piştre ji wê pirsê re 
li bersivan û çareseriyan bigere. Qîmet 
dida detayan û ji şayesandina wan hez 
dikir. Girrê wî ji çalakiyên komî diçû, hun-
er weke tiştekî bi kêrî civatê were nedidît, 
weke tiştekî ji bo takekes didît. Ji dawiyên 
şad û bextewar hez nedikir di afirandi-
nan de. Ji bo ku vê xapandinê nejî û nede 
jiyandin li ziyan û zirarê dicehdand. Lê 
ev naye maneya xwe ku di jiyanê de jî alî 
van tiştan bû, berevajî, ruhê wî ji zordestî, 
çavsorî û tawanê diçû. Hebûn têbînîyên 
şahesereke mezin, tarî û neqediyayî bû. 
Esasên kitêbê Şêwaz û Avasazî bû, fikr û 
ramanên mezin tiştên tirrovirro bûn.
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Nabokov sê xisletên nivîskarên mezin di hunera xwe de gihand hev û bû yek ji wan mezinan: Çîrokbêjî, 
mamostetî û sêhrbazî. Hewl dida bi azweriya zanyarekî û bi teqeziya hunermendekî biafirîne. Ji bo wî huner 
bedewî û heyf (dilşewatî) bû. Bedewî dimir, bedewî diviya bimiriya. Bi isûlê re esas dimir, bi takekes re dinya 
dimir. Guh dida şêwazê ji naverokê bêhtir.

Ji qewla John Updike, wî 
bi yekane awayê rast ê 
nivîsîna pexşanê nivîsî: Bi 
şeydayî û halekî jiserxweçûyî 
(ecstatically). Digot dema ku ew 
dinivîse dar ji tirsa wî dikevin 
tayê, dibêjin ka bê dê Nabokov 
çi bike ji me û çawa behsa 
me bike. Darên ku li rastiya 
dinyayê peyda nebûn îcad dikir 
di fiksîyona xwe de. Lewra 
edebiyat îcadkirin bû.

Lolita

Li sirgûnê stareya ziman 
û edebiyatê

Romana navdar a Nabokov, Lolita, dema derket li gor hinan romaneke komîk, li gor 
hinan trajîk, li gor hinan jî ‘eyb (mustehcen) bû. Nabokov her tim di wê fikre de bû ku ew 
romaneke trajedî ye û trajedî û ‘eyb hevdu qebûl nakin. Lê weşangerên li Amerîkayê yekî 
jî nexwest vê romana ku şopên mustehceniyê (û li gor hinan bi tenê pornografî) tê de 
hebûn çap bikin, ji tirsa ku dê bên cezakirin. Heta Nabokov bi xwe jî ji tirsa ku dê ji aliyê 
postexaneyê ve ji ber naveroka wê were  desteserkirin, ji dêvla ku bi posteyê bişîne bi 
destan ew bir ji weşanxaneyan re. Piştî ku dît li Amerîkayê îmkana ku wê biweşîne tine, bi 
riya ajanekî weşanxaneyeke li Fransayê, Olympia Press, ku du sal berê hatibû avakirin û 
kitêbên “‘eyb” çap dikir peyda kir. Tevî ku haya Nabokov ji vê taybetmendiya weşanxaneyê 
tinebû, qebûl kir ku kitêba wî li Fransayê ji alî vê weşanxaneyê derkeve. Bi vî rengî yek ji 
romanên herî girîng ên sedsala bîstan, ku li Amerîkayê û bi zimanê îngilîzî hatibû nivîsîn, li 
Fransayê di 1955an de hat çapkirin û di roja ku derket de xelas bû. Qet ne bi dilê Nabokov 
bû ku romana wî ji meziyetên xwe yên edebî bêhtir bi skandalan derkeve pêş, lê romanê 
zûka îkoneke bi vî rengî ava kir.

Humbert Humbertê serleheng û vebêjerê romanê bi cereyana nymphetekê, Dolores 
Haze, dikeve û geh bi wê re geh li dû wê li erdnîgariya Dewletên Yekbûyî ên Amerîkayê 
digere, li motêlên wê dimîne û serencameke ku bi kuştin û qesasiyê diqede dijî. Bi awayê 
ku Nabokov jê hez dike roman bi lîstik, rasthatin û serpêhatiyên seyr girêk û kêşeyên xwe 
dirêse û bi zimanê parodîk, hûrdekar û şeytanî ê vebêjer xwendevan ji bûyerê bêhtir dike 
heyranê hêza hunerî a afirandinê. Humbert Humbert navê Doloresê kurt dike, dike Lol, paşê 
bi paşkîta piçûkkirinê a spanyolî, -ita’yê, dike Lolita, weku çawa mirov bi kurdî bibêje Lolikê 
yan jî Lolê.

Nabokov ne tenê li ser nivîskarên 
mezin ên edebiyata cîhanê, li ser 
nivîskarên rûsî jî gelekî xebitî. Li ser 
Gogol nivîsand. Wergera Eugene Onegina 
Aleksandir Puşkîn, di gumana wî de, tevî 
romana Lolita du eserên wî yên herî 
girîng bûn. Evê wergera ku bi qiyametek 
notên hûr û kûr çar cild dagirtibûn çar 
salên Nabokov girtin. Nabokov di zengînî 
û misogeriya îngilîzî de stareyek ji xwe 
re dît û kitêbên xwe yên dawiyê tev bi 
îngilîzî nivîsandin. Hin berhemên xwe 
yên ku bi rûsî nivîsîbûn jî dîsa wî bi xwe 
ew wergerandin îngilîzî, herçiqas zimanê 
rûsî li ber dilê wî her tim şîrîn bû û bi 
hezkirineke helbestane aşiqî vî zimanî 
bû jî.Dema piştre jê hat pirsin ku dê 
vegere Rûsyayê yan na,wiha got: “Ez ê 
ticarî venegerim, çunkî Rûsyaya ku ji min 
re lazim e bi min re ye, tev bimin re ye; 
edebiyata wê, zimanê wê û zarokatiya 
min a li wir. Ez ê ti carî venegerim, ez 
ê ti carî teslîm nebim.” David Remnick, 
edîtorê kovara The New Yorkerê, di 
sedsaliya jidayikbûna Nabokov de dê 
mijara sirgûna wî bi vê mînaka balkêş 
şirove bikiraya: “Eger Kafka ji nexweşiyên 
xwe xelas bibûya û sax bimaya, dê berê 
wî jî wek ê xwişka wî bidana kampekê. 
Eger bavê Nabokov malbat nebiraya 
sirgûnê, kurê wî jî dê bişandana kampê. 
Kafka dê bi agir, Nabokov dê bi qeşayê 
bihata kuştin.”

Siya dehayekê li ser dinyayê digere
Vladimir Nabokov
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Dema mişmiş tê gotin bajarê Meletiyê 
tê bîra meriv û niha li Meletiyê mişmiş 
têne berhevkirin. Mişmişê Meletiyê ne 
bi tenê di nav welêt de, di heman demê 
de îxracî derveyî welêt jî dibin. Em wek 
Heftenameya Basê him parêzer û him jî 
cotkarê Kurd bi Cemal Dumanlı re li ser 
cotkariya mişmişên Meletiyê axivîn. 

Li Meletiyê gelek malbat bi cotkariya 
mişmişan debara xwe dikin û Cemal 
Dumanlıyê cotkarê Kurd dibêje malbata 
wî bi salan cotkariya mişmişan kiriye û 
ev bi xwe jî bi salan e di nav vî karî de ye.  
Dumanlı ewilî derheqê darên mişmişan 
de van agahiyan dide me, “Darên 
mişmişan du salan piştî çandinê fêkî di-
girin. Berê ji darên mişmişan di navbera 
25-30 salî de fêkî dihat berhevkirin lê 
niha tevî ku ji ber sedemên wekî qirêjiya 
av, hewa û germahiya global, emrê 
daran kin dibe. Her wisa ji ber ku em li 
Meletiyê çandina mişmişan nêzî 70î sal 
e dikin ev yek jî qelîteya axê kêm dike û 
niha ji darên mişmişan herî zêde di nava 
10 salan de fêkî tê girtin.” 

Heşt û neh cure mişmişên Meletiyê 
hene

Dumanlı dibêje ji ber taybetmendiyên 
erdnîgariyê, li Meletiyê di demên cuda 
de dest bi berhevkirina mişmişan dikin. 
Di cihên nizm de mişmiş zû digihêjin 
lê cihên bilindahiya wan zêde mişmiş 
dereng digihêjin û Dumanlı axaftina xwe 
wiha didomîne, “Ji ber taybetmendiya 
bilindahiya erd, ferqek wek deh–panz-
deh roj dibe ku carinan bîst roj jî bo ber-
hevkirina mişmişan çêdibe. Helbet ne 
tenê ev cudahî dîsa bikaranîna cureyên 
gubreyê jî girîng e. Yanî ger gubreya sûnî 
bê bikaranîn mişmiş dereng digihêjin lê 
ger gubreya ajalan bê bikaranîn wê demê 
mişmiş zû digihêjin. Mişmiş di navbera 
20ê Pûşper–10ê Tîrmehê de digihêje lê 
carinan 15 roj carinan jî bi qasî mehek 
mişmiş incax digihêjin. Ji ber vê jî hin 
cotkar di 10ê Tîrmehê de hinekên wan 
jî di 20ê Tîrmehê de dest bi berhevkiri-
na mişmişan dikin heta mehekê ev kar 
berdewam dike.”  

Dumanlı diyar dike û dibêje emrê 
mişmişan bi qasî mehek an jî du mehan 
e, ji lewma zû xira dibe. Lewma piştî ku 

mişmiş ji daran tê berhevkirin tevi ku li 
ber tavê têne ziwakirin jî ji bo ku emrê 
wan dirêj be û genî nebin tê kukurd kirin 
û mişmişên kukurdkirî heta du salan jî 
tên xwarin. Dumanlı wiha pê de diçe,  
“Bi qasî heşt–neh cureyên mişmişên 
Meletiyê hene. Pelên mişmişan mîna hev 
in lê fêkiyê wan ne mîna hev in û mişmiş 
ji aliyê reng, şikil, bêhn û tehmê ve ji hev 
cuda dibin. Hefteyekî bere, ji Yekitiya 
Ewropayê tescîla nîşaneyên erdnigari-
yan hat. Di vê lîsteyê de navê şeş an heft 
cureyên mişmişan derbas dibe.” 

Cotkar nikarin rasterast mişmişên 
xwe bifiroşin!

Dumanlı li ser pirsa me ya, ‘Gelo 
cotkar, bi mişmişan debara xwe bi rehetî 
dikarin bikin? wiha bersivê dide, “Sê û 
çar fîrmayên mezin hene û ew fîrma 
îxracaata mişmişan dikin. Nahêlin ku 

cotkar bi xwe bazirganiya mişmişên xwe 
bikin! Ew fîrma ji cotkaran bi bihayekî 
erzan mişmişan dikirin û bi taybet li 
bajarên mezin ên wekî Stenbol, Enqere, 
Antalya û Îzmirê van mişmişan biha 
difiroşin. Dema mişmişan îxracî derveyî 
welêt dikin jî hê bihatir difiroşin. Cotkar 
tiştekî qezenc nakin. Qezenca cotkaran 
hindik e û incax pê debara xwe dikin û 
heqê gubre û dermanan didin.“ 

Dumanlı balê dikişîne ser mijarekê 
û dibêje erdê her cotkarî biçûk e. Ji 
ber hejmara zarokên malbatan, zevi-
yên mişmişan jî perçe bûne. Cotkarekî 
ku ji zeviyê xwe hema bi qasî 3-5 ton 
mişmiş bi dest dixe ev hilberîn incax 
têra wî dike.  Dumanlı destnîşan dike 
ger hilberîna cotkarekî 50-100 ton bûya 
wê demê cotkar dê karibûya rasterast 
mişmişên xwe  bi xwe bifiroşe.  Him ev û 
him jî ev rewşa malbatî  dibe sedem ku 

cotkar rasterast bi xwe nikare mişmişên 
xwe bifiroşe û cotkar bi riya fîrmayên 
mezin, ji neçarî mişmişên xwe bifiroşe. 

 Her wisa Dumanlı derheqê mijara 
karkerên demsalî de jî wiha diaxive, 
“Cotkar jî heqê karkerên demsalî dixwin 
û bo keda rojekê bi tenê 50 TL didin 
karkeran. Karkerên demsalî ku bêhtir ji 
Batman û Semsûrê tên, ji ber vê bihayê 
erzan, naxwazin bixebitin.”

Divê mişmiş di demeke kurt de bên 
berhevkirin

Ji ber ku heqê karkerên demsalî hindik 
tê dayîn û karker jî naxebitin berhevki-
rina mişmişan ber bi cotkariya malbatî 
ve diçe. Malbat bi xwe dikevin nav vî 
karî. Lê belê bo berhevkirina mişmişan 
bi tenê wexteke bi sînorkirî heye. Bi qasî 
15-20 rojan keda salekê tê tomar kirin. 
Lewma ev kar bi du an jî sê kesan nayê 

kirin. Divê herî hindik heft-heşt kes ji 
serê sibe heta êvarê bixebitin.

Dumanlı dibêje mişmişên Meletiyê 
têra welêt dike û di heman demê de 
îxracî derveyî welêt jî dibe. Herî zêde ji 
Rûsyayê re mişmiş tên îxrac kirin, her 
wisa welatên Ewropayê û welatên cîran 
yên wekî Yûnanîstan û Bulgarîsatenê re jî 
mişmiş tên îxrac kirin. 

Parêzer û cotkarê Kurd Cemal Duman-
lı balê dikişîne ser mijara qada bazirgani-
ya mişmişan û van agahiyan dide;  “Divê 
li Meletiyê kontrola cihên wekî Borsaya 
Bazirganiyê û Komperatîfên Mişmişan 
zêde bê kirin. Dîsa divê rêjeya îxracatê ya 
têketin û derketina bacê yên li kompani-
yên ku monopolê ava dikin, bên zelal 
kirin. Divê para ku ji bazaran digirin 
bên diyarkirin ku ev kes bila him bacê 
nexwin him jî zordariyê li ser cotkaran 
nekin.”

Li hin bajarên Kurdan ên wekî Cizîr, 
Batman, Amed û Mêrdîn çinîna gihayê 
xelas bûye. Lê li bajarên Serhedê îsal bi 
taybet jî ji ber rewşa hewayê gihaçinîn di 
rojên 9-10ê Tîrmehê de dest pê kir. Cotkar 
dibêjin li Agiriyê îsal giha biha ye. Em wek 
Heftenameya Basê ji Agiriyê bi cotkarê 
Kurd Enîsê Melê Ahmed re li ser dirûna 
gihayê Agiriyê axivîn. 

“Îsal li Agiriyê gihaçinîn dereng dest 
pê kir”

Cotkarê Kurd Enisê Melê Ahmed; ‘hemû 
derên Serhedê di barîna berf û şilîyê de 
mîna hev in’ dibêje û wiha didomîne, 
“Hêşînbûna giha çawa ku bi rabûna berfê 
re eleqedar e çinîna wê jî wisa bi berfê re 
eleqedar e. Sala ku berf zû rabe giha zû 
hêşîn dibe û ev sal bi temamî dibe ‘sala 
zû. ’ Sala zû gihaçinîna wê jî zû ye. Ev, re-
wşa hewaya Serhedê ye. Gelek caran berf 

ji erdê dereng radibe û çêre di 10-15 Nîsanê 
de teze serê xwe ji binê erdê derdixe. Sala 
îsal berf ji erdê dereng rabû. Di 15ê Nîsanê 
de teze çêre derket û tav jî tunebû. Jiber 
ku çêreya îsal dereng hêşîn bû lewma 
çinîna wê jî bi derengî ket. Her sal çinîna 
çêrê di 4-5ê Tîrmehê de dest pê dike. Lê 
îsal bêtav bû çêre jî dereng hêşîn bûn û 
dereng hatin çinîn. Îsal di 9-10ê Tîrmehê 
de dest pê kir û heta 15ê mehê, cihên mayî 
jî wê werin dirûtin.” 

Enis balê dikişîne ser mijarekê û dibêje 
li Agiriyê gihaçinîn di ser hev de 15 roj 
dajo. Ev yek çawa ku bi rewşa hewayê re 
eleqadar e wisa bi  erdê deverê re jî eleqe-
dar e. Hin derên ku erdê wê şil, gihaçinîn 
hefteyekî dereng dest pê dike. Ev jî 
tercûbeya cotkariyê ye. Çimkî heke cotkar 

gihayê erdê wê şil zû biçine, ev giha dê 
di ser hev de kûfikî bibe. Enis diyar dike 
ku cotkarên Agirîyê berê bi tirpanê  giha 
diçandin. Lê niha tenê cihê pal û bi kevir 
bi tirpanê diçinin. Ji ber ku erdê Agirîyê 
rast e, cotkaran hecetên teknolojîk kirîne 
û cîhê ku rast be bi tiraktorê diçinin. Ev jî 
dike ku cotkar karê xwe di demeke kin de 
û bêzehmet biqedînin. 

“Erdên ku tê de cure zehf bin gihayê 
wê jî bi qelîte ye” 

Cotkarê Kurd Enis; ‘dema ku paleh 
dixebitin ji aliyekî ve jî distrên’ dibêje 
û wiha axaftina xwe didomîne, “Hemû 
paleh bi tirpanên xwe, di rex hev de dibin 
çerge û bi hev re dest bi dirûtinê dikin. 
Xebata xwe carinan bi qêrînan carinan jî 
bi kilaman xweş dikin. Yên ku kilaman 
davêjin ber hev, yên ku diqêrin, yên ku 
behsa evîniyên xwe dikin… ev hemû pale-

hiyê xweştir dike. Tirpankêş gihayê xwe 
didirûn û “tapûlcî” jî bi tirmixê wî gihayî 
dikin rêz. Hin herêm ji wan rêzên gihayan 
re dibêjin “zox” û hinek jî dibêjin “las”. Li 
pey tapûlciyan jî “dirgancî” tên. “Dirgancî” 
wan zoxên gihayî berhev dikin, girover 
dikin û dikin pilûr.  Li pey wan jî “gêrdkêş” 
derdikevin meydanê. ‘Gêrdkêş’ gêrdan 
dikişînin. Gêrd darê zirav û dirêj e. Ji des-
tikê bêrekê qalindtir e û nêzî sê metroyan 
dirêj e. Her Gêrdkêşek xwe dide aliyekî 
pilûrê û her du gêrdan di binê pilûrê re 
derbas dikin, radikin û pilûran dibin cem 
hev. Wexta ku 25 an jî 28 heb kom kirin 
ji van re jî dibêjin ‘Part’. Ji wir şûn de part 
mehekê li ber tavê disekinin. Paşê bi 
tirektoran dikişînin ber deriyê malê û di 
ser hev de datînin. Ji vê koma parta mezin 
re jî dibêjin lod. Ji wir şûn de jî lod heta 
zivistanê ji bo xwarina heywanan dise-
kine. Yên ku bixwazin partên xwe difiroşin 
jî.” Enis diyar dike ku debra gihayê Agiriyê 

hema her sal bi heman şiklî ye.  Wekî 
din cotkarê Kurd derbarê qelîteya gihayê 
Agiriyê de jî dibêje gihayên ser lîla (cihên 
ku yek cure giha hene)  bê qida ye û ne 
rind e. Lê gihayekî ku cureyên wê zefh bin 
ew giha hê bêhtir rind e. Taybetî gihayên 
zozanan û bi sereke jî gihayê Geliyê Zîlan 
rind e. Erdên ku tê de  cure zehf bin teh-
ma şîr û zexîra heywanên wê jî xweş e. 

Li Meletiyê mişmiş tên berhevkirin
GÖNÜL  GÜN

Bajarê Meletiyê bi mişmişê xwe tê zanîn û cotkarên Meletiyê dibêjin bi qasî heşt û neh cure mişmişên Meletiyê hene. Wekî din cotkar gilî û gazinan 
dikin û dibêjin tevî ku çandiniya mişmişan bi xwe dikin lê nikarin mişmişan bi xwe bifiroşin û heqê xwe baş nagirin. 

Li gelek bajarên Kurdan gihaçinîn 
xilas bûye. Lê li bajarên Serhedê 
gihaçinîn ji ber rewşa demsalê îsal 
dereng dest pê kir. Cotkar dibêjin 
îsal li Agiriyê giha biha ye û heta ji 
derveyî Agiriyê giha dikirin û tînin. 

Li Serhedê gihaçinîn bidawî bû
TÊLIYA ARARAT

Enis bo bihayê gihayê Agiriyê jî van agahiyan dide, “Niha parta gihayî li agiriyê 800 Lîre ye. Lê di salên derbasbûyî 
de 200 Lîre bû. Giha têra Agiriyê nake, ku têrê bikira jixwe nedibû 800 Lîre. Ji niha ve ji Amedê giha tê Agiriyê. Ji ber 
ku bihayê giha zêde ye ji derveyî Agirîyê giha tê û dîsa ji ber bihayê giha,  cotkar qezenc dike lê vê carê jî cotkar ji 
ber mazot û heqê palehiyan gelek bi gazin in. Lê di dema çinîna ceh û genim de jî ev yek digihûre. Li Agiriyê bi sed 
hezaran ton ceh, genim, fik, once û ka diçe Wan û Îdirê. Li Îdirê ka pir lazim dibe û li Wanê jî ji ber ku fabrîqeyên 
arvan zefh in, ceh û genim gelek diçe wir.”  Cotkarê Kurd Enîs destnîşan dike û dibêje li Agiriyê ji ber ku erdê rast  
zehf e û ji sedî 90 erdê Agiriyê zevî ye bi sedan makîneyên dirûnê Farqîn û Batmanê tên Agiriyê. Enis wiha pê de 
diçe; “Ji ber ku zevî zehf in her malbatek ji bo xwe makineyeke dirûtinê tîne. Xwediyê makineyên dirûtinê ji milet re 
lîsteyekê çêdike. Her roj diçe gihayê malbatekê diçine. Ew jî qezenc dikin, cotkar jî qezenc dikin. Makineyên dirûtinê 
li gorî tiraktor û paletiyê bê mesref û erzan in.”

Ji ber ku erdê Agiriyê rast e,  bêhtir 
makîneyên cotkariyê tên bikaranîn



Dêrên Batmanê

Pirehên Batmanê

Dêra Saint Pierre (Komk) :

Xwarinên Batmanê 
Dêra Mor Kiryakus : Dêra Mor Kiryakus 

ya li Gundê Dêrqira, girêdayî navçeya 
Beşîrî ye. Ev dêra Sûryaniyan di Serdema 
Navîn de keşeyan weke dibistanê jî bika-
ranîne. Li gor çavkaniyên Sûryaniyan piştî 
mîladê di sedsala 9an de hatiye avakirin. 
Ev avahî ji 3 qatan pêk tê 

Dêra Mor Aho : Dêreke din ya Sûryani-
yan ya bi navê Mor Aho jî di demên beriya 
mîladê 770î de hatiye avakirin. Weke 
‘’Dayro da-Slibo’’ jî tê naskirin. Ev dêr yek 
ji cîhên pîroz yên Sûryaniyan bûye û di 
navbera Heskîf û Turabdînê de weke cîhê 
zanîstî hatiye qebulkirin. Ev dêr hin aliyên 
wê hilweşiyaye û hin aliyên wê jî hîn jî li 
ser piyan maye .

Pireha Pirpirê : Li gor rîvayetekê Beriya 
Mîladê (B.M) ji aliyê qralê Babîlê ve 12 he-
zar sal berê hatiye avakirin. Ev pireh girê-
dayî navenda Batmanê, li gundê Kêrikê ye. 
Ev pireh li ser çemê Batmanê ye ku beşek 
ji çemê Dîcleyê ye. Li gor rîvayeteke din, ji 
aliyê qralê Makedonyayê, Îskenderê Mezin  
ve di dema sefera Îranê bi Medan ev pireh 
ava kirine. Ev pireh ji deh sitûnan pêk tê 
Batman û Farqînê bi hev ve gire dide.

Pireha Qentarê: Di navbera Batman û 
Kercosê de ye. Ji bo hatin û çûna seya-
reyan rê kurt kiriye û ji bo bazirganiyê jî 
xwedî roleke girîng e. 

Pireha Hilawestî (Pireha Asma): Bo geş-
tiyar û seyrangeran xwedî cihekî taybet e. 

Pireha Sînan: Di dema Şerê Duyemîn ê 
Cîhanê de sala 1944an de hatiye avakirin. 
Li ser Çemê Dîcleyê ye û 7 km ji navenda 
Batmanê dûr e. Taybetmendiya vê pirehê 
ev e ku ji deh kemberan pêk tê.

Ev dêr, 12 km dûrî Sasonê ye. Dîroka avahiyê tune lê li gor mîma-
riya avahiyê tê texmînkirin ku Piştî Mîladê di sedsala 5-6an de hatiye 
avakirin. Ev dêr jî aliyekî wê hilweşiyaye.

Hin xwarin hene ku her bajarek an her welatiyek wî bajarî 
wê xwarinê aîdî xwe dibînin û li her cihî ew xwarin dibe cihê 
nîqaşan. Yek ji wan xwarinan jî Bûryan e. Bûryan di navbera 
Bîtlîs, Sêrt û Batmaniyan de bûyê cihê nîqaşan û her bajar 
dibêje ev xwarin ya me ye. Lê di eslê xwe de ev xwarina 
koçeran e, ji aliyê wan ve ev xwarin hatiye çêkirin û pişt re li 
herêmê belav bûye.  Ev xwarina ku herkes ber bi xwe ve di-
kişîne ji goştê bizinan tê çêkirin. Çêkirina vê xwarinê jî gelekî 
zehmet e. Destpêkê goşt bi xwê dikin û tenûra ku berê hatiye 
sincirandin goştê ku hatiye amadekirin dixin hûndirê tenûrê 
û devê tenûrê bi heriyê suwax dikin û digirin. Yek ji xwarinên 
din ê Batmanê jî savara raxistî ye. Ev xwarin bi taybetî ji goş-
tê elokan tê çêkirin. Herwiha hûn dikarin ji goştê berxan û 
karikan jî çêbikin. Ji xeynî van xwarinan Şamborek, Dolmeyên 
ji kodikên hişkirî tên çêkirin jî wek xwarinên Batmaniyan tên 
hesibandin. 

Aboriya Bajêr
Beşên ku di aboriya bajêr de cihekî girîng digirin çandinî, 

bazirganî û ajalvanî ye. Li deşta Batmanê genim, nîsk, ceh, gilgil 
tên çandin. Deşta Batmanê di çandiniya nîskan de li seranserî 
Bakur û Tirkiyeyê xwedî cihekî girîng e. Cûr bi cûr genim tên çan-
din, herwiha ji bo ajalan cehê pir biqelîtê tê çandin. Di van salên 
dawîn de çandiniya darên fistiqan jî zêde bûye. Gilgilê Batmanê bi 
qelîteya xwe li herêm û Tirkiyeyê di nav yên herî baş de ye. Tirî û 
hejîrên Heskîf û Kercosê pir bi nav û deng in.  Jibilî van petrol jî ji 
bo aboriya Batman û herêmê xwedî roleke sereke û girîng e.

Heskîf
Ji Êlîhê heta Heskîfê bi wesayîtê 37 km divê hûn biçin. Dema çavê we bi navçeyê dikeve dîroka 12 hezar salî pêşwaziya 

mêvanê xwe dike. Li dora navçeyê nêzî 6 hezar şikeft hene. Ev, nîşana wargeheke gelek qerebalix e. Dîroka wê digihêjê 
berî mîladê 8 hezaran. Ev bajarê dîrokî ji ber ku li kêleka Çemê Dîcleyê hatiye avakirin ji aliyê çandinî û bazirganiyê ve jî 
cîhekî girîng bûye. Heskîf ji Bajarê Jor, Bajarê Jêr û ji tax û navenda bajêr pêk tê. Mizgefta Mezin, Qesrên Mezin û Biçûk… 
Ji xeynî mizgefta mezin 3 mizgeftên din hene. 3 bermayiyên zanîngehên ku ji Serdema Navîn mane, dêr, rêyên veşartî, 
cihokên avê… Ji bo danasîna Heskîfê şaristanên ku lê serwer bûne, taybetmendiyên wê li rûpelek an li hevokekê hilnayê. 
Herwiha ev bajarê antîk dê di bin avê de bimîne, bi projeye Bendava İlisuyê. Heger hûn bixwazin li bajarê antîk xwarinê 
bixwin, restorantên xwarinê li kêleka Çemê Dîcleyê hûn dikarin li ser textan masiyên Dîcleyê an jî xwarinên goşt bixwin. 
Ji çarşiya wê jî ji hezkiriyên xwe re hûn dikarin kinc, çenteyên otantîk weke diyarî bikirin.

Sason
Yek ji girîngtirîn navçeya Batmanê Sason e. Li vê 

navçeyê Kurd û Çiyayî bi hevdu re dijîn. Dîroka navçeyê 
digihêje Urartuyan, berî mîladê 1400î. Li navçeyê 
bermayiyên keleh û dêran hene. Herwiha kesên ku ji 
çiyageriyê hezdikin li navçeyê çiyayê bi navê Mereto 
heye. Çiyayê herêmê yê herî bilind e û bilindahiya wê 
2973 metre ye. Kesên ji werzîşa çiyageriyê hezdikin, ev 
çiya ji bo vê sporê gelekî guncaw e. Taybetmendiyeke 
din a vî çiyayî ev e ku him ji aliyê Misilmanan him jî ji 
aliyê Xiristiyanan ve çiyayekî pîroz tê qebûl kirin. Li 
gor baweriya Misilmanan li ser çiya, tirba ewliya Şêx 
Bazid heye. Li gor baweriya Xiristiyanan jî li ser çiya 
Dêra “Maruta Parstir Asdvadzadzin” bi Ermenî  (Dêra 
Dayika Meryem) heye. Keleha Sasonê, Keleha Beksê, 
Dêra Komk û Mereto û ya Surp Kevork. Ji van avahiyan 
hin hilweşiyane. Sason bi tamên xwe jî yek ji navçeyên 
girîng e. Çîlek, hingiv û gwîzên wê tamên herî xweş in. 

Hezo (Kozluk)
Kesên ku bala wan bêhtir li ser cihên dîrokî ye, 

berê xwe bidin navçeya Hezoya Batmanê. Li wir Keleha 
Hezoyê heye. Ev keleh di sêgoşeya Heskîf, Farqîn û 
Sêrtê de ye. Piştî mîladê di sala 416an de ji bo xanedana 
Persan weke navenda olî hatiye avakirin. Di sedala 
5an de jî weke navenda pîskoposên Nastûriyan hatiye 
bikaranîn. 

Çiyayê Zovaser
Ev çiyayê Volkanîk yê temirî, bilindahiya wê 2 hezar 

û 973 metre ye û bi ser Sasonê ve girêdayî ye. Ev çi-
yayê bi heybet kendalekî wê li Mûşê yek li Batmanê yek 
li Diyarbekirê dinêre. Gundiyên ku di sêgoşeya vî çiyayî 
de dimînin, havînan derdikevin zozanên çiya, pezên 
xwe derdixin çêrê. Herwiha ji aliyê nebat û ajalan ve jî 
çiyayekî dewlemend e. Kesên ku bixwazin derkevin serê 
çiyê divê 3 seatan bimeşin.

Kelha (Bafê) Elodîno
Navê wir di eslê xwe de Kelha Bafê ye, lê ji ber ku di 

wexta xwe de zilamekî bi navê Elo Dîno li wir li kêleka 
çemê Dîcleyê jiyaye û hikûmdarî kiriye navê wir weke 
Kelha Elo Dîno jî tê nasîn. Li gor rîvayeta Elo Dîno li 
herêma Botanê di sedsala 16an de jiyaye. Li ser Elo Dîno 
gelek çîrok hatine nivîsandin. Hin dibêjin hikûmdari-
ya Mîrê Botan nas nekiriye li hember neheqiyê serî 
hildaye, hin dibêjin dema kelekvan ji çem derbas dibûn, 
cirm ji xelkê wir distend û zilm lê dikir. Ji aliyakî weke 
qehremanekî û ji aliyê din weke zordestekî di çîrokan 
de hatiye nivîsandin û vegotin. Piştî ku hûn ji Pira Hi-
lawîstî borîn bi meşê hûn dikarin di seatekê de bigihîjin 
vê kelehê. Demekê Romayiyan ev keleh weke qereqol jî 
bikaraniye. Di heman demê de ji bo bazirganiya kelekan 
jî cîhekî girîng e. Dengbêjên me jî di kilamên xwe  de 
wiha behsa Elo Dîno kirine: Elo Dîno lo, Elo Axayo, Qesra 
Elê Mermerê, Ew şûrê Beran li piştê. 
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Bajarê bi dîrokê dorpêçkirî

Ji bo wêneyên danasîna vî bajarê qedîm û xweş sipas bo Behçet Çiftçi.

Yek ji bajarên Kurda Batman (Êlih) bajarekî nû ye lê 
bi hin navçeyên xwe yên dîrokî û bi xwezaya navçeyan ji 
bo geştê û aboriya herêmê yek ji bajarên girîng e. Çemê 
Dîcleyê di nav bajêr re derbas dibe. Her navçeyeke wê 
bi taybetmediyên xwe bangî mirov dike ji bo dîtinê. Bi 
Heskîfa xwe ya ku 12 hezar sal e li ber xwe dide, Sason an jî  
Qabilcewz, Hezo, Kercosê, Qûbîn ev navçeyên ku min rêz 
kirine ez ê ji we re taybetmediyên wan vebêjim. Bajarên 
berê yên li vê herêmê hatine ava kirin dîroka wan digihê-
je Sumeran. Li gor hin çavkaniyan jî Gira Îlûhê wargehê 
Sumeran bûye û berê ev cih çirav bûye. Bi wextê re ev bajar 
di bin heriyê de maye. Yek ji taybetmediyên bajêr a din jî 
ev e ku dema navê Batmanê derbas dibe bîrên petrolê tên 
bîra mirov. Ev jî ji bo aboriya bajêr cîhekî girîng digire. Ka 
werin em ji navenda bajêr berê xwe bidin navçeyên wê. 

NÛJÎN ONEN


