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VEGÛHASTINA BAJARÊN KURDAN

PDKÎ û Komele Pêşmergeyên 
xwe dişînin nav bajaran         

Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê, Hizba 
Demokrat a Kurdistanê û Komeleya Şoreşgêrên 

Zehmetkeşên Kurdistana Îranê ji nêzîkî du sal beriya 
niha ve di qonaxên cuda de hêzên xwe şandine ser 
sînorê di navbera Başûr û Rojhilatê Kurdistanê de. Van 
heyamên dawîn li ser sînor pevçûnên dijwar rû didin.

R04

Mirovahî bi guhertina keşû-
hewayê re dawiya xwe jî tîne           

Pileya keşûhewaya gerdûnî ji ber zirardayîna mirovan 
li xwezayê her ku diçe zêde dibe. Keşûhewaya gerdûnî 

li gel germbûna cîhanê, hejmara mirin, xela û nexweşiyan 
jî bi xwe re tîne. Li gor lêkolîneke ku Zankoya Arîzona ya li 
ser 266 cûre ajal û nebatan kiriye ev cûre zindîwer nikarin 
xwe li gor rewşê biguherînin.

ZÊDEBÛNA PILEYA KEŞÛHEWAYÊ R08

ROJHILAT

“Koçberiya ji bajarên Kurdan 
ne weke ya salên 90î ye”                

Piştî qedexeya derketina derve û pevçûnên li Sîlopî, 
Sûr, Cizîr û Nisêbînê û herêmên din yên Kurdan 

ku rastî wêrankariyeke mezin hatin îcar jî ev bajar bi 
veguhastinê re rû bi rû ne. Li bajaran tevî avahiyên ku 
zirar nedîtine jî dest bi veguhestinê hatiye kirin. Avahîsaz 
Herdem Doğrul veguhestina civakî ya li herêmê ji 
Heftenameya Basê re nirxand.

R07

JI OTONOMIYÊ BER 
BI SERXWEBÛNÊ VE
> ‘PARTÎ’ JI ALIYÊ BARZANIYÊ NEMIR VE HAT DAMEZIRANDIN

Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) ku bawerî bi niştimanî, mafên mirovan, 
dadperwerî, azadî û mafên netewî yên Kurdan û miletên din heye, di 16ê 
Tebaxa 1946an de ji aliyê, Nemir Mele Mistefa Barzanî ve hat damezirandin. 
Destpêkê navê wê ‘Partiya Demokrata Kurd’ bû û piştre di kongreya Sêyem a li 
Kerkûkê de navê Partiyê bû ‘Partiya Demokrata Kurdistanê’ .

> ARMANCA SEREKE, ‘RIZGARKIRINA MILETÊ KURD JI BINDESTIYÊ’

PDK a di bin serpereştiya Barzaniyan de her tim polîtîka û dirûşmên xwe li ser 
rizgarkirina Kurdistanê ava kirine. Dirûşma Partiyê ya pêşiyê, ‘Demokrasî ji 
bo Îraqê, otonomî ji bo Kurdistanê’ bû, piştre li gor konjonktura wê heyamê, 
slogana ‘Kurdistaneke demokrat û federal’ derket pêş û herî dawîn jî, 
‘Kurdistana serbixwe û azad’ bû dirûşm û polîtîkaya Partiyê.

PDK 71 SALÎ YE, JI BARZANIYÊ NEMIR HETA ÎRO: R2

Kurdan gelek qîmet 
dane Defê             

Qederê Miletê 
Bêderyayî de Girawî          

Têkiliyên Hewlêr 
û Enqereyê geş dibin

HUNERMENDÊ Kurd Seyed Tajedîn Hosseînî li ser 
kar, xebat û hunera xwe û enstrumana defê bersiva 
pirsên Heftenameya Basê dan. Hosseînî ji Sinê ye 
û dibêje ji ber ku herî zêde Kurdan xizmeta defê 
kirine, ‘def ‘ enstrûmaneke Kurdî ye. RÛPEL 09

TAYÊ welatî wayîrê deryayan û girawan ê, tayê zî 
nîyê. Miletê ke wayîrê deryayan û girewan nîyê, 
kurdî zî yewê înan ê. Gama ke behsê çekuya girawe 
beno zaf normal o ke verê cû tehtîl dima zî kolon-
yalîzm yeno virê merdimî. RÛPEL 10

HEWLÊR û Enqerê ji bo ewlehiya vîzeyê xebat dabûn 
destpêkirin. Bi beşderiya rayedarên Tirkiyê û Herêma 
Kurdistanê di 11 ê Tebaxê de Navenda Serlêdana Vîzeyan 
a Dihokê bi merasîmekê hat vekirin. Ji îro û pê ve, herêm 
ji vîzeya C-1ê derbasî “Vîzeya Etîketê” bû. RÛPEL 13

HUNER ABORÎKIRMANCKÎ

Sekretera Giştî ya Meclîsa Karûbarên Jinan a Herêma Kurdistanê 
Pexşan Zengene ku Pêşmergetî û parlamenterî jî kiriye, li ser xebatên 
jinan, tundiya li hemberî jinan û femînîzmê bersiva pirsên me da. 
Zengene dibêje li Herêma Kurdistanê ji bo pêşîlêgirtina tundiya li ser 

jinê, gelek xebat tên kirin û wiha pê de diçe: “Lêbelê ji ber qeyrana 
aborî, şerê li dijî terorê, DAIŞ û pevçûn û aloziyan heta niha encama 
çaverêkirî bi dest neketiye. Niha rewşeke awarte heye li Herêma 
Kurdistanê. Di rewşên wiha de jî barê giran li ser milên jinan e.”

Jinên Kurd rola ku 
dikeve ser milên wan 
serkeftî bicî tînin

PEXŞAN ZENGENE:

HOŞENG OSÊ

Öcalan û hewldana 
spîkirina Mustafa 

Kemal
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Herêma Kurdistanê tevî astengî, zeh-
metî, qeyran û şerên li dijî rêxistinên 
tundrew bi serokatiya Mesûd Barzanî 
îsal di qonaxeke dîrokî re derbas dibe û 
bûye navenda aramî, siyasî û dîplomasî 
ya herêmê. Di vê serkeftin û pêşket-
ina Herêma Kurdistanê ku niha ber 
bi serxwebûn û dewletbûnê ve diçe, 
gelek aktor hene. Lêbelê aktorek heye 
ku ev zêdetirî 70 sal e bê rawestan di 
nava têkoşîn û xebatê de ye: Partiya 
Demokrata Kurdistanê (PDK). Ev partî 
ku îsal 71. salvegera damezirandina wê 
ye ji bo rizgariya miletê Kurdistanê di 
nava hewldan, xebat , kar û têkoşînê 
de ye, bi hezaran berdel dane, rastî 
sirgûnê hatiye, lêbelê dev ji doza xwe 
bernedaye û ev têkoşîna bêhempa ya 
Partiyê jî îsal bi biryara pêkanîna re-
ferandûmê gihiştiye ber asta dewletbûn 
û azadiya miletê Kurd. 

Xebat li Surginê jî ranewastiyan: 
Hikûmeta Kurdistanê ya Dîasporayê

Barzaniyê Nemir, pêşengê doza 
miletê Kurd û Kurdistanê Mele Mistefa 
Barzanî di sala 1946an fermandarê giştî 
yê Komara Kurdistanê bû di avakirin û 
ragihandina yekem a Komara Kurdis-
tanê de cihê xwe girt. Piştî rûxandina 
Komara Kurdistanê di encama lîstokan 

de ku nêzî salekê li ser lingan ma  Bar-
zaniyê Nemir, ligel 500 Pêşmergeyan 
derbasî Yekitiya Sowyeta Kevin bû û 12 
salan li Sowyetê ma. Mele Mistefa Bar-
zanî ne ji bo dûrketina ji dozê, berovajî 
wê ji bo avakirina derfetên parastina 
doza azadiya miletê Kurdistanê li gor 
rewş û konjonktora wê heyamê derbasî 
Sowyetê bûbû û di wê heyama 12 salan 
de Hikûmeta Kurdistanê ya Dîasporayê 
ava kir û nîşan da ku ew dev ji doza 
netewî ya miletê Kurd bernade. Piştî ku 
di 1958an de rêveberiya berê hat rûxan-
din û ‘Komara Iraqê’ hat avakirin, ew 
û rêhevalên xwe vegeriyan Kurdistanê 
û weke rêberekî şoreşger û niştimanî ji 
aliyê xelkên Kurd, Ereb û pêkhateyên 
olî û etnîkî ve bi germî, kêfxweşî û coş 
hat pêşwazîkirin.

Vegera Nemir Barzanî û Şoreşa 
Mezin

Nemir Mele Mistefa Barzanî piştî 
vegeriya, hikûmeta Iraqê wan sozên ku 
dabûn bicih neanîn û êrişî Kurdistanê 
kir. Mele Mistefa Barzanî jî di 1961an 
de Şoreşa Mezin da destpêkirin ku 
di dîroka Kurdan de bi navê ‘Şoreşa 
Îlonê’ tê zanîn. Di vê şoreşê de Barza-
niyê Nemir bi serokatî, pêşengtî û fikr 
û ramanên xwe karî tevahiya hêzên 
demokrat û pêkhateyên Kurdistanê di 
bin sîwana şoreşê de kom bike. Di en-
cama vê serkêşiya Mele Mistefa Barzanî 

de, yekrêziya pêkhateyên Kurdistanê û 
qehremaniya Pêşmergeyan di sengerên 
şer û çeperan de, hikûmeta Iraqê û 
leşkerê wê nekarîn xwe li ber îrade û 
biryardariya gelê Kurdistanê bigirin û 
di Adara 1970î de ji bo daxwaz û mafên 
Kurdan rêkeftinek di navbera şoreşger 
û hikûmeta Iraqê de hat îmzekirin. 
Ev rêkeftin bi navê ‘Rêkeftina Adarê’ 
tê zanîn. Lêbelê vê rêkeftinê jî zêde 
dewam nekir û hikûmeta Iraqê bi 
xurtkirina hêzên xwe rêkeftineke 
siyasî û aborî digel Îranê îmze kir û 
helbet armanca yekem a vê rêkeftinê 
jî tepisandina doz û têkoşîna miletê 
Kurd bû. Di sala 1975an de li Cezayîrê 
bi nevbeynkariya hikûmeta wî welatî 
Iraq û Îranê bi kompoloyeke herêmî û 
bêdengmana hêzên mezin, li dijî Şoreşa 
Kurdistanê ‘Rêkeftina Cezayîrê’ îmzeki-
rin û dijminên Kurdistanê ku heyamekê 
neyarên hev bûn li dijî doz û şoreşa 
miletê Kurd  dîsa hatin ba hev.

Serhildana Kurdan, Şoreşa Gulanê 
û rola Partiyê

Piştî vê rêkeftin, lihevkirin û 
geşedanên li herêmê Hikûmeta Iraqê 
dest bi kavilkirin, wêrankirin, valakirin 
û talankirina Kurdistanê kir û ev êrişên 
Iraqê ku bi piştevaniya hevalbendên 
wê, dagirkerên Kurdistanê yên din 
pêk dihatin bi hezaran Kurd awareyî 
Îranê bûn. Lêbelê vê heyama reş jî zêde 
dewam nekir û Partiyê bi serkêşiya 
şoreşê careke din dest bi kar, xebat û 
dozê kir heta serhildana 1991an ku di 
vê heyamê de bi sedhezaran Kurdistanî 
hatin qetilkirin, berdelên giran hatin 
dayîn û ji bo tepisandina doza miletê 
Kurd a azadiyê jenosîd jî bi serê Kurdan 
de anîn. Di encama berdelên giran de 
di  1991an de miletê Kurd bi pêşengiya 
Partî û hizbên din ên Kurdî, serî li hem-
berî rejîma Iraqê rakir ku ev jî bi navê 
‘Şoreşa Gulanê’ di dîroka azadiya miletê 

Kurd de cihê xwe girt. Di encama vê 
serhildanê de milet û hizbên Kurdis-
tanê beşeke mezin a axa Kurdistanê ji 
bin dagirkeriya rejîma Baasê rizgar kir. 
Salekê şûn de di 1992an de hikûmet û 
parlamentoya Kurdistanê hat avakirin û 
Herêma Kurdistanê ya federal ava bû.

Qonaxa piştî 2003an û Seroktiya 
Mesûd Barzanî

Piştî damezirandina hikûmeta fed-
eral a Herêma Kurdistanê û di encama 
têkoşîneke giran û bêrawestandan 
de beşeke Kurdistanê bi awayekî ne 
serbixwe jî be, ji jêr destê dagirkeran 
xilas bû û Herêma Kurdistanê ket 
qonaxa pêşketin û geşepêdanê. Di 
2003an de rejîma di bin hukmê Sedam 
de ji aliyê DYA (Dewletên Yekgirtî 
yên Amerîkayê) û hevpeymanên wê 
ve hat hilweşandin û piştî vê qonaxê 
Kurdan careke din cihê xwe yê di 
siyaseta Iraqê û herêmê de bi awayekî 
xurt girtin. Partî (PDK) û Serkokê 
Partiyê û Serokê Herêma Kurdistanê 
Mesûd Barzanî weke serokekî netewî û 
niştaminî roleke mezin di siyaseta Iraqê 
û pêşketina welat û herêmê de girtin. 
Di serdema Brêmer de Serok Mesûd 
Barzanî bû endamê Encûmena Hukim 
ya Iraqê û salekê jî li gor rêkeftina 
di nevabera hêzên siyasî ya Iraqê de 
Mesûd Barzanî seroktiya wê encûmenê 
kir. Di 2005an de jî di encama hilbi-
jartinên demokratîk li Herêma Kurd-
istanê de, Mesûd Barzanî kurê Nemir 
Mele Mistefa Barzanî bû yekem Serokê 
Herêma Kurdistanê. Ji Barzaniyê Nemir 
heta Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî 
têkoşîn û xebata partiyê qet nesekiniye. 
Niha jî Herêma Kurdistanê bi Seroktiya 
Mesûd Barzanî aktoreke sereke ye di si-
yaseta cîhanê û navdewletî de. Têkoşîn, 
kar û xebata Partî û hizbên Kurdî yên 
din, li ber wê ye ku bi serxwebûnê bê 
xemilandin.

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) 
di 16ê Tebaxa 1946an li Başûrê Kurdis-
tanê bi seroktiya Mele Mistefa Barzanî 
hate damezirandin. Ji damezirandina 
xwe heta niha partî ji bo mafê netewa 
Kurdistanê xebat û berdêlên mezin dane. 
Ev partiya ku pêşengiya şoreş û xebatên 
mezin kiriye bi minasebeta salvegera da-
mezirandina PDKê, lêkolîner û nivîskar 
Şakir Epözdemir di heman demê yek ji 
damezrênerê PDK-T ye jî, dê ji Heft-
enameya Basê re behsa helwest, polîtîka 
û rêbaza partiyê bike.

Şakir Epözdemir bi bîranîneke xwe 
dest bi axaftinê dike: “Salvegera PDKê 
16ê Tebaxa 1971ê li Çoman hate pîroz 
kirin û ez jî beşdarî wê salvegerê bûm. 
Cara yekemîn bû ku min merasîmeke 
fermî li warekî azad û aram didît. Dr. 

Mehmud Osman, Franso Herîrî û Kak 
Mesud Barzanî her yekî gotareke dîrokî 
di merasîmê de xwendin. Bi dîlan û sazên 
qutabiyên mektebên navendî awazên 
sirûdan bilind kirin. Gotinên sirûdekê 
wiha di guhên min de maye : &quot; …
Partî demokrat Kurdî ye, serok men Ber-
zanî ye, Kurdistana xomana, li bindestê 
bîyana. Ya neman! Ya neman, Ya neman 
ya Kurdistan!...”  Epözdemir wiha dirêjiyê 
dide axaftina xwe, “Ez li bendê me ka wê 
behsa me jî bikin an na. Franso Herîrî 
Qeymeqamê Çomanê bû. Wî di gotara 
xwe da got: “Her bijî 20 milyon Kurd.” 
Dilê min bi wê gotinê germ bû. Min zanî 
ku hesaba me jî tê kirin.”

“PDK li ser esasekî demokrat û 
mirovî ye”

Epözdemir li ser rola PDKê di nava 
têkoşîna Kurdan de wiha diaxive: “Gava 
ku navê PDK tê ziman, dewleta Kurd-
istanê ya Mahabadê, şer û berxwedana 
Mela Mistefa tê bîra me. PDK li çar 
perçeyên Kurdistanê li ser hîmê rizgariya 
welat hatiye avakirin. Cihê wê di rizgariya 
Kurdistanê de li ser esasekî demokrat û 
mirovî ye. PDK ne bi tu felsefeyan angaje 
ye û ne jî li dijî tu îdeolojî û baweriyan e. 
Armanca partiyê ew e ku miletê Kurd ji 
bindestîyê rizgar bike û wan bigihêjînê 
rojên serxwebûn û serfiraziyê. Partiyê 
siyaset, Pêşmergeyan jî xebata çekdarî 
dimeşandan û hîn jî dimeşînin. Her 
du bê hev nabin. Ji bo ku yek li ya din 

hikûm neke, her yek karê xwe bike, bi 
hev germ bin, hewceyî bi serwerekê heye. 
Serwerekî xwedan wizyon û misyon ku 
Mela Mistefa, Kak İdris û niha jî Cenabê 
Mesud Barzanî ev serwerî bê problem û 
xetere meşandine û dimeşînin.”

“Otonomiya mîlî ne xweseriya şare-
darî an zankoyekê bû”

Epözdemir radigihîne ku otonomiya 
ku Mela Mistefa daxwaz dikir ne kêmî 
federaliyê bû û wiha pê de diçe: “Ew oto-
nomiya ku di 11ê Adara 1971an de ji nava 
çavên dewleta faşist û nijadperest a dikta-
tor hate girtin, ez şahid im ku Kurdistana 
wê rojê ji federaliya îro bi heybettir bû. 
Otonomiya mîlî ne xweseriya şaredarî an 
zankoyekê bû. Otonomiya Kurdistanê wê 
gavê jî weke dewleteke de facto ya Kurd-
istanî bû. Ez hêvî dikim ku Kurd tu wextî 
bêjeya “xweseriyê” nexebitînin. Miletek 
nikare daxwaza tiştekî siviktir bike. Gava 
ku daxwazên xwe sivik dike, tune ne. Bi 
hindikayî divê her Kurdek her rêxistinek 
bibêje em dixwazin qedera xwe bi destên 
xwe girê bidin.”

“PDKê tu caran xwe ji bin barê aza-
diya Kurdistanê nedaye paş”

Şakir Epözdemir li ser referandûma 
serxwebûnê û rola PDKê ya di proseya 
serxwebûna Kurdistanê de nêrînên xwe 
wiha tîne ziman: “Biryara referandûma 
serxwebûnê ne li ser navê PDKê hatiye 
girtin, pêşniyara Serokê Dewleta Federal 

e û daxwaza hemû miletê Kurd e. PDK tu 
deman xwe ji binê barê azadiya Kurdis-
tanê nedaye paş. Ewên ku li pêşberî vê 
daxwazê derdikevin, tu dozeke wan ê 
Kurdistanî tune ye û di helwesta xwe ya 
xelet de xwe anîne dereceya tunebûnê. 
Dê ew jî, siyaseta wan jî, di dîroka xer-
abiyê de bixeriqin. Barê giran li ser milê 
PDKê ye. PDK yanê rêbaza Mela Mistefa, 
gava meriv li ser rêbaza Mela Mistefayê 
Nemir be, helbet wê di xizmeta serx-
webûna welat de amade be.’
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“Her Kurdeke niştimanperwer KDPî ye, lê nayê wê wat-
eyê ku her KDPyiyek niştimanperwer  e”

-Mele Mistafa Brazanî
Diroka sedsala borî ya miletê Kurd pir trajîk e. Di vê sed-

sala borî de çarenivîseke wisa reş û xedar bo miletê Kurd 
hat saz kirin ku her tim li ser windakirinê bû. Lê dema em 
ji aliyê berdewamiya erka siyasî ve li dîroka siyasî ya ji nîvê 
sed sala borî ve berê xwe bidin “deskeftiyên” miletê Kurd ku 
bûne binemayê wekî neteweyekê li ser piyan bimîne, em dê 
bibînin take hêza siyasî ya ku mohra xwe li  binê deskeftin 
û biserketinan daye Partiya Demokrat a Kurdistanê-KDP 
ye. KDPê, digel tekoşîneke bênavber û bi serkeftinên berçav 
bîrûbaweriya neteweyî jî di herçar pareçeyên Kurdistanê de 
xurt kir. KDP, di pênasa xwe de dibêje “Partiya Demokrat 
a Kurdistanê ne bi beyanên sîyasî, belê bi kiryar (action) 
pêşxeriya tekoşîna neteweyî dike.”

Mohra KDPê li ser avakirina Komara Kurdistanê ya 
Paytextê wê Mahabad e (1946) heye. Carê pêşiyê di 1958an 
de di destûra Iraqê de Kurd wekî neteweya duyem hatin 
qebûl kirin, mohra KPDê li ser e. Otonomiya 1970ê KDPê 
mohr kir. Di 1992an de jî pêşîvana sereke ya avakara Parla-
mentoya Kurdistanê û îlankera dewleta federe ye. Her bi wê 
pêşîvaniya di 2005an de rewşa federe kir formeke destûrî. 

Piştî şerê Cihanê yê I. Kurdistan ji aliyê nîzama nû ya 
nêvdewletî ve di bin hikûmraniya çar dewletên yek jî ya dî 
tîrantîr û xedartir de hat parçe kirin, çarenivîsa miletê Kurd 
jî yekser reş û tarî bû. Siyaseta înkar, asîmilasyon û bitevahî 
jinavêrakirinê li ser miletê Kurd hat bi rê ve birin. Nîzama 
din a nû ev siyaseta hov, wekî kareke yê asayişa navxweyî yê 
van dewletan dît. Dinya li hemberî doza miletê Kurd ker û 
kor bû. Neteweyek yekcar ji ber çavan hat winda kirin.

Helbet li himber vê siyaseta zorkeriyê Kurd bêdeng 
neman; serî hildan, lê her serhildanek bi awayekî pir xedar, 
bi qetlîam, bi sirgûn, zindan û bi kampên komkirinê hat 
fetisandin. Stûnek hebû ku xwedanê îradeyeke ji pola; navê 
wê stûnê jî Partiya Demokrat a Kurdistanê bû qet tu hêzan 
nikarî wê stûnê ji nav bibe, neteweya Kurd ji nîvê sedsala 
borî de xwe li wê stûnê girt. Wê stûnê li her çar parçeyên 
Kurdistanê per û bask vedan karîgerî li ser rêxistinên 
parçeyên din kir.

KDP di 16ê Tebaxa 1946an de, li Komara Kurdistanê 
li Mehabadê hat ava kirin. Mele Mistafa Barzanî digel 
çar efeserên din ên di Komara Kurdistanê de cih giritine, 
dixwazin partiyeke wekî KDP-Îranê li başûrê Kurdistanê jî 
ava bikin. Pêşî navê wê ‘Partiya Demokrat a Kurd’ bû, paşê 
di Kongreya 1953an de li Kerkûkê navê wê hat guhertin, 
bû Partiya Demokrat a Kurdistanê. Sala damezirandina wê 
wekî 46 tîrên zer di nav amblema bi bazinê sor ê ji xwîna 
şehîdan hatiye dorpêç kirin de, bi cih bûye. Teyrê baz ê 
sembola hêz û serbilindiyê, di nav roja Kurdî de cih bûye, 
xeta kesk rengê Kurdistanê ye, wîşiyên genimî bereketa 
xaka Kurdistanê ye, hemû rengên amblema wê ji ala Kurd-
istanê ne.

Bi pêşniyara Serokê avakerê KDPê Mele Mistafa Barzanî, 
Şêx Latîfê kurê Şêx Mehmud Berzencî, Kake Ziyayê kurê 
Hema Axayê Koyî dibin cigirê wî. Mele Mistafa Barzanî 
Supasalarê Komara Kurdistanê bû. Şêx Latîf kurê qralê 
Kurdistanê bû. Kake Ziya kurê xandaneke din sereke yê 
Kurdistanê bû. Dema ji aliyê sosyolojiya civaka Kurdan ve 
mirov li van hersê avakerên KDPê binêre, ew ji lûtkeyê herî 
bilind ê komelgeya Kurdî ne. Lê gewde û birêvebirên din 
ên KDPê, jin û mêr, xort û pîr ji hemû aliyên civata Kurdî û 
Kurdistanê bûn. Bo nimûne Sekretêre pêşî Hemza Abdul-
lah xelkê bakur bû, kesekî Marksîst bû. Bi her awayî parti-
yeke modern, li ser binegehek û bîrûboçûneke neteweyî ji 
bo bi destveanîna hemû armanc û erkên neteweyî, serwerî 
û hikûmraniya miletê Kurd li ser xaka Kurdistanê.

KDPê Rêya Kurdayetiyê girt, şiurê Kurdayetiyê ava kir. 
Çawa gotina “Peşmerge” gotineke  xweser a Kurdî ye, di tu 
zimanên din de tune. “Kurdayetî” jî gotineke wisa xweser 
a navê niştimanperwerî û neteweperweriya Kurdistanê ye. 
Gotina “Kurdewarî”yê her xet, amûr, xwarin, vexwarin, 
cilûberg, nexş û formên kulturî yên Kurdî digire berxwe, 
“Kurdayetî” jî hemû têgihiştin û întelejensiya niştimanper-
werî û neteweperweriya Kurdî berbazin dike. Divê Kurday-
etî bi tu awayî digel terma nasyonalîzma rojavayî an jî digel 
terma “milliyetçîtiya” rojhilatî ya ku bo hemû kêmiyên din 
bûye dojeh neyê tevilhev kirin. “Milliyetçitî û nasyonalîzm” 
nabin hevberên Kurdayetiyê. 

Bo nimûne Şoreşa Îlonê di bin pêşîvaniya KDPê de 
ji 11ê Îlona 1961an dest pê kir, çog li hovîtirîn arteşa 
dinyayê ya Iraqê şikandin, di Adara 1970ê de Otonomî li 
Iraqê da îmza kirin. Konseyeke vê şorêşê hebû ji 64 kesan 
pêk dihat; ji hemû dîn, mezheb û tebeqeyên civatê nûner 
hebûn. Nûnerê Asuriyan, Kildanan, Ermenan û mela 
hebûn. Pluralîzma îro li başurê Kurdistanê heye, binemayê 
wê têgiheştina Kurdayetiyê ye. Pluralîzma Kurdistanê ne 
tiştekî “konjonkturel” e. Binemayek pekhateyî (structural) 
ye. Şîara Kongreya13ê ya dawî ya KDPê  jî  “Dad, nûbûn û 
bihevrejiyan” e.

KDP, çawa bûye stûn bo Peşmergeyê ku îro di dinyayê 
hemiyê de wekî têkoşerê azadiyê, pasavanê dinyaya azad û 
medenî dihê nasîn, her wisa stûna Kurdayetiyê ye jî. Digel 
misiyona parastina xweseriyên neteweyî, KDPê ti caran 
vîzyona dinyaya medenî û demokratîk jî neda aliyekî her 
pêgirî li we kir. Piştî Şerê Cihanê yê II. serdema Şerê Sar, 
rêkxistinên rizgarîxwaz di seranserê dinyayê de ketin bin 
bandora îdeolojiya çep. Lê KDPê her tim bawerî bi hemû 
maf û azadiyên takekesî, grubî, dînî û mafê çarenûsa netew-
eyan anî. Di vê çarçoweyê de her tim xwe spart buhayên 
welatên Rojavayî û sîstema demokratîk a dinyaya bazara 
vekirî.

Her îro jî di bin pêşîvaniya wê KDPê de tekoşîneke 
xurt a  guncawî digel dinyaya demokratîk bo serxwebûna 
Kurdistanê dihê dayîn. KDP êdî bûye stûna neteweyî ya 
miletê kurd.

Helbet di hemû reng û rûyên niştimanperwerî û Kurday-
etiya KDPê de mohra tiliyên bavê danêr Mele Mistafa Bar-
zanî heye, her wekî çawa ev reng û rû îro di bin serokatiya 
Serok Barzanî de hêj xurttir, geştir dibe, ayîndeyê miletê 
Kurd geş dike.

MIHEMED SANRI

KDP: Stûna Kurdayetiyê 
û Hêza Destkeftiyên 

Neteweyî

Mele Mistefa Barzanî jî di 1961an de Şoreşa Mezin da destpêkirin ku 
di dîroka Kurdan de bi navê ‘Şoreşa Îlonê’ tê zanîn. Di vê şoreşê de 
Barzaniyê Nemir bi serokatî, pêşengtî û fikr û ramanên xwe karî 
tevahiya hêzên demokrat û pêkhateyên Kurdistanê di bin sîwana 
şoreşê de kom bike.

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ku bawerî bi niştimanî, mafên 
mirovan, daperwerî, azadî û mafên netewî yên Kurdan û miletên din 
heye, di 16ê Tebaxa 1946an de ji aliyê Serokê netewa Kurd, Nemir Mele 
Mistefa Barzanî ve hatiye damezirandin. Destpêkê navê wê ‘Partiya De-
mokrat a Kurd’ bû û li Kerkûkê di kongreya sêyem (26.01.1953) de navê 
Partiyê bi navê ‘Partiya Demokrat a Kurdistanê’ hat guhertin. Armancên 
Partiyê wiha tên rêzkirin: Bi rêyên demokrat û aştiyane xebat û karki-
rin ji bo pêkanîn û bicîanîna mafê çarenivîs û serxwebûnê, yekrêziya 
Kurdan, pêkvejiyana pêkhateyên olî û etnîkî, aştî, azadî, daperwerî, 
siyasî, niştimanî, civakî, aborî, çandî, dîplomasî, mafên mirovan li ser 
asta navxweyî û navdewletî. Rengê zer ku weke tîrêj û şewqa rojê, ji 
damezrandinê heta niha bûye sembola partiyê û rengê sor jî sembola 
xwîna şehîdan e. Helbet her partî û rêxistin li gor şert û mercên qonax 
û heyama tê re derbas dibe, polîtîka û sloganên xwe diyar dike. PDK a 
di bin serpereştiya Barzaniyan de jî di her rewş û qonaxê de polîtîka û 
dirûşmên xwe li ser rizgarkirina Kurdistanê û azadiya miletê Kurd ava 
kirine. Dirûşma Partiyê ya pêşiyê, ‘Demokrasî ji bo Îraqê, otonomî ji bo 
Kurdistanê’ bû, piştre li gor konjonktura wê heyamê, slogana ‘Kur-
distaneke demokrat û federal’ derket pêş û herî dawîn jî, ‘Kurdistana 
serbixwe û azad’ bû dirûşm û polîtîkaya Partiyê.

Dîrok, armanc û sembolên partiyê

Kongreyên ku partiyê  heta niha li dar xistine li gor rêzê wiha ne; 1. Bexda, 
16.08.1946, 2. Bexda Adara 1951an, 3. Kerkûk 26.01.1953, 4. Bexda, 07.10.1959, 5. Bex-
da, Adara 1960an, 6. Qeladiz, Tîrmeha 1964an, 7. Gelalê 15.11.1966an, 8. Nawpirdan, 
01.07.1970, 9. Li Zewê li Rojhilatê Kurdistanê 04.10.1979an de li dar ket û Mesûd 
Barzanî bi piraniya dengan bû serokê Partiyê, 10. Mergewera Rojhilatê Kurdistanê, 
12.12.1989, 11. Li paytexta Hewlêrê 1993, 12. Hewlêr, 14.10.1996 û Kongraya Sêzdehan 
jî li Hewlêrê 11.12.2010an hat li dar xistin.

Kongreyên Partiyê:

PDK 71 salî ye, ji Barzaniyê Nemir heta îro: 
Xebateke bêrawestan bo serxwebûn û azadiyê
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PDK li ser hîmê rizgariya welat hatiye avakirin
Nivîskar û Lêkolîner Şakir Epözdemir:

“PDK li çar perçeyên Kurdistanê 
li ser hîmê rizgariya welat hatiye 
avakirin. Cihê wê di rizgariya 
Kurdistanê de li ser esasekî 
demokrat û mirovî ye. PDK ne bi tu 
felsefeyan angaje ye û ne jî li dijî tu 
îdeolojî û baweriyan e. Xeta PDKê 
xeteke demokrat û welatparêz e.”



Hevnasîna Pexşan Zengene û  ya 
siyaset û tevgerên civakî çawa dest 
pê kir?

Malbata min ji siyasetê ne dûr bû, 
beriya ji dayîk bûna min bavê min di 
Partiya Hîwa de bû. Bavê min xwînerekî 
baş bû û her tim di mala me de pirtûkên 
baş hebûn. Ji ber wê, hê di temekî biçûk 
de ez hînî xwendina Kurdî û Erebî bûm. 
Carinan min hin tişt dinivîsîn li lênûska 
xwe ya taybet. Nemaze jî bavê min ji min 
re dibû alîkar. Dema xwandina min a bi 
Kurdî gelek tê bîra min. Min bi ro-
jnameya Jînê ku bavê min dianî dest pê 
kir. Rojên Pêncşeman çîrokên zarokan 
hebûn û ez bi kelecan dimam li hêviyê. 
Piştî bûyerên 14ê Tîrmeha 1958an di 
mala me de gelek pirtûk derketin. 
Demeke kin beriya van bûyeran me koçî 
Silêmaniyê kiribû. Kovara ku herî zêde 
min dixwend Gelawêj bû. Ew kovar ji 
nav wan pirtûkên veşartî derket holê. Di 
dema dibistana seretayî de min bi Kurdî 
nexwend ji ber ku min xwendina xwe 
li Basrayê berdewam kir. Di dibistanê 
de bernameyên cûrbecûr hebûn. Di 
dibistanê de ji netew û olên cuda gelek 
xwendekar hebûn. Hê di zaroktiya xwe 
de ez bi aliyên cuda re hatim ba hev. Li 
gor salên 1950î ev rûdaneke nû bû. Rêz-
girtina ji aliyên cihê re û asoyeke berfireh 
bo cîhanê û piralîbûn di nava  malbat û 
dibistanê de hebû.  Beriya siyasetê ku 
ez bi awayekî fîîlî bikevimê, min Quran 
dixwend. Pişt re min gelek nivîsarên 
çep, çepgir û şoreşger xwendin, wek 
nivîskarên Jean Paul Sartre û Simone 
de Beauvoir. Piştî 14ê Tîrmehê ev mijar 
careke din zêde hatin rojevê. Darvekiri-
na jinên wêrek ên Sowyetê ji aliyê Nazi-
yan ve tesîreke  mezin li ser min çêkir û 
bûbûn mînakên mezin bo min. Ez jî hêvî 
dikim ku rojekê weke wan lê bêm. Axaft-
inên Patrice Lumumba ku serokwezîra 
yekem a Kongoya Serbixwe bû, yên li ser 
serxwebûna welatê wê, di radyoyan de 
dihat belavkirin û me guhdarî dikir. Pişt 
re bi awayekî neheq kuştina wê ez gelek 
xemgîn kirim. Ev û ew rûdanên din ên 
karîgerî li ser min kirin, ne tiştên hêsan 
bûn ji bo ciwanan. Lê ji bo têgihiştina 
van tiştan rola bavê min mezin e. Bavê 
min mirovekî demoqrat û çepgir bû. 
Diyar e ku hê zû di nav Partiya Komunîst 
de cih girtiye lê ji me vedişart. Her tim ji 
bo bersiva pirsên min li vê derê bû bavê 

min. Diya min li ber malê bû. 

Fikra çepgiriyê hûn derxistin pêş 
an kar û xebatên we?

Rewş û rûdênên di jiyana min de ez 
ber bi çepgiriyê ve birim. Ev jî bû sedem 
ku ez demoqrasî û azadiyê xeyal bikim. 
Di serî de ez nikarim bêjim ku min 
ev raman hilbijart. Bi saya xwendinên 
xwe yên piştî ciwanî û daxwaza min a 
karkirina di nava civakê de min ev hizr 
û raman nas kir. Ez qanih bûm ku kêşe 
wê bi guherîn û nûbûnê  çareser bibin. 
Min zêdetir zanî ku divê  dada civakî û 
wekheviya fersendê ya di navbera jin û 
mêran de zêdetir be û divê di nava civakê 
de wekheviyek hebe. Ev jî ji bo civakeke 
xwedî hişmendî û aram, şiyana însanan, 
îstîqrar, aştî û cîhaneke baştir tên kirin.

Çiya û Pêşmergetî beşeke jiyana 
we ne. Ev tişt li Kurdistan û Iraqê, ku 
cavakeke muhafazakar e, çawa hat 
dîtin?

Pêşmergetî qonaxa herî bibandor 
a jiyana min e.  Nêzî 11 salên min bi 
Pêşmergetî û xebatên nehênî yên di 
nava bajêr de derbas bûn. Di civakeke 
ku mêr serdest e û kevneşopîparêz e, 
ev ji bo jinê ne hêsan e... Karên rojane 
bi darê zorê yê mêran weke peywir ji 
bo wan tên pêşkêşkirin. Jiyana min a 
Pêşmergetî bi erênî û neyîniyên xwe ve 
qonaxa herî birûmet a jiyana min e. Ev 
ne tiştekî wisa ye ku bi destê herkesî û 
nemaze jî bi destê hemû jinan bikeve ye. 
Ev tecrûbeyeke dijewar e, lê rûmeteke 
mezin e. Di dema ku ez Pêşmerge bûm, 
Pêşmergeya Komunîst Mona Liza Emiyê, 
li ser jiyana Pêşmergeyên jin lêkolînek 
dikir. Pêşmergetî dijwar e, ez vê ne tenê 
ji bo xwe ji bo hemû jinan dibêjim. 
Proseyeke nûdem a demoqratîk jî di qo-
naxên dirêj re derbas dibe û pêk tê. Mêr 
bi yasayî û çandî her tim weke xwediyê 
jinan tên dîtin. Ji ber wê yekê xebata 
jinan a siyasî pêwîstî bi amadekariyeke 
baş û berdelan heye. Xîtabeteke baş û 
gêşbûna li hin deran bi tena serê xwe ne 
bes e.

Femînîzm?
Di warê berjewendiyên jinan de, di 

rastiyê de di navbera jin û mêran de cu-
dahiyek heye. Serildana vê tevgerê nîşan 
û zanîna qebûlnekirina neheqiyê û ji bo 
civakeke berfireh e. Ev jî bi xebatên cûr-
becûr, guhertineke sereke û bi awayekî 
însanî pêk tên. 

Li Kurdistanê em dikarin qala 
hebûna tevgereke feminîst bikin? 
Eger hebe hûn dikarin bi me bidin 
naskirin, eger nebe sedemên vê yekê 
çi ne?

Belê, li Kurdistanê ev heyameke 
dirêj e, tevgera feminîzmê heye. Di bin 
zordariya hikûmetên Iraqê de dibe ku 
jin negihiştibin mafên xwe. Lêbelê jinên 
Kurdistanê heyameke dirêj e balê dik-
işînin vê cudahiyê û vî tiştî qebûl nakin. 
Ji bo vê yekê jî gelek berdêl û têkoşîn 
dane. Jinên Kurdistanê ku demekê rastî 
astengî, zîndan û sirgûnê dihatin, bûne 

Pêşmerge. Piştî Raperîna Adara 1991an 
ku hikûmet hat avakirin, di warên civakî, 
rêxistinên sivîl û azadiyê de hin valahî 
çêbûn. Jinên Kurdistanê di van waran 
de rolên girîng girtin ser milên xwe. Ev 
xebat tevî astengiyan jî her ku diçe zêde 
dibin.

Teoriyên Tevgera Feminîst a Kurd 
çi ne?

Ez li ser têgehan zêde nasekinim. 
Dema ku têgeha feminizmê hat bi-
karanîn, bêyî ku li naveroka bê dîtin, hin 
alî şaş tê digihijin û li dijî derdikevin. A 
girîng ew e ku xelk di derbarê vê cuda-
hiya di nava cihakê de bê agahdarkirin, 
hişmendiyek çêbibe û dayîna têkoşîneke 
mezin a di vî warî de ye. Berdeldayîna ji 
bo jiholerakirina vê cudahiya di navbera 
mirovan de jî girîng e.

Jinên Kurdistanî, “Hin kesên ku li 
ser navê feminîzmê kar dikin, ew bi 
xwe zirarê didin feminîzmê”. Hûn li 
ser vê yekê çi dibêjin?

Erê, rast e ku her tevgerên jinan ên ji 
bo wekheviyê tevdigerin jî weke tevgerên 
civakî yên din, di nava xwe de xwedî hizr 
û ramanên ji hev cihê ne. Ev komeke 
ji însanan e û dibe ku raman û dîtinên 
ji hev cuda hebin. Carinan helwestên 
neyînî yên van nêrînên ji hev cihê dibe 
ku gelekî zirarê bide. Lêbelê divê ev neyê 
jibîrkirin ku destkeftên di warê mafên 
jinan de, bi saya tevgerên wekhevîxwaz û 
feminîzmê de ye.  

Çima jinên Kurd ên di warê femi-
nîzmê de kar û xebatan dikin, li ser 
rola neyînî a dîn zêde ranawestin?

Mesele ne mesaleya tirsê ye. Mesele 
ew e ka wê li ku derê, kengî, çawa û bi 
çi armancê nirxandin bê kirin. Li gorî 
min ji bo ku mirov neyê hemberî dîn, 
divê dîn ji bo şexsî be, ji bo ku li pêşiya 
veguherînî jî nebe asteng, divê tevlî 
meseleyên giştî neyê kirin. Bi vî awayî 
rêzdariya li hemberî dîn û kesên dîndar 
wê zêde bibin.

Hinek kes feminîzmê weke, “ney-
artiya mêran” pênase dikin…

Kar û xebatên di warê feminîzmê 
de ne neyartî an dijderketina mêran e. 

Ew aliyên tim neyartiya mêran dikin 
zirarê didin xwe. Rast e, desthilat, pere, 
meqam û biryar hwd. ev hemû mêr in. 
Eger jin şirîkê van tiştan be jî, aliyê xwedî 
imtiyaz mêr e. Ji ber wê yekê xebatên ku 
jin ji bo bidestxistina wekheviyê dikin, 
weke dijayetiya mêran tên dîtin.

Rewşa mafên jinan li Herêma 
Kurdistanê çawa ye?

Rewşa jin û mafên jinan li Herêma 
Kurdistanê li gorî herêmê di asteke baş 
de ye. Helbet ne di wê qonaxa ku em 
dixwazin de ye. Li Herêma Kurdistanê 
jin di karsazî, sektora taybet, serkird-
etiya partiyan, sendîka, rêxistinên sivîl, 
medya, spor, huner û wêjeyê de hene…

Hûn xebatên dîn, perwerde, çapemenî 
û rêxistinên sîvîl ên civakî çawa dibînin?

Ev dezgeh tişta ku dikeve ser milên 
wan bi rêkûpêk bicih nayînin. Di sê 
salên dawîn de, qeyrana aborî, şerê li 
dijî terorê û rewşa siyasî ya herêmê, li 
ser pêşketina projeyên jinan bandoreke 
neyînî pêkanî.

Lêbelê hê jî nûçeyên di derbarê 
kuştina jinan de tên ji Herêma Kurd-
istanê…

Di nava civakê de heta ku zilm û 
bêdadî berdewam bike, tundî jî wê 
berdewam bike û ji vê yekê zirara mezin 
jî jin wê bibîne. A girîng sînordarkirina 
vê tundiyê ye. Ji bo vê yekê xebatên cidî û 
rasteqîn pêwîst in.

Gelo yasayên li Herêma Kurdistanê 
ne di wê astê de ne ku vê tundiyê 
asteng bikin?

Li Kurdistanê di derbarê mafên jinan 
û rêgirtina tundiya li hemberî jinê de 
yasayênbaş hene. Ji bo pêkanîn û dayîna 
cezayên giran bo tundiya li hemberî jinê, 
xebatên girîng jî hatin kirin. Lêbelê xe-
batên çêkirina yasayan di Parlementoya 
Iraqê de nehatin qebûlkirin. Herwiha Li-
jneya Wezîran û dezgehên fermî yên ku 
di derbarê mafên jinan de xebatan dikin, 
li dijî tundiyê projeyan pêk tînin. Ligel 
van rêxistinên sivîl ên civakî û sendîka jî 
di vî warî de xebatan dikin. Lêbelê hêza 
yasayan hê jî ne di asteke têrker de ye.
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NÛRÎ BÊXALÎ

HOŞENG OSÊ

Öcalan û hewldana 
spîkirina Mustafa 

Kemal

“Gerek mirov vê yekê wisa têbigehêje û 
fêmbike; dîrok çewt û şaş hatiye nivîsandin 
ku êdî, Mustafa Kemal bi kurda, weke kujerê 
kurda û dijminê kurda hatiye nas kirin. Û 
vaye min jî bi kujerê şîrmijan “bebekan” û 
dijminê tirka binavdikin. Ango, M. Kemal 
dijminê kurda û Apo dijminê tirka ne. Lê M. 
Kemal ne dijminê kurda ye, her wisa ez jî ne 
dijminê tirka me. Hişmendî “zihniyet” ya ku 
M. Kemal weke dijminê gelê kurd da nîşan-
dan, ew bi xwe ye, ku min weke dijminê gelê 
tirk daye nîşandan. Ev zihniyet, di nava me 
de jî hebû”.

Ev nirxandin ne ya kesekî normal û ji rêzê 
ye, lê ya “Reberê gelê kurd” û serokê PKKê 
“dîrokzan”, “civaknas” û “fêlezof ” birêz Ab-
dullah Öcalan e ku bi rêya parêzerên xwe, di 
roja 04.11.2009an de daye.

Têksta orjînal a axaftina Öcalan: 
(http://m.bianet.org/bianet/siya-
set/118094-ocalan-kendimi-barisa-ikna-et-
tim)

Mirov ji vê nerîn û nirxandina di derbarê 
Atatürk de têdighîje ku M. Kemal baş bû, lê 
yên dora wî pîs bûn! Yan jî M. Kemal baş e, 
lê Kemalîst pîs in! Öcalan dibêjê ku ev zih-
niyeta ku Atatürk weke dijminê kurda dide 
diyar kirin “di nava PKKê de jî hebû”, ango 
rexne li diyardeya reşkirina Atatürk dike, 
lê ev camêr jibîr dike ku ew bi xwe, di salên 
1980 û 1990î de rexneyên tund li M. Kemal 
dikir û wî weke dijminê kurda bi nav dikir.

Baş e, dema “Reberê gelê kurd” rexne li 
“reşkirina” Atatürk di nava kurda de dike û 
dibêje; “Ev yek ne rast e û dîrok şaş hatiye 
nivîsandin. M. Kemal ne dijminê kurda ye” 
dêmek serokê birêz Öcalan, destên Atatürk 
ji xwîna serhildana 1925an a Şêx Seîd û 
a 1938an li Dêrsimê, dişo. Pêve girêdayî, 
dema Öcalan li xwe mikur tê û dibêje; “Ev 
zihniyet di nava me de (PKK) jî hebû”, 
dêmek “serok” APO divê ji M. Kemal jî 
lêborîna xwe bixwaze ji ber ku di nava PKKê 
de reşkirina Atatürk hebû. Û Öcalan û PKK 
niha di qûnaxa spîkirina M. Kemal de ne.

Ev şêwaza spîkirina Atatürk li ser zimanê 
Öcalan, di gelek cihan de hatiye gotin. 
Ji xwe dema mirov vedigere rojname û 
pirtûkên kevn yên PKKê ku dîroka vê 
rêxistinê didin diyar kirin, mirov dibîne 
ku sedema Öcalan ji rêxistinên çepên tirk 
veqetiya û berê xwe da sazkirin û avakirina 
rêxistineke kurd, ku PKK bû, ew sedem; 
bandora Kemalîzmê li ser çepgirên tirk bû. 
Eger Atatürk ewqas çewt û şaş ji aliyê kurda 
ve hatiye nas kirin û eger dewleta netewî û 
bîr û boçûnên netewî ewqas tiştên nebaş û 
xerab in, dêmek “Rêberê gelê kurd” gerek 
lêborîna xwe ji DDKO, DEV-GENC, DEV-
SOL, DEV-YOL, THKP-C...hwd, bixwaze û 
bêje: Ez di maf û heqê we de şaş bûm û şaş 
çûm! Û gerek ez ji we veneqetiyama û min 
PKK avanekira!

Mebesta min ji vê nivîsê ew e ku gelek baş 
e mirov li xwe û li kar û dîroka xwe veger e 
û xwe û tevger û dîroka xwe rexne bike, lê 
di gel vê jî, divê mirov lêborîna xwe jî ji gel 
bixwaze û bi wêrekî beje: Ez şaş bûm. Ez 
şaş çûm. Li min bibûrin, min hişt hûn jî şaş 
biçin, min Atatürk di çavên we de reşkir!

Li gorî pîvanên nû yên Öcalan derbarê ji 
nû ve xwendina dîrokê û naskirina Atatürkê 
spî ji Atatürkê reşkirî ve û gihiştina seren-
cama; “M. Kemal baş e, lê Kemalîst pîs in”, 
dibe hinek werin û bêjin: “APO baş e, lê yên 
li dora wî pîs bûn!” yan jî: “APO baş e, lê 
Apocî ne baş in!” 

Tiştê herî balkêş û hevbeş di navbera 
Kemalîst û Apoyîstan de  heye ku herdû alî 
rûmeteke mezin didin dayikên serokên xwe 
û guh nadin bavên wan. Kemalîst bi rêz, 
nirx û rûmet nêzîkî Zubeyde Xanim dibin 
û di salvegera mirina wê de, bibîrtînin, lê 
bavê Atatürk; Alî Riza Efendî jibîr dikin û 
behsa wî nakin. Apoyîst jî pir bi rêz, nirx, 
rûmet û pesn nêzîkî dayika Öcalan; Uwêş 
Öcalan dibin û salane di salvegera mirina 
wê de wê bibîr tînin û qet Ömer Öcalan, 
bavê A. Öcalan nayê bîra Apoyîstan! Mînak: 
“Dayika Uwêş rastiya jinê ya dema neolotîk 
parastiye.”

http://ku.hawarnews.com/day-
ika-uwes-rastiya-jine-ya-dema-neolo-
tik-parastiye/

Baş e, ma qey birêz Öcalan nizane ev 
nêzîkatî, ji çand û kultura Kemalîstan tê? 
Qey ji xwe napirse; kê ev şêwaz ji kevnetora 
Kemalîzmê xistiye nava PKKê?

Di dawî de, ji mafê Öcalan e ku di zindana 
xwe de ji nû ve M. Kemal nas bike û wî spî 
bike û dest û rûyê Atatürk ji xwîna kurda 
bişo. Û ji mafê Apociyan e ku ji Apo bawer 
bikin û gotin û pirtûkên wî weke pirtûkên 
pîroz bibînin. Lê ne ji mafê Apo ye û ne ji 
mafê Apociyan e ku ev nerîn û helwestê der-
barê Atatürk û dewleta netewî li ser kurda 
ferz bikin. Bi kurtî; birêz Öcalan dibe ku 
rêberê gelê Apocî be, lê li gorî nerîn û hel-
westên wî derbarê Atatürk û dewleta netewî, 
tu carî Öcalan nabe “Reberê gelê kurd”.

“Di çarçoveya yasayî û çandî de, mêr her tim mîna xwediyê jinê tê dîtin. Ji ber vê, xebatên siyasî yên jinan pêwîstî bi amadekarî û 
berdelan heye. Tenê xîtabet an jî li hin deran gêşbûn bi serê xwe têrê nake.”

Meclîsa Bilind a Karûbarên Jinan a Hikûmeta Herêma Kurdistanê, bi awayekî 
fermî dezgeha herî bilind a jinan e û ji kar û xebatên jinan berpirsiyar e. 6 wezîr 
endamên vê meclîsê ne. Serokwezîr rasterast serokatiya vê meclîsê jî dike. Meclîsa 
jinan bi rêxistinên  sivîl û sendîkayan re jî di nava ahengekê de kar û xebatên xwe 
birêve dibe. Di heman demê de em bi zaningeh, navendên lêkolînan, dezgehên 
girêdayî NYê, rêxistinên navdewletî, konsolxane, nunertiyên welatên li Kurdistanê 
û navendên li Bexdayê re di nava koordînasyonekê de ne. Meseleya jinan ne tenê 
saziyekê eleqedar dike.  Ev mesele hemû saziyên hikûmetê eleqedar dike. Li Kur-
distanê axaftin û lêkolînên li ser kêşeya jinê pêngavên baş in ku ev kêşeyeke civakî 
ye jî. Hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser meseleya jinê wê belgeyeke navdewletî 
wergire. Meclîsa Jinê jî ji ber vê yekê pêwendiyên baş li gel NY û dezgehên navdew-
letî re datîne. Meclîsa Bilind a Karûbarên Jinan li gel dezgehên jinan, bi alîkariya 
pisporên navdewletî projeyan ji bo Hikûmeta Herêma Kurdistanê çêdike. Piştî pe-
sendkirina Lijneya Wezîran, plan di çarçoveya bernameyên wezaret û saziyê de tên 
çêkirin. Meclîsa Bilind a Karûbarên Jinan vê proseyê dişopîne û di van pêngavan de 
rêxistinên sivîl ên civakî jî dibin alîkar.

Meclîsa Bilind a Karûbarên Jinan, alternatîfa rêxistin û komeleyên jinan e?
Meclîsa Bilind a Karûbarên Jinan, bi tu awayî ne alternatîfa rêxistin û komeleyên 

jinan e. Meclîsa Bilind a Karûbarên Jinan  dezgeheke di nava hikûmetê de ye ku 
berpirsiyarî û peywîra wê cuda ye.

Wek Meclîsa Bilind a Jinan ji bo pêşîlêgirtina 
tundiya li hemberî jinê çi xebatên we hene bi 
rêxistinên jinan re?

Sekretera Giştî ya Meclîsa Karûbarên Jinan a Herêma Kurdistanê:  

Jinên Kurd rola ku dikeve ser 
milên wan serkeftî bicî tînin

Sekretera Giştî ya Meclîsa Karûbarên Jinan a Herêma Kurdistanê, Pexşan Zengene 
ku Pêşmergetî û parlamenterî jî kiriye, li ser xebatên jinan, tundiya li hemberî jinan 
û li ser femînîzmê bersiva pirsên me da. Zengene dibêje li Herêma Kurdistanê ji bo 
pêşîlêgirtina tundiya li ser jinê, gelek xebat tên kirin û wiha pê de diçe: “Lêbelê ji ber 
qeyrana aborî, şerê li dijî terorê, DAIŞ û pevçûn û aloziyan heta niha encama çaverêkirî 
bi dest neketiye. Niha rewşeke awarte heye li Herêma Kurdistanê. Di rewşên wiha de jî 
barê giran li ser milên jinan e.”
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Piştî ku roja referandûma serxwebûna Herê-
ma Kurdistanê ji aliyê Serok Barzanî ve hat 
diyar kirin, piştgiriyeke xurt ji Kurdên her çar 
perçeyên Kurdistanê û cîhanê hat nîşandan. 
Li gel hemû bertekên neyînî jî Serokê Herêma 
Kurdistanê ji biryara referandûmê gav neavêt. 
Herwiha di hevpeyvîna xwe ya bi “Al Hayat” re 
kiriye di derbarê referandûmê de wiha axiviye; 
“Referandûm dê di roja xwe xwe de were en-
camdan. Referandûm proseyeke aşityane ye, 
ew ê pêşiyê li şer û kerasetên nû bê girtin.” Ji 
aliyê din ve li Bakûrê Kurdistanê piştgiriya bo 
referandûmê roj bi roj zêdetir dibe ji ciwanan 
bigirin, partiyên siyasî li gor derfetên xwe pişt-
giriya xwe nîşan didin. Vî hefteyî Cîgirê Sero-
kê Giştî yê Partiya Azadiya Kurdistanê (PAK) 
Kasım Ergün derbarê referandûma Herêma 
Kurdistanê ji Heftenameya Basê re axivî. 

Cîgirê Serokê PAKê Kasım Ergün hel-
westa partiya xwe ya di derbarê referandûma 
serxwebûna Herêma Kurdistanê de wiha anî 
ziman: “PAK (Partiya  Azadiya Kurdistanê) 
bêyî qeyd û şert piştgiriya “Erê” ya referandû-
ma serxwebûnê dike. Piştî referandûmê jî 
em dibêjin serxwebûn mafekî rewa yê gelê 
Kurdistanê ye; divê li gel Bexdayê bi rêyên 
aştiyane diyalog dest pê bibin û serxwebûn jî 
bê îlankirin.”

Ergün derbarê bandora dewleta Kurdî li ser 
herêmê jî wiha dibêje: “Em di wê baweriyê 
de ne ku bi dengekî bilind dê “Ere” derkeve. 
“Erê” ya referandûmê, dê ji bo Kurdan jî, ji 
bo temamê Rojhilata Navîn jî bibe destpêka 
“Ronesans û reformeke nû. Îradeye “Erê” ya 
gelê Kurdistanê dê di pirsa Kurd û Kurdistanê 
de rêya çereseriya siyasî, sîvîl, demokratîk û 
aşityane xurtir bike. Nexşeya Rojhilata Navîn 
dê wekî xwe nemîne. Referandûm, li Tirkiyê, 
Îranê û Suriyê jî dê guhertinên mezin bi xwe 
re bîne. Dewleta serbixwe ya Herêma Kurdis-
tanê dê bibe nimûneya pêkvejiyana aştiyane 
ya hemû netewe, etnîsîte, ol û mezhebên 
cihê.”

“Ne Tirkiye û ne jî Îran dê nikaribin rê 
li ber referandûmê bigirin”

Ergün di derbarê helwesta Tirkiye û Îranê 
jî wiha diaxive: “Ne Tirkiye û ne jî Îran dê 
nikaribin rê li ber referandûmê bigirin. Bi 
taybetî Îran di nav hewl û siyaseteke têk-
der de ye. Heta ji destê wê tê dixwaze rê li 
ber referandûmê bigire. Lê êdî  Îranê ji fêm 
kiriye ku dê nikaribe rê li ber referandûmê 
bigire. Niha jî dixwaze bi midaxeleyên cûr be 
cûr, serê gelê Kurdistanê tevlihev bike da ku 
beşdariya referandûmê jî, rêjeya dengê “Êrê” 
jî kêm be. Tirkiye ji aliyekî ve ji bo hestên 
şowenî yên gelê Tirk bigemirîne, ji bo zêdetir 
piştgiriya aliyên nîjadperest û şoven bistîne, 
helwesteke hişk li himber referandûmê nîşan 
dide.  Ji aliyê din jî, ji encamên referandûmê 
ditirse ku tesîreke neyînî li ser wê jî bike. Lê 
bi ya me, piştî ku di referandûmê de “Erê” 
yeke bilind derkeve, dê helwesta wan ne wek 

ya niha be. Ew ê bixwazin rê li ber îlankirina 
serxwebûnê bigirin. Lê ew jî dizanin ku êdî 
ji referandûmê jî, ji serxwebûnê jî veger tune 
ye. Herdu dewlet jî ji niha ve dê xwe amadeyî 
dewleta serbixwe ya Kurdistanê bikin û divê 
xwe fêr jî bikin. Êdî divê herkes xwe li gor 
çareseriya demokratîk, sîvîl û siyasî amade 
bike.”

“Erê” ya referandûmê destpêka serx-
webûnê ye”

Kasım Ergün di derbarê bandora dewle-
ta Kurdistanê ya serbixwe li ser beşên din 
ên Kurdistanê de wiha pê de diçe: “Êrê”ya 
referandûmê destpêka serxwebûnê ye. 
Serxwebûn jî destpêka azadiya perçeyên din 
ên Kurdistanê ye. Dewleta serbixwe, geşkirin 
û vejîna miletbûna Kurdan e. Dewleta 
serbixwe dê bixwebawerbûna hemû Kurdên 
cîhanê, li dewletbûnê xurtir bike. Hemû 
Kurdên cîhanê dê bibin xwedî stargehekê. 
Gava ala Kurdistana serbixwe di nav alên 
Netewên Yekbûyî de li ba bibe, dê ji bo hemû 
Kurdên cîhanê bibe sîwanek. Bi dewleta ser-
bixwe dê hemû Kurd û Kurdistaniyên cîhanê, 
di bijartina rêyên aştiyane, demokratîk, si-
yasî û sivîl de bêhtir bi biryardarî tevbigerin.” 

“Kurd û Kurdistaniyên cîhanê li gel 
refarandûmê ne”

Cîgirê Serokê PAKê dibje, Kurd û Kurd-
istaniyên din, divê di xebatên piştgiriyê de 
barê gelê me yê Başûr giran nekin, karê wan 
hêsantir bikin û wiha dirêjiyê dide axafti-
na xwe, “Divê em bizanibin ku îro ya herî 
girîng, bi beşdariyeke bilind  lidarxistina 
referandûmê û encamdana “Erê”yeke bilind 
e. Divê em dostên xwe zêde, dijminên xwe 
kêm bikin.  Divê  ji bo referandûmê jî, ji bo 
serxwebûnê jî em piştgiriya dewletên cîhanê 
zêde bikin; li dij derkevin bê alî bikin. Divê 
bi tu siyaset û kiryarên xwe em referandûmê, 
beşdariya gelê xwe nexin xeteriyê. Em bawer 
dikin ku piraniya Kurd û Kurdistaniyên 
cîhanê li gel refarandûmê ne.”

Piştî qedexeya derketina derve û şerê li  
Sîlopî, Sûr, Cizîr û Nisêbînê, li van baja-
ran dest bi veguhestinê kirin. Bajar ji ber 
şer wêran bûne. Li bajaran tevî avahiyên 
ku zirar nedîtine jî dest bi veguhestinê 
hatiye kirin. TMMOB jî dixwaze li herêmê 
veguhestinan rapor bike.

Endamê Rêveberiya Odeya Avahîsazan 
a Şaxa Diyarbekirê û di heman demê de 
serokê “Koma Xebatê ya Bajarên ku Di Bin 
Bandora Şer de Mane” Avahîsaz Herdem 
Doğrul veguhestina civakî ya li herêmê ji 
Heftenameya Basê re nirxand. 

We komeke xebatê ava kiriye. Xebata 
we dê li ser hemû bajarên ku qedexeya 
derketina derve lê hatibû îlan kirin be?

Koma me ya xebatê bi biryara Lijneya 
Giştî ya TMMOBê hat avakirin. Armanca 
me ew e ku em raporan li bajarên ku şerê 
giran lê hatibû kirin amade bikin. Di dest-
pêkê de em li ser Sûrê sekinîne. Eger derfet 
hebin dê raporên herêmên din jî wê bi raya 
giştî re bên parve kirin.

Xebatên we dê berhevkirina xebatên 
berê bin an? 

Helbet dê xebatên ku di van salên dawîn 
de hatine kirin jî bikevin nav xebatên me. 
Ji roja ewil ve xebatên me jî li van bajaran 
hene. Rapora ku em amade dikin dê bi giştî 
be. Rapora TMMOBê dê di heman demê de 
binpêkirina jiyanê, zordariya mafê milk-
standinê, rewşa koçberiyê, rewşa şûnwarên 
dîrokî û çandî dê di nav xwe de bihewîne.

Guherîna demografiya van bajaran li 
herêmê di çi astê de ye?  Di pêşerojê de 
ev dem wê weke koçberiyekê bê dîtin? 
Bi veguhestinê re dê koçberî zêde bibe?

Veguherîna demografîk di asta metirsiyê 
de ye, ji ber ku bajar vala bûne. Mînak ji 
sedî 60ê Şirnexê hat wêrankirin. Herwiha 
ji sedî 47ê Nisêbînê. Koçberiyeke cidî li ber 
çavan e. Lê ev koçberî weke salên 90î ne 
ber bi bajarên Tirkiyeyê ve rû da. Gel ji bo 
bikaribe vegere, koçî bajarên nêzîk dike. 
Mînak gelê Nisêbînê bi giştî koçî navçe 
û navenda Mêrdînê kir. Gelê Sûrê jî berê 
xwe da Rezanê (Bağlar). Ev yek jî daxwaza 
vegera bajarê xwe nîşanî me dide.

Weke ku li Sûrê tê kirin, wekhevkirina 
her bajarekî dê xwezaya bajaran xera 
neke?

Xebatên ku ji aliyê Wezareta Derûber û 
Bajaran/TOKIyê ve birêve diçin bi lez û bez 
tên kirin. Helbet dê ev helwest bi xwe re hin 
arîşe û pirsgirêkan jî bîne. Xwezaya bajaran 
tê guhertin. Divê her bajar cûda bê nirxan-
din. Mînak kolanên Sûrê ku berê bi kevir 
bûn li gor plana nû wê asfalt bin. Em di 
meha Tebaxê de ne û pileya germê 45 e. Ew 
sûkên ku dema meriv lê dimeşe kêf didin 
meriv, piştî asfaltê wê bê tam bimînin. 

Girîngiya parastina şûnwarên dîrokî 
çi ye? Gelo talankirina van şûnwarên ku 
tu aliyê siyasî temsîl nakin tenê ‘Rant’ 
e? 

Bi rastî jî yekser bi aliyekî siyasî re ele-
qeya wan tune be jî, parastina bi xwezaya 
xwe ya şexsî ji bo îktîdaran problemên 
polîtîk in û tehdîd in. Ji ber ku şûnwarên 
dîrokî tu carî bi temamî nakevin bin des-
thilata dewletan. Di vê çarçoveyê de ev cih 
û warên dîrokî him ji bo sermayedaran him 
jî li hember îktîdaran sekna polîtîk dibe 
sedem ku ji aliyê îktîdarê ve ev bajar weke 
her wextî cihên ‘Divê werin paqijkirin’ tên 
hesibandin.
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Cîgirê Serokê Giştî yê PAKê Kasım Ergün:

Serxwebûn destpêka azadiya beşên din ên Kurdistanê ye

HİLAL YAĞIZ

JÎN MAZÎ

Cîgirê Serokê PAKê Kasım Ergün di dawiya axaftina xwe de radigihîne ku ew ê ji bo piştgiriya referandûma serxwebûna Kur-
distanê çalakîyên cûrbecûr lidar bixin û axaftina xwe wiha dewam dike: “Em weke PAKê bi daxuyanî, peywendî û xebatên xwe li 
Bakurê Kurdistanê, li Tirkiyeyê û li Ewropayê em piştgiriya referandûmê dikin. Herwiha li gel partiyên Kurdistanî û siyasetmedar 
û rewşenbîrên Bakur, me “Însiyatîfa Piştgiriya Referandûma Serxwebûnê” damezirandiye.  Niha însiyatîfê bernameyeke xebatê 
daye ber xwe. Ji bo ku em helwesteke yekgirtî ya piraniya Kurdistaniyên bakur di derbarê piştgiriya “Erê”yê de pêk bînin, hinek 
xebatên me hene. Ji bo hevdîtina bi Serokkomarê Tirkiyeyê, partiyên siyasî û dezgehên sivîl  ên Tirkiyeyê re hewlên me hene. 
Em ê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê konferans û civînên girseyî li dar bixin. Ji bo hevdîtina Sefaretên Emerîka û Yekitiya  Ewro-
payê yên li Tirkiyeyê jî hinek hewlên me hene. Ji bo li Başûrê Kurdistanê jî em hevdîtinan bikin xebatên me hene. Em dixwazin 
zêdetir li Tirkiyê û Ewropayê bibin piştgir û alîkarê referandûmê. Em dixwazin barê xwîşk û birayên xwe yê Başûr siviktir bikin. 
Tiştekî ku ji wan re ne baş be em ê nekin.”

“Emê konferans û civînên girseyî li dar bixin”

“Referandûm, li Tirkiyê, Îranê û 
Suriyê jî dê guhertinên mezin bi 
xwe re bîne. Dewleta serbixwe 
ya Kurdistanê dê bibe nimûneya 
pêkvejiyana aştiyane ya hemû 
netewe, etnîsîte, ol û mezheban.”

Li her deverên Tirkiyeyê 
projeyên veguhestinê di nav 
xwe de çend amûrên zehmet 
dihewînin. Polîs, gaza rondikrêj, 
desteserkirin, makîneyên giran 
ên kar û hwd… Ev proseya li vir jî 
dişibe vê.

“Koçberiya ji bajarên Kurdan ne 
weke ya salên 90î ye”

TMMOB wê rapora tesîra şerê li bajarên Kurdan amade bike:

Hêz û leza guherînan li gor ên li hember guherînan derdikevin diyar dibe. Eger gel vê guherînê 
nexwaze û li berxwe bide prose dirêj dibe. Li her deverên Tirkiyeyê projeyên veguhestinê di nav 
xwe de çend amûrên zehmet dihewînin. Polîs, gaza rondikrêj, desteserkirin, makîneyên giran ên 
kar û hwd… Ev proseya li vir jî dişibe vê. Cudahî bi wan kesên li ber xwe didin û amûrên di destên 
wan de derdikeve holê. Yanê dema ew kesên naxwazin ji mala xwe, ji kolana xwe, sûka xwe der-
kevin eger di destê wan de kevir û molotof hebe li hember wan gaz û polîs, eger çek û cebilxane 
hebe li hember wan jî tank û top dikeve dewrê. Bêgûman bijarteya duyem zûtir û zaftir wêran 
dike. Eger vî şerî rû neda gelo dê ev wêrankirin dê derketa holê? Bersiva vê zehmet e. Lê belê 
diyar bû ku îktîdar dixwaze vê qadê bixe destê xwe. Ev biryar bi amûrên cuda be jî diyar bû.

Wêrankirina şer û pişt re jî destpêkirina veguhestina bajêr  
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Şerê Psîkolojîk û Manîpulasyon
Ez dixwazim di vî beşê dawî de medya 

û referandûmê li ser aliyên teorîk yên şerê 
psîkolojîk û manîpulasyonê di medyayê de 
bisekinim.

Şerê psîkolojîk di medyayê de bi vî awayî tê 
tarîf kirin: Hemû karê kontrolkirina helwest, 
tefkîr, tevger, fikir, his û şuûr  ji bo îdarekirin 
û bêhêvîkirina milet an grûbekê bi awayekî 
sergirtî bêyî mirov his bike têkirin re tê gotin.

Li vir tiştê girîng ew e ku ji bo bêtaqetkirin, 
bêhêvîkirin û negihandina armanca milet an 
grûbekê bêyî ku his bikin sergirtî di bin qilif û 
navên cuda de şerê psîkolojîk tê meşandin.

Sebebê girîng sergirtîbûna şerê psîkolojîk 
ew e ku, şerê psîkolojîk xîtabî bin hiş (subcon-
scious, Bilinçaltı, подсознание)  dike.

Teknîkên şerê psîkolojîk ji bo ku armanca 
wê binhişî ye, ew berê xwe nade ser hişmendi-
yê. Ji ber ew mesajan rê dike binhişê mirovan 
û mirov wan mesaja werdigre û ew mesaj bi 
salan tesîrê li tefkîr, helwest, tevger, his û şuûra 
wan dike, paşê ew mirov pir rehet manîpule 
dibin û wan weke dixwazin îdare dikin û 
birêve dibin. Bi vê ew kesên teknîka şerê 
psîkolojîk bi kar tînin dighêjin armancên xwe. 
Mesajên di bin hiş de bi cih dibin pir zehmet e 
mirov jê xelas bibin.

Şerê psîkolojîk di esas de bi rêya Massmedya 
(TV, radyo, rojname, înternet,  medya sosyal, 
sînema û pirtûk) tê bikaranîn. Li cîhanê gelek 
mînakên ku îstixbaratên gelek welatan bi 
dizî, di bin navên cuda de qanalên tv, radyo, 
weşanxane, şîrketên sînema ava dikin hene. 
Her weha gelek rojnamevan û nivîskarên ku 
ji îstixbaratan re kar dikin hene. Cîhan bi 

mînakên weha dagirtiye.
Gelek caran dezgehên siyasî û civakî an 

dezgehên medyayê bi dizî ji aliyê dijmin, li ser 
navê te tên avakirin û vekirî weke dezgehên 
te ne tevdigerin, ji bo bi rehetî şerê sergirtî ê 
psîkolojîk bi te re bike. Ji ber yek ji xususiyeta 
şerê psîkolojîk ew e ku dezgeh li ser navê te 
bin ku tu pê bawer be û ji bo bi hêsanî bikeve 
bin bandora wan.

Gelek mînakan em dikarin ji cîhan û 
Kurdistanê bidin lê ezê du minakan tenê 
bidim, yek jê televîzyona El Cizîre ye ku gelek 
ji medya kurdî wê wek mînak ji xwe re digrin. 
Ev televîzyon xwedêgiravî wek televîzyoneke 
welatên erebî ku berjewendiyên wan diparêze 
weşanê dike, lê di rastiya xwe de yekî hinekî 
ji şerê psîkolojîk di medyayê de fam bike 
dizanê televîzyona El Cizîre şerê psîkolojîk bi 
ereban re dike. Ew di bin hişmendiya ereban 
de ”Dijberiya Emerîka û Îsraîlê sist dike, her 
weha di bin hişmendiya ereban de, mutleq-
tiya serkeftina DYA û Îsraîlê xurt dike,” ji bo 

filîstînî an ereb dev ji tekoşînê berdin, bêhêvî 
û bêtaqet bikin. Her çiqas di bernameyên xwe 
de zilma Îsraîl û mexduriyeta filîstîniyan dide 
diyar kirin jî lê ev rastiyê naguhere.

Mînaka duduyan ku îro em lê binerin li 
her çar perçê Kurdistanê, bi taybetî li Bakur 
hêzên siyasî, civakî û dezgehên medyayê hene 
ku hinek bi zanetî hinek jî beyî ku his bikin 
dijberiya desthilatdariya kurda li ser axa xwe 
bike dikin. Li Bakur Kemalîzm û tirk îslam 
sentezî hewqasî vekirî dijberiya kurda dike, 
hewqas qetlîam aniye serê wan hîn jî li pê 
kemalîstan û tirk îslam sentezî diçin û hinek ji 
medya kurdî û ”xwenda” jî bêdengiyê li hem-
ber kemalîstan tercîh kirin/dikin, bêdengiya 
medya kurdî û ”xwendayê” kurd li hember 
kemalîstan û tirk îslam sentezî heta gelek 
caran piştgiriya kemalîstan û tirk îslam sentezî 
bûye sebebê ku hewqas kemalîzm û tirk îslam 
sentezî li bakur xurt bibe. Em dikarin bêjin 
ev jî encamê sergirtî an li ser navê kurda di 
rêya dezgehên medyayê de şerê psîkolojîk li 

hember kurda kirine.
Her weha li Başûr û Rojava jî ku bi gelek 

kurda re qewmiyeta erebî û Baasîzm xurt e 
û  li rojhilatê Kurdistanê ji qewmiyeta farisan 
ku bandora wê hewqas li ser  kurda heye ku 
li hember desthilatdariya kurda li ser axa xwe 
derdikevin, ev tev encamê şerê psîkolojîk in ku 
bi dizî an li ser navê kurda ku bi salan hatiye 
kirin e.

Heger miletek an grubek ji şerê psîkolojîk 
nehatibe parastin ew milet an grub pir bi re-
hetî di bin bandora şerê psîkolojîk de dimîne û 
heta derecakê gazin ji xelkê nayê kirin, gazina 
mezin ji desthilatdaran û medyaya kurdî tê 
kirin ku ew nikare tedbîran li hember şerê 
psîkolojîk bigre. Tiştê herî talûke ew e ku 
dema medya welatekî bi xwe jî di bin tesîra 
şerê psîkolojîk ê dijmin û xêrnexwazê welat 
an gruba dijberiya wî dike dimîne. Paradoksa 
herî mezin ew e. Heger li welatekî medya, mi-
letê xwe manupule û desîforme bike, hewceyî 
dijminekî din nîne.

EKREM ÖNEN

Referandûm û 
Medya IV
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Çûna Canpolatan 
ber bi 

dewletbûnê ve

“Ferman e, ferman e, fermana mîrên kurdan e!”
Kuştina Mîr Husên Canpolat, her çendîn Alî 

Begê biraziyê wî, wek miteselim û wekîl li ciyê wî 
bû jî, valahiyeka desthilatdariya siyasî xist eyaleta 
Helebê. 

Wê demê yên wek Naîma û lêkolerên niha li ser 
dewra piştî Husên Paşa radiwestin. Bi taybetî Prof. 
Dr. William J. Griswolld di teza xwe ya doktorayê a 
bi navê The Great Anatolian Rebellion de, li ser vê 
serîhildanê û encama wê ya trajîk rawestiyaye.

Piştî mirina Husên Canpolat, paytextê desthilat 
dewrî warisên wî nekir. Ji bo begêbegantiya Helebê 
yekî bi navê Husên Paşa qaymeqam (cîgir) hat 
tayînkirin, Alî Beg bêmeqam ma. Ferhad Paşayê ku 
ketibû şuna Cağala Sinan Paşa hêvî dikir ku Husên 
Paşa li ser riya xwe ya Helebê waliyê Adanayê Ce-
mşîd jî ku serî hildabû îdam bike. Lê Cemşîd zûtir 
tevgeriya û bi êrîşekê Husên Paşa di rê de kuşt. Ev 
ji bo Alî Canpolat jî bû derfeteka mezin.  Alî Beg 
de facto li ser desthilatê ma, paytextê jî ji ber krîz û 
hevrikiyên nav xwe rewş qebûl kir.

Sultan Ahmedê I. hê di dereceya zaroktiyê de 
gênc û li serayê bi cariyan re di nav kêf û henekan 
de bû. Wezîr û paşayên baskên cuda li ser riya hev 
dafik datanîn û li dor hev dibizivîn ji bo bidestx-
istina desthilatê û tasfiyekirina hev.

Li deverê jî hevrikî hebûn. Osmaniyan Seyfoğlu 
Yusufê tirkmanê hakimê Trablusşamê, li hemberî 
Canpolatan pîj dikir. Li Anadoluyê serîhildanên 
Celaliyan hebûn. Li Şamê paşayê osmanî Seyyid 
Mihemed Paşa, li Libnanê Faxreddîn benî Maanê 
durzî bû.

Alî Beg xwest tola apê xwe hilîne, lê Cağala-
zade zû mir. Ew xwedî li mîrasê apê xwe derket, 
endamên xanedaniyê û kurda ev maqûl û şer’î dît, 
li dor wî civiyan.

Ew yekî camêr, mêrxas û karîzmatîk bû. Vê hişt 
ku ew bi taybetî ji nav eşîr û mîrên tirkman û ereb 
ên dora xwe hevkar û pêgirtiyên nuh bibîne.

Ew pêgirê sadiq ê Sultan bû, lê şerê wî bi aqil-
mendên keysperest û zordar ên dora wî re bû. Di 
şeş mehên ewilî de wî li gel rêveberiya Kilîsê û 
Helebê, siya desthilata xwe gihand derûdorê jî.

Paytextê, bi hêvîya ku bêyî çûna orduya osmanî 
ew biserkeve, desthilata mala Canpolatan ji ser 
eyaleta Helebê rake Seyfoğlu derxist hemberî 
wî. Lê Canpolat zûtir tevgeriya, êrîş bir ser wî, 
Seyfoğlu têkçû, ji meydana şer reviya Trablusşamê. 
Hevkar û hevpeymanên wî derbasî alî Alî Beg 
bûn. Alî Beg hevkarî Faxreddîn benî Maan (emîrê 
durziyan) re best da Seyfoğlu ji navê rakin. Pis-
mamê Alî Beg Derwêşê kurê Hebîb Beg çû ser Tra-
blusşamê, bajar hat zeftkirin. Bi vê re mîrên kurd, 
ereb û tirkman bi Alî Beg ve hatin bestin. Paytextê 
bi şertê ku bacên xwe bide efuya Canpolat derxist.

Seyfoğlu bi dizî hat Şamê da şerê Canpolatan 
bike. Alî Beg û Faxreddîn dor li Şamê girt, sê rojan 
bajar talan kir. Seyfoğlu 100 hezar akçe rişwet 
da qadiyê Şamê û bi dizî reviya. Qadî 25 hezar 
akçeyên din jî xist serê û ew dan Alî Beg da ji bajêr 
vekişe. Wî dorpêça ser bajêr rakir, bazar vekirin, 
serbestî da bazirganên deverê û yên ewropî.

Ew li pey Seyfoğlu çûn ku pena biribû Hisni’l 
Ekradê, wan dor lê girt, Seyfoğlu bi şertên 
lihevhatinê xwe da dest. Ew li hev hatin, wan 
jin dan hev û xizmayetî durust kirin. Alî Beg, 
Emîr Faxreddîn û Seyfoğlu bûn hevkarên hev û 
hakimên hemî Sûriyeyê. Xurttirînê wan, bêguman 
Alî Canpolat bû.

Osmanî mecbûr man di îlona 1606an de begêbe-
gantiya Alî Beg a Helebê resmî qebûl bikin. Ew bû 
paşa. Paytext hem di şerên Ewropayê de têk diçû 
hem di nav xwe de jî di hevrikiyên mezin de bû. Li 
gor paytextê xeterên ji yên li Helebê mestir hebûn, 
diviya ew bi awayekî demkî be jî bihata aşkirin.

Hêdî hêdî Alî Paşa desthila xwe li ser begêbega-
tiya Helebê geştir kir, damû dezgeyên bi wî awayî, 
dîwan, xezîne, ordu, budçe, bac û xerac wergirtin, 
têkiliyên bi bazirgan û diplomatên ewropî re, bi 
yên xeyrê mislim ên deverê re, bazirganiya hevrîşm 
a di ser Îranê re, mihaweleyên pêwendîdanîna bi 
Şah re ji bo hevkariyên rojên pêş dikir.

Lêkoler di wê baweriyê de ne ku ew hat wê 
qonaxê ku rengekî ji rengên dewleteka serbixwe 
ji desthilata wî xwe da der. Eger armanceka wî ya 
dewleta serbixwe tunebe jî muhtemelen wî çavê 
xwe berdabû statuyeka wek yên hukumetên serbix-
we yên Kurdistanê ên nav dewleta osmanî.

Devletbûna Başûr wê Kurdan hişyar bike
Kurdên Edenê: 

SUDET KARAGÖZ 
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Dijwar IbrahimKarîkator

Li Kurdistan û cîhanê piştgiriya ji 
bo referandûma serxwebûna Herêma 
Kurdistanê her ku diçe zêde dibe. Bi 
armanca piştgiriya referandûma serx-
webûna Herêma Kurdistanê ku wê di 25ê 
Îlona 2017an de pêk were li Batmanê roja 
Sêşemê (08.08.2017) Înîsiyatîfa Piştgiriya 
Referandûma Serxwebûnê hat lidarxistin 
û înîsiyatîfê ji bo piştgiriya referandû-
ma serxwebûnê dest bi serdanên xwe 
kir. Înîsiyatîfê bi giştî ragihand ku ew 
di bin banê Înîsiyatîfa Referandûma 
Serxwebûnê ku li Diyarbekirê hatibû 
avakirin de xebata xwe dê bimeşîne û 
armanca wan ew e ku; piştgiriya Kurdên 
Bakur ji bo referandûma serxwebû-
na Herêma Kurdistanê bi raya giştî 
re parve bikin û li cîhanê rabigihînin 
ku referandûma serxwebûna Herêma 
Kurdistanê mafekî xwezayî û rewa ye. 
Em weke Heftenameya Basê bi endamên 
Înîsiyatîfê re li ser avakirin, xebat û 
armanca Înîsiyatîfê axivîn.

“Li Batmanê piştgiriyeke zelal bo 
referandûmê heye”

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu dibê-
je, armanca avakirina înîsiyatîfê him 
avakirina rojevekê li Tirkiyeyê ye û him 

jî ji bo ku helwesta dewleta Tirkiyeyê ber 
bi erênî ve bê guhertin dê xabatan bikin 
û wiha diaxive: “Em ê ji bo avakirina 
rojevekê li Tirkiye û bajarên Kurdan 
bê avakirin xebatan bikin. Elbet wê 
referandûm ne li vir pêk were lê em ji bo 
nêrîna dewleta Tirkiyeyê biguherînin xe-
batan dikin. Em ne li ser navê partiyekê 
an jî tevgerekê tevdigerin. Ev înîsiyatîf 
e û bi giştî ji kesên xwebexş pêk tê.” Dr. 
Ömer Faruk Gergerlioğlu di derbarê 
xebatên înîsiyatîfê de wiha diaxive: “ 
Însîyatîf dê serdana sazî û partiyan bike. 
Yekem xebata xwe jî kir û çû serdana 
Baroya Batmanê. Em ê panelekê jî lidar 
bixin. Bi rastî jî dema em diçin cem 
gel û saziyan em dibînin ku helwest-
eke erênî heye li hember referandûm 
û serxwebûna Herêma Kurdistanê. Bi 
rastî jî tevecûheke xweş heye di nava 
gel de. Xwezî lêpirsîneke fermî bihata 
kirin lê mixabin ew tune ye. Ez dikarim 
vê bibêjim ku nêrîneke xweş li hember 
referandûma serxwebûnê heye.”

 “Armanca înîsiyatîfê diyarkirina 
nêrîna Kurdên Bakur e”

Kurdolog Evîndar Tekîn di derheqê 
xebat û armanca înîsiyatîfê de wiha 
diaxive: “Înîsiyatîf di 8ê Tebaxê de weke 
şaxa Înîsiyatîfa Piştgiriya Referandû-
ma Serxwebûnê ya ku li Diyarbekirê 

hatibû lidarxistin xwe ragihand raya 
giştî. Armanca Înîsiyatîfê piştgirîdayîna 
referandûma serxwebûna Kurdistanê 
ye. Her wiha Înîsiyatîf dê hewl bide ku 
bi raya giştî re ragihîne ku serxwebûna 
Başûrê Kurdistanê mafekî xwezayî û 
rewa ye û wê li Rojhilata Navîn rêya 
aramî û aştiyê veke. Em di wê baweriyê 
de ne ku dilê hemû Kurdên Bakurî bi 
birayên xwe yên Başûrî re ye û piştgiriyê 
didin serxwebûna Herêma Kurdistanê. 
Yek ji armancên me ev e ku vê piştgiriyê 
diyar bikin. Înîsiyatîfê  bi van armancan 
dest bi xebatên xwe kir û serdana xwe 
ya pêşî li Baroya Batmanê kir û derket 
holê ku Baroya Batmanê wek parêzer 
û mafnasan serxwebûna gelê Kurd wek 
mafekî rewa dibîne û piştgiriyê dide 
referandûmê. Her wiha şaxa Înîsiyatîfê 
dê biçe serdana hin partiyên siyasî ên 
weke HDP, DBP, HUDAPAR, AKP  û her 
wiha hin sazî û dezgehên sivîl û giregir û 
rûsipiyên tên nasîn û piştgiriyê bixwaze 
û bi raya giştî re parve bike. Înîsiyatîf, di 
wê baweriyê de ye ku kurdên Bakur baş 
dizanin çarenûsên me û Başûriyan bi 
hev ve girêdayî ne û bi dil û can piştgi-
riyê didin birayên xwe. Em jî dixwazin 
vê piştgiriya heyî derxin holê û raxin ber 
çavan û cîhanê pê bihesînin.”

“Înîsiyatîf dê çalakiyan lidarbixe”

Serokê Şaxa Batmanê yê Partiya Azadi-
ya Kurdistanê (PAK) û endamê Înîsi-
yatîfê Aziz Özdemir, armanc û xebatên 
înîsiyatîfê wiha dinirxîne: “Armanca 
Înîsîyatifê bangeke bi taybetî  piştgiriya 
Bakur ji bo referanduma serxwebunê 
ya Herêma Kurdistanê ye. Armanc ew e 
ku ev mafê rewa li Tirkiyeyê û tevahiya 
cîhanê bi erênî deng bide. Armanc ew 
e ku Batman ji bo piştgiriyê helwesta 
xwe bi asteke bilind diyar bike û hestên 
neteweyî xurttir bike. Armanc ew e ku 
piştgiriya Kurdên Bakur li referandûma 
serxwebûna  Herêma Kurdistanê bi raya 
giştî re parve bikin û li cîhanê ragihînin 
ku referandûma serxwebûna Kurdis-
tanê mafekî xwezayî û rewa ye. Xebatên 
Înîsiyatîfê ji bo ku şaxek ji “Înîsiyatîfa 
Pişgiriya Referanduma Serxwebûnê” ye 
xebatên me dê nezî hev bin. Înîsiyatîfa 
Batmanê   bi armanca daxwazkirina 
piştgiriya rapirsîna serxwebûna Kurdis-
tanê wê digel hin partiyên siyasî (HDP, 
DBP, AKP, HUDAPAR) sazî û dezgehên 
sivîl, rêxistinên Girseyî ên Demokratîk, 
sendîqa, saziyên çapemeniyê û rewşen-
bîran hevdîtin û serdanan pêk bîne. 
Zîyaret û hevdîtînên pêk werin dê bi rêya 
çapemenîyê bên agahdarkirin.”Banga 
Înîsîyatîfê” dê li her cî bê belavkirin. 
20.08.2017an de konferansek dê li Bat-
manê bê lidarxistin.

Roj bi roj piştgiriya bo referandûma 
serxwebûna Herêma Kurdistanê ya ku 
dê di 25ê îlonê  de pêk were, zêde dibe. 
Kurd, ne tenê li Diyarbekirê, li bajarên 
wekî Edene û Mêrsînê jî piştgiriya xwe 
bo referandûmê nîşan didin. Kurdên 
Edenê dibêjin: “Ger ji referandûmê ‘’Erê’’ 
derkeve dê bandorê li her Kurdekî ku li 
dinyayê dijî bike û dê bi referandûmê re 
ji xewa giran hişyar bibin. ‘’

Yek ji Kurdên Edenê Ganime Güler ji 
Heftenameya Basê axivî û got, “Serx-
webûn û pêşeroja Kurdan berî her tiştî 
tê. Tevlîbûna referandûmê bi awayekî 
fîîlî bibe an nebe jî divê her Kurd erka 
xwe ya di pêvajoya dewletbûnê de bîne 
cîh. Bi polîtîkayên leşkerî, aborî, civakî, 
siyasî divê çareserî bê dîtin ku ji bo dew-
leta Kurdistanê weke sembolîk nemîne. 
Him li herêmê him jî li qada navnetew-
eyî dewleteke Kurdan bê ava kirin dê 
weke muxatabekî bê dîtin û dê dewleta 
Kurdan bibe hêviya hemû Kurdan.’’

Kejê Bêmal jî dibêje, “Kurd trajediya 
herî mezin ji ber bêstatubûnê dijîn. Her 
Kurdek bêyî ku zayenda xwe cîh û warê 
xwe li ber çavan bigire bi divê kelecaneke 
mezin pêşwaziya referandûma serx-
webûnê bike. Her wiha partiyên Kurdan 
bêyî ku fikrên xwe yên siyasî derxin pêş 
divê ji bo serxwebûnê çi ji destê wan bê, 
bikin. Heger perçeyek serbixwe bibe dê 
ji bo perçeyê din jî bibe hêviyek. Divê 
biryara referandûmê re kelecana hemû 
Kurdan zêde bibe û ji her aliyê ve  jî li 
pişt vê biryara bisekine. Statû, ji bo Kurd 
û Kurdistanê weke şîrê diya wan helal 
e. Ji ber wê divê hemû kes bi kelecanî 
piştgiriya vê biryarê bikin.’’

“Kurd dê ji xew şiyar bibin’’
Şerif Aslan jî derbarê referandûmê de 

fikrên xwe wiha tîne ziman, “Serxwebû-
na Herêma Kurdistanê dê bibe sedem 
ku Kurd berê xwe bi dinyayê vekin. Ev 

gav dê weke çirûskekê dest pê bike û ji 
bo referandûmê her çi gav bê avêtin, 
divê Kurd piştgiriya wê bikin. Heger 
encama referandûmê erênî be ez di wê 
baweriyê de me ku dê Kurd ji xew şiyar 
bibin. Lê heger ku encameke neyênî ji 
referandûmê derkeve ez di wê baweriyê 
de me ku ew fikra Kurdî dê roj bi roj 
wenda bibe. ‘’

“Aramî dê were Rojhilata Navîn’’
Hatip Aslan balê dikşîne ser vê mijarê 

û dibêje, ‘Heta Kurd li ser axa xwe û 
sînorê xwe yê netewî nebe xwediyê des-
thilatdariyeke siyasî dê li Rojhilata Navîn 
şer her berdewam bike. Referandûma 
Serxwebûnê mafê Kurdan ê netewî ye. 
Dê Kurd mafê xwe yê bi neteweyên 
dinyayê bi awayekî wekhevî bijî û bi 
dest bixe. Ez di wê baweriyê de me ku ev 
referandûm dê vîna Kurdan diyar bike 
û bi awayekî demokratîk pêk were. Ji 
ber wê ez piştgiriya xwe heta dawî nîşan 
didim. Biryareke di cîh de ye. Bi avabûna 
dewleta Kurdistanê, ev dewlet dê li din-
yayê bibe model û dê aramî aştiyê bîne 
Rohjhilata Navîn. ‘’

“Bila dewleteke me jî hebe’’ 
Şehmus Özgün jî referandûma 

serxwebûnê wiha dinirxîne, “Divê em bi 
çavekî neteweyî li mijara referandûmê 
binêrin, yên dora me bila ji mere bibêjin 
faşîst û nijadperest. Heta niha her tim 
kesên li dora me xwestin ku em li gor 
wan bijîn ji ber wê em tu carî nebûn yek. 
Di vê wextê de em yek ji wan neteweyên 
ku nifûsa me gelekî zêde ne lê dewleta 
me tuneye. Bila dewleteke me jî hebe, 
kengî hemû welatan dev ji dewletbûnê 
berda wê demê em ê jî dev jê berdin.‘’

“Kes nikare dest deyne ser vîna 
Kurdan’’

Ramazan Şemdinoğlu jî dibêje, “Mafê 
her neteweyekî heye ku biryara çarenûsa 
xwe bi serê xwe bide. Tu heqê kesekî 
tune ku midaxaleyî vê biryarê bike. Tişta 
ku dikarin bikin divê rêzê li biryara wan 
bigirin. Kes nikare dest deyne ser vîna 
Kurdan. Kurd dixwazin biryara qedera 
xwe bi xwe bidin. Divê her kes rêzê li vê 
biryarê bigire. Ez bi hêvî me ku ew hesta 
serxwebûnê ya ku di hundirê her kesî de 
ye, dê derkeve holê.’’

“Herêma Kurdistanê, Ewropaya 
Rojhilata Navîn e’’

Yek ji Kurdê ku koçî Mêrsînê bûye 
Ali Kalender referandûma serxwebûnê 

wiha şîrove dike, “Divê her kes bi per-
spektîfeke neteweyî li pêvajoyê binêre. 
Dewleteke serbixwe mafê Kurdan e. Ez 
di wê baweriyê de me ku bi encamdana 
referandûmê dê ber bi serxwebûnê ve 
biçe.’’

Ferhat Erdoğanê ku li Mêrsînê dijî 
fikrên xwe yên di derbarê serxwebûnê 
de wiha tîne ziman: “Tu millet heta dawî 
nikare di bin serweriya milletekî din de 
bimîne. Ji ber wê divê ev referandûm pêk 
were. Çi encam ji referandûmê derkeve 
divê bê qebûl kirin ji ber ku ev biryara 
gel e. Çawa ku li Tirkiyeyê referandûm 
pêk tê û hemû kes vê biryarê qebûl dike 
divê ev yek ji bo Herêma Kurdistanê jî 
wiha be. Ji bo Kurd komkujî, qetlîam û 
asîmîlasyonên ku sedsalan jiyane careke 
din nejîn, divê ber bi serxwebûnê ve 
biçin. Wexta ku ji encama referandûmê 
‘’Erê’’ derkeve dê li herêmê îstiqrar pêk 
were û dê hesta xwebaweriyê di nav gel 
de peyda bibe. Li gor fikra min Herêma 
Kurdistanê dê bibe Ewropaya Rojhilata 
Navîn û dê bibe keleha demokrasiyê.”

DARA BANDÎNÎ

“Ev ezmûn ji bo her Kurdekî ezmûneke girîng e. Ji bo her Kurdekî 
daxwaza welatekî serbixwe weke şîrê dayîka wî ye. Ji aliyê meşrûiyetê 
ve ez vê yekê dibêjim. Kurdê ku piştgiriya serxwebûnê neke wê ji siûdê 
kêm bimîne. Ji bo welatên der û dora Kurdistanê jî ezmûnek e.”

Li Batmanê Însiyatîfa Piştgiriya 
Referandûmê hat damezirandin

Berdevkê Înîsiyatîfa Referandûma Serxwebûnê ya Batmanê, Îlahiyatnas û Ma-
mosteyê Kurdî Aydin Üneşi jî di derheqê armanc û xebata înîsiyatîfê de wiha axivî: 
“Armanca înîsiyatîfê tişta ku înîsiyatîfa navendî bi şertên dîplomatîk û guhertina 
nêrînan tevdigere, em jî heman tiştî di şert û mercên herêmî de dixwazin pêk bînin. 
Yanî armanc ew e ku nêrîn bên guherandin. Em dixwazin di vî karê pîroz de xebata 
me jî hebe û nêrîna gelê Kurd li Batmanê yê ji bo serxwebûnê biguherînin û piştgiriya 
referandûma serxwebûnê bikin.” Üneşi di berdewamiya axaftina xwe de; “Înîsiyatîfê 
li Batmanê nexşerêyek daniye pêşiya xwe ku dê serdana partî, saziyên sivîl, komele û 
kesayetên girîng bike. Taybetmendiya vê înîsiyatîfê jî ew e ku her kesekî ku dixwaze 
tevlî van xebatan bibe dikare were nav înîsiyatîfê û xebatan bike.” Aydin Üneşi axaftina 
xwe wiha bidawî tîne: “Ev ezmûn ji bo her Kurdekî ezmûneke girîng e. Ji bo her Kurdekî 
daxwaza welatekî serbixwe weke şîrê dayîka wî ye. Ji aliyê meşrûiyetê ve ez vê yekê 
dibêjim. Kurdê ku piştgiriya serxwebûnê neke wê ji siûdê kêm bimîne. Ji bo welatên der 
û dora Kurdistanê jî ezmûnek e.”

“Ji bo her Kurdekî daxwaza serxwebûnê weke şîrê 
dayîka wî rewa ye”
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Piştî şerê Sûriyê bi mîlyonan 
kes koçî dever û welatên cuda 
kirin. Niha di rojevê de vegera 
penaberên Sûriyê tê axaftin. 
Akademîsyen Murat Erdoğan 
dibêje, “Hejmareke zêde ya 
penaberan venegariyane cî û 
warên xwe.”

Şerê navxweyî yê Sûriyeyê di sala 2011an 
de dest pê kiribû û şer ketiye sala xwe ya 
6an. Di heyama vî şerê wêranker de ku niha 
jî berdewam dike bi sedhezaran sivîlan canê 
xwe ji dest dan û bi milyonan kes jî neçar 
man ku cî û warên xwe biterikînin. Di vê 
rêwitiya mecbûrî ya bo welatên Ewropayê 
de jî bi hezaran sivîlan canê xwe ji dest dan. 
Li Sûriyê niha li aliyekî şer berdewam dike û 
li aliyê din tevî bajarên kavil û wêrankirî  jî 
jiyan berdewam dike û van heyamên dawiyê 
agahiyên li ser vegera koçberan jî zêde 
bûne. Serokê Navenda Lêkolînên Siyaset û 
Koçberiyê ya Zaningeha Hacettepeyê Doç. 
Dr. Murat Erdoğan li ser rewşa penaberan û 
vegera wan ji Heftenameya Basê re axivî.

“Daxwaza vegerê ya penaberan tiştekî 
asayî ye” 

Ev heyamek e mijara vegera penaberên 

Sûriyeyê di rojevê de ye. Li gorî hin çavkani-
yan, Neteweyên Yekbûyî derheqê rewşa 
penaberan de dibêje ku nêzî 500 hezar kes 
di sala 2017an de, him di nav Sûriyê de him 
jî yên derveyî Sûriyê vegeriyane malên xwe. 
Doç. Dr. Murat Erdoğan li ser vê mijarê 
wiha dibêje,“Bi rastî ez vê hejmarê gelek 
zêde dibînim, bi min ev hejmar, hejmarekî 
gelek zêde ye.”

Akademîsyen Erdoğan dibêje eger vegerek 
hebe jî ev wê bi daxwza penaberan pêk bê 
û axaftina xwe wiha didomîne: “Bi ya min 
ev veger bi daxwaza penaberan dibe. Di vê 
mijarê de Neweteyên Yekbûyî her rewşê 
dişopîne û ji ber vê ye ku ev çûyîn wisa 
bi hêsanî çênabe. Ji xwe dema ku mirov 
bibêjin em ê vegerin, biçin wê demê Netew-
eyên Yekbûyî, li ser mijara ‘Gelo penaber 
bi dildarî an bi zorî dixwazin vegerin? ’ 
lêkolîn dike û li rewşê mêze dike. Yanê wisa 
penaber bi hêsanî venegarin cî û warên xwe. 
Helbet, niha vegera penaberan bi daxwaza 
wan jî dibe. Ew tiştekî asayî ye, çimkî di 
nav serjimara penaberên Sûriyê de hin alî 
hene dibe ku cî, war û malên xwe êdî ewle 
dibînin, an jî hin endamên malbatên wan di 
kampan de mane û dixwazin wan bibînin. 
Her wisa dibe ku wan kesan hêviyên xwe 
ji Tirkiyeyê birîbin û dixwazin vegerin. Bi 
ya min daxwaza penaberan ku dibêjin emê 
vegerin, tiştekî asayî ye û divê wisa jî bê fam 
kirin.” 

“Li Sûriyeyê şer zû bi zû xilas nabe!”
Erdoğan di derbarê rewşa şerê Sûriyeyê 

de jî wiha diaxive, “ Helbet Sûriyê niha ne 

cihekî ewle ye! Li Sûriyê kî çi dike ne diyar 
e û her tişt tevlihev xuya dike. Kî li cem kê 
ye ne diyar e… Îro Tirkiyê û Rûsya hevkariyê 
dikîn lê kî dikare bibêje ku sibê wê ev têkilî 
çi bibe.  Îro Kurd û Amerîka hevkariyê 
dikin, dîsa kî dikare bibêje ku sibê Kurd 
û Rûsya hevkariyê dibe ku bikin û têkilî û 
danûstandinên din derkevin holê. Ji ber 
rewşeke wisa bi min mirov nikare bibêje ku 
li Sûriyeyê wê şer demildest zû xilas bibe. 
Ez wan agahiyan wek supekulasyon dibînim 
yanî mirov nikare niha tiştekî teqez bibêje. 

Bi ya min nûçeyên derheqê çûyina penaber-
an de, ne rast in. Her wisa mirov dixwazin 
nûçeyên wisa zêdetir derkevin pêş çimkî 
civak dixwaze, vegera penaberan  zêdetir 
bibîhîse ji loma bi qestî nûçeyên derheqê 
vegera penaberan de derdixin pêş û dixwaz-
in bibêjin’ lê meze bikin penaberên Sûriyeyê 
diçin, vedigerin malên xwe.’ Gava ku yên 
vedigerin dibînin jî dixwazin vêya zêdetir 
ber bi çav bikin. Me dît di cejnê de piraniya 
penaberan çûne welatê xwe lê dîsa vegeriyan 
Tirkiyeyê. Yanî tiştek nebû.”

“Xeyalên Kurdan wan bo vegerê 
motîve dike” 

Erdoğan li ser rewş û daxwaza vegera 

penaberên Kurd ên li Tirkiyeyê dijîn wiha 
diaxive, “Li Tirkiyeyê hin penaber dixwazin 
vegerin malên xwe û hejmara wan bi qasî 
70 hezaran e. Piraniya wan penaberan jî 
Kurd in. Ji xwe mirov dikare bibêje ku li 
Tirkiyeyê yên ku dixwazin vegerin malên 
xwe hema bibêje tevahiya wan Kurd in.  Di 
destê me de, dokumentên fermî tune ne, 
tu carî  dokument wisa jî li cem me tune 
ne. Lê belê kesên ku li qadê ne agahiyan ji 
penaberan digirin an jî bi awayên din haya 
me ji agahiyên wisa çêdibe.  Bo vegerê sede-
ma motîvasyona Kurdan heye ku biçin cî û 
warên xwe. Çimkî xeyalên wan, birdoziyên 
wan û îdealên wan hene. Ew tişt Kurdan bo 
çûyînê motîve dike.“ 

Ên zilm û eşkence li Fadimê kiribûn, jiyan 
lê hermandibûn hemû Beg bûn. Dozger Beg, 
Fermandar Beg, Doktor Beg û Fadimê ji Began 
nefret dikir.

Eger meriv li xerîbiyê be û çavê meriv ji 
şuxil netirse, çi şuxil be meriv dike. Piştî karê 
firaqşûştinê û yê li gel Navendeke Ciwanan, di 
dawiya salên 1990î de min li saziyeke şêwir-
mendiyê karê Şêwirmendiya Civakî dît. 

Saziya ez lê dixebitîm Komeleyeke Tirk û 
Almanan bû, beriya ez dest bi kar bikim jî di-
zanibûn ez Kurd im û Kurdbûna min bo min 
girîng e. Divê ez bibêjim ku serokê komelê yê 
alman kêfa xwe jî anî.

Em heft kes bûn çara karên mihasebê, plan-
sazî û koordînasyonê, sêyan jî karên şêwir-
mendiyê dikirin. Ji hevalên karê şêwirmendiyê 
dikirin du jî jin bûn.

Piraniya kesên ji bo şêwirmendiyê dihatin 
Tirk û Kurd bûn û nîsbeteke pir zêde jî jin 
bûn. Mêr an li kar bûn, an jî karên wilo, para 
jinan bû. Ku em serê sibê diçûn şuxil, devê 
derî ji ber deriyê doktorekî qelebalixtir bû. 
Piştî çend mehan êdî her kesê bo şêwrê dihat 
dizanibû wê here ba kê. Ji roja min dest pê kir, 
ez bi kesên min ji Tirkiya wan fêm dikir ku 
Kurd in, re got ku ez bi Kurdî/Kurmancî za-
nim ku bixwazin em karin bi Kurdî biaxivin. 
Mixabin hijmara kesên bi Kurdî dipeyivîn pir 
kêm bû. Ku Kurdî dibihîstin, kêfa xwe dianîn, 
lê digotin: Ferq nake! Û bi Tirkî dom dikirin.

Mafê şêwirgeran hebû ku bi xwe biryar 
bidin, bê dixwazin biçin ba kîjan şêwirmendî/
şêwirmendê. Jiber piraniya kesên dihatin, 
jin bûn, eger wan bi taybetî nexwesta, min 

deriyê odeya xwe di dema şêwrê de vekirî 
dihişt. Sibeheke jineke ku cara pêşî dihat, li 
ser daxwaza xwe hat gel min. Jiber bo herkesê 
dihat şêwrê dosyayek vedibû, min li navê wê, 
navnîşan û telefona wê pirsî. Bi dengekî nizm 
gotineke weke Fatma, ji devê wê derket. Piştî 
cara sêyem ez têgihiştim ku navê wê Fadimê 
ye. Ji daîreyeke fermî namyek jê re hatibû, 
min jê re xwend, pê da fêmkirin û çû.

Piştî cara çara an pênca bala min kişand. 
Fadimê jineke bedew û li gor jinên kurd be-
jndirêj bû, kincên wê bi giranî reş an jî rengên 
tarî bûn. Kêm dipeyivî û dema dipeyivî li erdê 
dinêrî. Ku pêjna çûnûhatinekê bihatayê li paş 
xwe dizîvirî. Ev rewşa wê di roj û mehên du-
mahîk de hîn berbiçavtir bû. Carna ji bo tiştê 
pir biçûk dihat, carna heftê du caran dihat. 
Derdekî wê hebû lê nedigot.

Min rewşa wê di civîna tîmê de got. Me 
biryar da ku karmendeke jin pê re bipeyive. 
Hevaleke me li devê wê geriya, lê tiştek jê 
derneket. Di hatineke xwe de got: 

-Ez çewa xîtabî te bikim?
Min got: 
-Ev der saziyeke fermî ye, li vir ji mêran re 

Beg û ji jinan re jî Xanim tê gotin.
Got: 
-Ez naxwazim Beg bêjim. Nizanim tu mez-

in î an ez, lê dixwazim bêjim Abê.
Bi hêviya belkî derdê xwe bêje û bê şertê li 

cem keseên dinê nebêje, min daxwaza Fadimê 
qebûl kir.

Ez êdî bûm Abêyê Fadimê. Lê Abêtî jî fêde 
nekir. Her cara dihat sê çar gotinên Fadimê 
nedibûn pênc. Rojekê bi zilamekî navê wî 
Salman re hat. Salman jî berê çend caran ji 
bo şêwrê hatibû. Kurdekî bû. Zilamekî giran 
bû, wî û jina xwe dev ji hev berdabûn, melûl 

bû. Zarokên wî cihê bûbûn û bi tenê bû.  Dor 
hivdeh-hijdeh salan jî ji Fadimê mezintir bû

Gotin:
- Em dil dikin bizewicin.
Jiber Fadimê penaber bû, dixwestin 

bizanibin bo zewaca fermî çi pêwîst e û dê 
rewşa îqameta Fadimê bê biguhertin an 
na. Axirê zewicîn. Êdî Salman dihat û min 
rewşa Fadimê jê dipirsî. Salman ne tenê weke 
mêrekî, weke bavekî û bi hezkirin derîyê xwe 
li Fadimê vekiribû.

Min hêvî dikir ku wê rewşa Fadimê bi vê 
zewacê baştir bibe. Diyarde jî vê hêvîya min 
bihêztir dikirin. Hêj sala wan neqediya bû  
Xwedê  keçikek dabû wan û navek ji pênc 
navên min pêşniyar kiribûn hilbijartibûn. 
Dema Roza bi diya xwe re hatibû nivîsgehê sê 
hefteyî bû. Li diya xwe hatibû. Rojekê borek 
jî bi Salman re şandibû û gotibû Salman ku 
ew dixwaze êvarekê min bo şîvê dawetî malê 
bike. Ew dawet nehat û min dê careke dî 
Fadimê jî nedîta. Fadimê ketibû nexweşx-
aneya psîkyatrîyê. Li gor agahiyê Salmanî, şev 
û roj, sibeh û êvara  Fadimê ne weke hev bûne. 
Fadimê carek du cara ceribandiye ku xwe ji 
balkona xênîyê sêzdeh qatî bavêje. Carekê 
hewl daye bi şev xwe di serşokê de daleqîne. 

Fadimê dora çar mehan di nexweşxaneyê 
de dimîne. Jiber ditirsin zirarê bide Rozayê, 
wê jê distînin. Ev yek rewşa Fadimê dîsa 
giran dike. Tiştekî me bikariba bike jî nîn bû. 
Fadimê dikaribû zirarê bide xwe jî bide kesên 
dora xwe jî. Axirê Salman dev ji kar berda û 
keçik dîsa anîn malê. Rewş dîsa ber bi başîyê 
ve diçû. Cara dawî ku min Rozayê dît, biser 
niga ketibû, lê Fadimê çûbû. Dema Salmanî 
gotibû:

-Fadimê em bi tenê hiştin û çû!
Roza li ser çoka wî bû û tenê hêstirek da-

ketibû ser dêma rastê ya Salmanî. Fadimê xwe 
ji ser pirekê avêtibû û ji hemû êş û kulên xwe 
xilas bûbû.

Fadimê xwendingeha serate li gundê xwe 
qedandibû. Dil kiribû bixwîne, bibe doktor û 
zarokên gundê xwe ku salê çend ji wan bi sori-
kan dimirin, derman bike, jinên di welidan-
dinê de dimirin, li vê dinyayê bihêle. Lê bavê 
wê gotibûyê:Lê rewşa wan ne misaîd bû.

Ew hêj 17 salî bûye, ew dane Kurmeta wê. 
Kurmet, li Entabê xwendekar bûye. Piştî 
nîşanê nehatiye gund. Xortekî zîrek bûye. Di 
pêvçûneke bi grûbeke bi şîara ‘ Komunistler 
Moskovaya’ êrîşî wan dikin, birîndar bûye. 
Çend gundî û xizmên wî, çûne serdana wî lê 
Fadîmeyê bi xwe re nebirine. Hêj birînên wî 
nedebirîne, destgirtîyê Fadîmeyê dibin zin-
danê. Piştî bi çend rojan tarîya 12. Îlonê bi ser 
Tirkiyeyê û Kurdistanê ve girtîye. Tevî birînên 
wî eşkencê lê dikin. Eşkence bi roj û mehan 
dom dike. Paşê dîsa zindan. 

Çaxê Kurmet ji hesbdê dertê, Fadimê 26 
salî ye. Diya wê mirîye û xwişka wê ya biçûk 
jî zewicîye, ew û bavê xwe yê nexweş bi tenê 
ne. Ew lawikê zarxweş ku her cara hatiye gund 
ciwanên gund li dorê civîyane, ‘ker û lal’ bûye. 
Dawetê çênakin, lawik çend roja li mala bavê 
xwe, çend roja jî li mala Fadimê dimîne. Kes 
nizane bê zewicî ne an na. Hêj ‘zavayê heftro-
jî’ ye, diçe û nema dizîvire gund. Li gund belav 
dibe ku çûye ‘derve’. Ku belav dibe Kurmet 
çûye derve, cendirme tên gund. Fadimê dibin, 
eckence lê dikin û wê berdidin. Kurmet geh li 
serê vî çiyayî, geh li wî gelîyî tê dîtin!. Carina 
di rojekê de him li Çiyayê Amanosê, him li Çi-
yayê Cûdî ye!. Tivinga wî li pişta wî rextê wî li 
nava wî girêdayî, digere!. Şevna jî tê ba Fadîmê 
!. Her ku xeyala wî nêzî gund dibe, cendirme 
jî tên gund û Fadimê dibin qereqolê. Pêşiyê 

eşkence li Fadimê dikin û paşê seh dikin bê ka 
mêrê wê pê re razaye an na. 

Fadimê jineke wêrek û xwedî xîret e. Ku 
rojekê li ber çavên wê esker li bavê wê didin, 
xwe ji bavê xwe re dike mertal. Birin û anîna 
qereqolê, lêdan û eşkence dibe parçeyek ji 
jiyana Fadimê. Ewên li ser kêfa xwe Fadibê 
dibin û tînin, eşkence û destdirêjiyan lê dikin 
‘Beg’ in: Dozger Beg, Fermandar Beg, Doktor 
Beg .

Ku sal di ser çûna Kurmetê re derbas dibin, 
deng û behsên Kurmetê jî kêm dibin. Kes 
nema wî li vî an wî çiyayî, vî an wî gelîyî 
dibîne. Nema bi sî û starê gund jî dikeve!. Hin 
dibêjin hatiye kuştin, hin dibêjin ji bo nema 
zirar bigihêje Fadimê terkîdinya bûye. Piştî 
bavê wê dimire, Fadimê bi alîkariya xwişka 
xwe ya biçûk ku bi zewacê çûbû Almanyayê, 
xwe gîhandibû Almanyayê. Lê êş û kulên xwe  
jî bi xwe re anîbûn.

Divê Rosa niha 18 salî be.

ŞEFIK PEŞENG

Fadimê: Jiyaneke Jibîrkirî 

Doç. Dr. Murat Erdoğan di derheqê rewş 
û daxwaza vegera penaberên din de jî diyar 
dike ku ji bilî Kurdan penaberên din naxwa-
zin vegerin malên xwe û wiha pê de diçe: 
“Belê bi qasî 70 hezar kes biçin jî di salê de 
90 hezar zarokên penaber li Tirkiyeyê jidayîk 
dibin. Li Tirkiyeyê  ji ber vê dîsa bi qasî 70 
hezar kes wê hebin. Yanê ji çûyîna pena-
berên din tiştek naguhêre. Rewş ew e û wisa 
ye. Ez wisa difikirim ku em dixwazin hinek 
baweriya xwe ji nûçeyên ku behsa vegera 
penaberan dikin, bînin. Bi ya min nûçeyên 
wisa ne evqas rast in. Yanê rewşa pena-
beran Tirkiyeyê wisa zû nagûhere wê wisa 
berdewam bike. A rast niha di vê rewşê de, 
di rewşa Sûriyeya niha de vegera penaberan 
ne tiştekî aqilane ye.”

“Penaberên din naxwazin 
vegerin malên xwe”

RONYA ROJ 

Akademîsyen Murat Erdoğan: 

Penaberên Kurd dixwazin vegerin 

Cih û deverên zaroktiya min beriya 
Dêrika Çiyayê Mazî û Wêranşar be jî, 
bajarê xortaniya min Nisêbîn e. Nisêbîn di 
dema zaroktî û xortaniya min de ji bajarên 
dorhêlê yê herî balkêş, kozmopolît û mod-
ern bû. Bajar guhertî û xweş bû. Çemekî 
mezin di nav bajêr re ber bi binxetê ve 
diherikî. Tirêna bajêr, pira Alaman rengekî 
taybetî dida bajêr. Sûka qaçaxçiya rengîn, 
dikana Hilo taybet bû. Dawetên bajêr 
guhertî bûn. Keç û jinên bajêr servekirî, 
xortên wê bixwebawer û sîngvekirî bûn. 

Toleransa xwarin, vexwarin û tevgera 
mirovan têra xwe hebû. Bêguman carina 
xirecir û berberî jî li dar bû. Lê bajar şên 
bû, bi şênkahî û jîndar bû. Min têra xwe 
di çemê bajêr de avjenî kiriye, pêşî bi tirs, 
paşê jî bi bazdan di ser pira Alaman re 
buhurî me. Gelek caran bi şevan bi dengê 
teqînan ji nav nivînan pengizî me. Gava 
şiyar bûme, dîsa min xwe avêtiye hemêza 
bajêr, li bajêr vegeriyame. Ez bi saetan li 
kuçeyên bajêr li benda maçîkirina yarê 
mame. Bimaçîkirinekê, bi mehan, bi kele-
can jiyame. 

Vî bajarê ku cihekî taybetî di dilê min de 
çêkiribû, bi sînemayên xwe jî navdar bû. 
Di salên min ên naşîtiyê de, yanî di nîvê 
salên heftêyan de, sê-çar sînema li bajêr 
hebûn. Di wan salan de, li Nisêbînê jin 
jî diçûn sînemayê. Herçiqas di sînemaya 
Tirkiyê de aktorên jin û mêr ên pir şareza 
hebûn jî, lê li welatê me, li der û dora me 

du aktor di navendê de bûn; yek jê Cüneyt 
Arkın, ê din jî Yılmaz Güney bû. Van her-
du aktoran (artîstan) dubendiyek xistibû 
navbera me naşiyan jî. Hin ji me alîgir û 
hezkirên Cüneyt Arkın, hin jî ên Yılmaz 
Güney bûn. 

Di wan salan de, hê berî ez dest bi 
nivîsandina zarê xwe bikim, bala min pir 
li ser sînemayê bû. Ez ji fîlmekî nedimam 
û min gelek aktorên Tirkiyê nas dikir. Min 
wek wan li xwe dikir, porê xwe mîna ê 
wan şeh dikir. Li malê, li kuçê, an jî piştî 
dîtina fîlmekî, me rola film û lîstikvanên 
fîlm dikir û carina em bi kulm û pehînan 
radibûn hev. Hinan ji me rolên baş, hinan 
ên xerab werdigirtin. Ya rastî, em ên xurt, 
me rolên baş werdigirtin û me rolên xerab 
jî li ên ji xwe jartir bar dikirin. Ez diketim 
hewayeke weha ku min pêşeroja xwe li ser 
sînemayê ava dikir. Ez bi wê radizam, bi wê 
radibûm. Fîlmekî nû bihata bajêr, min berî 

hemûyan baz didayê.  Heke fîlm ê Yılmaz 
Güney bûya ez qet jê nedimam. Herçiqas 
hevalên min ji Yılmaz Güney bêhtir ez 
dişibandim Cüneyt Arkın jî, lê îdolê min 
ne Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney bû.

Me Yılmaz Güney, bi tevger û hel-
westên wî ji xwe re mîna îdolekî didît. 
Me nasnameya xwe di wî de didît û em 
bi hebûna wî serbilind dibûn. Roj hat, ev 
hezkir û îdolê me ji ber kuştina hakimekî 
hat girtin û ket girtîgehê. Tê bîra min, 
girtina wî wek şîşeke sor li dilê me ketibû. 
Min rojekê jê re kartek şand girtîgehê, piştî 
kurtedemekê, bi kartekê bersiva wî hat. 
Ez dikira ji kêfan bifiriyama. Qiralê me, bi 
destnivîsa xwe ji min re kartek şandibû. 
Min xwe di nav hevalên xwe de qure dikir 
û ez dimeşiyam; Heey, xwe bidin alî! Yıl-
maz Güney ji min re kartek şandiye!

Di sala 1983an de li Parîsê, bi mazûban-
tiya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, civîneke me 

ya li ser zimên li Enstîtuyê hebû. Li gora 
agahdariyên ku serokê Enstîtuya Parîsê 
Kendal Nezan dabû me, wê Yılmaz Güney 
jî bihata civînê. Min ê piştî salên dirêj îdolê 
xwe zindî bidîta û jê re behsa serpêhatiya 
xwe û karta ku ji min re şandibû bikira. 
Lê nebû qismet. Nexweşiya kambax, ya ku 
bêwext bi ser gelek rewşenbîrên kurdan 
de girtiye, bi pêxîla vî hunermendê me 
yê yekta jî girtibû û bêhn lê çikandibû. 
Kendal Nezan bi xemgînî ragihand ku wê 
Yılmaz Güney ji ber nexweşiya xwe nikari-
be were civîna me. 

Gava ez îro lê difikirim, ez fêhm dikim 
ku hezkirina me ya li hemberî Yılmaz 
Güney ne bêmane bû. Ew hosteyekî sîne-
mayê bû; wî hêdî, bi awayekî mitewazî dest 
pê kiribû, zora astengî û keleman biribû û 
bi lez gerdûnî bûbû.

Ew ji me bû, ê me bû, li ber dilê me şêrîn 
bû, îdolê me bû, lê pir zû û ji kîsê me çû. 

FIRAT CEWERÎ

Jiyana min 
sînema bû
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Sê partiyên Kurdistanê, Komeleya 
Şoreşgêrên Zehmetkeşên Kurdistana Îranê, 
Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê û 
Hizba Demokrat a Kurdistanê, ji nêzîkî 
du sal beriya niha ve di qonaxên cuda de 
hêzên xwe şandine ser sînorê di navbera 
Başûr û Rojhilatê Kurdistanê de. Carinan 
ew hêz derbasî axa Rojhilatê Kurdistanê 
bûne û bi endamên Sipaya Pasdaran re pev 
çûne. Pêşmergeyan çendîn şehîd û birîndar 
dane û gelek ji endamên Sipayê jî di van 
pevçûnan de hatine kuştin. Lê HDK zêde 
behsa şer nake. Komele û PDKÎ zêdetir 
hewl didin ku hêzên wan pêwendiya xwe bi 
civakê re qut nekin.

PDKÎ ku xwe weke mîratgirê Qazî Mi-
hemed, Dr. Şerefkendî û Dr. Qasimlû binav 

dike, di heftiya derbasbûyî de ji bo cara 
yekemîn navên Pêşmergeyên Navbajêr bi 
kar anî.

Hejmareke zêde ya pasdaran hat kuştin
Şeva 7ê Tebaxa 2017an, demjimêr 11ê şevê, 

tîmek ji hêza Pêşmergeyên Navbajêr di dema 
encamdana karên rêxistinî yên partiya xwe 
de li devera Pîranşehrê rastî êrîşa çekdarên 
Sipaya Pasdaran hat û di encama şer û pe-
vçûnan de, 4 endamên Sipaya Pasdaran hatin 
kuştin û şeş kesên din jî birîndar bûn. Di wan 
pevçûnan de du pêşmergeyên PDKÎ bi navên 
Yeiqûb Muradî û Hêmin Mewlannijad şehîd 
bûn. Malpera fermî ya PDKÎ ragihandiye 
ku rojekê piştî van pevçûnan, nêzîkî gundê 
Sîngan ê Şinoyê di navbera Pêşmergeyên 
Navbajêr û Pasdarên Îranê de şerên giran 
derketine û komeke pasdar hatine kuştin û 
çendîn kes jî birîndar bûne lê hejmar nehatine 

ragihandin. Li nêzîkî bajarê Kamyaranê li 
parêzgeha Sine jî di navbera çekdarên nenas 
û endamên Sipaya Pasdaran de şer derketiye 
û di encama wî şerî de jî herî kêm 3 pas-
dar hatine kuştin û hin otomobêlên Sipaya 
Pasdaran jî rastî ziyanê hatine. Hevdem ligel 
şerê Şinoyê, li nêzîkî bajarê Pîranşarê jî şerekî 
giran di navbera Pêşmergeyên hêza navborî û 
Pasdarên Îranê de qewimiye û di encamê de 

herî kêm 2 pasdar hatine kuştin.
Mehek û nîv beriya niha jî li bajarê Sine, di 

navbera biryargeha Hemze ya Sipaya Pas-
daran û Pêşmergeyên Komeleya Şoreşgêr ên 
Zehmetkêşên Kurdistana Îranê de şer derket û 
sê endam û Pêşmergeyên vê partiyê bi navên 
Hamid Sêyfpenahî, Bêhzad Nûrî û Sebah 
Husênpenahî şehîd bûn û Ramîn Husênpen-
ahî jî piştî birîndarbûnê, hate girtin ku heya 

niha jî çarenivîsa wî nediyar e. Piştî bûyera 
roja Înê, ya bajarê Sinê, çekdarên ser bi Sipaya 
Pasdaran çendîn kes ji endamên malbata 
Ramîn Husênpenahî destbiser kirin. 

Komara Îslamî dibêje tevî dorpêçên aborî 
li ser wî welatî, lê dîsa jî 23 ji sedî hawirdeya 
berheman ji bilî petrolê li wî welatî bi lihem-
berdanan ligel sala berê zêde bûye. Ev demek 
e ku asta hinardekirina berhemên petrolê 
kêm bûye.

Asta bazirganiya cîhanî ya her welatekî 
nîşan dide ka gelo guhertinên navxweyî 
yên aborî û pêwendiya wan bi cîhanê re û 
siyasetên dewletan  bi çi awayî bûne. Tevî ku 
pêwendiya Îranê bi Yekîtiya Ewropa re xurt 
nîn e û dorpêçên aborî jî nehatine rakirin û 
guman di bicîkirina Rêkeftina Etomî de ji 
aliyê Îranê ve heye, lê dîsa jî Komara Îslamî 
kariye wan dorpêçan heya astekê bê bandor 
bike. Îranê kariye di riya hevpeymanên xwe 
re bandora siyasetên xwe li ser aboriya xwe jî 
nîşan bide.

Îran 4 meh e amar û datayan belav 
nake

Amar û datayên di derbarê bazirganiya 
cîhanî de her meh têne nûkirin. Lê ev çar 
meh bûn ku Îranê ew amar belav nekiribûn. 
Ne Rêveberiya Xalên Sînorî û Bacê û ne jî 
dewletê, behsa sedema derengketina belavki-
rina vê raportê nekirine. Dijberên dewletê di 
wê baweriyê de ne ku aboriya wî welatî pêş 
neketiye û giranbûna xwarinan jî nîşandêrê 
wê ye. Ew dibêjin dewlet bi sekinandina 
amarên mehane û bi belavkirina amar û 
zanyariyên nerast, hewl dide rastiyan veşêre 
û raya giştî bixapîne.

“Kompaniyayên dewletê êdî bûne ciyê 
bertîlan”

Elî Teyîbniya wezîrê Aboriya Niştîmanî a 

Îranê li ser pêşketina aboriya Îranê bi rengekî 
din difikire û dibêje gendelî jî sedemeke din 
ya pêşneketina aboriya Îranê ye. Teqezê jî 
dike ku kompaniyayên dewletê êdî bûne 
ciyê bertîlan. Li gor wan zanyariyên ku Îranê 
belav kirine, aboriya wî welatî bi qasî 6 ji 

sedî di çar mehên derbasbûyî de pêş ketiye 
ku dike bi qasî 29 milyar dolaran bi lihem-
berdana ligel sala berê. Balkêş e ku çima 
zanyariyên zêdetir nayên belavkirina ku xelk 
bizane gelo çima hinardeya ji bilî petrolê bi 
qasî 9 ji sedî daketiye lê hevdem bi qasî 23 

ji sedî hawirdeyê bilind bûye. Îran teqezê jî 
dike ku pêşketina wan a aborî, ne bi hinard-
eya ji bilî petrolê, belkî bi hawirdeya kelûpe-
lan çê dibe. Lê ew amar û data, kelûpelên 
qaçax lixwe nagirin.

Li ser sînor pevçûnên dijwar rû didin;

PDKÎ û Komele Pêşmergeyên xwe dişînin nav bajaran

Rewşa pêşketina aboriya Îranê di asta cîhanî de!

PDK Îranê sala 1945an li ser bingeha rêxistina Komeleya Jiyaneweya Kurd, (J.K) ku sê salan berî 
wê pêk hatibû, hate avakirin. Hizba Demokrata Kurdistanê HDK sala 2006an ji PDKÎ cuda bû. Ebdulla 
Hesenzade serkirdatiya wê kir û îdîa ku Mistefa Hicrî serkirdeyê niha yê PDKÎ, wan piştguh dike. 
Hicrî red dikir ku wan bêbandor bike û ragihandibû ku ew ê tenê biryarên piranî bicî bike ku di kon-
gireya wê partiyê de têne standin. Komeleya Şoreşgêrên Zehmetkeşên Kurdistana Îranê di 2000î de 
ji partiya Komonîst a Îranê cuda bû û bi sekreteriya Ebdulla Muhtedî, avakirina wê hat ragihandin. 
Wê demê hatibû gotin ku wan nedikarî di partiya berê de ji bo Kurdan xebata netewî bikin.

PDKÎ 1945an hate avakirin

Cezayên aborî bi sedema programa etomî, ji aliyê civaka navdewletî ve li ser Îranê hatibûn 
sepandin, lê di rêkeftina 5 welatên zilhêz û Îranê de, biryara rakirina wan cezayan hat dayîn. 
Dorpêçên aborî bandoreke neyînî li ser pîşesaziya Îranê kir. Ji ber vê ji pêşketin û hevrikiya 
bi kompanyayên pêwendîdar re, ne tê dîtin û ne jî li bendê ye bê dîtin. Salekê beriya niha hin 
dorpêçên sînordar hatin rakirin û pişt re dîsa dorpêç hatin zêdekirin. Di dema ragihandina kêmki-
rina dorpêçan de Serokkomarê Îranê Hesen Rûhanî ragihandibû ku rê li pêş Amerîkiyan vekirî ye 
ji bo ku li Îranê werberhênanê bikin.

Dorpêçên aborî bandoreke neyî li ser pîşesaziya Îranê kir

ESKENDER CEIFERÎ

Heftiyek mafên mirovan 
li Rojhilatê Kurdistanê

Girtiyekî siyasî yê Kurd bi navê Murteza Remanîku 
di sala 2011an de hatibû girtin li bajarê Sine ji aliyê 
wezareta Dadî ya Îranê ve hat darvekirin. Murteza 
Rehmanî di sala 2013an bi tometa endametî di parti-
yeke Kurdî de û kuştina 2 endamên Sipaya Pasdarên 
Îranê cezayê darvekirinê ji wî re hate dayîn.

Welatiyekî xelkê bajarê Kirmaşanê bi navê Şehram 
Husênî ji aliyê hêzên polîs ve li parêzgeha Hur-
muzganê rastî îşkenceyê hat û pişt re ji bo girtîgeha 
navendî ya Bender Ebasê hate veguhestin. Sedema 
girtin û îşkenceya wî sextekirina belgeyên polîs e. 
Hêzên ewlehî îdiayê dikin dibe ku wî ji bo armancên 
siyasî ev kar encam dabe. Heya niha ew welatiyê 
Kurd nehatiye dadgehkirin.

Kolberekî Kurd bi navê Ferîd Mihenedzade xelkê 
navçeya sînorî ya Şêx Sile li Kirmaşanê, dema ku ji 
ber teqeya hêzên sersînor direviya, di geliyê de ket û 
birîndar bû.

Li navçeya Selasa Bawecanî, kolberek bi navê Mi-
hemedbaqir Qêtûli di encama teqeya hêzên Sipaya 
Pasdaran de jiyana xwe ji dest da.

Dosyeya Saman Kerîmî çalakvanê mafên mirovan 
yê xelkê bajarê Merîwanê, ji bo pêdeçûnê radestî 
dadgeha pêdeçûnê ya bajarê Sine hate kirin. Saman 
Kerîmî bi tometa hewldan li dijî ewlehiya niştîmanî 
bi pênc salan girtîgehê hatiye cezakirin. Ew niha bi 
danîna kefaletê hatiye berdan. Sedema girtina wî, 
beşdarî di xwepêşandanên nerazîbûna li hemberî 
binpêkirina mafên jinan de bû.

Du girtiyên Kurd li Urmiyê bi navên Husên Şahînî 
û Seîd Pûrhurmuzî bi tometa kirîn û firotina mad-
eyên hişber hatin darvekirin. Îdama wan du kesan di 
demekê de bû ku beriya niha biryara rakirina hukmê 
li ser wan hatibû standin.

Li derdora gundê Pîrekanî yê Pîranşarê kolberekî 
Kurd bi navê Ferhad Zerdî ji aliyê hêzên ewlehî ve 
bi tometa derbasbûna neyasayî ji sînor hate kuştin. 
Li navçeya navendî ya bajarê Makûyê kolberekî bi 
navê Wehîd Birûkanlû ji aliyê hêzên sersînor ve hate 
birîndarkirin.

Hêzên polîs, dosyeyek li dijî parlamenterekî Kurd 
bi navê Hemdulla Kerîmî pêk anîn. Wî parlamenterê 
Kurd, piştî ku polîsekî li Tehranê bêrêzî bi hevjîna wî 
kiribû, li wî xistibû.

Li Kirmaşanê goristana Mesîhiyan ji aliyê dewletê 
ve hate xirakirin û deriyê wê jî hate girtin. Heya niha 
sedema encamdana vî karî nehatiye ragihandin.

Tometbarekî endametî di partiyeke Kurdî de bi 
navê Luqman Ezîzî ji bo derbaskirina hukma 5 salan 
girtîgehê hate girtin. Luqman Ezîzî berî bi 16 salan 
girtîgehê hatibû cezakirin lê hukmê wî di dadgeha 
pêdeçûnê de bûye 5 sal û ji bo derbaskirina hukmê, 
birin bo girtîgehê.

Li bajarê Şinoyê welatiyekî Kurd bi navê seyîd 

Şehab Husênî bi tometa alîkariya endamên parti-
yeke Kurdî bi 3 salên girtîgehê hate cezakirin. Ew 
welatiyê Kurd, xelkê gundê Bîjawê ye û pêwendîdarî 
şerekî hatibû girtin ku li gundê Qereseqel di navbera 
Pêşmergeyên Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê 
û endamên Sipaya Pasdaran de çê bibû. Li Me-
habadê herî kêm pênc welatiyên Kurd bi navên 
Xalid Mihemedzade, Cemal Dawûdpenah, Selah 
Adîm, Dawûd Resûlnijad û Marif Qenaet bi tometa 
endametî di partiyeke Kurdî de hatin girtin.

Daristanên Kurdistanê tên şewitandin
Sê çalakvanên olî bi navên Hejar Şayir, Soran 

Selamet û Resûl Şayir bi tometa propagande li dijî 
Komara Îslamî her yek bi pênc salan girtîgehê hatin 
cezakirin. Ew sê çalakvanên Kurd niha li girtîgeha 
navendî ya Urmiyê di nav girtiyên siyasî de heyama 
hukmê xwe derbas dikin. Li navçeyên Şaho, Urmiye, 
Kirmaşan, Serdeşt û Sine, hêzên Sipaya Pasdaran 
agir berdane hin daristanan û di encamê de dehan 
hiktar ji milkên daristanan di şewatê de jinav çûn. 
Hinceta Sipaya Pasdaran ji bo şewitandina daristan-
an ev e ku li gor îdiaya wan, pêşmergeyên partiyên 
Kurdî li wir bicî bûne.

Li derdora gundê Pîrekanî yê Pîranşarê 
kolberekî Kurd ê bi navê Ferhad Zerdî 
ji aliyê hêzên ewlehî ve bi tometa 
derbasbûna neyasayî ji sînor re hate 
kuştin. Li navçeya navendî ya bajarê 
Makûyê kolberekî bi navê Wehîd 
Birûkanlû ji aliyê hêzên sersînor ve hate 
birîndarkirin.

Îran dixwaze zêdetir bandora 
xwe li Yemenê nîşan bide

Li gora raporên Neteweyên Yekbûyî ji destpêka 
şer û pevçûnên Yemenê ve nêzîkî sê milyon kesan li 
wî welatî cih û warên xwe guhertine yan jî koçberî 
derveyî welat bûne.

Erebistan û 8 dewletên din ên Erebî (Îmarat, Beh-
rêyn, Qeter, Misr, Urdun, Merakiş, Sûdan û Singal) ji 
du salan beriya niha ve bi rengekî eşkere tevdigerin 
ku hêza Hûsiyan lawaz bikin. Wan dewletan heya 
niha pişta Ebd Rebbe Mensûr Hadî serokkomarê hil-
bijartî girtiye û dijatiya Hûsiyan û alîgirên Elî Ebdulla 
Salih dikin. Lê di vê navberê de Îranê jî alîgiriya Hûsi-
yan kiriye û carinan jî gef li Erebistana Siûdî xwarine.

Amerîka, Almanya, Birîtanya, Kanada, Tirkiye û 
Çîn weke 6 dewletên piştevanên wan 9 dewletên Ere-
bî têne binavkirin û Cîbotî, Irître, Somalî û Fransa jî 
alîkariyên lojistîkî pêşkeşî wan dikin. Erebistanê ragi-
handiye ku ew ji ber destwerdana Îranê di karûbarên 
Yemenê de neçar in bandora xwe nîşan bidin. Riyaz 
dibêje ‘Komara Îslamî’bi piştevaniya Hûsiyan di 
sînorên başûrê Erebistanê de gefê li wan dixwe.

Komara Îslamî û Hizbullaha Lubnanê jî bi şandina 
çekên giran ji bo piştevaniya Hûsiyan hatine tomet-
barkirin û li wir, bi dehan caran wêneyên Rûhulla 
Xumêynî avakerê Komara Îslamî ji aliyê Hûsiyan ve 
hatine hildan.

 “Destwerdana me tenê taktîkî ye”
Berpirsên Îranî dibêjin destwerdana wan di 

karûbarên Yemenê de tenê weke taktîkekê ye ku li 
hemberî gefên li ser Hûsiyan û berjewendiyên Îranê 
bi kar tê.  Ew îtirafê jî dikin ku Hûsî, bi nûneratiya 
wan li sînorên Erebistanê di nav axa Yemenê de şer 
dikin û teqezê jî dikin ku Îran, wê Hûsiyan bike Hiz-
bullaha Yemenê. Lê ew îdia dikin ku heya niha çek 
radestî Hûsiyan nekirine. Tevî vê jî Îran, hertim pesna 
Hûsiyan dide û îdîa dike ku, “Erebistana Siûdî li wir 
mafê Hûsiyan binpê dike û şerê birakujiyê çê dike.” 
Ehmedriza Pûrdestan fermandarê hêzên bejayî yên 
Artêşa Îranê îdiaya Erebistanê ku dibêje Îran beşek 
ji pirsa Yemenê ye û çekan dişîne wî welatî, red dike. 
Mistefa Selamî cîgirê fermandarê Sipaya Pasdaran jî 
dide xuyakirin ku Hûsiyan di warê çekên giran û per-
werdeya leşkerî de pêwîstî bi ‘Komara Îslamî’ nîn e.

Di 44 salan de 44 leşkerên Îranê û Hizbûllaha 
Lubnanê hatine kuştin

Li gor zanyariyên çavkaniyên serbixwe û navendên 
lêkolînî yên Amerîkî, di du salan de 44 endamên 
Sipaya Pasdaran û Hizbullaya Lubnanê li Yemenê 
hatine kuştin yan jî dîl hatine girtin. Di sala 2015an  
de 10 kes, di 2016an de 5 kes û ji destpêka 2017an de jî 
8 kes ji endamên vê saziya Îranî li wir hatine kuştin. 
Di destpêkê de Îranê karîbû hêzên Hûsî li hemberî 
dewletê pêş bixîne lê niha rewş hatiye guhertin. Wê 
demê, Sipaya Pasdaran li Yemenê tenê ew hêz perw-

erde dikirin û qet beşdarî şer nedibûn û kampên per-
werdeya leşkerî dûrî navçeyên şer hatibûn avakirin. 
Lê dema ku gelek navçe di sala 2014an de ji kontrola 
Artêşa Yemenê derketin, hêzên El-Qaîde dest danîne 
ser hin navçeyan û derbeyên giran li hêzên Îranî û 
Hûsiyan dan.

Îran dixwaze bi riya Yemenê kartên xwe bikar 
bîne

Hejmara kuştiyên Îranê li Yemenê di 6 mehên 
destpêka 2017an de ji salên berê zêdetir e û ev jî vê 
rastiyê nîşan dide ku Komara Îslamî dixwaze giraniyê 
bide ser wî welatî da ku eger Erebistan bixwaze êrîşê 
bibe ser Îranê, ew jî bikarin kartên xwe bi kar bînin. 
Di civaka navdewletî de jî bi rengekî behsa Yemenê 
dike ku li gor îdiaya wan, tenê mafên Hûsiyan li 
wir hatine binpêkirin. Herwisa Îsraîl ji hevkariya di 
navbera Lubnan û Îranê de li Yemen û Sûriyê nîgeran 
e û Harry Kohen balyozê Îsraîlê li Rûsyayê got ku eger 
wan rêveberiya navçeya Golan bida hikûmeta Sûriyê, 
niha Hizbullah û leşkerên Îranê li wir bûn. Ev jî gefê 
li berjewendiyên wan li herêmê dike û Îsraîl hewl 
dide di riya hevpeymanên xwe de di vê debarê de tev 
bigere.

NY dibêje li Yemenê pêwîstiya 9 milyon û 600 
hezar zarokan bi alîkariyê heye. Erebistan û Îran jî 
hevdu bi alozkirina rewşê tometbar dikin. Hêzên ku 
Îran piştevaniya wan dike, di bin navên Komîteya Şo-
reşgêran û Civata Bilind ya Hûsiyan de dest danîne 
ser gelek navçeyên rojava weke Sena. Alîgirên Ebd 
Rebbe li parêzgehên rojhilat weke kendava Eden 
bicî ne û El-Qaîdeyê jî dest daniye ser hin navçeyên 
girîng li rojavayê wî welatî weke El-Beyza û Hezr 
Mot.

Pêwistiya nêzî 10 milyon 
zarokan bi alîkariyê heye
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Sûdan û Başûrê Sudanê nîv qirnî şer kirin 
û piştî şerekî ewqas dirêj ê navxweyî herdu 
aliyan li hev kirin. 6ê Çileya 2005an nûnerên 
herdu aliyan peymana aşitiyê îmze kirin. Bi 
vê peymanê herêm him xweser bû him jî ji bo 
referandûma 2011an bingehek hat avakirin. 
Dewlemendê petrolê Başûrê Sudanê, di 9ê Çi-
leya 2011an de referandûma serxwebûnê li dar 
xist û ji sindoqan ji sedî 98 dengê ‘Erê’ derket. 

Ragihandina serxwebûnê jî bi awayekî 
fermî 9ê Tîrmeha 2011an li paytextê, Cubayê 
bi beşdarbûna gelek nûnerên welatan bi 
merasîmeke fermî pêk hat. Sekreterê Giştî yê 
Neteweyên Yekbûyî Ban Ki-Moom jî beşdarî 
merasîmê bû. Serokê Meclîsa Başûrê Sûdanê 
James Wan İgga, bi van gotinan serxwebûna 
Başûrê Sûdanê ragihand: “Em wek nûnerên 
gel bi awayekî demokratîk hatine hilbijartin 
û li vir serxwebûn û serweriya dewleta Başûrê 
Sûdanê îlan dikin.”

Proseya siyasî û dîrokî ya serxwebûna 
Başûrê Sûdanê

Ji destpêka dîrokê û heta niha herêma 
Başûrê Sudanê bi sînorên siyasî di nav Sûdanê 
de bû lê paytextê Hartum’atam bi her awayî 
entegre nebûye. Li Herêma Başûrê Sûdanê ku 
weke Nubai tê zanîn, kabileyên yekem ku li 
wir bicî bûn reşik in. Piştî wan, heta sedsala 
18an (Kush, Makurra, Alva û Funj) di îdareya 
kabîleyên Misiriyan de ma.  Kabîleyên Ereb 
ên bi eslê xwe Efrîqayî ku li Bakûrê Sûdanê 
dijiyan demeke dirêj ew kirin ‘xulam’ên xwe.

Di heyama mêtingariya Îngîltereyê de, di 
1924an Qanûna Herêmên Girtî de îxtîmala 
gihîştîna başûr û bakûrê Sudanê bi temamî 
ji holê rakir. Qanûnê dixwest ku rastênheva 
di navbera 8 û 10an de herêmeke tampon ava 

bike û çûnûhatina mirovan a bêdestûr ji bo 
başûr û bakûr qedexe bike. Îngîltere di dawiya 
salên 1940î û di serê 1950î de dev ji fikra başûrê 
Sudanê bigihîne Rojhilatê Efrîqayê berda.  Di 
vê heyamê de Îngîltereyê polîtîkaya ku Sudanê 
bi yek parçeyî bîhele, birêvebir. Dema di sala 
1956an de Sudanê serxwebûna xwe bidest xist 
başûrê herêmê jî bi awayekî fîîlî ji hevdu veqe-
tiyabû. Piştî serxwebûnê bandora rêvebirên 
bijarte yên bakûrê Sudanê li ser başûr ne zêde 
bû. Bakûrê Sudanê di sala 1955an de li şûna ku 
bi Bakûrê Sudanê re bijî biryara avakirina dew-
leteke serbixwe da. Dema ku ev biryar ji aliyê 
Îngîltereyê ve nehat qebul kirin şerekî ku nîv 
sedsalî berdewam bike dest pê kir, di navbera 
Sudan û Başûrê Sudanê de. 

Rêvebiriya mêtinger a Îngîltereyê her tim ci-
vaka herî qelebalix a herêmê, Dinkayî piştguh 
kirine lê helwesta li hember Nuerî û Murlerî 
jî baş bûye û ew li ber çavan girtine. Dînkayî 
komeke şervan in ku li dijî xulamgirtin gelek 
têkoşîn dane. Li herêmê hejmara wan pir e 

lê hertim bi miameleyeke ku weke welatiyên 
ne esil bin ve rû bi rû mane, ev jî bûye sedem 
ku Dînkayî di şerê serxwebûnê de di sengerê 
pêş de şer bikin.  Îngîlîzan miamelyeke baş 
li Murleyiyan kirine li hember Nuerleyan. Di 
şerê Îlona 2011an de pênc hezar kesî jiyana 
xwe ji dest daye. Yek sedemên piştî vî şerî jî 
polîtîkayên rêveberiya mêtingeran e. 

Bi taybetî di sala 1991an de rageşiya di 
nava Hereketa Azadiya Gel a Sudanê (Sudan 
People’s Liberation Movement-SPLM)  de 
bûye sedema şerekî navxweyî û di wî şerî de bi 
hezaran Dinka û Nuerî jiyana xwe ji dest dane. 
Serokê Dewleta Sudanê yê berê Cafer Numeyri 
di sala 1972an de bi serhildêrên başûrî re pey-
mana aşitiyê îmze kir, ev peyman bû sedem 
ku heyama aşitiyê 11 salan berdewam bike.  
Hin bijarteyên Dinkayî yên di binyata SPLM 
de ne, di çarçoveya yekparçebûna axa Sudanê 
de, hemwelatîbûna wekhev, saziya dewletê ya 
laîk û nirxên demokrasiyê ji bo dewleteke bi 
vî awayî vegûheze ev yek parastiye. Bijarteyên 

Nuerî jî naxwazin bi bakûriyan re bijîn û tenê 
daxwaza serxwebûneke teqez dikin. 

Ji ber ku Numer sozên dabûn neanîn cih û ji 
ber hin sedemên din, Riek Machar, bi leşkerê 
di bin emrê xwe de li başûr rojavayê Etiyopya 
baregeha leşkerî ava kir û destê xwe ji aliyê 
leşkerî ve xurt kir. Pişt re John Garang (Dink) ê 
ku dê bibe serokê SPLMê di Gulana 1983an de 
bi 3 hezar leşker ji Borê veqetiya û tevlî Mach-
arê bû û ji nû ve şerê navxweyî dest pê kir. 

Rageşiyên di navbera herdu serokan ê ji bo 
hevrikiya Dinka-Nuer, dema hatine salên 1991ê 
bûye sedema şerê çekdarî. Ji ber şerê çekdarî yê 
di navbera komên Dinka û Nuer de bi hezaran 
leşker û sîvîl jiyana xwe ji dest dane. Piştî ku 
hin aliyan weke navbeynkar midaxaleyî vî şerî 
kirin û ev şer bi dawî hat, Dinka û Nueran 
têkoşîna xwe ya li hember hikûmeta navendî 
ya Sudanê weke dijminê hevpar didîtin berde-
wam kirin. Di vî şerê navxweyî de qetlîamên 
sîvîlan, şewitandina gundan û îşkenceyê, sûce 
şerî jî ji bîr nekirine. 

Başûrê Sudanê,  piştî peymana aşitiyê ya 
ku di sala 2005an bi Bakur re îmze kiriye û 
heta niha herêmeke xweser bû. Bi serokê nû 
yê welêt, bi meclîsa yek ya qanûndanînê û da-
raziya serbixwe. Başûrê Sudanê 9ê rebendana 
2011an referandûm pêk anî û di encama wê 
de  sedî 98 dengê ‘’Erê’’ derket. 9ê rebendana 

2011an jî serxwebûna xwe îlan kir. 
Aboriya girêdayî petrolê
Ya ku aboriya Başûrê Sudanê piştî ewqas şer 

û pevçûn li ser piya dihêle endistruya petrolê 
ye. Li gor texmînan 3 milyar û nîv rezervên 
petrolê û 3 trilyon gaza şirûştî ya kubik heye. 
Başûrê Sudanê piştî ku serxwebûna xwe îlan 
kir petrola ku ji erdê wê derdikeve, bi rêya 
boriyên petrolê ji ser Hartumê vediguhezîne 
Port Sudanê ji wir jî pêşkeşî bazara cîhanê 
dikin.

Sudanê rojê 500 varîl petrol derdixist, ji 
çaran sisêyê wê ji Başûrê Sudanê derdiket. 
Dahatûya Başûrê Sudanê ji sedî 98 ji bazara 
petrolê tê. Lê Başûr, ne xwedî bingeh e ku wê 
petrolê bihêvisînî û transferî bazara navnetew-
eyî bike. Ji ber wê petrola ku derdikeve li 
rafîneyê Bakûr tê hêvisandin û ji benderên 
Bakur re dişînin bazarên navneteweyî. 

Her du alî jî piştî serxwebûnê ji bo parê xwe 
yê di îhaleyan de hevdîtinên xwe berdewam 
dikin. Serokê Başûrê Sudanê soz dabûn ku 
dahatûyên petrolê hemûyan di hundir de 
bihêlin. Lê ji ber ku Başûr bi awayê teknîkî 
rajêrî Bakur e ev yek pêk nayê. Serokê Dewleta 
Sudanê Ömer El Beşir,  bi vî awayî gefan dix-
we, heger Başûr dahatuyê parve nekin emê jî 
boriyên petrolê bigirin. 
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Bi zêdebûna pileya keşûhewaya 
gerdûnî...

Pileya keşûhewaya gerdûnî ji ber 
zirardayîna mirovan li xwezayê her ku 
diçe zêde dibe. Keşûhewaya gerdûnî li 
gel germbûna cîhanê, hejmara mirin, 
xela û nexweşiyan jî bi xwe re tîne. Li 
gor lêkolîneke ku Zankoya Arîzona ya 
li ser 266 cûre ajal û nebatan kiriye ev 
cûre zindîwer nikarin xwe li gor rewşê 
biguherînin.

Li gor Kovara Lancet Planetary Healt 
ku di 4ê Tebaxê de lêkolînek weşandi-
ye, eger rê li pêşiya guherîna keşûhe-
wayê neyê girtin dê di sala 2100î de li 
parzemîna Ewropa salane 150 hezar kes 
ji ber bobelatên keşûhewayê bimirin. 
Li gor lêkolînê, eger hejandina gaza 
serayê neyê sekinandin dê li parzemîna 
Ewropa heta dawiya sedsala me ji 3yan 
yek ji guherîna keşûhewayê bandorê 
bigire. Lêkolîner, guherîna keşûhewayê 
bi destê mirovan dibe sedem ku ev ji 
deh caran zaftir rekora pileya germbûnê 
tê şikandin. Îsal di meha Hezîranê de li 
parzemînê pileya germê li gor giştî 3 pile 
bilind bû.

DYA ji Rêkeftina Keşûhewayê ve-
dikişe

Dema ev lêkolîn hat belavkirin DYA ji 
rêkeftina Parîsê ku ji aliyê 195 welatan 
ve hatibû îmzekirin vekişiya. Trump 
biryara xwe ji Sekreterê Giştî yê Netew-
eyên Yekbûyî re vegot. Serokê DYAyê 
Donald Trump di meha Hezîranê de ji 
Rêkeftina Keşûhewa ya Parîsê vekişiya. 
Obama  di dema serokatiya xwe de gelek 
li ser germahiya gerdûnî sekinîbû. Li gor 
Trump Rêkeftina Keşûhewa ya Parîsê ji 
bo DYAyê rêkeftineke ne baş e. Trump, 
“Ji bo karsazên Amerîkî, xebatkar û 

mukellefên bacê em ê danûstandina ji 
bo rêkeftineke baştir bikin. Eger rêkeftin 
li gor bejewendiyên DYAyê dirûst bibe 
emê vegerin.”

Rêkeftina Keşûhewa ya Parîsê çima 
girîng e? 

Li gor rêkeftina Parîsê ku ji 197 
welatan 147ê wan rêkeftibûn hêvî dike 
ku heta 2030î hejandina gaza serayê 56 
milyar ton bê kêmkirin. Li gor vê hêviyê 
heta dawiya sedsala me pileya germbûnê 
dê di binê 2 pileyan de bihêle. Pisbor 
radigihînin ku eger germbûn 2 pile zêde 
bibe dê metirsiyên pêşî lê nayê girtin rû 
bidin.

Keşûhewaya gerdûnî bandorê ji çi 
digire?

Keşûhewaya gerdûnî di encama gelek 
gazan ku li atmosferê cih digirin û tebe-
qeyekî ava dikin de derdikeve. Ev yek jî 
pileya germê zêde dike. Bi navê serayê 
tê bilêvkirin. Komir, neft, gaza sirûştî 
dibin sedema vê yekê. Gubreye bo cot-
kariyê û faaliyetên bo ajalvaniyê jî tesîrê 
li emîsyona gaza serayê dikin. Di nav 
gaza serayê de karbondîoksît, metan û 
ozon hene.

Tirkiye li kudera vê rêkeftinê ye?
Tirkiye jî yek îmzekarê Rêkeftina 

Parîsê ye. Tirkiye bi vê îmzeyê hejan-
dina gaza serayê heta 2030î ji sedî %21 
taahûda kêmkirinê dide. Lê belê li gor 
polîtîkayên nû yên enerjiyê zaftir hilbe-
randina komira herêmî tê kirin. Wezîrê 
Enerjiyê Berat Albayrak di meha Sibatê 
de ragihandibû ku; Tirkiye ji bo karebê 
dê bingehên herêmî bikarbîne. Ew jî bi 
komirê pêkan e. Heta 2023an dê enerjî 
bi komira herêmî, roj û bi bayê hedefa 

15 hezar megawat enerjî datîne pêş xwe.

“Keşûhewaya Gerdûnî herî zêde 
mirovahiyê tehdît dike”

Berpirsyara projeya Komeleya Çand, 
Huner û Ekolojiyê ya Gola Gökçe Sümer-
kan di derheqê mijarê de ji Heftenameya 
Basê re axivî û wiha got: “Hebûna 
karbondîoksîtê li atmosferê, bo jiyana 
li cîhanê, bergiriya cîhanê li hember 
serma gerdûnê faktoreke sereke ye, 
bêgûman. Niha jî ew faktora baş bi destê 
mirovan û ligel hin gazên din zêde dibe 
û zirarê dide mirovahiyê.”

Di salên piştî 2010an de, bi destpêka Bihara 
Ereban ku li Lîbya, Sûriye û çend welatên din 
ên Ereban rû da û şerên navxweyî bûn sedema 
penaberiyê ji bo bi milyonan kesan. Netew-
eyên Yekbûyî penaberiya bi Bihara Ereban 
dest pê kir weke di dîrokê de penaberiya herî 
mezin binav kir. Li gel penaberiya welatên 
cîran di ser Tirkiyeyê de di Deryaya Spî de 
xeyala derbasbûna Ewropa çend caran di 
behrê de xeniqî ye. Ne tenê rêya penaberiyê ya 
bi zehmet û dijwar, bergiriya Yekîtiya Ewropa 
(YE) li ber van koçan û rêkeftina di navbera 
Tirkiye û YEyê de Rêkeftina Vegerandinê jî 
bo penaberan şikestina xeyalan e. Ne tenê di 
navbera Tirkiye û YEyê de, Îtalya û Lîbya jî di 
sala 2016an de di heman mijarê de rêkeftine. 
Îtalya û Spanya welatên Ewropa yên herî 
zêde ne ku penaber berê xwe didinê… Îtalya 
û Spanya her wextî giliyê li YEyê bikin jî tu 
çareserî ji vê yekê re nehatiye dîtin.

“YE bi van rêkeftinan berpirsiyariyê 
dide welatan”

Koordînatorê Mafê Penaberan ê Komeleya 
Navdewletî ya Penaberan Volkan Görendağ 
dibêje: “YE bi dewletan re hevkariyê dike 
û rêkeftinan îmze dike ji bo ku penaber û 
koçber derbasî Parzemîna Ewropa nebin.”

Volkan Görendağ rêkeftina ligel Tirkiyeyê 
mînak dide û axaftina xwe wiha didomîne: 
“Tirkiye mînakeke vê ye. Rêkeftina bi Tirkiy-
eyê re li ser metna mitabaqatê ye. Rêkeftineke 
li parlementoyê hatiye pesend kirin tune ye. 
YE welatan bi van rêkeftinan dixe bin ber-
pirsyariyê an jî ji bo rê li ber penaberan bigire 
alîkariya aborî dike an jî weke Tirkiyeyê bi 
sozên danûsantinên ligel YEyê van rêkeftinan 
îmze dike.”

Volkan Görendağ balê dikşîne ser hişyari-
ya Komeleya Navdewletî ya Lêborînê û ‘Bê 
qanûniya van rêkeftin’an û gotinên xwe wiha 
didomîne: “Dema ligel Tirkiyeyê rêkeftin hat 
îmzekirin Komeleya Navdewletî ya Lêborînê 
ragihand ku ev rêkeftin derqanûnî ye û li dijî 
mafên mirovan e. Dema rêkeftinên weke vê 
rêkeftinê ligel welatên din jî gotûbêj dikir 
komeleyê heman hişyarî da.”

“YE, bi van polîtîkayan ji berpirsiyariya 
xwe direve”

Volkan Görendağ, diyar dike ku piştî salekê 
li ser rêkeftina ligel Lîbyayê ev rêkeftin ne nû 
ye û di dema Qedafî de jî Îtalya û YE li gel 
Lîbyayê di hemahengiyê de bûn.

Volkan Görendağ, “Lîbya ket guherînekê, 
Qedafî çû li gel hikûmeta nû jî rêkeftineke 
nû hat kirin. Armanca giştî ya van rêkeftinan 
ew e ku penaber neçin Parzemîna Ewropa. YE 
bi awayekî vekirî ji berpirsiyariya xwe direve. 

Jixwe komeleyên mafê mirovan jî herî zêde 
vê yekê rexne dikin. YE bi van polîtîkayan ji 
berpirsyariya xwe direve û kar davêje ser milê 
yên din. YE ji dêvla ku li hember mirinên di 
navbera Lîbya û Îtalyayê de bergiriyê bigire û 
li hember mirina penaberan çareseriya bigere, 
zaftirîn li ser polîtîkayên ewlehiyê disekine. 
Ev rêkeftin jî li gor rêyên penaberiyê tên kirin. 
YE, berê penaberiyê bi kîjan welatî ve biçe, pê 
re rêkeftin îmze dike û astengî derdixîne.”

Volkan Görendağ dibêje, yek ji berpirsyari-
ya YEyê yên sereke ew e ku alîkariya welatên 
ku penaber zaftirîn xwe dispêrinê û wiha 
bidawî tîne: “Lê dema vê yekê dike jî rêkefti-
nan dike. Welatên ku koçberî jê tê kirin çiqasî 
asteng bike YE jî ew çend alîkarî dide wan 
welatan. Divê li welatên ku penaber zaf in, 
alîkarî ji bo wan bên dayîn. Ji dêvla ku bergiri-
yên ewlekariyê zêde bikin divê ji bo derbas-
bûna penaberan rewş xweş bibe. Her çiqas li 
hidûdan bergirî zêde bibe mirov ew çend berê 
xwe didin rêyên xeternak. Li Deryaya Spî li 
hember bergiriyên zêde jî mirin zêde dibin.”

Rêkeftina Îtalya – Lîbyayê 
YE li gor rêkeftina li gel Tirkiyeyê mafê 

vegerandina penaberên ku ji Tirkiyeyê derbasî 
gravên Yewnanistanê bûne bi dest xistibû. 
Piştî vê rêkeftinê di kontrola derbasbûna pen-
aberan bo Ewropa, di ser Tirkiyeyê de gelekî 
zêde bûne. Lê belê penaberan bo xeyalên xwe 
ji bilî Yewnanistanê berê xwe didin Îtalyayê û 
di ser Deryaya Spî re derbasî wî welatî dibin. 
Herwiha hêviya hikûmeta ku li Trablûsgarpê 
hat ava kirin wê mişextvaniyê ji holê rake 
jî têk çû. Şerê navxweyî di navbera milîsên 
herêmê û endamên hikûmetê de li Tobrûkê 
bo mişextvanan bûye derfeteke baş. Di Tebaxa 
2016an de ji Lîbyayê ber bi Îtalyayê ve 118 
hezar kes penaber bûne. Ji van penaberan 
jî 3 hezar kes di behrê de mirine. Komeleya 
Navdewletî ya Penaberiyê di daxûyaniyekê 
de ragihand ku îsal heta niha 2 hezar û 397 
penaber mirine û zaftirîn ji van penaberan 
jî di hidûdê sahila Îtalyayê de mirine. Li gor 
ragihandinê heta 30ê Tirmeha 2017an 2 hezar 
û 221 kes di hidûdê sahila Îtalyayê de mirine. 

DERYA KILIÇ

Ragihandina serxwebûna  Başûrê Sudanê  jî bi awayekî fermî 9ê Tîrmeha 2011an li 
paytextê, Cubayê bi beşdarbûna gelek nûnerên welatan bi merasîmeke fermî pêk 
hat. Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Ban Ki-Moom jî beşdarî merasîmê bû.

Welatê nû yê Efrîqayê: Başûrê Sudanê 

Sümerkan destnîşan dike ku yek ji sedema 
guherîna keşûhewaya gerdûnî HES in û axaf-
tina xwe wiha didomîne: “Ev pergal hevsen-
giya nemê diguherîne. Ev yek jî hevsengiya 
xwezayê diguherîne û ziyaneke mezin dide 
ajal û nebatan.”

“Em li Rojhilata Deryaya Reş dibînin ku 
darên kestane û yên şimşirê nexweş dikevin. 
Em sedema vê jî nizanin. Şimşir hişk bûn û 
di qirna darên kestaneyan de jî qulên qerase 
vebûne. Hevsengiya nem û germê li herêmê 
guherî. Em difikirin ku guherîna keşûhewayê 
tenê bi pileyekî jî be van darên nazîk û 
nazenîn nexweş dixîne.”

Sümerkan dibêje: “Em însan weke afirîne-
yekî li derveyî xwezayê nabînin. Em û xweza 
ne cûda ne. Ji ber vê yekê heta em çareseri-
yekî ji keşûhewaya gerdûnê re nebînin em ê 
jî bi xwezeyarê re dawiya jiyana xwe bînin.”

“Guherîna keşûhewayê dawi-
ya jiyana mirovahiyê jî tîne”

Navê wê yê fermî Komara Başûrê Sudanê ye. Welatekî Efrîqaya Navîn a korta çemê Nîlê ye. 
Cîrana Etiyopya, Sudan, Kenya, Komara Kongoya Demokratîk, Uganda û Komara Navîn a Efrîqayê 
ye. Paytexta wê Cuba ye, Zimanê wê yê fermî Îngîlîzî, Erebiya Cuda, li herêma Cuba lingua franca 
ye. Zimanên din; Zimanê Nuerî, Zandeî, Mundarî, Barî û Şillukî di nav zimanên ku tên zanîn de ne.  
Dinka,  Nuer,  Bari,  Lotuko,  Kuku,  Zande,  Mundari,  Kakwa,  Pojulu,  Shilluk,  Moru,  Acholi,  Madi,  
Lulubo,  Lokoya,  Toposa,  Lango,  Didinga,  Murle,  Anuak,  Makaraka,  Mundu,  Jur,  Kaliko û hinek 
komên din ên etnîkî hene. Başûrê Sudanê endamê; Neteweyên Yekbûyî, Yekîtiya Efrîqa û Otorîteya 
Geşepêdanê ya di Navbera Hikûmetan de ye.

Taybetmendiyên Başûrê Sudanê

DÎLSAH AMEDÎ SARA PÎRANIJ

Mirovahî bi guhertina 
keşûhewayê re dawiya xwe jî tîne

Xeyalên bi rêkeftinan 
şikestî…
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Em li Rojhilata Deryaya Reş 
dibînin ku darên kestane û yên 
şimşirê nexweş dikevin. Em 
sedema vê jî nizanin. Şimşir hişk 
bûn û di qirna darên kestaneyan 
de jî qulên qerase vebûne. 
Hevsengiya nem û germê li 
herêmê guherî. Em difikirin ku 
guherîna keşûhewayê tenê bi 
pileyekî jî be van darên nazîk û 
nazenîn nexweş dixîne.

“Piştî salekê li ser rêkeftina bi 
Lîbyayê re, ev rêkeftin ne nû ye 
û di dema Qedafî de jî Îtalya û YE 
li gel Lîbyayê di hemahengiyê de 
bûn.”



Di çend salên dawîn de gelek weşanx-
aneyên Kurdî ava bûn. Yek ji van Weşanx-
aneyan jî Peywend e. Peywend di sala 2013an 
de ava bû û heta niha nêzikî 40 pirtûkên cur 
bi cur ji weşanxaneyê derçûne. Di demeke 
nêz de, wê çend pirtûkên nû yên Peywendê 
jî bên çapkirin. Yek ji xwedî û edîtorên 
Peywendê Davut Özalp li ser kar û xebatên 
Peywendê ji Heftenameya Basê re axivî.

Peywend pênc salî ye 
Weşanxaneya Peywendê pênc sal berê 

bi motîvasyoneke baş dest bi weşangeriyê 
kir. Davut Özalp, di derbarê asta ku hatinê 
û armancên Peywendê de wiha dibêje: 
“Weşanxaneya Peywendê di sala 2013an 
de dest bi weşangeriyê kir. Wê demê li 
Tirkiyeyê “proseya çareseriyê” nû dest pê 
kiribû. Beşên Kurdolojiyê nû li Tirkiyeyê  
vedibûn, her wisa li dibistana seretayî bi 
awayekî bijarte be jî dersa fêrkirina Kurdî 
jî di nava mufredatê de cihê xwe digirt. Di 
nav atmosfereke wisa de, helbet me jî bi 
îdîayên muhîm û armanc û hedefên mezin 
dest bi karê weşangeriyê kir. Armanca me ya 
sereke ew bû ku me dê weke weşanxaneya 
Peywendê bêhtir giraniya xwe bida ser 
çapkirina berhemên teorik, di warên cur bi 
cur de. Lewre wek me got, cara yekem bû li 
Tirkiyeyê akademiyê deriyên xwe ji bo Kurdî 
vedikir û di vî warî de walahiyeke pir mezin 
hebû. Kurdî li zanîngehan dibû zimanê 

dersê lê hejmara pirtûkên ku dikarin bibin 
pirtûkên dersê gelek kêm bûn. Armanca me 
ya sereke dagirtina wê valahiyê bû. Piştî pênc 
salan dema em li dû xwe dinêrin, helbet 
em nikarin bibêjin em gihiştin mûrad û 
mexseda xwe. Gelek sedemên vê yekê hene. 
Carekê, karê me dabû ber xwe karekî zehmet 
bû, jê re aboriyeke mezin diviya, lewra -em 
niha baştir têgihiştin- ne mimkun bû ku ev 
kar bi hejmara pirtûkên ku têne firotin were 
berdewam kirin. Li aliyê din, mixabin ku 
di nava vê dema kurt de, gelek bûyerên cidî 
qewimîn, atmosfera siyasî ya wê demê ku ji 
bo çareserkirina pirsa Kurdî û bicîkirina aş-
tiyê hêvî dida mirovan, di carekî de cihê xwe 
hişt ji ba û bahozeke dijwar a şer re... Hem di 
warê meseleya Kurdî de, hem jî di warê pirs-
girêkên din ên Tirkiyeyê de rewşeke nipûn 
derket pêşiya me û weke encam em niha li 
Tirkiyeyeke ku li hemû deverên wê rewşa 
awarte hatiye îlankirin, dijîn. Vê atmosferê 
tesîreke giran li piyaseya weşangeriya Kurdî 
kir. Îsal ji bo weşangeriya Kurdî saleke dijwar 
e! ” 

Heta niha nêzî 40 pirtûk ji Peywendê 
derçûne

Derheqê pirtûkên ku heta niha di 
weşanxaneya Peywendê de çap bûne Özalp 
wiha diaxive, “Heta niha nêzikî 40 kitêb ji 
weşanên Peywendê derketine. Hema bibêje 
her cure pirtûk hatine çapkirin; ji romanê ta 
pirtûkên teorî, ji tarîxê ta helbestê. Helbet, ji 
her cureyê tenê çend kitêb... Her çiqas em bi 
armanca çapkirina pirtûkên teorîk ketin rê jî 

me bêhtir berhemên edebî çapkirin. Ji van; 
me hemû berhemên Seydayê Tîrêj, weke sê 
pirtûkên cihê çap kirin. Hemû berhemên 
Hesenê Metê û Helîm Yûsiv, her wisa hemû 
berhemên Remezan Alan... Dîsa yek ji ber-
hemên Peywendê ku balê dikişîne; çapkirina 
hemû berhemên Abdullah Peşêw, hem bi 
zaravayê Kurmancî hem jî Soranî bi tîpên 
latînî. Me çar berhemên wî yên pêşîn par 
di cildekê de çap kirin, niha çar berhemên 
din jî amade ne em ê di cildekê de çap 
bikin. Bi vî şiklî hemû kuliyata wî dibe 
Kurmancî. Ligel Kurmancî, orjînala wan jî 
bi tîpguhêziya latînî di heman pirtûkê de 
tên dayîn.” 

15 pirtûkên Peywendê bo çapê 
amade ne 

Hin pirtûkên nû yên Peywendê wê 
demeke nêz bên weşandin. Özalp der-
heqê van pirtûkên nû de jî van agahiyan 
dide, “Belê, weke pirtûkên ku me heta 
niha çapkirin, wisa dixuye yên em ê ji 
niha pê de jî çap bikin, pir cûre ne. Ji 
helbestê, heta dîrokê û teoriya edebiyatê 
ji gelek cureyan nêzikî 15 pirtûkên me 
yên hema bibêje ji bo ku bên çapkirin 
amade ne hene. Lê ji ber bê îmkaniya 
ji atmosfera ku me li jor behs kir,  wisa 
xuya ye wê çapkirina wan hinek dem 
bigire. Em ê li pey hev çap bikin. Ji van, 
ez tenê behsa sê pirtûkan bikim ku hema 
bibêje wê di nava 10-15 rojan de bigihijin 
ber destê xwendevanan. A yekem “Tarîxa 
Dinêserê”, ku berhemeke kevn e û ji bo 

dîroknûsiya bajarvaniya Kurdan a serde-
ma navîn çavkaniyeke girîng e. Ya duyem, 
pirtûkeke lêkolînî ye, pirtûka Ronayî Onen 
e bi navê “Kovara Hawarê û Rola Zimên a 
di Netewesaziya Kurdî de.” Ya sêyem jî ber-
hemeke hecim biçûk lê qedirbilind e, ‘Des-
taneke Dîrokî ya Kurdan’ e, kitêba Pîremêrd 
a bi navê “Donzdeh Siwariyên Merîwanî” 
ye. Ev kitêb ligel pêşgotinên berfireh tê 
pêşkêşkirin.” 

Şêrko Bêkes di 2ê Gulana 1940î de li Silêmaniyê 
hate dinyayê.  Kurê helbestvanê gewre Faîq Bêkes 
e. Şêrko hê dema ku du salî bû, bavê wî diçe ser 
dilovaniya xwe. Şêrko di 17 saliya xwe de dest bi 
nivîsandina helbest, çîrok û şanoyê dike. Di sala 
1965an de tevlî refên Pêşmergeyan dibe û li nav 
çiyayên Balekanê dest bi weşana Radyoya Dengê 
Kurdistanê dike. Bêkes di radyoyê de ‘Lêre dengê 
şoreşê ye’ ji Pêşmergeyan re helbestan dixwîne. 
Piştî têkçûna Şoreşa Îlonê weke kalê xwe ji aliyê 
rejîma Sedam ve sirgûnî Başûrê Iraqê dibe. Piştî çar 
salên sirgûniyê bi dîwanên ‘Kaziwe’ û ‘Koç’ vedi-
gere Kurdistanê. Helbestên wî ewqas navdar bûn 
ku Seddam jî dixwaze xelata Kadîsiye a helbestan 
bide wî. Şêrko vê daxwazê red dike û berê xwe dide 
çiyayên Kurdistanê. Cara duyem dibe Pêşmerge. 

Xelata Kurt Tuckholsky
Şêrko Bêkes di sala 1986an de penaberî Swêdê 

dibe. Li Swêdê di sala 1987an de xelata Kurt 
Tuckholsky distîne û xelatê ji destê Serokwezîrê 
Swêdê Ingvar Caslsson digire. Piştî bidestxistina 
otonomiyê di sala 1991an de vedigere Kurdistanê û 
di hilbijartinan de dibe parlementer. Piştî hilbijarti-
nan yekem wezîrtiya çandî ya Kurdistanê dike. Piştî 
salek û nîvê dest ji karê wezîrtiyê berdide û careke 
din vedigere Swêdê. Bêkes di helbesteke xwe de 
wiha dibêje: “Li mala me çira û mûm nîn bû, em bi 
helbestan ronî dibûn.” Bêkes di jiyana xwe de 8 cîlt 
dîwanên helbestan nivisiye. Ji bilî helbestan, çîrok 
û şanoyên wî jî hene. Bi giştî 40 berhemên Şêrko 
Bêkes hatine çapkirin. Bêkes di 4ê Tebaxa sala 
2013an de çû ser dilovaniya xwe. 

Dema ku dibêjin muzîk, ne bi tenê stran 
an kilam di heman demê de enstrumanên 
cûr bi cûr jî tên bîra mirov. Her cûre enstru-
manên muzikê di qada hunera muzikê de ciyê 
xwe yê taybet û biqîmet girtiye. Yek ji wan 
enstrumanan jî def e. Hunermendê defê yê 
Kurd Seyed Tajedîn Hosseînî ji 6 saliya xwe û 
heta niha li defê dixe û li gelek bajaran konser 
dane. Hosseînî ji aliyekî ve niha li Enqereyê 
orkestrayeke defê ava kiriye û vê orksetra yê 
ji bo hunera defê ya Tirkiyeyê girîng dibine. 
Herwiha ji bo pêşerojê jî gelek plan û projeyên 
wî hene.

Hosseînî, li bajarê Sîne ya girêdayî Rojhilata 
Kurdistanê hatiye dinyayê û li wir mezin bûye. 
Perwerdehiya xwe li Sineyê girtiye û pişt re li 
Herêma Kurdistanê û bajarê Tehranê jiyaye. 
Di sala 2013an de hatiye Tirkiyeyê û li Enqerê 
bi cî bûye. Hunermendê Kurd Seyed Tajedîn 
Hosseînî li ser kar, xebat û hunera xwe û 
enstrumana defê bersiva pirsên Heftenameya 
Basê dan.

Gelo we çawa û di kîjan şert û mercan 
de dest bi muzikê kir?

Bi rastî min -wek zarokê niha- perwerdeya 
muzikê negirt û ji ber ku ez di malbateke 
qelebalix de mezin bûm, ev derfetên perwer-
dehiyê yên malbata min tune bûn. Wekî din, 
bo malbata min dergâh û tesewûf gelek girîng 
û payebilind in. Bav û birayê min hemû diçûn 
dergâha terîqeta Neqşîbendî, Qedirê. Li ba-
jarê Sine dergâh hebûn, diçûn wir her şeva Înê 
bo merasîm û zikrê. Ez jî li gel wan di emrê 

xwe yê 3 salî de diçûm, min ew temaşe dikirin. 
Paşê ez dihatim malê min her çi dîdit û rîtîm 
digirt û wek def lê dixist. Yanê naskirina min a 
defê di malbatê de bi vî awayî çêbû. Dema ku 
ez 6 salî bûm ez yekem car beşdarî Festîvala 
Muzikê ya Îranê ya Navneteweyî bûm û ez di 
vê festîvalê de bûm yekem. Pişt re têkiliya min 
bi muzîkê re dest pê kir û beşdarî festîval û 
konsertan bûm. Dema ku hatim emrê xwe yê 
18 salî, çûm li cem hunermend Bîjan Kamkar 
û min ji wî dersên muzikê girtin. Huner-
mendekî serkeftî ye û ez spasiyên we ji wî re 

dişînim. Ez xwe wek şagirtê wî dibînim. Lê 
zehmetiya herî zêde birayê min ê mezin Ba-
haddin kişand û min ji wî ders girt. Dema ez 
hê zarok bûm, yekem car wî def da destê min.

Tu ji 6 saliya xwe pê ve li defê dixî û 
niha jî bi awayekî profesyonel vî karî 
dikî, bi ya te cudahî û taybetmendiya 
enstrumana defê çi ye?

Bi ya min enerjî, pêdîvî û teknîkên ku di vê 
enstrumantê de yanî di defê de dibînim û jê 
digirim ez di entrumantên din de nabînim. Lê 
dibe ku ev yek bo hinekan, wek henek be jî lê 
ez wisa difikirim, helbet ji bo herkesî ev yek 
ne mîna hev e. 

Gelo tu ji bo plan, proje û xebatên 
muzikê li Tirkiyeyê bi cih bûyî an sede-
meke din heye?

Ez di sala 2013an de, bo projeyeke muzikê 
hatibûm û armanca min ew bû ku li Tirkiy-
eyê orkestrayeke defê ava bikim. Min hemû 
kar û barê xwe li Herêma Kurdistanê hişt û 
ez hatim Tirkiyeyê. Bi rastî sala yekem bo 
min zor derbas bû. Lê êdî ez li vir mam û 
niha min orkestrayek ava kiriye û ev orkestra 
gelekî kêfxweşiyê dide min. Ji bilî vê yekê, 
rewşa hunerê û hunermendan li Îranê ne baş 
e. Ez niha bê pirsgirêk diçim Îranê û têm. Lê 
belê mirov nikare li Îranê hunerê berdewam 

bike. Ji ber ku li hember hunerê bi taybetî li 
hember  muzikê pergal û feraseta li wir gelek 
zor û zehmetî derdixe pêşiya hunermandan. 
Mesela, min li bajarên Tehran û Sine kurs çê 
dikir, cihê kursa min digirtin. Ger kesek bix-
waze karekî bike divê biçe aliyê hikûmetê, ger 
hunermendek jî bixwaze azad bibe wê demê 
destûr nadin. 

Bi ya te huner çi ye?
Huner wek agirkujê jiyanê ye. Çimkî rewş 

xirab e, kar tune ye û pirsgirêkên jiyanê pirr 
in. Tu dikarî bi hunerê vî agirî bitemirînî. 
Jiyana hunermendan her çiqas zehmet be jî lê 
ji jiyana kesên din baştir e ji ber ku ew hunerê 
dikin. Em hunerê ji bo dilê xwe û civakê dikin.

Ji bo pêşerojê çi xebat û planên we  
hene, tu dikarî hinekî qala van bikî?

Eger ev orkestra çêbibe, gelek armancên 
me hene. Em dikarin albûm û klîban çêbikin, 
konseran bidin. Lê belê armanca me ya mezin 
beşdarbûna festîvalan e. Çima festîval? Ez 
dibînim ku li Tirkiyeyê enstrumana defê 
baş nayê naskirin û fêhmkirin û herwiha 
bi awayekî şaş li defê dixin. Heta defê bi 
enstrumaneke din, bi bendîrê re li hev şaş 
dikin. Lê def tiştekî din e, bendîr tiştekî din e. 
Em dixwazin bi riya festîvalan, defê baş bidin 
naskirin.
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Dîroka defê gelek kevn e ku diçe 12 hezar sal berê. Li Mezopotamyayê Kurd, Ereb, Tirk, Fars hene. Ew kesên ku xizmeta defê kirine û di her dema jiyana 
xwe de bi kar anîne, Kurd in. Ludwig van Beethoven muzisyenekî bi navûdeng e. Beethoven dibêje; “ne girîng e ku kîjan enstrumanê kîjan miletî çêkiriye, ya 
girîng ew e ku kîjan milet qîmet û xizmet daye vê enstrumantê”. Kurdan, zêdetir qîmet dane defê ji ber vê yekê ye ku dibêjim Kurd xwedîyê enstrumanta 
defê ne. Niha dema ku li Îranê def bê gotin Kurdistan yanî bajarê Sine tê zanîn. Sîne paytexta defê û di heman demê de jî ya cîhanê ye. Ji vî bajarî gelek 
hunermendên baş derketine. Bijan Kamkar, Xelife Kerîm, Bahaddin Huseynî û hwd. Me bi hezar salan li dergahên Qedirî def lêxistiye. Selahaddin Eyyûbî bi 
vê enstrumanê çûye heta Trablusgarp û Spaniyayê. Yanî ev enstruman, enstrumaneke Kurdî ye.

Dema ku def tê gotin zêdetir Kurd û muzîka Kurdî tê hişê mirov. Bi ya te di çand û muzîka 
Kurdan de cihê defê çi ye û tu dikarî çi bibêjî?

Hunermendê Kurd Seyed Tajedîn Hosseînî ji bajarê Sîne yê Rojhilatê 
Kurdistanê ye. Bi salan e li defê dixe û niha li Enqereyê orkestrayeke defê 
ava kiriye. Hosseînî dibêje ji ber ku herî zêde Kurdan xizmeta defê kirine, 
‘def ‘ enstrûmaneke Kurdî ye. 

Xuyakirina dewletbûnê li asoya Kurdan 
dubendiyeke ku heta niha bi nermî dimeşiya çeng 
kir ser rûyê avê: Dubendiya serxwebûn û xweseri-
yê. Min yek ji van jî di heyata xwe de nedîtiye û ez 
herduyan jî wek destkeftî dibînim ji bo Kurdan. 
Eger em ji bo Bakur biaxivin, herdu jî du statuyên 
pêşketî ne li beramberî halê Kurdan î niha ê ji asta 
şaredariyan jî berjêrtir. Lê gelo ji bo Başûra ku 
xweserî derbas kir, federaliyeke berfireh bi dest 
xist xwestina xweseriyê gaveke pêş de ye yan paş 
de? Pirsgirêk di du xalan de veder dibe. Xala pêşî 
ew e ku tevgera xurt a li Bakur fikra xwe ya xwe-
seriyê ne tenê ji bo Bakur pêşniyaz dike lê dixwaze 
vê li ser her sê parçeyên dî jî ferz bike. Gava raman 
di vê xalê de diteqine wê demê tiştekî absurd dertê, 
ew jî ew e ku kesekî ku piştevanê xweseriyê be û ev 

çare li parçeyekî hem wek baştirkirina halê Kurdan 
û hem wek gaveke pêşdeçûnê dibîne, di dûmahîkê 
de tê li dij serxwebûnê radiweste û dixwaze 
pêşdeçûna parçeyekî dî asteng bike. Li beramberî 
vê yekê pirr hêsan e ku yekî piştevanê serxwebûna 
parçeyekî –parçeyekî ku gihaştibe qonaxa herî 
nêzîk bo vê yekê – be di dûmahîkê de dilxwaz û 
piştevanê xweseriya parçeyekî dî be ku hê bi ti şiklî 
rêvebiriya xwe nexistiye destê xwe. 

Xala duyem a pirsgirêkê jî, bi min, awayê 
birêvebirina li van herdu statuyên desthilatê 
ne. Ew jî pergal, nîzam, rejîma li dewletê yan 
desthilatdariya xweser e. Di nivîsa bihurî de min 
mînaka A. Öcalan a li ser dewletên Ereban dabû 
û li ser şîreta wî a li Kurdan li hember “xetere”ya 
dewletbûnê sekinîbûm. Bi min Öcalan di wir de, ji 
qewla sosyologan, erebe dixist pêşiya hesp û digot 
“de bajo!”. Di mînaka dewletên Ereban de tiştekî 
ku ji me re nevê hebûya ew jî ne serxwebûna 
dewletên wan, lê rejîmên wan bûn ku ji qraliyet, 
şerî’eta îslamî bigre heta bi Ba’asê tevneke çewisan-
din û bertengkirinê ristibûn li hember civakê. 
Statû çi dibe bila bibe, hezkî bila desthilatdariyeke 
xweser be yan serbixwe be, tişta ji me re divê ev e: 
Demokrasî. Helbet demokrasî ne şivika sêhrê ye 

ku her tim mûcîzeyên başî û qenciyê pêk bîne, û 
ne jî tiştekî wiha heye di sîstemên civakî de. Hin 
bi bêbawerî û sînîzmeke ecêb mînaka Hîtler didin 
û destnîşan dikin ku demokrasî dibe sebeba kare-
satên çawa. Ez dibêm Elman û Cihû ji me bêtir 
bi derdê vê karesatê dizanin, lê tevî vê jî Elmanan 
dev ji demokrasiyê berneda, hetta ji do bêtir lê 
bûn xwedî. Cihû jî xwe bi vî awayê rêvebiriyê ê ku 
qesasê herî mezin ê serê wan kir desthilat bi rê ve 
dibin û îro aborî, veberhênan û dewlemendiya wê 
ji a hemû dewletên Ereban ên li dora wê zêdetir e.

Min ev gotin kirin bo ku diyar bikim ku 
dubendiya me ya rastî divê ne di navbera serx-
webûn û xweseriyê de, lê di navbera demokrasî 
û totalîteriyê de be. Tişta ku tevgera kurdî a 
domînant a li Bakur ji ber çavê me vedişêre ev e. 
Lê ev tişt, bi qeneeta min em Tirkekî li Kurdistanê 
jî bin, Kurdekî li Arjantînê jî bin dê ji me re lazim 
be: Demokrasî. Dema ez bi vî çavî lê dinêrim ez 
ji hedefa Pkkê a Tirkiyeyeke demokratîk re tiştekî 
nabêjim. Pkk ne Tirkiyeyê gundekî li Kamboçyayê 
jî demokrat bike ez ê kêfxweş bibim. Lê divê ez 
kengî dengê  xwe bikim? Dema ku tiştên ku wê 
kirin ji demokratkirina Tirkiyeyê bêtir bi kêrî 
zordestkirina Tirkiyeyê hat. 

Herçî xweseriya demokratîk ji bo Bakur e, ez ne 
li dijî vê me jî. Eger Kurdên li Bakur xweseriyekê 
bi dest bixin wê kêfa min were, tew ku ev xweserî 
demokratîk be ez ê ji kêfan bifirim. Ez ê nekev-
im meseleya ku rêbaza ji bo gihiştina vê hedefê 
ka gelo Kurdistana Bakur xweser kir yan wêran 
kir, feyde gihand Kurdan yan zirar û ziyan. Ez 
dixwazim ji têkoşana wê bêtir li ser têgihiştina wê 
bisekinim. Bi dîtina min, mixabin, sîstema Pkkê 
ne xweser e, ne jî demokratîk e. Arezûya Pkkê a 
ji bo kontrolkirin, mudaxalekirin, tayînkirin û 
diyarkirina her tiştî, hesabnederî û bêtehemuli-
ya li hember rexneyan, xwedîkirina îtaetkerî û 
partîzaniyê, kulta serokatiyê, ji van hemûyan 
resmê ku derdikeve ji ê xweseriyê bêtir ê totalîterî 
û navendparêziyê ye, ji ê demokrasiyê bêtir ê dog-
matîzm û çewisandinê ye. Ez bawer im ji mirovên 
wek min bêtir li alîgirên Pkkê dikeve, li kesên di 
ber wê de berdêlên girantir dane dikeve ku wê ji 
ber bêrêziya li hember hedef û argumanên wê bi 
xwe rexne bikin, eger bi rastî a ku ew dixwazin û a 
ku ev partî bi zar dike heman tişt bin. Eger Kurdan 
ne îdareyeke xweser, ne dewleteke serbixwe, hew 
muxtariya gundekî jî hebe bila ew bi demokratî be 
û qebûlkirina cudayiyan be. 

Di dinyayê de sînorê herî nêzîk, zirav, xeternak 
di navbera Koreya Bakur û Koreya Başûr de ye. 
Li ser maseya muzakereyan a navbera van du 
dewletan ku bi şaşî milê delegeyekî nîvê maseyê 
derbas bike û bikeve aliye dî, ev dikare bibe sebeba 
karesateke nukleerî li dinyayê. Tişta ku van du 
dewletên yek millet, yek ax, yek ziman bi qasî erd 
û ezman ji hevdu cuda dike vê sîstema rêveberiyê 
ye: Demokrasî. Lê demokrasî tiştekî wiha ye ku 
ji nav bêtir bi naverokê, ji dirûşmeyan bêtir bi 
tevgerên tolerans, qebûlkirin û rêzgirtinê diyar 
dibe. Ji ber vê heqîqetê ye ku Koreya Bakur, a ku 
navê wê yê resmî komara Gel a Demokratîk a 
Koreyê ye, dikare hezar qatî ji dewleta ku navê 
wê Qraliyeta Yekgirtî (Brîtanya) ye despotîktir, 
zalimtir, paşdetir, girtîtir û tarîtir be. Ji ber vê 
heqîqetê ye ku tevî ku Pkkyî dewletê wek çavkani-
ya pirsgirêkan dibînin û tevî ku desthilata wan a 
li Binxetê ne di statuya dewletbûnê de ye jî, em 
dibînin ku rêvebiriya wan a li vî parçeyê Kurd-
istanê ji a gelek dewletên cîhanê bi problemtir û 
nedemokratîktir e. 

Dewlet ji bo hebûnê, demokrasî ji bo 
pêşdeçûnê.

CIWANMERD KULEK

Demokrasî

NEFEL  ZAGROSÎ  

Seyed Tajedîn Hosseînî: 

Kurdan gelek qîmet dane Defê 

Özalp, di derbarê xwendina cureyên 
pirtûkên Kurdî de jî wiha diaxive, “Bi qasî em 
piyaseyê dişopînin vê gavê bi giştî roman li 
pêş e. Ji berhemên me herî zêde kitêbên li 
ser teoriya edebiyatê zêde tên firotin. Wek 
berhemên mamoste Remezan Alan. Helbet 
bi awayekî giştî rewş li gor weşanxaneyan jî 
diguhêre. Weke nimûne îhtimal e li Nûbiharê 
herî zêde klasîkên Kurdî têne firotin, li we-
şanxaneyeke din jî belkî cureyekî din.”  Davud 
Özalp li ser pirsa, ‘Gelo bo pêşerojê plan û 
xebatên Peywendê çi ne?  wiha bersivê dide, 
“Ji bo pêşerojê, plan û armancên me yên roja 
ewil ku me Peywend ava kir hê jî derbasdar 
in. Çapkirina berhemên ast û qelîte bilind. Lê 
xuya ye ji me re hinek sebir û dem pêwîst e.”

“Niha roman li pêş e…”

GÖNÜL GÜN

DARA DIRBÊSÎ

Davut Özalp:

Îsal ji bo weşangeriya Kurdî saleke dijwar e! 
Stêrkek xûricî ji ezmanê 
wêjeya Kurdî: Şêrko Bêkes
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Çiqas raşt o ez nêzana la vanê dinya ser o nêzdîyê 
15.000 girawî estê. Tayê welatî wayîrê deryayan û girawan 
ê, tayê zî nîyê. Miletê ke wayîrê deryayan û girewan nîyê, 
kurdî zî yewê înan ê. Gama ke behsê çekuya girawe beno 
zaf normal o ke verê cû tehtîl dima zî kolonyalîzm yeno 
virê merdimî. Gelo çekuya girawe çend miletanê bêderya 
û bêgirewan rê manaya trajik îfade kena? Ma cewabê nê 
persî nêzanê la çîyo ke zelal o tarîx de qederê tayê kurdan 
û yê çend girewan bîyo yew. Ez bi xo xususen tarîxê ma 
ser o wendişî ra hes kena û no detay zaf verê ra bale mi 
antbî. Mi nê rojan derheqê nê detayê balkêşî de nuşt. 
Waştişê mi no yo ke çend girewan û tarîxê kurdan de rolê 
înan şima rê bida naskerdiş.     

GÎRÎT
Gîrît, girawa tewr girde ya Yunanîstanî ya. Girawa tewr 

girde ya pancine ya Deryayê Sipî ya. Bajarê tewr gird yê 
girawe Kandîye ke eynî wext de merkezê îdareyî yo sey 
Heraklîon yan zî Îraklîo zî zanîyeno. Merkezê medenîyetê 
Mînoan o ke medenîyetanê tewr verênan yê dinya ra yew a 
bîya. Medenîyetê Mînoanî ra ge-ge sey Medenîyetê Gîrîtî 
zî ameyo qalkerdene.

Bajar, Îsayî ra Ver (ÎV) seserra 9. de binê bandorîya En-
dulusan, mabênê seserrê 10. û 13. de bi nameyê Kandîye 
kewto destê venedîkijan. Mabênê 1669-1897 de sey Mega-
lokastro kewto binê îdareyê Osmanîyan. 

1908 de îlanbîyayîşê Meşrutîyetê Dîyinî ra pey bi 
Meclîsê Gîrîtî qerar girewto ke Gîrît daxilê Yunanîstanî 
bibo, naye ra dima qerarê yewbîyayîşê Yunanîstan û Gîrîtî 
ameyo dayene. Gîrît binê îdareyê Osmanîyan ra vejîyo, 
Girewa Gîrîtî reyde Kandîye kewtê destê Yunanîstanî.      

Mîr Bedirxan Gîrît de surgun bî
Mîr Bedirxan o ke begê tewr peyên yê Mîrîya Botanî 

bî (1802-1869) semedo ke netîceya serewedaritişî de 
zorê hêzanê ey şîbî 1847 de teslîmê dewleta Osmanî bî. 
Bi mahîyetê xo verê cû dawetê Îstanbulî bî. Îstanbul de 
xuzurê Padîşah Abdulmecîdî rê ame vetene. Dima hetê 
ey ra teqrîben 250 ferdanê keyeyê xo û ardimkaranê xo 
reyde surgunê girawa Gîrîtî bîy. Nê surgunî de birayê ey 
yo pîl Salih û yo qij Esad û tewr pîlê înan 11 serreyî hirê 
lajê ey (Lajanê ey ra di hebî Têlî Hemîd û Alî Şamîl ê) Mîr 
Bedirxanî reyde benê. Surgunê Bedirxanîyan yê Girîtî des 
serrî ramit. Mîr Bedirxan, 1858 de demê peyên yê Sultan 
Abdulmecîdî de ame efûkerdiş. La demêk dima reyna 
agêra Gîrît û uca çend serrê bînî mend. Goreyê tezkîreya 
Reşît Paşayî Mîr Bedirxan Gîrît te pêro-pîya 18 serrî, go-
reyê rojnameyê Kurdistanî 15 serrî, goreyê kovara Ronahî 
zî 14 serrî mendo. Kesê ke wazene na babete ser o biwanê 
ma înan rê nê kitabî pêşnîyaz kenê: Kardam, Ahmet. 
Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan-Sürgün Yılları. 2013 Dipnot 
yayınları, Ankara.

  
RODOS
Pêro girawane Yunanîstanî ra aya ke tewr zêde turîst 

ziyaret kenê û tede tehtîl kenê na giraw a. Hetê zêdeyîyîya 
nufusî ra dora pancine de ya. Sey girawa Şovalyeyan zî 
yena zanayene. Heykelê Rodosî ke tîya ca gêno sey yewê 
hewt eseranê bêqusuran yê dinya qebul beno. Ancîya di 
cayê girawe; kelaya ke hetê şovalyeyanê mabedî ra ameya 
înşakerdiş û taxa ke Dewrê Mîyanênî ra menda Lîsteya 
Mîrasê Dinya ya UNESCOyî de ca gênê.    

Rodos, verê cû binê bandora Makedonya, Misir û 
Roma de maneno. 395 de keweno destê dewleta Bîzansî. 
Aye ra pey 63 serrî destê musluman de maneno û dima 
reyna keweno destê Bîzansî. Girawe, 1309 de kewte destê 
Şovalyayenê Saînt-Jeanî û 213 serrî binê hukmê înan de 
mende. Padîşahê Osmanîyan Kanunî Sultan Suleymanî 
Rodos 1522 de daxilê dewleta Osmanîyan kerd. 1912 de 
Îtalya, 1945 de zî Almanya Rodos îşxal kerd. Semedo ke 
şerê diyîn yê Dinya de zorê Almanan şîbî, almanî girawe 
terk kerd û Rodos 1947 de hetê dewletanê mutefîqan ra 12 
girawan reyde dîya Yunanîstan. 

Rodos de yew melayo kirmanc/zaza 
Mela Ehmedê Xasîyo ke (1867-1951) esero tewr verên yê 

lehçeya kirmancki “Mewlîdê Kirdî/Mewlîdê Nebî” nuşto 
eynî wext de yew alim, şaîr, mutesawuf û kurdperwer bî. 
O bi xo endamêkê Kurdistan Azm-î Kavî Cemîyetî bî. 
Goreyê vatişan meselaya kurdî ser o Zîya Gokalpî de zaf 
munaqeşe kerdo. Wextê Sultan Abdulhamîdî de (adare 
1909)  hetê hukmatê îttîhadçîyan ra derheqê ey û diwês 
embazanê ey de Dîwanê Herbî de dewa abena û netîce de 
surgunê girewa Rodosî beno. Mudetê surgunê ey hîrê ser-
rî yo la semedo ke padîşaho newe ameyo îqtîdarî ser yeno 
efûkerdiş, çend aşmî Rodos de surgun maneno û agêreno.  

MADAGASKAR
Madagaskar yan zî bi nameyê xo yê fermî Komara 

Madagaskarî yew welat o ke qitaya Afrîka de ca gêno. 

Girawe, hetê rojhelatê qita de rojawanê Okyanûsê Hîndî 
de ca gêna. Kanalê Mozambîkî sînorê welatî mayqitaya 
Afrîka ra birneno. Madagaskar, badê girawanê Gronland, 
Gîneya Newîye û Borneoyî girawa tewr girde ya çarine ya 
dinya ya. Paytextê girawdewlete Antananarîvo yo. Nufusê 
girawe taqrîben da-hîrês milyon o. Nameyê welatî şaro ke 
girawe de ciwîyenê nameyê ey Malagasyî ra yeno. Mala-
gasyî ra teber zafê nufusî bi franskî qisey keno.   

Girawe hetê îndonezyayijan û afrîkayijan ra ameya 
îstîlakerdene. Seserra diwêsine de erebî qeraxê vakurê 
rojawanî yê girawe de ca bîyê û naye ra girêdaye îslamîyet 
tede vera-vera bîyo vila. Girawe heta ke serra 1500î de hetê 
yew portugalijî ra ameya keşfkerdene nêameya zanayîş. 
1643 de fransizî resayê girawe û Madagaskar 1896î ra 
tepîya bîya kolonîya Fransa.  Şerê Cihanî yê dîyinî ra dima 
madagaskarijan seba xoserîye dest bi mucadele kerdo. 
Hezîrana 1960î de bîyê xoser la şarê Madagaskarî heta 
ewroyî krîzanê polîtîkan ra xo nêxelisnayo ra. 

Madagaskar de yew kurd: Osman Sebrî
Osman Sebrî (1905-1993) badê serewedaritişê Şêx 

Seîdî hepisxane de rakewt û gama ke hepisxane ra vejîya 
1929 de şî binxete (Sûrîye). Endamanê Xoybunî ra yew o. 
Seke yeno zanayîş Sûrîye ê serran kolonîya Fransa bîye 
û Osman Sebrî fikrê xo yê kurdperwerî ver hetê îdareyê 
Fransa ra surgunê Madagaskar bî. (O zaf rey surgunê 
cayanê cîya-cîyayan bî û hepisxaneyan de rakewt.)  Uca 
qasê serrêk surgun de mend. Yew roportajo hetê Amed 
û Zîne ra Sebrîyî reyde ameyo kerdene, derheqê cuya 
surgunîya ey de çend melumatî îhtîva keno. Goreyê naye 
Osman Sebrî Madagaskar de raştê yew kurdî yeno. No 
merdim, Sebrîyî ra vîst serrî verê cû bi karkeranê ereban 
reyde şîyo na girawe. Uca yew cinîya çermesîyaye (ze-
ncîye) reyde zewicîyo û Madagaskar de ca bîyo.  Goreyê 
vatişanê Sebrîyî Madagaskar de hîrê dewê kurdan estbîyê. 
Sebrîyî vatişanê xo wina domnayo: “Gama ke fransizan 
ez erda Madagaskar uca 3 dewê kurdan estbîy. Labelê 
înan ziwanê xo xo vîr ra kerdo. Îşte milet wina vila bîyo û 
bêwayîr mendo. Çiqas zinarê pîlî estê ameyê ginayê sereyê 
ma kurdan ro… Helbet no îstîsna nîyo. Ê nêheq ma yê. Ma 

şomê bemê merdimê kesanê bînan. Ma semedê kesanê 
bînan mirenê.” 

Kesê ke wazenê derheqê Osman Sebrîyî de nuşteyêk 
biwanê, semedê înan çimeyêk: Malmîsanij, “Madagas-
kar’a Bile Sürülmüş Olan Kürt Yazarı: OSMAN SEBRÎ”, 
Medya Güneşi: Haber-Yorum Gazetesi, Sayı: 39, İstanbul, 
1-15 Aralık ’93, s. 12-13 
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Qederê Miletê Bêderyayî de Girawî 
PÊŞAR BEXTEWER 

Gelo çekuya girawe çend miletanê bêderya û bêgirewan rê manaya trajik îfade kena? Ma 
cewabê nê persî nêzanê la çîyo ke zelal o tarîx de qederê tayê kurdan û yê çend girewan bîyo 
yew. Ez bi xo xususen tarîxê ma ser o wendişî ra hes kena û no detay zaf verê ra bale mi antbî. 

Seke kesê ke eleqadar ê heme zî zanenê ke Grûba 
Xebate ya Vateyî karê standartkerdişê kirmanckî kena. 
Serrê de di rey grûbe kom bena û çekuyê ke verî ra 
tesbît bîyê (Nê çekuyî sey yew dosya heme endaman 
rê yenê ruşnayene, her kes gorê mintiqaya xo vatişê ê 
çekuyan nuseno û wextê kombîyayîşî de dano têver û 
ser o munaqeşe beno. Peynîye de ê çekuyan ra yew/
dide sey standardî yenê qebulkerdene, ê bînî zî sey 
versîyonan yenê nuştene.) înan ser o gureyena. Nê 
çekuyî goreyê durumê acîlîya xo tesbît benê. Çekuyê 
ma yê peyênî termê şaredarîye bîy. Şarederîyanê welatê 
ma de, cayê ke tede kirmanckî yena qiseykerdene, 
îhtîyac hasil bî ke termanê şaredarîye bi kirmanckî zî 
binusîyê û no îhtîyac gore ma termî tesbît kerdî û çend 
rey o ke înan ser o gureyenîme. Kombîyayîşe mayo 30. 
gereke çend aşmî ra aver biameyêne kerdene labelê 
serekê şaredarîyan amey pêgirewtene û herinda înan 
de kayuman dest pêkerd, coka kesê ke seba kombîyayîşî 
hetkarîya ma kenê nêmendî. Belkî luzimîya pêydak-
erdîşê çekuyanê şarederîyan zî êdî acîl nîya la ma dest 
pêkerdîbî coka ma dewam kerd û qedenay. 

Heta nika kombîyayîşê ma Dîyarbekir, Dêrsim, 
Çewlîg û Sêwregi de bîyêne. Cayê kombîyîşê ma na rey 
Dûhok bî. Çimê mi zaf tey mendîbî, çike kombîyayîşî 
ra vêşêr mi waştêne ke ê cayan bîvînî. Hamnan de zaf 
germ bî, zimistan de manayode bîn vejîya, dima şer ve-
jîya welhasil şîyayîşê min ê Kurdîstanî mend nikayî rê.

Hîna ke ez Anqara de bîya û seba ke şerî Hewlêr, 
meydanê teyara de bîya, kontrolê pasaportî de yew 
cinîke (polîse) pasaporta mi kontrol kerde û bi şaşîye 
va “Nadîre Xanime! Ti û Hewlêr! Ti çirê şona Hewlêr?” 
Ez deqayêk fikirîya gelo cewab bidî nêdî, dima mi va 
yew kombîyayîşê mi esto, coka ez şona. Vatişe mino 
poşmanîya mi têdima amey, mi xo xo de va naye rê çi 
ez kata şona, çirê şona! Cinîke bi şaşîye sereyê xo sana 
be ra, va “hala hala!” û pasaportê mi peyser da mi. 
Texmînê mi gore cînî zaf nêşîyêne o het yan zî çira henî 
şaş bîye, mi fam nêkerd. 

Kombîyayîşê ma mabênê tarîxanê 27-31ê tebaxe de, 
Dûhok de bî. Ma da-des kesî, seba ke teyara tena tayê 
rojan de dîrekt şona Hewlêr, coka roja 24ê tebaxe de 
kewtîme ra raye. Endamê grûbe ca cayan (Dîyarbekir, 
Mêrdîn, Îstanbul, Anqara, Swêd û Almanya) ra amey 
û ma şewleteyî ra dima, nêzdîyê seate 02.30 de bîy arê 
û Hewlêr ra kewtî ra raya Dûhokî. (Seba ke ma bero 
Dûhok, yew mînîbuse ameybî meydanê teyara. Bi 
mînîbuse mabênê her di şaristanan nezdîyê di seat û 
nêm bî. Ma bi mînîbuse di seatî û nêm raye ra şîy.)

Wexto ke Kurdîstan sey mintiqaya otonome ameyo 
qebulkerdene ra na het mi tim meraq kerdo û waşto 
ke bivînî, coka ez zaf heyecanin bîya. La tarîyê şewe de 
teba nêasaynê. Axirî deştaşodir ma restî Dûhok. Lêlê 
şodirî de, hîna ke tîje nêvejîya ma verê otêl Jîyanî de 
amey war. Çîyo ke verê cû balkeş bî, boya şaristanî bîye. 
Boya xo ferehe nêbîye, boya tozî, yê gazî, yê egzozan 
kewtîbî têmîyan. La honik bî. Hem herinda otêlî berze 
bîye, hem zî lêlê şodirî bî, coka vayode honik ameyêne.

Heta wezîfedaranê otêlî ma qeyd kerdîme, heta 
caye ma musna ra ma, ma heta ca bîyîme ke tîja şodirî 
vejîye. Mi perdeya pencereyî ante kaleke, banê Duhokî 
yê sipî/bej asay. Çitur bo ke orte de tek tek darê bibo, 
hama hama her ca bi bînayan girewte û rengê bejî de 
bî. Ala ke bînayî zaf berzî nêbî. Di-hîrê tenan ra qeyîr 
pêro sey di qatin asayêne û serê hemîne de zî teras bî. 
Banê Riha, banê Mêrdinî ardêne re merdimî vîrî. Yanî 
merdim şîkîno ke vajo hukmê mîmarîyê ereban tey bî. 

Ez gereke nayê vajî û henî ravêrî, odayê otêlî zaf 
pak bî û xizmeta xo zaf rinde bîye. Eke xelet nêbo, otêl 
wextê Seddamî de sey otêl Sheratonî ameyo viraşte, 
dima îqtîdarê Saddamî ke rijîya kewto destê hukmatê 
kurdan. Tayê cayê xo êdî kan bê zî kalîteya xizmete zaf 
rinde bîye. 

Ma ke odayanê xo ra vejîyayîme û şîyîme lobîyê otêlî, 
rîyo de naskerde verê ma de vejîya. Remezan Pertev 
(Unîversîteya Mêrdînî ra îxrac kerdîbî, nika Hewlêr de 
bî.) ameybî dîyarê ma, ma ke o dî zaf keyfweş bîyîme. 
Ma pîya grûba masterê beşa kurdkî ya verêne de 
bîyîme. O wext 20 kesî seba masterî ameybî girewtene, 
ez û Remezan zî mîyanê nê vîst kesan de bîyîme. Re-
mezan kurmanc bî la kirmanckî zî zanayêne. Yanî o, no 
het ra merdimode taybetî bî. Seke yeno zanayene kesê 
kurmancî kirmanckîya ma zaf nêzanenê. Ê ke zanenê zî 
seba ma taybetî yê. Dima seke veraşan bî (Seba gêrayîş 
mîyanê roje zaf germ bî.), ma seba ke dest bi gêrayîşî 
bikerîme, vejîyayîme teber.

nadirega@hotmail.com
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Nameyê girawe wextê dewleta Bîzansî de 
Kalolînos bîyo. No name vera-vera vurîyo û bîyo 
Îmrali. Girawe wextê osmanîyan de yew nahîyeya 
ke girêdayeyê qezaya Mudanya bîya. Nika sînoranê 
bajarê Bursa de manena. Deryayê Marmara de hetê 
girdîye ra rêza çarine de ya.

Girawe de hetanî destpêkê seserra vîstine hîrê 
dewê ruman estbîy. 1935 de tede 250 xane, yew wen-
degeh, 3 manastir estbîy û pêroyê ci rumî 1. 200 kesî 
ciwîyayêne. Şarê girawe, peymana Lozanî ra dima 
çarçewaya Mubadeleyê Nufusî (1924) de şî Yunanîs-
tan. Naye ser o girewa Îmrali demêk tal/veng mende. 
Xepisxaneyo nêmakerde yo verên yê Tirkîya 1935 de 
tîya virazîya. Girawe hema zî seba cabîyayîşî qedexe 
ya û hetê dewleta Tirkîya ra tena sey xepisxane 
yena xebitnayene. 

Îmrali de yew hepsîyo tarîxî
Liderê PKK Abdullah Ocalan, gama ke sersefîrîya 

Kenya ya Yunanîstanî ra ame vetene,  hetê yewînê 
asayîşe Kenya ra ame tepiştiş û 15 sibate 1999 de 
wezîfedaranê tirkan rê ame teslîmkerdiş. Ocalan 31 
gulane 1999 ra nata hepisxaneyê girawa Îmralî de 
hepsî yo. 2009 de 9 hepsîyê bînî ke dewaya PKK ra 
ameybî tewqîfkerdiş neqlê Îmrali; hetê Ocalanî bîy. 
Girawe de Ocalanî ra ver hunermendo kurd Yilmaz 
Guney û nuştoxo tirk Rifat Ilgaz sey hepsî mendî.   

ÎMRALI 

Merheleyanê tekamulî[1] ra tewr muhîman ra yew zî 
di lingan ser o rayşîyayîş o. Bê nê merheleyî di here-
ketê merdiman yê bingeyî estê; roniştiş û rakewtiş. Ma 
zafê heyatê xo bi roniştiş û rakewtiş tayê ci zî bi pay ra 
vinderdiş yan zî bi rayşîyayiş vîyarnenê. Gedeyê însanan 
mayaxorabîyayiş ra tepîya xeylên rakewenê û bado 
musenê ke ronişê. Xora rayşîyayiş merheleyêko xoser o. 
Beno ke seba ke hend qîymet deyayo rayşîyayişî rakewtiş 
bîyo çîyêko normal, rakewtişî ser o kes zaf nêfikirîyayo, 
rakewtiş tena bi hewna kerdo eleqedar. Qandê coy 
heyatê rojaneyî de merdimê ke teberê odaya rakewtişî de 
rakewenê hetê însanan ra ecêb vîneyayê.

Labelê ganî halê însanan o tewr masûm halê rakew-
tişî bo. Wexto ke çimê neyenê pa maskeyî kewenê, tirsî 
(qalxan) ronîyenê. Nê wextanê bê mudafayan de ma xo 
tena odaya rakewtişî de emîn hîs kenê. Cayanê ke ma 
bi roniştiş rakewenê, mesela qoltuxa otobuse de, vapur 
de yan zî yew bank de, çimê ma bigêryê zî ma qet rehet 
nêkenê.

La wexto ke tîje lewe de bena û kes rincan beno, kam 
wina nêfikirîyayo: “nika mi tayê lingê xo dergkerdê û 
bişêyê tayê rakewtên” yan zî badê werdênê giranî û 
verê karî de “tîya de cayêk bibîyayên ke ez xo rê tayê 
rakewtên…”

 Tena qandê rakewtişî ney, ge-ge seba çimanê xo girew-

tiş û paştîya xo bisiparno kes wazeno koşeyêko rehet 
bibo. Ge-ge zî kes nê waştişan pey de erzeno û vano; “wa 
şan bo ke ez rakewa.” Labalê beno ke kes bişo çimanê xo 
bigîro, meseleyî do hîna rehet hel bê, hêrsê ma do ravêro, 
ma do derdê xo vîr ra bikerê, ma do hîna vêşî heyatî ra 
hes bikerê. Xora bajarê ke kulturê sîestayî[2] esto heyat 
hîna rehet nêravêreno?

 Bajarê ke ma tede ciwênê seba rakewtişî, ke hîrê here-
ketanê bingêyî yê însanan ra yew o, hema-hema çîyêk ne-
virazyayo. Bîlakîs, şarederîyan seba rayşîyayişî peyerayîrî, 
seba roniştişî bankî kerdê hazir labelê seba ke ma bi 
rehetî derg nêbê (nêrakewê) destanê ci ra çi yeno kenê. 
Rasteyê teyaran de, îstasyonan de, dinganê otobusan de 
mabênê qoltuxan de asinî virazênê ke ma wextê pawitişî 
de derg nêbê, nêrakewê.

Sey Amerîka û Îngilîstanî welatê ke gelek merdimî te-
ber de manenê de, cayê ke merdimî bişê rakewê bi asinan 
û sewbîna metalana xeripnayîş şima pêrunan vînayo. 
Ma biwazê ke parkan de serê vaşan de rakewê, zabita û 
polîsî do serê ma bigîrê. Çunke merdimê ke teber de yan 
zî parkan de rakewenê hetê komelî ra sey potansîyelê 
tehlukeyî ameyê qebulkerdiş. Merdimên o ke rakewenoyî 
sey tehluke qebulkerdiş, ke rakewtiş gelek masum yew 
fîîl o, cuyê bajarî mîyan de tezadêko ecêb o. Heto bîn ra 
merdimî çend benê dewlemend îmkananê bajarî ra hend 
dûrî kewtişê înan zî sewbîna rehendê nê tezadî yo.

Hetên ra zî, wexto ke ma tena bibê û ma biwazê lin-
ganê xo bikerê derg, çimanê xo bigîrê û koşeyên de yan 

zî vaşanê parkan ser o derg bê û tayê rakewê, ma cayêko 
wina rehet bivînê zî ma nêeşkenê bi zerrî nê fîîlî bîyarê 
ca. Çunke tayê şertî estê ke ma nê fîîlî ra dûrî fînenê: 
çanteyê ma, cizdanê ma yan zî bi tersayîşê zirar vînayişê 
bedenê ma, ma nêeşkenê çimanê xo panê.

Eke ma nê meseleyî ser o bifikirîyê, yew namzedê/a 
serekîya şaredarî vilaweka weçînitişê xo de eşkeno ca 
bido yew madeyî tena. “Ez do nê bajarî winî rehet û

bikonforkera ke, şima do qerax û parkanê nê bajarî 
de her wext bieşkê derg bê û rakewê.” Şima eşkenê yew 
serekê/a şaredarîyo/a winasî xeyal bikerê?

Ma bieşkê yew bajar de her wext cayêko munasib 
de rakewê, problemê ê bajarî yê bînî xora rewnayo hel 
bîyên.

Ma hefteyanê bînan de zî bajar de roniştiş, vinderdiş û 
rayşîyayişî ser o bifikirîyê.

 *No nuşte 21.4.2015 de Rojnameyê Cumhurîyetî de 
weşanîyayo.

Tirkî ra açarnayox: Miraz Babij
1 Tekamul: (Tr.)Evrim
2 Sîesta: badê werdê dihîre (perojîye) rakewtişo wext-

kilm.

OMER KANIPAK

Bajar de Rakewtiş



     “Seba vîrardişê pîrika mi Makbule 
Kesere”

Waxtê vaş çînitene bî.  Germê vaşan, ger-
man ra dot çîyedê bîn o. Tîje hîn tayîn dana 
ke, ti vana asmênî ra adir vareno. Demo ke 
însan xo germî ra eştenê sîya daran, sûradê 
honikê ginenê rîye însanî ro. Defêna qet qayîl 
nêbîyene ke na sîya daran ra, xo berzo rê binê 
adirê tîje. La se bikerê. Waxt, waxte kar û 
xebat o. Mecburîye ver vejîyene xebetîyene. 
A sîya honike bine daran de caverdêne û xo 
reyna eştene mîyane adirî, adire hamnanî…

    Berfe cenîka dê peşekare bîye. Serê 
şodirî ra wuştêne ra. Do şanayêne, der û 
bace derûtune, qab û qacaxan şutêne. Waxtê 
hamnanî dê kar û gure tewr zêde bîyene; nanê 
paleyan, berîye, seba vaş pironenê çem tad-
eyenê… welxasil çi serê şima bidejnî vinetene 
ayê rê heram bî. Berfe, waxto kê nê karan 
kerdene, çena aye Delale maya xo rê hetkarîye 
kerdene. Delale zaf pîl nêbîye, hona doman 
bîye. La honde ke lewe maya xo, Berfe de kar 
kerdbî destê aye ver ameybî şîbî, emre xo çiqas 
qij bibo kî, karo ke aye kerdêne, karo ke însa-
no pîl kerdene hema-hema tedûşte bî. Delale 
hem hete keyeyî ra hem kî hetê der û  cîranan 
ra zaf ena hes kerdene. Biaqil bîye, zanayêne 
xo bidero hes kerdêne, xo ra rîye aye kî zê tîje 
şewle dayêne. Zê nameyê xo Delal bîye. Pîye 
Delale Usen, kekê aye Heyder û maya aye Ber-
fe; Delale ser recifîyêne û nêwaştene ke çîyê bî 
pê Delale bibo.

   Roje şodir o. Şodir şewaq o. Hona dîk 
veng nêdo. Dewe de bêvengîye û sûkûnetîye 
hakim a.  Heyder û pîye xo tirpananê xo, 
dirmixa xo, qazike mast, bostan ra pîyazê 
kewîyî, tayê tomatesî û xîyarî kerdî tûrik. 
Verba rayîr guret şî. O çayiro dûr…

Dewijan hedî-hedî selx verdayêne teber. 
Raver venge dîkan, vengê çûçikan, vengê bize-
kan, vengê varekan û golikan…  veng bî zêde, 
sûkûnetîye dewe ra kewte dûrî. Hurîndîya 
sûkûnetîye dê şenatîye û zaf vengîye ca 
girewte.

Waxt hêdî-hêdî derbaz bîyene. Tîreje tîje 
bîyene şîrin. Her kes hetê ra dest bi kar kerdo. 
Delale destê xo de yew gezîyo reng bi reng, 
cira vanê geziyo çîçegin, guretbî. Verê berê 
keyeyî fîştîne ta/derutûne. A hinge de hetê 
ra kî domanî mîyanê dewe de kay kerdêne. 
Huyayîş û qîrayîşe domanan ame zerrîya 
Delale de çîngay. Delale gezîyê destê xo çingê 
goşeyê dêsî kerd. Goş na zerrîya xo ser; vengê 
domanîya xo ser. Xo cor ra verda mîyane he-
valanê/embazanê xo. Huyayîşê Delale kî êdî 
mîyanê hevalane aye de asmên ra vila bîyene. 
Heya Delale çiqas kay bîkero kî çimê xo yew 
keyeyî ser a bî. Şope hetê keyeyî ser a qayît 
kerd/ewnîya ke maya aye, Berfe ha wa tendure 
dana dê, dûye tendure dewe ser a vila bîyene.

Delale hetêk ra qayîl nîya ke kayê xo 
caverdo, heto bîn ra kî qayil nîya ke maya xo 
mîyanê honde karan de caverdo. Hevalanê xo 
de tayê kay kerd. Xafila ver bi keyeyî kewte 
rayîr. 

Hevalan pey ra veng da va:
-Delal ti şona kotî?
Delale agêra hevalane xo ser û va:
-Maya mi teyna nan pewjena ez gerê 

hetkarîya maya xo bîkerî ez badêna berî leyê/
hetê şima. 

Delale ver bi keyeyî şîye, çiqas nezdîye key-
eyî bîyene honde boya nanî tendure bîyene 
zêde û dayêne ver pirnikanê Delale ra. Henî 
bîbî vêşan ke qura-qura zereyê Delale bî. La 
aye boya nanî ante ante, ante zereyê xo. Pê 
boya nanî xo kerd mird. Xo resna verê berê 
tendure. Qayît kerd ke Berfe ha wa nanî ten-
dure ra vejena, ronê teze kena nanê germinî ra 
ronên virazena. Zereyê yew badîye de.

Seke çimê Berfe ginayî Delale ra, cira va:
-Delala mi, Mi na wo paleyan rê ronên 

viraşt ez nan pewjena şona berîye ti nan 
poleyan rê bere çayir. 

Delale henî vêşan bîye ke na vatena Berfe 
aye kerdbî mird. Medeyê xo remaybî. Çira 
ke çayir dewe ra xeylî dûrî bî. Kam eşkeno 
germa hamnanî de honde rayîr. Delale nîya 
fikîrîyayêne

Delale va:
-Heya daye beno. Nanê paleyan têke/amade 

bike ez bena.
Berfe va :
-De be tayê ronên biwere, hona nanê 

paleyan bere. 
Delale va:
-Ney daye, ez mird a.
Berfe badîya ronêne girewte, hîrê nane 

anculî nayî fekê badîye ser kerd zereyê yew 
turik, fekê turikî gire da û da destê Delale.

Delale turikê nanê paleyan girewt û keyeyî 
ra vejîye teber. Ver bi çayîr şîye. Dewe ra kewte 
dûrî, pirdê dewe ra derbaz bîye. Vêşanîye 
Delale girewte. Dewe êdî çiman aye ver a nêa-
sayêne. Delalê binê yew dara vîyale dê nişte 
ro. Destê xoyê barî û qijkêkî eşt zereyê turîkî 
û binê nananê anculîyan ra berd resna ronên. 
Parî bi parî werd. Zaf weşe aye şîbî. Ma se 
weşe aye nêşoro? Binê sîya dare de vengê awa 
çemî, vengê çuçikan ameyêne û Delale hetê 
ra kî dewe ser ewnîyayêne.  Xeylê ronên werd 
hona mird nebîbî. La se bikero. Rayîrê xo durî 
bî. Wuşte ra la qayîl nebiye ke binê sîya dara 
vîyale ya honike caverdo la se bikero çayir xey-
lê dûrî bî. Hem rayîr ra şîyêne hem kî ge-gane 
rayîro ke bi destê xoyê qijkekî viraştbî, destê 
xo uca ra berdêne û ronên werdêne. Wena 
parî parî. Delal’e bine adire tîja hamnanî de 
bîye şenik bî hetera kî ronenî werdêne. Delale 
henî bîya têşan henî vajîn. Ti henî zanena 
ke cîgerê Delale mîyane adirê tendûre de 
pêşayêne. La Delale ancîya kî werdena ronênî 
caneverdana. Xo bi zor û zehmetî eşt binê yew 
murîya rêze tayê arisîyaye xo girewt seke cîger 
însanî mîyanê adirî ra vejê bîkere mîyanê awa 
serdine. Cîgera Delale honde bîye rehet. Xo bi 
xo va ke “ez parîyê peyên biwerî, çayir nêzdî 
yo. Destê xo reyna berd zereyê badîya ronêne 
û xo nata fetelna bota fetelna badîye de çîye 
nemendo. Delale şaş bîye û mende. 

 Qafila bi vengode berz va:
-Pepoo!! mi nanê paleyan werdo xelesno! 

Ez nika se bikerî ?
Delale badîye vete binê murîye de darde 

we/wedarte, teyna nanê anculîyî girewtî şîye 
leyê paleyan. Pîye Delale Ûsen qayît kerd ke 
Delale binê tîreja tîje de bîya sûr û kur araq 
do. Ûsenî va:

-Delala mi rindeka mi ti xêr ama. Ti zaf 
qefelîya/betilîya ?

Delale va:
-Ney, ez nêqefelîya la ez zaf têşan a.
Kekê Delale Heyderî  Delale r ava:
-Delal ti tîya sîya murîye de ronîşe ez to rê 

awe bîyarî.

Heyder awe binê erdî ra vete. Înan awe  
bi kupan kerdêne binê erdî ke  wa serdin 
bimano. Awa serdine ra tase kerde pirr û dergê 
Delale kerd.

-Ha waye to rê awe. 
Delale bi di destanê xo tase girewte bêke 

bîna bigêro awe şimite. Yew tasa bîne waşte. 
Heyder yew tasa bîne kerde pirr, da ci. Delale 
awe henî şimitêne ke Heyder şaş mend. 

Bi lex/yarenî Delale ra va:
-Nenê waye  Ti vane belqa goştê yew gayî to 

bi xo tik û teyna werdo. 
Delale hetê ra fikîrîyayêne û xo bi xo vatêne 

ke “heya mi goştê yew gayî nêwerdo la werdê 
di paleyan 

tik û teyna werdo. Ez nika se vajî ke mi 
werdê di paleyan werdo! Perojîya înan mi 
werdo û qedenayo. 

Pîye Delale xafila virane fîşte Delale ra û va:
-Delala mi to ma rê werdê perojî ma çi 

ardo? 
Delale cewab da va:
-Nezan, maya mi çi ruşno/erşawito mi o 

ardo. 
Ûsenî va:
-Delala mi hela turîkê nanî nata de ma 

bivînîme to nanê paleyan çi ardo. Ûsenî, turik 
kerd ya ewnîya kê çi bivîno zereyê turikî de 
teyna hîrê nanê anculîyî estê. 

Ûsenî bi hers va:
-Hew! awa sîyaye bero çimanê aye ser ! 

Çimê aye kor bê no germê hamnanî de seba nê 
nanê anculîyan ti hetanî tîya ruşna?

Delale ra qet veng nêvejîyêne. Ê se veng 
vejo? Werdena di paleyan werdo, ser o kî 
nezana çend tasî awe şimita. Sîya dara murîye 
ci re honik ame. 

Ûsenî seba nanî hona Berfe ra hers bîyêne. 
Heyder masto ke şodir ardbî kerdbî tase, 
pîyazê kewîyî, xîyarî, tomatesî zereyê yew tase 
kerdî hurdî, bi nano germin, pîyaz, tomates û 
xîyarî kerdî mîyanê parîyan û werdênê ser o kî 
kewçike dayene mastê serdinî ra.  Qase ronên 
nêbo kî axir ci rê rind û  weş bî. 

Heyderî zana ke pîyê xo Ûsen zaf hers bîyo, 
seba ke hersê ey bînîşo we va:

-Bawo hers mebe hela çi karê maya mi bîyo 
ke werdene nêpewta.

Ûsenî va:
-Ero lajê mi hersbîyena mi çinay rê wo ti 

zana? Ez kewena ver ke aye na çêneka feqîre 
girewta nê germê hamnanî de seba nê hîrê 
hebî nananê anculîyan ruşnaya.  

Heyderî Delale ra pers kerd û va:
- Delal daye çi kar kerdêne?
Heyderî qayt kerd ke Delale ra veng nêvejî-

no xo çarna hetê Delale ser û qayît kerd ke çi 
bivîno Delale ha  şîya hewn ra. Hewnê Delale 
henî xorîn û şîrîn ketene ra ke honde vajîn. 
Vengê maya Delale goşê Delale ra şîbî. Delale 
cayê xo de xafila ceneqîye we. Sereyê xo kerd 
berz nata qayît kerd bota qayît kerd maya xo 
nêdîye. Xo bi xo fikîrîye û va “nika maya mi 

çi tenge der a çîmê aye rayîrê mi der o. Wûşte 
xo ser. 

Ûsenî va:
-Delala mi se bî ti şona keye?
Delale va:
-Heya bawo ez şona keye.
Ûsenî va:
-Heya de şo Delala  mi şo! Oxir bo to rê
Delale kewte rayîr û şîye. Ame dûşte mûrîya 

rêza ke badîye uca daybî we/wedartbî a uca ra 
girewte û kerde zereyê turikî. Û bin p qayde 
rayîrê xo ra şîye. Ge-gane tayê cayan de ters 
kewtêne zereyê Delale û ê waxtan  bi vengo 
berz kilaman vatêne. Hetanî ke Delale ameybî 
keye Berfe kî berîye ra ameybî çay naybî ser. 
Xo rê verê berî de sîya dare de çay şimitêne. 
Berfe Delale dîye. Zaf pê şa bîye. Delale turikê 
destê xo dergê Berfe kerd. Berfe va:

-Delala mi be cay bişime.  Paleyan nan 
mird werd?

Delal terse ke vajero mi ronên werd teyna 
nanê anculî berda da înan. 

Delale va:
-Heya daye paleyan nan mird werd.
Delal’e cay şimit xeylê bîna xo girewte, hona 

xo şaşîya aye derbaz nêbîbî. Xo bi xo vatêne 
mi se honde  ronên teyna werd? Ez nika maya 
xo ra se vajî ke mi pêroyê nanê paleyan werd. 
Delale ke henî fikîrîyayêne a şope vengê he-
valanê aye mîyane dewe ra ameyêne goşê aye. 
Wuşte lıngan ser maya xo ra va:

-Daye ez şona leyê hevalan.

Berfe va:
-Heya şo Delala mi.
Delale xo reyna cor de verda ra mîyane he-

valan, hevalane aye waxto ke a dîye zaf şa bîy.
Înan ci ra pers kerd va:
-Delal ti şîya kotî?
Delale va :
-Ez şîya mi nanê paleyan berd çayir la 

sereyê mi ra çi derbaz bî şima bizanayêne!

Berê ez şima ra vajî
Delale sereyê xo ra çi derbaz bî, tek bi tek 

hevalan rê qisey kerd. Hevalê Delale pêro-
pîya Delale rê huyayî. Tirqîne ginaye doman-
an ra û domanan bi vengo berz va:

-Delale nanê paleyan werdo xelesnayo! 
Ronên werdo xelesnayo!
Waxt êdî derbaz bîyenê. Roj şîyene awan 

ra. Sîye sey peşma sîyaye eştêne dewe ser a. 
Dewe hêdî-hêdî bîyêne tarî. Delale şope hetê 
keyeyî ra ewnîya ke, pîyê aye Ûsen çayir ra 
ameyo keye. Berfe ra hers beno. Delale zana 
ke seba nanê paleyan ra hers beno û qîreno 
ser.

Berfe bi vengode berz venga Delale da û va:
-Delaaaaaaalll  helaaa  be  beeee!
Delale va :
-Heya ez berî ti kî bide mi ro henî nîyo?
Berfe va:
-Wîy!  ez se dana to ra Delala mi. Be ez to 

ra çîyê pers kena.
Delale hevalan ra xatir waşt, seryê xo kerd 

çewt û ver bi keyeyî şîye. Hetê ra ters hetê ra 
heyecan a girewtbîy. Hetê ra kî fikirîyayêne 
“Ez nafa her çîye qise bikerî” çiqas bêzerrî 
gamanê qican berzo kî axir peynî de resaye 
verê keyeyî.

Berfe ci ra pers kerd va:
-Delal to nanê anculî berdo do palan, ma to 

ronên se kerd?
Ûsen û Heyderî kî zaf meraq kerdêne ke 

Delale vajo çi. Perûne goş kerd ya goş na 
qiseykerdena Delale ser.

Delale bi vengode tesîrin nerm û nerm 
qisey kerd û va:

-Daye ez vêşan bîya. Ez hetê rayîr ra şîyene, 
heto bîn ra kî mi parî bi parî ronên werdêne. 
Demo ke ez kewta dûşte çayirî mi va ez parîyo 
tewr peyên biwerî, mi destê xo nata fetilna 
bota fetilna ke badîye de ronên nemendo. Ez 
kî şaş mendo mi honde ronên se werd?

Delale hona qiseyê xo nêqedenaybî. Tîrqîne 
û hûyayîş gina rîye Berfe, Ûsen û Heyderî ro. 
Ê bi mirdîya xo  Delale rê huyayî. Hûyayîş ra 
çimanê înan ra hesirî amaybî. Xeyrcê Delale 
kes lingan ser nêmendbî

Heyderî va:
-Mi kî va na Delala ma  çi werdo ke, kupe 

awe şimite çayir de
Ûsen Delale kerde virana xo. Lewî nayî 

hurmenî çimane aye renginan ra va:
-Delala mi to rê helal  û weş bo. De be ma 

şamîya xo burîme
Delale bi di destanê xo yê qijan nayî pîzeyê 

xo ser. Bi hûyayiş va.
-Ez zaf mird a. No nanê paleyan mi rê di 

rojî beso. 

SEDAT ÇELIK
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Nanê Paleyan
Delale turikê nanê paleyan 
girewt û keyeyî ra vejîye teber. 
Ver bi çayîr şîye. Dewe ra kewte 
dûrî, pirdê dewe ra derbaz bîye. 
Vêşanîye Delale girewte. Dewe 
êdî çiman aye ver a nêasayêne. 
Delalê binê yew dara vîyale 
dê nişte ro. Destê xoyê barî û 
qijkêkî eşt zereyê turîkî û binê 
nananê anculîyan ra berd resna 
ronên. Parî bi parî werd…
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Sedat Çelîk 1987 de dewa Gimgimî 
Xoşan de maya xo ra bî. Di way û panc 
bira yê. Tewr qijê înan o. Gimgim de dest 
bi wendişî kerd. Seba ke amadekarîya 
îmtîhananê unîversîte bikero şî Îzmîr. Nika 
bi perwerdeyê dûrî Beşê Edebîyatî yê Unî-
versîteya Anadoluyî de waneno. Serranê 
peyênan de kirmanckî reyde eleqedar 
o. Na hîkayeya ey a dîyin a ke ameya 
weşanayene. Keyeyê xo reyde ciwîyeno. 
Çelîk hema zî Îzmîr de maneno û goreyê 
îmkananê xo xebata xo ya ziwanî rameno.  

Çelîk kam o? 

Pulê kurdan yê yewinî naye ra neway û çar serrî verê cû hetê 
hukmatê Kurdîstanê Başûrî (Hukmatê Şêx Mehmudê Berzencî) ra 
aşma teşrîna verêne ya 1923î de amey vetene û warê muameleyanê 
mîyanê dewlete de sey pulê malî (damga pulu) ameyê xabitnayîş. 
Bi goreyê melumatanê Tariq Cambazî ke rojnameyê El-Îtîhad 

(organê merkezê YNK, 
hûmare: 29, 22.05.1993) de 
weşanîyayê, 3 tewir pulî, 
kaxitanê renginan ser o 
ameyê vetene.

1. Vaya pulê keskî nêm 
rûpî yanî 32 quruşî

2. Vaya pulê keweyî 1 rûpî
3. Vaya pulê morî 3 rûpî  

bîy
Pulan ser o “Hikûmetî 

Kurdistan Cenûbî” 
nusîyayo û orte de resmê 
di xenceranê çaprazan 
esto û bineyê ey de “ane” 
nusîyayo.

01-  Kamcîn pirdê tewr kehen yê Parîsî yo?
a.       Pont Neuf
b.      Pont Alexandre III
c.       Pont Saînt-Loîs
d.      Pont de le’Archevêché

02-  Katedralê Notre Dame kamcîn nuştoxî rê bîyo çimeyê îlhamî?
a.       Jules Verne
b.      Chales Dîckens
c.       Vîctor Hugo
d.      Emîle Zola

03-  Kafeya ke tede sexneyê sînayeyî yê fîlmê Amélie ancîyayê kamcîn 
semtê Parîsî de ya?

a.       Bastîlle
b.      La Chapelle
c.       Cambrîdge
d.      Montmartre

04-  Cêrênan ra kamcîn nameyê yew giraw a ke Royê Sêînî de ca gêna?
a.       Saînt Louîse
b.      Bastîlle
c.       Champs-Elysées
d.      Bercy

05-   Parqê Parîsî meşhur ê. Parqanê cêrênan ra kamcîn Parîs de yo?
a.       Le Pont des Arts
b.      De La Vîlette
c.       Montmartre
d.      Concorde

Cewabî:
 01-   a Pont Neuf 
02-   c Victor Hugo
03-   d Montmartre
04-   a Saint Louîse 
05-   b De La Vîlette

Pulê Kurdan 
o Yewin

Bi 5 persan Parîs



III) Li Bakurê Kurdistanê pêwîstî bi 
temsîleke hevbeş a siyasî heye!

Di van şert û mercên dîrokî, dijwar û he-
sas de, divê em bi taybetî li ser rewşa siyasî, 
rêxistinî û dîplomasî ya Bakurê Kurdistanê 
bi hûrgulî rawestin; wezîfe û pêwîstiyên 
lezgîn yên ku derdikevin pêş careke din 
raxînin ber çavan.

Bêgûman kesên nêzîkî hevûdu ne û di 
warên siyasî û rêxistinî de weke hevûdu 
difikirin, dikarin di binê avahiyên siyasî de 
bicivin û bixebitin; xebat, têkoşîn û hewl-
danên rêxistin, partî, tevger, derdor û kesan 
ku ji bo tevgera neteweyî, demokratîk 
û çandî dikin gelek girîng in; her wiha 
“hevkariya” di nav 6 partî û rêxistênên 
Bakurê Kurdistanê de jî xwedî cihekî taybet 
e. Lê divê em pirs û pirsgirêkên neteweyî 
û demokratîk jî bi awayekî vekirî û eşkere 
diyar bikin û bixwazin, bi hevûdu re li 
ser çareserkirina van pirs û pirsgirêkan 
rawestin.

Weke tê zanîn, gelek pirs û pirsgirêkên 
tevgera neteweyî û demokratîk a Bakurê 
Kurdistanê hene; lê pirsa yekitiya siyasî, 
rêxistinî, hevkarî û “nûnertiya Bakurê 
Kurdistanê”, pirsa herî sereke û lezgîn e. Di 
vî warî de, heta îro hem di nav rêxistinan 
de û hem jî di nav derdor û kadirên siyasî 
yên serbixwe de, gelek xebat û hewldanên 
ji bo yekitî, hevkarî û tevkariyan hatin 
kirin; hinek gavên pozitîf û kêrhatî jî hatin 
avêtin; tecrûbeyên cihêreng hatin jiyandin. 
Lê mixabin, ev hewldan û xebat, heta îro 
negîhêştin encameke demdirêj, misoger û 
berbiçav. 

Tevî hinek xet û rengên ne zelal, bi 
awayekî giştî îro li Bakurê Kurdistanê 
du xetên siyasî yên ber bi çav hene:

1) Xet û siyaseta entegrasyona bi dewleta 
Tirkiyeyê re û kedîkirina miletê Kurd e. 
Mixabin ev xet li Bakur û Rojavayê Kurdis-
tanê xeta herî xurt e û çi bigire hemû kanî, 
rûbar û cihokên netewî dorpêç kiriye û 

rojev di bin kontrola wan de ye. Bi gotineke 
din bêhn li partî, rêxistin û grûbên din ên 
neteweyî û Kurdistanî çikandine û nahêlin 
nefesê bistînin! 

2) Xeta din jî xeta neteweyî û Kurdistanî 
ye. Lê mixabin ev xet,  di warê rêxistinî û 
piştgiriya di nava xelkê de gelekî jar û hejar 
e.  

Li Bakurê Kurdistanê, partî û rêxistinên 
di nav xeta neteweyî û Kurdistanî de ne, 
bi serê xwe nikarin mudaxeleyî pêvajoyê 
bikin, rojevê biafirînin û pêşengiya roje-
vê bikin. Her wiha ev xet bi vê rewşa xwe 
nikarin temsîl û nûnertiya siyasî ya tevgera 
neteweyî û demokratîk ya Bakurê Kurdis-
tanê bikin. Li aliyekî din jî li Kurdistanê, 
Tirkiye û Ewropayê gelek kadiren siyasî û 
xwedî tecrûbe hene ku xwe di nav vê xeta 
neteweyî û Kurdistaniyê de dibînin, lê 
bi salan e ku di nav partî û rêxistinan de 
cih negirtine. Partî û rexistinên heyî, bi 
awayekî giştî nikarin wan kadiran bikişînin 
nav refên xwe yên siyasî û rêxistinî;  ew 
potansiyel di pratîkê de li derveyî pêvajoyê 
dimînin û nikarin rola xwe bilîzin. 

Pirsgirêkek din jî ew e ku partî û rêxistên 
hene, di giraniyê de, partî û rêxistinên 
“navsere û porspiyan” e; ew nikarin bi 
awayekî ku pêwîstî jê re heye ciwan û jinan 
beşdarî nav xabatên siyasî, civakî, çandî û 
rêxistinî bikin. Ev rastiyeke tevgera Bakurê 
Kurdistanê ye û ji bo çareserkirina van pir-
san, divê em awa û metodên nû yên xebatên 
siyasî, rêxistinî û civakî peyda bikin.

Bi awayekî giştî, îro jî pêwîstî bi yekitî û 
rêxistiniyeke neteweyî, demokratîk, girseyî 
ya hevbeş û Kurdistanî heye. Bi gotineke 
din divê rêxistin, partî û derdorên siyasî yên 
li ser xeta neteweyî û Kurdistanî tevdigerin 
û kadirên serbixwe yên dildar û dozdarên 
vê xetê ne, di nav partiyeke eşkere, hevbeş, 
berfireh, girseyî û demokratîk de bigihêjin 
hevûdu. Ev yekitî, divê li ser bingeha sentez 
û rêxistineke hevbeş bê ava kirin. Bêgûman 
partiyeke wiha wê bêtir bikaribe baweriyê 
bide miletê Kurd; bi xebat û têkoşîna xwe 
ya li gor rewş û mercên tevgera neteweyî û 
demokratîk, wê bikaribe bibe hêviyeke nû û 
mudaxeleyî pêvajoyê bike

Em dizanin ku pirsa yekitî û avakirina 

partiyeke li ser xeteke serbixwe, neteweyî, 
demokratîk û Kurdistanî ya hevbeş, pirseke 
piralî û ne hêsan e. Ji ber şert û merc, 
nakokî û berberiyên navxweyî û helwesta 
hinek rêxistin û partiyan, wiha diyar dibe 
ku pêkanîna vê wezîfeya bingehîn, di de-
meke nêzîk de zehmet e. Lê li hêleke din, 
jiyana siyasî û bûyer li benda me namînin; 
li Rojhilata Navîn û Kurdistanê, şerekî 
piralî û dijwar, plan, berberî û reqabeteke 
gelek mezin di nav gelan, dewletên heremê 
û dewletên mezin de berdewam dike. Herê-
ma me û Kurdistan, ji bo gelek bûyeran 
“ducanî” ye û hergav dikare gelek bûyer, 
pêşketin û guherandinên nû rû bidin. Loma 
jî divê tevgera neteweyî û demokratîk a 
Kurdistanê, ji van vegûherînan û bûyeran 
re amade be û bikaribe ji kêys û fersendên 
derkevin holê îstîfade bike.

Di vê rewşê de; li Bakurê Kurdistanê, 
bêyî ku em pêwîstiya avakirina yekîtiyeke 
siyasî, rêxistinî û girseyî ya hevbeş bidin 
aliyekî, pêwîstiya herî lezgîn ev e ku partî, 
rêxistin, derdor û kadirên siyasî yên di nav 
xeta neteweyî û Kurdîstanî de ne, zûtirîn 
wext li ser esasê rastiya welêt û neteweya 
Kurd, dest bi xebata avakirina “temsîl û 
nûnertiyeke neteweyî û Kurdistanî ya 
hevbeş” bikin. 

Nûnertiya siyasî ya Bakurê Kurdistanê 
dikare di destpêkê de li ser çend xalên 
bingehîn û hevbeş bê avakirin:  

1) Li ser çend armancên bingehîn û 
hevbeş ên siyasî,

2) Li ser programeke xebatê ku dikare 
li gor rewş û mercan bê guherîn û nû-
jenkirin

3) Li ser awayê rêxistinbûneke hevbeş 
ya li gor vê programa xebatê,

4) Li ser birêvebirina vê xebat û rêx-
istinbûna sîwanî, hiqûqeke navxweyî; 
ango destûreke ku her kesî di pratîkê de 
jî girêbide. 

Bêgûman, ev xal û hemû xalên din ên ku 
pêwîstî pê hene; nav û naveroka dawîn a vê 
“nûnertiya siyasî ya Bakurê Kurdistanê”, wê 
di encama hewldanên xebat û danûstend-
inên di nav rêxistin, partî û derdorên siyasî 

de bên zelal kirin. Di destpêkê de ev temsîl 
û nûnertiya Bakurê Kurdistanê dikare 
giraniya xwe bêtir bide ser xebatên siyasî, 
dîplomasî û lobiyên siyasî. 

Ev temsîl û rêxistiniya sîwanî dikare 
hewldan, xebat û pêvajoya yekîtiyeke siyasî 
û rêxistinî ya ku bi beşdariyeke berfireh, 
avakirina partiyeke eşkere, neteweyî, 
demokratîk, girseyî û Kurdistanî jî geştir 
bike; gelek kadirên serbixwe yên ku xwe di 
nav xeta neteweyî û Kurdîstaniyê de dibînîn 
û di nav lêgerînê de ne jî beşdarî nav xe-
bateke wiha hevbeş bike. 

Herwiha, xebat û pêkanîna temsîleke 
wiha, dikare ji bo partî, rêxistin û derdorên 
siyasî jî bibe qadeke nû; kêys û fersendeke 
ku pêwêndiyên xwe bi xelkê re xurttir bikin 
û xebatên xwe yên siyasî, civakî û rêxistinî 
berfirehtir bikin.

Awa û metodên avakirina yekitî û rêx-
istiniyek hevbeş gelek girîng e!

Bi awayekî giştî, di warê yekitî û hevkari-
yan de, bi qasî çarçoveya siyasî; metod û 
awayên xebata ji bo avakirina yekitiyeke 
wiha jî gelek girîng e. Awa û metodên 
pêkanîna vê pêvajoyê, ji armancên lihevki-
rina programekê gelekî girîngtir e. Loma jî 
divê em bi hevûdu re metodeke li gor bejn 
û bala pêvajoyê peyda bikin. Bi taybetî 

divê em dûrî bîr û baweriyên tenggirtin, 
lidervehiştin, liserferzkirin û ezeziyê 
bimînin.

Divê her rêxistin, partî û kadirên siyasî 
yên serbixwe, xwe di nav xebateke wiha de 
bibînin; xebat û hewldanên bêne kirin weke 
xebat û hewldanên xwe bibînin; bê qeyd 
û şert, rêz û hurmetê ji hiqûq û destûra 
navxweyî re nîşan bidin.

Kêys û fersendên dîrokî her gav nayên 
ber deriyê me. Rojhilata Navîn û Kurd-
istan di nav pêvajoyeke gelekî dijwar û 
germ de derbas dibe û ji bo gelek bûyer, 
guherîn û pêşketinan “ducanî” ye. Di 25ê 
Îlonê de, li Başûrê Kurdistanê miletê Kurd 
û Kurdîstaniyên li wê derê dijîn, ji bo 
referandûma serxwebûna Kurdistanê wê 
dengên xwe bidin. Ev referandûm dikare 
bibe berbanga serxwebûna Başûrê Kurd-
istanê û kevirên sînoran ji nû ve bihûne. 
Loma jî; divê hemû partî, rêxistin, derdor û 
kadirên siyasî yên xwe di nav xeta neteweyî 
û Kurdistanî de dibînin, li gor şert û mercên 
objektîf tevbigerin û xwe ji bo hemû bûyer 
û guherînên dibe ku rû bidin amade bikin. 
Ji bo welatekî serbixwe, neteweyeke azad 
û civateke demokratîk, wezîfe û pêwîsti-
yên îro dikevin ser milên me, divê em îro 
pêkbînin û nehêlin bo sibê; sibê dibe ku 
dereng be!
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Di berbanga serxwebûnê de temsîleke hevbeş û 
siyasî pêwîst û lezgîn e - III

Berî her tiştî em dikarin bêjin, 
rewşenbîr û zanayên kurda nikaribûn  
metodeka netewperwerî û dîn bi hevre 
aştiyane bihewîne bibînin. Bi rastî ev zor 
bû jî ayet û hedîsê li ser vê mijarê gelek 
bûn û gelekî jî vekirî bûn, ji ber vê yekê 
dîndarên kurd pire caran di nezîkbû-
na meseleyên netewî de bi şik û şubhe 
tevgeriyane an qet nezîk nebûne xwe 
durî vê mîjarê kirine. Gelekê wan gaveka 
ber bi mafên neteweyî weke durketina ji 
dîn hesibandine. Bi min dîndarên kurd  
ferqa nîjadperestî û netewperweriyê ji 
hev dernexistine, di wir de asê mane. 
Xulamê hazira me ezê bî îzn û misada 
we li ser vê mijare çend gotina bêjim û 

biqendî aqlê min digihêjê ferqa van her 
du têgehan şîrove bikim…

Divê mijarê de qistas heq e. Di 
hezkirin û parastina gelê xwe de dema 
tevdigerî hiquqê kesekî dinê îhlal dikî 
an na? Pirsa girîng ev e. Mesela zarokê 
te nexweş e du heb bijîjk hene yek kurd 
e yek faris e, dema ku her du jî weke hev 
zana û pispor bin heqê te heye tu bijîjkê 
kurd hilbijêrî ev netewperwerî ye lê ku 
bijîjkê faris ji yê kurd pisportir be û tu 
dîsa jî bijîjkê kurd tercîh bikî ev netew-
perestî ye hem jiyana zarokê xwe dixî 
talûkê hem heqê bijîjkê faris dixwe ev 
netewperestî ye hem dijmirovahî ye hem 
heram e.

Xwezaya derûniya insên wisa ye;  
mirov ji nava gerstêrkan gişa ji dinya ya 
gewrik hez dike ji dinyayê gişî ji welatê 
xwe hez dike û wisa didome bajarê xwe, 
gundê xwe, malbata xwe behtir hez dike.  
Ev rastiyeke çavê mirov aşînayê rengên 
welat e guh aşînayê dengên welat e loma 
pêşiya gotiye; çi dibînî wî dihebînî. 
Welathezî ne guneh e; dema Roniya 
Çava (Kurda ev sîfet layiqî pêxemberê 

îslamê dîtine) ji Mekkê diçe Medînê li 
paş xwe vedigere, dihizine û dibêjê: ‘’Ya 
Mekke eger ji min re bi serifiyana min 
terka te nedikir.’’

Behsa Hicretê min bire 17 sal berê Er-
zirome ez ne şaş bim sala min ya sisêya 
bû li zanîngeha Atatürkê mamosteyê 
serdema navîn Prof. Dr. Sakıp Selçuk 
Günay dikete dersa me ya Tarîxa Îslamê. 
Behsa Ews û Hezrec dikire. Weke ku 
hûn zanin ev du qebîlê ereba bûn ji ber 
lehiyeke tund ji Yemenê hatibûn Medînê 
û ji bera berê de neyarê hev bûn ney-
artiya wan hewqas dijwar bû ji bo ku li 
hember hev xurttir bibin qebîla Ewsiyan 
bi cihuyên Benî Nadir û Qureyze re tifaq 
çekiribûn û Hezreciyan jî bi cihûyên 
Benî Qeynuqe re yekbend bibûn. Dema 
ku pêxember hate Medînê wan li hev anî 
bû. Neyartiya wan piştî îslame guherîbû 
reqabeteka nerm. Pirê caran Ews û Hez-
reciyan li gel pêxember diketin qirika 
hev û pesnê xwe didan je pêve ezê li ser 
navê Prof. Dr. Selçuk Günay biaxivim 
wisa digot pispore tarîxa îslamê: ‘’Ro-
jekê dîsa Ews û Hezrecî ketibûn berhev 

û pesnê mêrxasiya xwe ya herba li dijî 
Mişrika didan li hev zêde kirin heta yekî 
ji wana ji pêxember xwest ku di herbê 
de alake cuda bide wan da ku diyar bibe 
kîjan çiqas wêrek an newêrek e. Hine-
ka got:  Ev nabe ala îslame yek e. Ev 
hedîs çiqas sehîhe ez nizanim lê dibêjin 
pêxember gotiye; her qebîleyek dibin ala 
xwe de dê behtir xizmet bike û cewaz 
daye.’’

Raste ev hedîs çiqas mutebere em 
nizanin le em dizanin ku her mirovek li 
ser xaka xwe behtir xurt û bextewar e. 
Ku mirov ne li welat be her der xurbet e, 
zor û dijwar e.

Ne hedê min e ku ez şîreta li kesekî 
bikim le dikarim bêjim gelî oldaran 
mahzun nebin netewa we ketî û jar e ku 
hûn alîkariya gelê xwe bikin nabe guneh, 
ev netewperweriye, netirsin bawer bikin 
ku xêre. Xak û al û ziman ê we ne hûn 
li ku bibînin bi dilekî rihet rajinê ne 
yên kesekî din in li we ne heram in. Bi 
çi hestan min nivîsiye nayê bîra min 
helbesteka min ya di 2005an de nivîsiye 
heye li ser ve mijarê:

Min Tehdît Dikin

Min tehdît dikin
Aqil bi îngilîzî
Dil bi kurdî
Dîn bi erebî
Min tehdît dikin

Min tehdît dikin
Îngilîz bi aqil
Kurd bi dil 
Ereb bi dîn 
Min tehdît dikin 

Min tehdît dikin 
Ya dimir im be zewq û serwet
Ya mehrûm im ji dewlet
Ya li min heram e cinnet
Min tehdît dikin

KADIR KARAGÖZ

Netewperwerî

Di dîroka komara Tirkiyê de ji xeynî yek 
du hebên piçûk, bi tu awayî muxalefeteke 
birra ya li dijî desthilatiyê nehatiye xuya.  Ev, 
pirsgirêkeke bingehîn a Tirkan e. Ji ber ku 
Tirkan hebûna xwe ji mêj ve bi hebûna dew-
letê ve girêdayî dîtine, xwe her tim di bin 
gefa “dijmin”an de hesibandine. Li gorî wan 
hersê dorên welatê wan bi behrê û herçar 
dorên welatê wan jî bi dijminan pêk hatiye.

Netewa Tirk a îro bi destê dewlet û des-
thilatiyê ava bûye. Ev hişmendî, kêm zêde 
li ser tevahiya Tirkan bibandor e. Gelek ji 
Tirkan bi xwe û bi vî awayê xwe nahesin jî. 
Rastiya wan rastiya dewletê ye. Di dîroka 
Tirkan de, hema bêjin ji Osmaniyan heta 
îro, ne hewcedarî û xwestekên gel; hew-
cedarî û xwestekên dewletê lê ye. Dewletê 
xwestek û hewcedariyên xwe li ser xelkê ferz 

kirine û ev rastî ji bo hişmendiya siyasî yê 
Tirkan bûye wekî xîmekî.

Taybetiya herî biberçav a vê hişmendi-
yê, hişmendiya totalîter e. Çi muxalefet 
û çi îqtidar, siyaseta Tirkan siyaseteke bi 
hişmendiya totalîter ava bûye. Tev, xwe wekî 
xwediyê birra yê dewletê dibînin. Ji bo wan, 
hebûna dewletê ji bo hebûna siyaseta wan e. 

Ji ber vî jî, îro Li Tirkiyê meseleya di 
navbera muxalefet û îqtidarê de, meseleya 
ka dê kî zordariyê bike ye. 

Wekî tê zanîn siyaseta Tirkan îro du şax 
vedaye. Şaxa xwedêgiravî dîndar û ya din 
jî şaxa sekuler. Ji avakirina komara Tirkiyê 
heta salên 2000’î dewlet di destê em bêjin 
Kemalîstên reş de bû. Dewlet dewleta bavê 
wan bû, kî ne ji wan bûya dijmin bû. Pişt re 
ket destê Kemalîsten kesk û wan jî rastûrast 
çav li yên din kirin. Nexasim ji çendekê û vir 
ve dest bi siyaseteke totalîter a qirêj kirine 
ku Xwedê dûr bigire.

Vêca Nuray Mert, di serpêhatiya ro-
jnamegeriya xwe de vê dubendî û totalîterîz-

ma Tirkan ji bo me şênber dike. Di dawiya 
salên 90’î de, nexasim di pêvajoya 28’ê Si-
batê de ku zext û zor li ser dîndaran hebûn, 
ji raya giştî dûr dihatin xistin, beredayî û be-
lasebeb zilm didîtin; Nuray Mert; herçiqas 
ne yeka wekî dîndar be jî ji medyaya wî çaxî 
ya desthilat hat dûrxistin. Mesela li dijî 
zexta li ser sergirtinê bû û hwd.

Paşê ewên reş çûn û yên kesk hatin. 
Nuray Mert dîsa cî di medyaya desthilat 
de girt. Lê piştî çendekê ji ber nêrîn û rex-
neyên xwe yên li dijî îqtîdara AKP’ê ji wir 
jî hat derkirin. Rojnameya Cumhuriyetê 
ku ciyê wan Kemalîstên reş e; derî ji Nuray 
Mert re vekir, jê re gotin em ê perspektîfa 
xwe berfireh bikin, kerem bike tu jî were. 

Herçiqas kifş bû ku fikr û ramanên 
Nuray xanimê û ‘êla Cumhuriyetê li hev 
nakin jî, ji bo bêhnfirehiya Cumhuriyetê 
wekî pîvaneke piçûk bû. Lê zehf dewam 
nekir, beriya sê rojan rojnameya Cum-
huriyetê jî dawî li nivîsên wê anî. Hincet jî 
wekî “nêrînên li dijî rê û rêgezên Atatürk” 

hate gotin. Fikrên Nuray Mert ên li ser 
evulasyon û mehra bi destê miftiyan ji 
derkirina wê re wekî sedem hate nîşan-
dan.

Ger em bi hişekî asayî bifikrin, em bikin 
û nekin em ê fêm nekin ka rojnameyek 
çawa ji bo fikren nivîskarekê yên li ser 
evulasyon û mehrê tê qewirandin. Lê belê 
ji xwe girîngiya meseleyê jî ji vir tê. Ev 
mesele, totalîterîzma di hişê muxalefeta 
mezin a Tirkiyê de nîşan dide. Ev, Para-
digmaya Kemalîzma reş a pozîtîvîzmeke 
eybecar û hetîket e. 

Werhasil, der û dorên siyasî yên Tirk tev, 
ji bo destxistina dewletê, xwe jidandine 
ku gora hev bikolin. Paradigma eynî ye, 
tenê reng cihê ye. Meseleya Xelîl û Celîl 
e. Hinek tişt pîvan in, sembolîk in. Ger 
bêhna mirov ji tiştekî ewqas re jî ne firah 
be, ji bo çi dê fireh be? Ka binêrin li warê 
“modernizasyona Tirkan” ku di çi halî de 
ye? Û bibînin ku çi oldar çi sekuler; li serê 
civakê ev çi xwelî ye? 

Nuray Mert û Meseleya Xelîl û Celîl
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Ji Nisêbin, Diyarbekir, Mêrdîn, çinîna 
genim dest pê dike û ber bi Serhedê ve 
tê. Li bajarê Serhedê Mûşê di dawiya 
meha 7an de genim hat çinîn. Cotkarên 
Kurd dibêjin îsal ji ber rewşa hewayê 
genimê Mûşê hindik e. Her wisa cotkar 
diyar dikin ku tevî mesrefên çandiniya 
genim û kara wî ya hindik niha li Mûşê, 
li şûna genim zêdetir nefel tê çandin. 
Em wek Heftenemaya Basê bi cotkarê 
72 salî ku ev 40 sal e cotkariyê dike, bi 
Xalid Sönmez re li ser cotkariya genimê 
Mûşê axivîn.

Payizê genim tê çandin
Cotkarê Kurd Xalid Sönmezê 72 salî 

diyar dike ku wî di temenekî biçûk de 
dest bi cotkariyê kiriye û 40 sal e ku li 
Mûşê çandiniya mexsûlan dike. Heta 
niha tevî genim û sewze, hema cot-
kariya gelek cureyên mexsûlan kiriye 
û niha ew hê jî tevî emre xwe yê 72 salî 
cotkariyê dike. Sönmez destnîşan dike 
ku li her devera Mûşê genim digihêje û 
genim ne mexsûlekî avî ye; yanê zêde 
avê naxwaze û genim di her erdî de 
çêdibe lê di axa sor de baştir digihêje. 
Axa reş avê diguhêrîne û dibire, nahêle 
genim baş bigihêje û wiha pê de diçe: 
“Genim, salê carekê tê çandin. Em pay-
izan erd dajon û erdê xwe gubre dikin 
û bi tapanê lê dixin. Ger salê carekê 
cotkar genim bikaribin av bidin, ji serê 
donimê bi qasî 700-800 kîlo genim der-

dikeve. Ger avdan çênebe wê demê serê 
donimê 100-200-300 kîlo genim tê bi 
dest xistin. Her wisa ger cotkar bikarib-
in zeviyên genim baş gubre bikin, ev 
yek erd mihefeza dike. Piştî ku wext 
hat êdî dest bi çinîna genim dikin. Di 
dawiya meha 7an, em genimê xwe êdî 
diçinin. Li Mûşê, çinîna genimê wek 
berê bi palê (paletî), makineya çayirê û 
patozê nayê kirin, êdî bi temamî şûna 
wan mekîneyên dirûnê hene. Li Mûşê 
bi makîneyên dirûnê genim, di nava 
10-15 rojan de, tê çinîn. Ji bilî gundê 
çiyayî, makîne dikevin her derê û genim 
diçinin. Piştî ku genim hat çinîn bo 
firotinê em genimê xwe bi romorkan 
dibin û difiroşin. Her wisa bo xwarin û 

tovê jî em pêşî genim paqij dikin, paşê 
torbe dikin û radikin.“ 

“Îsal ji ber hewayê li Mûşê genim 
hindik e”

Sönmez dibêje her çiqas genim rind û 
bi qelîte be jî kîloya genimê Mûşê niha 
90 qurîş e û hema gelek salan bihayê 
genim naguhêre û bi heman bihayê tê 
firotin û wiha behsa rewşa genimê îsal 
dike, “Genimê Mûşê, têra xwarina Mûşê 
dike û xelk ardê hazir jî dikire. Lêbelê 
li Mûşê îsal genim hindik bû. Di biharê 
de şilî barî, ji nişka ve serma çêbû, di 
erdê reş de genim çênebû û heta li ge-
lek cihan genim nehat çinîn jî. “ 

Sönmez diyar dike ku êdî mîna berê 

genimê xwemalî yên Mûşê naçînin û 
wiha pê de diçe; “Berê genimê xwemalî 
dihat avêtin û tovê genimê berê niha 
nemaye. Debra genimê berê kêm bû û ji 
vî genimî ardekî baş çênedibû û qalikê 
wê qalind e. Birastî berê heta gubre jî 
tunebû, debra genim hê ji vê jî kêmtir 
bû. Her çiqas xwarina wê xweş û bi 
tehm bû lê ji ber vê sedemê niha cotkar 
xwe nadin ber vî genimî. Em niha tovên 
cuda yên din ê genim bikartînin. Ev tov 
an erd digûherînin an jî av têrê nake 
û wê demê ji vî genimî ardekî rind 
çênabe, loma em tovê genim du salan 
carekê diguhêrînin.“

Li Mûşê niha li şûna genim zê-
detirîn nefel tê çandin

Cotkarê Kurd Sönmez tîne ziman 
û diyar dike ku ji ber hin sedeman li 
Mûşê niha cotkar li dewsa genim zê-
detirîn nefel diçînin û wiha behsa sede-
ma vê rewş û guhêrînê dike; “Ji genim 

milet tiştekî qezenc nake û ji loma 
genim naçînin. Em dikarin wiha behsa 
sedemên vê rewşê bikin. Mazot bûye 5 
lîre û bihayê torbeyê gubre jî niha 70-80 
lîre ye. Ji genim tevî keda ku didî heqê 
xwe jî baş nagirî û her sal her çiqas rind 
û bi qelîte be jî bi heman bihayî genim 
tê firotin. Tevî van sedeman cotkar zirar 
dikin û loma her ku diçe li dewsa genim 
nefel direşînin. Çimkî him debra nefelê 
him jî kara wê zêde ye û heta di salê du 
an jî sê caran debra nefelê tê kirin. Îro 
ji bo me cotkaran tiştê herî baş nefel û 
pincar e. Ji bo cotkaran piştgirî hebûya, 
xelkê wê wek berê genim bireşanda lê 
niha tiştek wisa tune ye. Wekî din gen-
im ketiye destê tûcar u tefekaran, ger 
dewlet mîna berê genimê Mûşê bikire 
û piştgiriyê bide, wê ji bo cotkaran baş 
bibe. Ger piştgirî hebe û bi awayekî baş 
cotkariya genim bê kirin wê debreke 
baş ji genimê Mûşê bê bi dest xistin.” 

Li Kurdistanê cûre bi cûre çandinî tê 
kirin. Demsala havînê jî demsala dirîtin 
û berhevkirina van cûreyan e. Li Mîdy-
ada navçeya Mêrdînê ku xwedî dîrokeke 
bi hezaran salî û dergûşa şaristaniyê ye 
jî dema dirîtina tirî ye. Tirî, fêkîyeke 
havînî ye, şêrîn e rengên wê sor û kesk 
e. Ji tirî mey û araq tê çêkirin. Dîsa ji 
tirî mewîjên hişkkirî ji bo zivistanê tê 
çêkirin. Sîsikên tirî ji bo tendirûstiya 
mirov gelek baş e. Li hember  nexweşi-
ya pençeşêrê, emelê û gelek nexweşi-
yên din baş e.  Li gorî lêkolînên li ser 
DNAya tirî, warê herî kevin ê çandina 
wê, Kurdistan e. Mîdyadî, tiriyên xwe 
didirin û didin hev. Bi vî tirî dims, 
bastêq, helîl, mewîj û hwd. gelek tiştên 
xwarin û vexwarinê çêdikin.  Em weke 
Heftenameya Basê bi karsazê kargeha 
şeraban a Mîdyadê Yuhana Aktaş û 
cotkar Selahattîn Çalık re di derbarê tirî 
û cûreyên wê de axivîn. 

Li Mîdyadê 15 cûre tirî digihîjin
Yuhana Aktaş dibêje, meha paşîn 

a havînê dema hilberandina tirî ye û 
axaftina xwe wiha didomîne:  “Cotkar di 
vê mehê de dest bi çinîna tirî dikin. Li 
Mîdyadê bi giştî 15 cûre tirî hene. Çend 
ji wan cûreyan ji bo xwarinê ne. Çend 
ji wan cûreyan jî pir şêrîn in û ji bo 
amadekirina şerabê tên bikaranîn. Em 
ji cûreya Mezrone şeraba spî çêdikin.” 
Yuhana destnîşan dike, “Bi sedsalan e 
li herêma me dims, helîl, bastêq û benî 
ji wan çêdibe. Şeraba spî di wan deman 
de pir nedihat vexwarin ji ber wê jî 
gelek kêm dihat çêkirin. Lê ev 9 sal e 
em ji van tiriyên spî gelek şerabên spî 
çêdikin.”

“Ji tiriyê baş şeraba baş tê çêkirin”
Di herêma me de du cûre tiriyên reş 

hene. Yek jê libên wê biçûk in û gelek 
şêrîn e. Dema yek ji wê dixwe ji şêraniyê 
qirika mirov jê diêşê. Ya din jî libên wê 
mezin in û xwarina wê jî gelekî xweş 
e. Em ji van herdu cûreyan jî şerabê 
çêdikin. Yên libên wê biçûk û şêrîn, ji 
hezar salan bêtir e bo amadekirina şer-
abê tê bikaranînin. Li Tirkiyeyê û heta 
em dikarin bibêjin li seranserî cîhanê 
tiriyê herî baş e di çêkirina şerabê de. Li 
Mîdyadê du kargehên çêkirina şerabê 

hene û em salane nêzîkî 200-250 ton tirî 
ji Midyadiyan dikirin û dikin şerab li vê 
herêmê. Mîdyadî bi rêya me tiriyê xwe 
digihînin hemû Tirkiyeyê. Herêma me ji 
bo çandiniyê gelekî dewlemend e. 

“Em tiriyên xwe diforişin markêt û 
dikandaran”

Cotkar Selahattîn Çalık li ser çinîn û 
taybetmendiya cûreyên tirî wiha diax-
ive: “Gelek cûre tirî li herêma me digihi-
jin. Hinek ji wan zû digihin û em wan ji 
bo xwarinê bikartînin. Mînak; Tiriyê ze-
ntî dibe mêwîj. Em wî tirî hildiberînin 
û difiroşin dikandar û markêtan. Kîloya 
wê bi milyonek û heftsed û pêncî heta 
2 milyon û nîvan diçe. A niha li sûkan, 
li ser markêtan an jî dezgehên bazaran 
tirî tê firotin. Dema çinîna wê ye. Mal-
bateke xwedî 10 donim rez havîniya xwe 
ji wî rezî derdixe. Weke hûn jî dizanin 
bingeha gihandina tirî welatê me ye. Bi 
hezaran sal e li vê herêmê tirî digihije û 
cotkar û gundî vî tirî dixwin.”

“Em helîl û bastêqên jê çêdikin jî 
difiroşin”

Çalık diyar dike ku ew tiriyê xwe 
difiroşin û bazirganiya wê ne xirab e û 
axaftina xwe wiha didomîne: “Fabrîqa-
yên herêmê ji me dikirin û ji bo çêkirina 
şerab û mewîjan bikar tînin. Eger rez 
baş be wê demê debra wê gelekî baş e. 
Tirî bi tam e û xwedî taybetmendiyeke 
balkêş e. Em tirî dikin mewîj û mewî-
jên xwe difiroşin kargehan. Pirpizêk 
cûreyek ji triyê herêma me ye û zû digi-
hîje. Tiriyê payîzî heye ew jî heta payîza 
paşîn nagihije. Di dema payîza paşîn de 
em dest bi berhevkirina wê dikin û ji bo 
bikaranîna dims û helîl û bastêq. Em wî 
helîl, bastêq û mewîjan jî difiroşin. Ev 
yek jî bo debara me baş e.”
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Çend cûreyên tirî yên taybet
Mezrone: Li herêmên Mîdyad, Ker-

çews, Heskîf, Mêrdîn, Bagok û Batmanê 
digihîje. Bi hezaran donim rez hene 
li van herêman. Ji bo çêkirina şerabê 
gelekî bi tam e. Ev cûre ji bo çêkirina 
şerabê yê herî baş e. 

Şitwî: Tiriyê herî temendirêj e ku ji 
mêwê neyê jêkirin heta zivistanê, di 
binê berfê de jî dimîne.

Kerkûj: Ji bo çêkirina şeraba spî ev 
cûre tê bikaranîn û bi tama xwe gelekî 
şêrîn e. Herwiha di çêkirina dims, helîl, 
bastêq û benî de jî ev cûre tê bikaranîn. 

Tiriyê reş: Ji bo çêkirina şeraba reş 
tê bikaranîn. Û herweha di sifreyan 
de jî mirov dikare bixwe. Bi hezaran 
sal e Şeraba Suryanan jî ji vî cûreyî tê 
çêkirin. 

Binêtatî, dirêjik û zeytî: Ev cûre 
tirî jî dibin mewîj. Gundî û kargeh van 
cûreyan li malê an jî li kargehan hişk 
dikin û weke mewîj difiroşin. 

Tayifî: Tiriyê ji bo xwarinê gelekî bi 
tam e.

Dêwanî: Ev cûre tirî yê herî zû digihî-
je û ji bo xwarinê gelekî bi tam e.

Li bajarê Mûşê dawiya meha 7an, genim hat çinîn û cotkar dibêjin her ku diçe ji ber 
mesrefên genim û kara wê ya hindik, li şûna genim zêdetirîn nefel tê çandin. Him 
kara nefelê zêde ye û him jî debra wê gelekî baş e.  

Kîloya wî bi milyonek û heftsed û 
pêncî heta 2 milyon û nîvan diçe. 
A niha li sûkan, li ser markêtan 
an jî dezgehên bazaran tirî tê 
firotin. Dema çinîna wê ye.

Çend ji wan cûreyan ji bo xwarinê ne. Çend ji wan cûreyan jî pir şêrîn in û 
bo şerabê tên bikaranîn. Em ji cûreya Mezrone şeraba spî çêdikin.” Yuhana 
destnîşan dike: “Bi sedsalan e li herêma me dims, helîl, bastêq û benî ji 
wan. çêdibe.”
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Divê bo cotkaran piştgirî bê dayîn!
Cotkarê 40 salan ê Mûşî Xalid Sönmez: 

Sönmez balê dikişine û dibejê divê bo cotkaran piştgirî bê dayîn û axaftina xwe wiha 
didomîne, “Niha ji ber ku piştgirî heye, xelkê berê xwe daye sewalkariyê. Tişta ku pere bike 
û piştgirî hebe milet berê xwe dide wî karî. Ez dixwazim bi saya rojnameya we bibêjim ku  
bila me hewcedarê deverên din nekin. Erda me têra me  dike. Ji bo sewalkariyê jî be û ji bo 
cotkariyê jî be bila alikarî, piştgirî bê dayîn. Ger piştgirî hebe jixwe cotkar dixebitin. Cotkar 
van tiştan dixwazin, cotkar xebatkar û fedekar in. Bila her kes li cihê xwe, li gund û bajarê 
xwe bisekine û niha gelek mirov çûne bajaran. Cotkarî bêkarî û koçkirinê jî kêm dike. Wekî 
din, çima tiştên me jî nabin merqe? Mesela çima penîrê qaşar ê Diyarbekir nabe merqe? 
Çima zebeşên Mûşê nabin marqe!?  Em weke cotkar pişgiriyê dixwazin. ” 

“Cotkar, xebatkar û fedekar in…”

Têkiliyên Hewlêr 
û Enqereyê geş dibin

Li Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
ku bo referandûma serxwebûnê 
amadekariyan dike, her roj di têkili-
yên dîplomatîk de jî geşedanên nû 
diqewimin. Ji wan geşedanan yek 
jî geşedanên di navbera Enqere û 
Hewlêrê de ne. Di navbera Enqere û 
Hewlêrê de, têkiliyên xurt ên sîyasî, 
aborî û dîplomatîk jixwe berê hebûn. 
Geşedana dawî jî di nava vî hefteyê 
de li Dihokê rû da. Her du aliyan bo 
ewlehiya vîzeyê xebat dabûn destpêki-
rin. Bi piştgiriya Wezareta Karên Derve 
ya Komara Tirkiyeyê f îrmaya Gateway 
Managementê bo vîzeyê veberhêna 
kir. Bi beşderiya rayedarên Tirkiyê û 
Herêma Kurdistanê di 11 ê Tebaxê de 
Navenda Serlêdana Vîzeyan a Dihokê 
bi merasîmekê hat vekirin.

Feydeyên vê vîzeyê çi ne?
Ji îro û pê ve, herêm ji vîzeya C-1ê 

derbasî “Vîzeya Etîketê” bû, ku di asta 
cîhanî de xwediyê ewlehiya herî bilind 
e. Wekî din fîrmeya Gateway Manage-
mentê, navendên serlêdanê yên vîzeyê 
bi awayekî fermî li bajarên Bexda, 
Dihok, Silêmaniyê û Hewlêrê vekirin. 
Ev navendên serlêdanên vîzeyê, bi 4,5 
mîlyon veberhênan hatin sazkirin.

Parêzgarê Dihokê Ferhad Etruşi, di 
axaftina xwe ya di merasîmê de got, 
xelkê Dihokê ji ber vekirina navenda 
vîzeyê kêfxweş in û got, “ Bila xelkê me 
baweriya xwe vê navenda serlêdanê ya 
vîzeyê fermî bîne.”  

Ber bi referandûmê ve… 
Piştî ku biryara referandûmê hat 

eşkerekirin, her çiqas ji aliyê rayederên 
Tirk ve hatibe derewandin jî, dihat 
îdiakirin ku wê Tirkiye deriyên xwe yên 

sînor li Hêrêma Kurdîstanê re bigire. 
Geşedaneke wiha ku ji referandûmê 
re wexteke hindik maye, ew îdia vala 
derxistin û ev yek bo serxwebûnê  wek 
amadehî hat nirxandin. 

Ji aliyê din ve di dawiya salên 2000’î 
de, di navbera Hewlêr û Enqereyê de 
têkiliyên dîplomatîk ên nêzik hatin 
danîn. Piştî vê, Tirkiye li Hewlêrê kon-
solosxane vekir. Peywendiyên bazir-
ganî û aborî pêş ve çûn.  Ev pêşveçûna 
têkiliyên du alî, piştî Bihara Ereban û 
Meseleya Kurd zêdetir ber bi çav bû. 
Serokê Herêma Kurdistanê Mesud Bar-
zanî dema ku bo serdanên dîplomatîk 
dihat Tirkiyeyê, bi ala Kurdistanê dihat 
pêşwazî kirin. 

Her wisa ev geşedanên erênî yên di 
navbera Enqere û Hewlêrê de, tê wê 
maneyê ku fikrên Tirkiye di hevgirtina 
axa Iraqê de diguhêrin. Çimkî heta 
çend salên derbasbûyî, Tirkiye bo 
polîtîkaya derve ya Iraqê li gor prensî-
ba ku ‘Parastina tevahiya axa Iraqê’  
tevdigeriya. 

Tiriyê baş, şeraba xweş
DARA PORXELEK DERYA KILIÇ



Dema mirov dibêje ‘navçe’ ev gotin bi meriv biçûk 
tê lê çi tiştên ku neyê dîtin û lêkolîn li ser neyê kirin 
dê her di çavên me de biçûk û tiştekî ji rêzê xuya 
bike. Ji bo mirov girîngiya bajarekî, navçeyekê an 
gundekî baş fam bike divê ewil berê xwe bide wir û 
wî bajar, navçe û gundî di cih de bibîne û bibe şahidê 
taybetmendî û xwezaya wê. Li seranserê Kurdistanê 
dema mirov digere her bajar her navçeyek xwedî dîro-
ka hezar salî ye. Ev sê hefte ne me navçeyên Diyar-
bekirê bi dîrok, cihên geşt û gûzarê û taybetmendi-
yên wan ji we re yek bi yek nivîsîn. Em ê vî hefteyî 
danasîna Licê, Pasûr, Karaz, Hezro û Erxeniyê bikin 
û geşta Diyarbekir û navçeyên wê bidawî bînin. Her 
navçeyek bi taybetmediyeke xwe be jî hêjayî dîtinê ye.

Licê
Yek ji navçeyên Diyarbekirê ku bi dîroka xwe cîhekî 

girîng digire. Ev navçe Berî Zayînê di salên 3000 de 
bûye cîh û warên Hûrî û Mîtaniyan. Her wiha li gor 
çavkaniyeke din ev herêm bi sedsala 14an de ketiye 
bin serweriya Asûriyan.  Ji aliyê din ve navçe li cîhekî 
stratejîk e jî, herçar aliyê wê digihêje çar navçeyan; 
Hênê, Pasûr, Hezro û Farqîn. Gelê herî kevn ê li wir 
jiyane Hûrî, Mîtanî, Sûbarî û Nêrbîn in. Li gor hin 
çavkaniyên Asûriyan navê Licê wek ‘Şîrîşa’ hatiye 
binavkirin. 

Şikeftên Birqleynê
Ev şikeftên ji dûr ve bilind û bi heybet xûya dikin, 

26 km dûrî navçeyê ye. Li gor hin çavkaniyan Birq-
leyn di zimanê Hûriyan de tê wateya ‘Kela Avê’ Her 
wiha ev rê Diyarbekir û Çêwligê digihîne hev. Li ser 
şikefta Birqleynê du şikeftên fosîl jî hene ku dirê-
jahiya wê 400 metre ye. Li gor stel û kîtabeyên li 
aliyê bakûrê şikeftê di serdema kevnar de wê demê 
mirî di vî deriyî re diketin binê erdê û weke cîhê 
dawîbûna dinyayê dihat qebûl kirin. dema mirov 
dikeve hundirê şikeftan û dimeşe her ku diçe şikeft 
fireh dibe û gelek rê tê de hene. Zinarên di hundirê 
şikeftê de dibiriqin û gelek aliyên wê dişibe mûman. 
Ji wan zinaran jî av diniqute. Arkeologê Almanî C.F. 
Lehmann Haupt li ser nivîsên dîrokî de hin lêkolîn 
kiriye; Ev nivîs hat îspat kirin ku ji aliyê Qralê Asûran 
Tiglatpilaser û Salmansarê III. yan ve hatiye nivîsîn. 
Di rolyefên zinaran de qralên Asûran bi kincê xwe yê 
neqişandî û bi serpoşên xwe yên dirêj balê dikşînin. 
Di destê van fîgûran yê rastê de bivir û yê çepê de jî 
şûr heye. Her wiha di binê vê şikeftê de av ji tûnelê 
derdikeve û xwe digihîne çemê Dîcleyê. 

Bajarê Antîk yê Deqlanûs
Ev bajarê antîk 18 km dûrî navçeya Licê, li bakûrê 

deşta Fîsê ye. Derbarê vî bajarê dîrokî de tu belge 
tune lê li gor rîwayetan ji aliyê Romayiyan ve hatiye 
çêkirin. Her wiha li gor çîroka ku li ser vir tê gotin,  

serwerê Romayê Deqyanûs ev bajar Beriya Mîladê 
dagir kiriye û li vir bûye hikûmdar. Li gorî rîvayetan 
Deqyanûs hikûmdarekî zalim û xwedênenas bûye. 
Her wiha bermayiyê dîwar û kemberên qesrê jî mane. 
Efsaneya li ser Deqyanûs jî heye; Di efsaneyê de wiha 
qala Deqyanûs tê kirin; hikûmdarekî zalim û pagan... 
Deqyanûs dibihîse ku şeş xortê esilzadeyên qesrê ji 
yek-xwedayekî bawer dikin. Ji xortan re dibêje yan ew 
ê dev ji baweriya xwe berdin bên ser pûtperestiyê yan 
jî ew ê wan bikûje. Xort vê daxwazê qebûl nakin û ji 
qesrê direvin û ber çiyayan ve diçin. Şivan û segê wî 
Qitmîr rastî wan tê û wan dibe dike şikeftekê. Şivan 
û segê wî û şeş xort di şikeftê de 300 salî di xew de 
dimînin. Dema ev her heft xewar ji xew şiyar dibin, 
kesekî ku di nav wan de herî mezin dişînin bajêr ji bo 
ji wan re xwarinê bîne. Dema ew xort bi pereyê De-
qyanûs xwarinê ji bazarê dikire, bazirgan wî gilî dike. 
Xort serpêhatiya xwe dibêje û li gel leşkerên qral diçe 
şikeftê û ji hevalên xwe re dibêje ku ev 300 sal e di 
xew de ne. Dema deriyê şikeftê tê girtin careke din ew 
her şeş xort û seg careke din nayên dîtin. 

Keleha Zilqerneynê
Ev keleh nêzî gundê Xana Kelê ye. Di nav gel de 

navê vê kelehê wek Keleha Çeperê, Keleha Şeterê jî 
tê zanîn. Li gor rîwayetan, Îskenderê Zilqarneyn li 
vê kelehê jiyaye. Tê texmînkirin ku di sedsala 6an a 
Beriya Zayînê, ji aliyê Persan ve hatiye çêkirin û wê 
demê Pers li vir serdest bûne. Piraniya sûrên kelehê 
hilweşiyane lê hin hîmên kelehê mane. Evliya Çelebi 
wiha behsa vê kelehê dike; Li gorî dîroka Meqdîsî, 
Îskenderê Zulqarneyn li vir ava jiyanê vexwariyê û 
qiloçên wî ketine.

Dêra Ermeniyan a Surp Pirgiç Eskare jî 22 km dûrî 
navçeyê ye

Pasûr (Qulp)
Ev navçeya ku ji yê din bêhtir dûrî Diyarbekirê ye, 

di navbera navçe û bajêr de 127 km heye. Rêya Pasûrê 
jî ji Liceyê derbas dibe. Wateya Pasûrê tê wateyea 
Bayê Sar. Li gor hin gotinan jî navê Qulpê jî ji mîrê 
Keleha Kefrûmê tê, navê wî Qulpo bûye. Şopên herî 
kevn yê navçeyê yên Hûrî-Mîtanî yan e, pişt re deme-
ke kurt Hîtîtî hatine ser hikûm. Piştî wan Med, Asûr, 
Pers û Romayî herêm dagir kirine. Piştî Merwaniyan 
jî nêzî 100 salî bûne hikûmdarê herêmê. 

Keleha Kefrûmê (Keleha Mîran)
Ev der berê şikefteke xwezayî bûye lê di heyama ro-

mayiyan de bi hin guherînan bûye keleheke çêkirî. Ev 
keleh 10 km dûrî navçeyê ye.  Li gor xêzên li ser kele-
hê dide xuya kirin ku keleh ji serdema beriya dîrokê 
wek stargeh hatiye bikaranîn. Her wiha Mîr Qulpo jî 
li vir jiyaye. Keleh di heyama Eyyubî û Artûqiyan de jî 
hatiye bikaranîn. Piştî wan keleh bûye navenda mîrî-
tiya Pasûrê, di wexta Osmaniyan de jî bûye navenda 
mîrektiya Pasûrê.

Keleha Cixsê
Ev keleh 18 km dûrî navçeyê ye û di heyama Îm-

paratoriya Romaya Rojhilat de hatiye çêkirin. Li ser 
qotekî bilind û xwezayî bi kevirên şikandî hatiye ava 
kirin. Evliya Çelebi di Seyehatnameya xwe de diyar 
dike ku hosteyên li Cixsê di warê hesinkariyê de 
pêşketî bûne û şûrên ku wan çêkirine li rojavayê ne-
hiyeyê hatine danîn û firotine karwanên ku di wê rêyê 
re diçin û tên. Ev keleha ku demeke dirêj e ji aliyê 
kesî ve temîr nebûye gelek aliyê wê hilweşiyane. 

Qesra Têlî Axa
Qesra Têlî Axa 10 km dûrî navçeyê ye. Ev qesr li 

gundê Nêrçikê, li çiyayê Hesandinê ye ku ji aliyê Têlî 
Axa û birayê wî Ebdul Axa ve hatiye lê kirin. Têlî Axa 
û birayê xwe li keleha bi heybet di navbera salên 
1650-1670î de jiyane. Niha gelek cîhên kelehê hatine 
hilweşandin. 

Pira Godornê
Ev pira ku du deriyên wê hene, 30 km dûrî navçeyê 

ye. Girîngiya vê pire ew e Pasûr û Farqînê bi hev ve 
girê dide.  Herwiha di binê pirê de çemê Sarûmê 

derbas dibe. Pira Godornoyê navê xwe ji navê gund 
digire, ji ber ku navê gund jî Godorno ye. Li gor 
nivîsên li ser pirê hatine xêzkirin tê xuya kirin ku ev 
der şêngeheke gelekî kevn bûye. 

Çiyayê Andok, Berbihîvê û Tirbên Şêxan
Çiyayê Andok û Berbihîvê li dora navçeya Pasûrê ne 

û ji cîhên olî re mazuvantiyê dikin. Li serê çiyayê An-
dok Tirba Şêx Mihemedê Andokî û li ser serê Çiyayê 
Berbihîvê jî Tirba Şêx Huseynê Berbihîvê heye. Her 
sal di 13 û 14ê tîrmehê de gelê navçeyê û xelkê li dora 
navçeyê dijîn serdana wir dikin. Ya Tirba Çiyayê An-
dok jî ji 26ê Tîrmehê dest pê dike. Ev zîyaret sê rojan 
didome bi awayekî merasîmê ev pêk tê. Di sê rojan de 
kesê ku dixwazin xêr û xêratan bikin qurbanan şerjê 
dikin û li feqîran belav dikin. Çiyayê Andokê yek ji 
çiyayên bilind yê Diyarbekirê ye û bilindahiya wê 2813 
metre ye. Ev çiya her wiha ji bo geşt û spora çiyageri-
yê jî mirov dikare tercîh bike. 

Guldexwîna Pasûrê
Ev kulîlka nazik û nazdar ku serê xwe bi berjêr ve 

vekiriye, li gelek çiyayên Kurdistanê şîn dibe. Yek ji 
wan jî li çiyayê Pasûrê li Andok û Dorşîn e. Wan çi-
yayên bi heybet bi kulîlkên xwe dixemilîne. İbrahim 

Sediyanî di nivîseke xwe de wiha behsa Guldexwînê 
dike; “Cîhê ku Guldexwîn lê şîn dibe, welatê wê 
Çiyayên Zagrosê ne, di serî de li Colemêrg, Gever, 
ji Semsûrê heta Hewlêrê ji wir heta Sine Guldexwîn 
lê şîn tê. Di nav hemû gulên dinyayê de dema mirov 
li rûyê wan dinêre kêxweşî heye lê dema mirov li 
Guldexwînê dinêre keserek li ser rûyê wê xuya dibe. 
Taybetmendiya vê gulê ev e ku serê wê hertim berjêr 
e û her gav ji Guldexwînê dilopên avê diniqute wekî 
hêsiran. Ev gul di lîteratura botanîkê de weke ‘’Flitil-
laria Kurdica’’ yanî “Gula Kurdan’’ tê zanîn.’’ Sedema 
binavkirina vê gulê jî ev e ku tenê li çiyayên Kurdis-
tanê şîn tê.

Hezro
Yek ji navçeya din a dîrokî ya Diyarbekirê Hezro ye.  

86 km dûrî bajêr e. Navê navçeyê berê Hataro bûye. 
Di çavkaniyên Asûriyan de jî ev nav derbas dibe. 
Li gor çavkaniyan dîroka herêmê digihêje Serdema 
Keviran. 

Keleha Tercilê
Ev keleha ku li girekî mezin hatiye avakirin 10 km 

dûrî navçeyê ye. Li ser avakirina kelehê tu zanyarî li 
ber destê me tune. Her wiha ev keleha ku di binê wê 
de oda hene, weke ziyaret tê bikaranîn. Li gor bawer-
iya kesên li wir dijîn kesekî astengdarê aqil şevekê li 
wir bimîne baş dibe. 

Mizgefta Mezin
Ev mizgefta ku li ser girekî hatiye ava kirin di 

serdema 16 û 17an de ji kevirên spî yê kilsê hatiye 
çêkirin. Ev mizgeft li ser çargoşeyê tîk hatiye lê kirin 
û du qat e. 
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Navçeyên Diyarbekirê: 

Licê, Pasûr, Karaz, Hezro, Erxanî
NÛJÎN ONEN

Ev tirba ku ji aliyê gelê herêmê tê ziyaret kirin 10 km 
dûrî navçeyê ye, li gundê Mêreniyê ye. Gelek çîrok li ser 
vê tirbê tên gotin, yek ji wan jî ev e; Şêx Hesenê Ziraqî 
weliyekî xwedê ye û kesên felc ji ber tesîra Şêx Ziraqî 
dema diçin wir baş dibin. 

Yek ji navçeya din a Diyarbekir Karaz e. Dûrbûna 
navçeyê ji Diyarbekirê 65 km ye, her wiha ev navçe 
li ser rêya Çewligê ye. Li gor çavkaniyan ev herêm ji 
dema Kalkolîtîk Beriya Mîladê 5000-4000 maye. Ji 
aliyê petrolê ve jî girîngiya vê navçeyê heye; Li herêmê 
petrola herî baş li Karaz û Gêlê tê derxistin. Li navçeyê 
girên dîrokî hene. Her wiha li gundê Ardûç û Şaklad 
mezelên kevir yên qewartî jî tên dîtin. Li gor çavkaniyan 
li herêmê Urartu, Hitit, Asûr, Karduk, İskit, Med, Pers, 
Makedon, Selevkos û Roma-Bizansiyan hikûmranî kirine.

Tirba Şêx Hesenê Ziraqî

Karaz


