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ROJEV                

Gelên bindest ji 
Kurdan feyz wergirtin       

Herêma Kurdistanê li hember hemû astengî û 
dijayetiyan di 25ê Îlonê de referandûma serxwebûnê 

pêkanî û dengê xwe gihand hemû cîhanê. Gelê Kurd 
daxwaza xwe ya serxwebûnê bi dengekî bilind ragihand. 
Referandûma ku ji aliyê hemû Kurdan ve bi coşeke mezin 
hat pêşwazî kirin li seranserê cîhanê tesîra domînoyê kir.

R05

“Têkiliyên Kurdistan 
û Tirkiyê qut nabin”

Li Diyarbekirê komeke rojnameger û rewşenbîran di 
sala 2013an de dest bi weşana kovareke aboriyê ya 

bi Kurmancî û Tirkî kirin. Ev yekem car bû ku kovareke 
aboriyê bi Kurdî weşan dikir. Damezirêner û sernivîsarê 
Kovara Aborî Weysî Polat di derbarê xebatên kovarê, 
aboriya herêmê û têkiliyên aborî yên Tirkiye û Herêma 
Kurdistanê de ji Heftenameya Basê re axivî.

ABORÎ R09

CÎHAN

Proseya hilbijartinên parla-
mento û serokatiyê destpê kir       

Piştî pêkanîna referandûmê vê carê jî çavê 
hemwelatiyên Herêma Kurdistanê li hilbijartinên 

Parlemento û Serokatiya Herêma Kurdistanê ye. Piştî 
diyarkirina dîroka pêkanîna referandûma serxwebûnê roja 
pêkanîna hilbijartinên parlemento û serokatiya herêmê jî 
hatibûn diyarkirin. Heta niha 8 partî û fraksiyonên Aşûrî, 
Tirkmen, Keldanî û pêkhateyên din serî li komîsyonê dane.
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MAMÊ KURDAN 
DERIYÊ DIYALOGÊ VEKIR

> WEFATA MAM CELAL BÛ CIHÊ XEMGÎNIYEKE MEZIN

Di dîroka têkoşîn û rizgariya Kurdistanê de hin  kesayet hene ku him di nav xelkê 
xwe û him li herêm û cîhanê cihê xwe yê mayînde digirin û bi rêzdarî tên bibîranîn. 
Yek ji van kesayetan jî Celal Talebanî, bi gotina Kurdan Mam Celal e. Yekem 
Serokkomarê Kurd yê Îraqê û Sekreterê Giştî yê YNK Celal Talebanî heftiya borî 
koça dawî kir. Wefata Mam Celal li Kurdistan û cîhanê bû cihê xemgîniyeke mezin. 

> HEWLÊR Û BEXDA CIVIYAN, DORPÊÇA LI SER KURDISTANÊ RADIBE

Li hêla din piştî merasîma Mam Celal ku ji herêm û cîhanê beşdariyeke zêde 
hebû, 7ê Cotmehê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî li gel berpirsên 
Îraqê ji bo çareserkirina kêşe û aloziyên di navbera Hewlêr û Bexdayê de civiya. 
Hat ragihandin ku Herêma Kurdistan û Îraqê li ser 4 xalan li hev kiriye. Li gor vê 
lihevkirinê Bexda wê dorpêça li ser Herêma Kurdistanê demildest rake. 

TEMENÊ XWE BO DOZA KURDISTANÊ TERXAN KIR R2

Çavdêriya pêvajoya 
25ê Îlonê

Mehmed Uzun

EW navneteweyî dibû, bi xwe re edebiyata Kurdî jî nav-
neteweyî dikir. Ew bi xwe bûbû dîplomatekî baş ê ede-
biyata Kurdî. Cihê ku xelk bi meşê diçûyî, ew bi bazdanê 
diçûyê. Wî zora hemû zehmetiyan biribû, tu nemabû 
hilkişiya serê girik, lê ji nişkê ve nexweşiya kambax bi 
pêxîla wî girt û ew bi paş ve kişand. RÛPEL 14

Nûredîn ZAZA 
(1919-1988)         
WEXTO ke Hereketê 1925î dest pêkerd, Nûredîn êdî 
panc serreyî bî. Hereket ke şikîya, heme cayê Kurdîs-
tanî de zulm û zordarî û hepiskerdena kurdperweran 
dest pêkerd. A hinge de yanî peynîya aşma sibate de 
qeza Madenî de zî nêzdîyê hîris (30) giragir û kurd-
perwerî yenê tepiştiş.  RÛPEL 11

GIŞTPIRSIYA 25 îlonê ji bo gelê Kurd, ji bo rewşenbîrên 
Kurd, ji bo partî û rêxistinên Kurd, ji bo dewletên cîran, 
ji bo oldar û çepgirên doza “ummet” û “enternasyo-
nalîzm”ê, ji bo helwestnîşandina herkesî bû ezmûneke 
vekirî. Ew dewletên ku digotin “em dergûşa demokrasî 
û edaletê ne” me careke din rûyê wan nas kir.  RÛPEL 12

KIRMANCKÎ KURSIYA AZADBÎRANÎN

Ji damezênerên AKPê û Cîgirê Serkowezîrê Berê yê Tirkiyeyê 
Abdüllatif Şener di derbarê referandûma serxwebûnê, helwesta 
Tirkiye û dewletên cîranên Kurdistanê û geşedanên dawîn ji 
Heftenameya Basê re axivî. Şener referandûma serxwebûna 
Herêma Kurdistanê weke daxwaza gel bi nav kir û diyar kir ku 
dewleta serbixwe ya Kurdistanê ji Tirkiye û herêmê ne rîsk û metirsî 
ye û got, “Divê Tirkiye di çarçova ku miletek dibe xwedî dewleta 
xwe de lê binêre û weke dijminatiya xwe nebîne û herwiha divê di 
nav hewldanên pêşdebirina têkiliyên di her warî de be.”

Kurdistana serbixwe ji bo Tirkiyeyê ne metirsî ye
Abdüllatif Şener: 

HOŞENG OSÊ

Kurdistan 
û Katalonya
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Siyaseteke reel, aqilselîm ne 
siyaseteke sergerm û ecele 
wê kurda bibe serxwebûnê



02[ MANŞET ]

Piştî referandûma 25ê îlonê pirsa yekem 
ew bû ku kurd wê kengî sexwebûnê îlan 
bikin. Ev pirs bê guman yek ji pirsê herî 
girîng e, ku kete rojeva kurdan û cîhanê. 
Bê guman daxwaza her kurdekî ye ku 
xwezî kurdan bikarîba sibe serxwebûn 
bi dest xistana, Lê pir heyf cîhana em îro 
têde dijîn ne her gav daxwazê mirov û 
rastiya heye li hev dike. Cîhana îro em 
têde dijîn faktorên derve heger ji fak-
torên hundir ne girîngtir be, bi kêmayî bi 
qasî faktorê hundir girîng e. Pirs ne pirsa 
xwestin û mêrantiyê tenê ye pirs pirsa 
taqetê ye. Ji ber wê tevgera siyasî a Kurdis-
tanê bi taybet a Başûr û Rojavayê Kurdis-
tanê dive rewşa cîhanê û herêma rojhilata 
nêzîk û navîn baş ders bike û li rewşê 
tevbige. An na bi sergermî û ecele kurd 
dikarin destkeftiyên mezin ji dest bidin. 
Yek ji siyaseta girîng ku tevgerên kurd 
dive bimeşînin ew e ku heta ji wan bê 
di parelela siyaseta DYA, Rûsya û YA de 
siyasetekê bimeşînin hinek beyanên van 
welatan yên konjukturel ne bi dilê me bê 
jî wek stratejîk hesabê van welatan li ser 
Kurdistanê pozîtîve û tevgera kurd dive 
vê ya baş ders bike. Bi tu awayî dive kurd 
dijberiya van welatan neke. Ji ber ev welat 
bi qasî tê fam kirin bi taybet DYA û Rûsya 
konsensusek ne diyarkirî li ser herêmê û 
bi taybet di pirsa Kurdistanê de kirine. Di 
vê sedsala dawî de gelek tifaqên bi dizî 
di navbera welatan de hatine kirin û paşê 
aşkere bûne weke tifaqa 1916 Sykes-Picot 
ya navbera Brîtanya, Fransa û Rûsya ji bo 
perçekirina împaratoriya Osmanî û tifaqa 
Ribbentrop  di 1939an de beriya şerê 
cîhanê ye duyemîn, di navbera Almanya û 
Rûsya de ji bo li hev parve kirina Rojavayê 
Ewrûpa hate îmze kirin. Divê em bi zan-
ibin niha jî ji bo nîzama nû a cîhanê û ji 
nû de dîzaynkirina herêma rojhilata nêzîk 
û navîn  tifaqe weha hebin dive ji bo kur-
dan ne xerîb be. Ji ber wê ez dihesibînim 
konsensûsek ne diyarkirî di navbera DYA 
û Rûsya de heye. Siyaseta reel a niha vê 
ya ji me re dide rêdan. Hêjaye kurd vê ya 
bê sergermî û ecele ders bikin û li gor wê 
siyasetekê bimeşînin. Ji bo vê ya ilme-
kî mezin nabê heger em li van 25 salên 
dawî li destkeftiyên kurdan binêrin tev bi 
piştgiriya van welatên li jor min behs kirî 
bi dest ketin, li başûr, li rojavayê Kurdis-
tanê. Her weha niha jî ne ji van welatan 
be, welatên Kurdistan perçekirine wê êrîşî 
kurdan bikin û destkeftiyên hene têk bibin 
bes ev çend roje em dibînin ji qelebalixê 
pê ve van welatan nekarîne li hember 
Herêma Kurdistanê tiştekî bikin. Ev jî pir 
aşkereye ji tirsa van welata ne bi taybet ji 
tirsa DYA û Rûsyayê ye. Her weha pir-
sa ambargoya ser Herêma Kurdistanê jî 
aşkere bû ji ber tirsa van welatan nikarin 
ambargo jî deynin ser Herêma Kurdistanê. 
Tevgera siyasî a Kurdistanê pirsa serx-
webûnê divê bi dostên xwe yên zirhêzên 
navnetewî îstîşare bikin û ji wan işareta 
kesk wergirin û tevbigerin. Weka çawa 
pirsa referandûmê bi wan re îstîşare kirin 
û bi ser xistin. Heger bê bira we beriya 
îlana referandûmê bi du roja serokwezîrê 
Herêma Kurdistanê Neçîrvan Barzanî li 
gel cîgirê xwe Qubat Talabanî li Rusya bûn 
û serokê parastinê Mesrûr Barzanî li DYA 
bû. Piştî vegera vana ji Rûsya û DYA bi 
du rojan kurdan îlana tarîxa referandûmê 
kirin. Ev ji me re dide rêdan Kurdistana 
Başûr beriya referandûmê îlan bikin bi 
dostên xwe re ev pirs îstîşare kirin ji wan 
işareta kesk wergirtin û referandûm kirin. 
Ji ber wê ye referandûm bi selametî bû, 
bêyî ku bûyerek bibe derbas bû. Niha jî 
di pirsa serxwebûnê de jî lazim e heman 
siyaset bê meşandin. Heger mînake din 
mirov bide  piştî referandûmê bi du rojan 
serokerkanê Tirkiyê serdana Îranê kir li 
gel serokerkanê Îranê hevdîtin kir xwedê-
giravî ji bo tedbîrên leşkerî li hember 
Herêma Kurdistanê bistînin di heman rojê 
de serokerkanê DYA û Rûsya bi telefonê bi 
hev re peyivîn, ew sinyal bû ji bo Tirkiye 
û Îranê. Her weha di dema serokkomarê 
Tirkiye Erdoğan serdana Îranê kir û li gel 
serokkomare Îranê Ruhanî ji bo ambar-
goya aborî li ser Herêma Kurdistanê çêkin 
di heman demê de serokkomarê Rûsya li 
Moskow beyan da got; ”Ez ne bawerim 
kesek bixwaze ambargoyê deyne ser Herê-
ma Kurdistanê û got pirsa serxwebûnê 
pirsa Iraqê ya navxweyî ye û têkiliyên me 
yê dîrokî yên baş bi miletê kurd re hene.” 
Ev tev ji me re dide rêdan divê kurd siya-
seteke reel li gor rewşa heye bimeşînin û 
her gav bi dostên xwe re îstîşare bikin an 
na kurd bi serê xwe taqet têrê nake li hem-
ber 4 dewletên dagirker bi serkevin. Heger 
tevgera siyasî siyaseteke reel di paralela 
siyaseta dostên xwe de bimeşînin wê dest-
keftiyên mezin bi dest bixin û serxwebûn 
ne dûr e. Fereca xêrê nêzîk e.
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Siyaseteke reel, aqilselîm ne 
siyaseteke sergerm û ecele 
wê kurda bibe serxwebûnê

Temenê xwe bo Doza Kurdistanê terxan kir
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Hin kesayet hene ku him li ba xelkê 
xwe û him jî li ba cîhanê cihê xwe 
yê mayînde digirin û bi rêzdarî tên 
bibîranîn. Yek ji van kesayetan jî Celal 
Talebanî, bi gotina Kurdan Mam Celal 
e. Yekem Serokkomarê Kurd ê Îraqê û 
Sekreterê Giştî yê Yekitiya Niştimaniya 
Kurdistanê (YNK) Celal Talebanî heftiya 
borî koça dawî kir. Wefata Mam Celal 
ku ev heyamek e dirêj bû li Almanyayê 
tedawî dibû, di nav gelê Kurdistanê û 
cîhanê bû cihê xemgîniyeke mezin.  Jibilî 
beşdariya welatên cîranên Kurdistanê ku 
piştî encamdana referandûma serx-
webûnê li hember Herêma Kurdistanê 
xwedî helwesteke tund bûn bo merasî-
ma oxirkirina Mam Celal, ji Koşka Spî 
û cîhanê peyamên sersaxiyê li pey hev 
hatin belavkirin. Bi boneya wefata Mam 
Celal li Herêma Kurdistanê heftiyekî, 
li Îraqê 3 roj û li Rojavayê Kurdistanê 
jî 3 roj şîn hatin ragihandin. Herwiha 
geşedanên piştî wefata Mam Celal, weke 
nîşaneya nermbûn û asayîbûna rewşê û 
derbasbûna proseya diyalogê hat nirxan-
din. Herwiha Herêma Kurdistan û Îraqê 
jî ji bo asayîkirin û aramkirina rewşê li 
ser 4 xalan li hev kirin.

Mam Celal deriyê dîyalogê vekir
Bi boneya mirina Mam Celal li Îraqê jî 

ku piştî pêkanîna referandûma serx-
webûnê bi gef û helwesta xwe ya tund 
nêzikî Kurdistanê dibû,  3 roj şîn hat 
ragihandin û herwiha jibilî ragihandi-
na şînê, Bexda bi şandeyeke pilebilind 
beşdarî merasîma oxirkirina Mam Celal 
bû. Ev yek weke ku Mam Celal deriyê 
diyalogê li ber her du aliyan vekir hat 
şîrovekirin. Jibilî Îraqê, li ser navê Îranê 
jî ku gefên girtina deriyan û danîna 
ambargoyê li ser Kurdistanê dixwar, 
Wezîrê Karên Derve Cewad Zarîf beşdarî 
merasîma Mam Celal bû û li ber termê 
Mam Celal ku bi Ala Kurdistanê pêçayî 
bû, rêz girt. Ev jî weke qebûlkirina Îranê 
ya pêngavên Herêma Kurdistanê yên ji bo 
serxwebûnê hat nixandin. Tirkiye jî ku bi 
encamdana referandûmê li dijî Herêma 
Kurdistanê helwesteke tund girtibû ji 
bo Mam Celal xemginiya xwe anî ziman. 
Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi 
boneya koça dawî ya Mam Celal bi riya 
telefonê xemgîniya xwe ji malbata Mam 
Celal re anî ziman. Serokkomarê Berê 
Abdullah Gül jî li ser hesabê yê medyaya 
civakî ji bo Mam Celal peyameke sersax-
iyê belav kir. Ev yek jî wekî ji bo nîşaneya 
vebûna deriyê diyalogê di navbera 
Herêma Kurdistanê û Tirkiyê de hat nirx-
andin. Lêbelê Tirkiye beşdarî merasîma 
spartina Mam Celal nebû ku ji herêm û 
cîhanê beşdariyeke gelekî mezin hebû.

Kurdistan û Îraqê li hev kirin
Li hêla din piştî merasîma Mam 

Celal ku ji herêm û cîhanê beşdariyeke 
zêde hebû, 7ê Cotmehê Serokê Herê-
ma Kurdistanê Mesûd Barzanî li gel 
Cîgirên Serokomarê Iraqê Eyad Ellawî 
û Usame Nuceyfî çareserkirina kêşe û 
aloziyên Hewlêr û Bexdayê civiya. Li 
gor vê lihevkirinê Îraq wê dorpêça li 
ser Herêma Kurdistanê demildest rake. 
Hat ragihandin ku her du aliyan li ser 
van 4 xalan li hev kiriye: -Destpêkirina 
guftûgo û civînên di navbera aliyan de bo 
asayîkirina rewşê. – Bi ajandayeke vekirî 
encamdana civînan. – Rakirina dorpêçên 
li ser Herêma Kurdistanê bi awayekî de-
mildest. – Bi piştdestbûna aliyekî taybet, 
destpêkirina civînan di pêşerojeke nêzîk 
de.

Ji herêm û cîhanê beşdariyeke zêde 
bo oxirkirina Mam Celal

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd 
Barzanî, Şêwirmendê Encûmena Asayişa 
Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, Se-
rokwezîr Nêçîrvan Barzanî, Serokkomarê 
Îraqê Fûad Masûm, Cîgirê Sekreterê Giştî 
yê YNKê Kosret Resûl, Wezîrê Karên 
Navxweyî yê Îraqê Kasim Arecî, Wezîrê 
Karên Derve yê Îranê Cewad Zarîf, 
Nûnerê Qralê Urdunê Nasir Cude, Ji Se-
rokên Şîeyan Ammar El Hekîm, Nûnerê 
NY yê Îraqê Jan Kubis, Nûnerê PDKê yê 
Silêmaniye û Helebcê Edhem Barzanî, 
Nûnerên DYA, Îtalya, Erebîstana Siûdî û 
gelek welatên din û herwiha hejmareke 
zêde ya balyoz û konsolosên welatan, 
Berdevkê HDPê Osman Baydemîr û 
Hevseroka HDPê beşdarî merasîma Mam 
Celal bûn ku bi sedhezaran kes tê de 
amade bûn.

Serok Barzanî: Ez bi xebata ligel wî 
serfiraz im

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd 
Barzanî peyamek ji bo koça dawî ya 
Sekreterê Giştî yê Yekîtiya Niştimanî ya 

Kurdistanê û Serokomarê berê yê Îraqê 
û rêhevalê xwe Mam Celal Talebanî ragi-
hand. Serok Barzanî serxweşî li tevahiya 
gelê Kurdistanê û malbata wî kir û got: “Ji 
destdana serkirdeyekî mezin wekî Mam 
Celal zirareke mezin e ji bo gelê Kurdis-
tanê û bi asanî jî cihê wî nayê dagirtin. 
Serê gelê Kurdistanê sax be. Me heval û 
birayekî mezin winda kir. Ez serfiraz im 
ku min û wî digel hev şer kiriye. Herwiha 
me proseyeke pir bi elem pêkve derbas 
kir. Ev destkeftiyên me yên niha bi saya 
doza li gel Mam Celal hatiye dayîn hene. 
Em ji Xwedê hatine em ê vegerin Xwedê.”

Mesrûr Barzanî: Yekrêzî û hevgirtin 
xweziya Mam Celal bû

Rawijkarê Encûmena Asayişa Herêma 
Kurdistanê Mesrûr Barzanî di peyamekê 
de ji ber koça dawî ya Celal Talebanî  
sersaxiyên xwe anîn ziman û wiha 
ragihand: “Mixabin nûçeya koça dawî 
ya birêz Serok Mam Celal gihîşte me, bi 
vê boneyê ez pirse û serxweşî û hevx-
emiya xwe pêşkêşî malbata birêz Mam 
Celal û serkirdayetî, tevahiya qadro û 
endamên Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan 
û tevahiya welatiyên Kurdistanê dikim. 
Birêz Mam Celal kesayetiyeke bibandor 
ya qada siyasî ya Kurdistan, Îraq û deverê 
bû. Bêguman koça dawî ya Mam Celal dê 
valahiyeke mezin çê bike. Hêvî dikim bi 
yekrêzî û hevgirtî û tekoşîna berdewam 
bo bidestxistina serxwebûnê ku xweziya 
dîrokî ya gelê Kurdistanê û ya Mam Celal 
jî bû, bikarin canê bilindfirî yê birêz 
Mam Celal û tevahiya şehîdên Kurdis-
tanê şad bikin.”

Nêçîrvan Barzanî: Mam Celal te-
menê xwe bo Kurdistanê terxan kir

Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî di mer-
asîma spartina Mam Celal de ji çape-
meniyê re axivî û got: “Beşdariya xelkê ya 
bi vî şêweyî bo merasîma koça dawî ya 
Mam Celal, nîşaneya wefadariya xelkê ye 
bo wî serkirdeyê ku hemû temenê xwe ji 
bo Kurdistanê derbas kiriye. Mam Celal 
mirovekî gelek mezin bû, di amaden-
ebûna wî de pêvajoya siyasî li Îraq û 
Kurdistanê ber bi rewşeke din ve çû, lê 
Mam Celal nemir e û di dilê hemû Kurd 
û têkoşeran de dê bimîne. Cihê wî nayê 
dagirtin.”

Qubad Talebanî: Mam Celal mamê 
hemû Kurdistanê bû

Cîgirê Serokwezîrê Kurdistanê Qubad 
Talebanî di derbarê peyamên sersaxiyê 
û wefata bavê xwe Mam Celal de li ser 
navê malbata Talebanî peyamek xwend. 
Di payama xwe de Talebanî got: “Em 
spasiyeke bê dawî li we dikin, ji bo xemx-
ûrî  û westana we. Peyamên we ji her çar 
parçeyên Kurdistanê gihîştin destên me. 
Rast e Mam Celal bavê Bavil û min bû, 
lêbelê Mam Celal mamê hemû Kurdis-
tanê bû. Xebat bo tevahiya komelên xelkê 
Kurdistanê kir. Bi wê jî ranewestiya û bo 
tevahiya gelê Îraqê xebat kir. Cihê destê 
wî jî xuya bû ku tifaq û biratî û karkirina 
bi hev re prensîpa sereke ya heval Mam 
Celal bû. Çawa ku di jiyanê de herdem 
hewl da ku yekrêzî û yekparçeyî û yek-
dengiyê biparêze, di vê baweriyê de me 
weke wefayekê bo mamê we, bila em vê 
yekrêziyê û tifaqê biparêzin. Em îro di 
rewşeke aloz de dijîn, pêwîstiya me bi vê 
yekrêziyê heye û me pêwîstî bi wê heye 
ku em sûdê ji waneyên Mam wergirin. 
Ji ber wê her li vir ez daxwaz ji we dikim 
ku hûn hemû dest bixin nav destê hev, 
peyama Mam bigihînin ku em herdem dê 
yek bin û em nahêlin ew nakokî bikevin 
navbera me.” 

Kosret Resûl: Ji bo partiya me û 
Kurdistanê wendakirina Mam Celal 
zirareke mezin e

Cîgirê Yekemîn ê Sekreterê Yekîtiya 
Nîştimaniya Kurdistanê Kosret Resûl Elî 
jî di derbarê wefata Celal Talebanî de ax-
ivî û wiha got: “Îro rojeke gelek ne xweş e 
û ji dest dana Mam Celal zirareke mezin 
e bo partiya me û hemû Kurdistanê. Divê 
tevahiya aliyên Kurdistanî yekrêz bin, da 
ku di vê dema hessas de Kurd bihêztir 
bin.”

Berhem Salih: Mam Celal kesay-
etekî girîng ê Kurdistan û herêmê bû

Serokê Koalîsyona Demokrasî û 
Edaletê Berhem Salih di peyama sersax-
iyê de wiha got: “Mam Celal ji bo Kurd-
istanê û herêmê kesayetekî girîng bû. 
Di van 50 salên dawîn de li Kurdistanê 
û Rojhilata Navîn ji bo gelê Kurd gelek 
destkeftî bidestxistin.”

HDP û DBP: Xeyala Mam Celal 
yekîtiya gelê Kurdistanê bû

HDP jî peyameke sersaxiyê belavkir û 
di peyamê de wiha got: “Celal Talebanî 
ku jiyana xwe di oxira azadiya gelê Kurd 
de derbas kiriye di dîrokê de cihekî 
girîng girtiye. Ji Celal Talebanî re rihma 
xwedê, ji malbat û gelê Kurd re sersaxiyê 
dixwazin.”

DBPê jî ji ber koça dawî ya Celal Tale-
banî peyama sersaxiyê şand û di peyamê 
de wiha got: “Mam Celal ji bo azadiya çar 
perçe Kurdistanê xwedî xebateke dîrokî 
bû. Xeyala wî ya herî mezin yekîtiya gelê 
Kurdistanê bû. Doza wî ligel me wê tim 
bijî.”

Koşka Spî: Celal Talebanî hevkarekî 
rasteqîn bû

Koşka Spî jî ji ber koça dawî ya Celal 
Talebanî hevxemiya xwe ragihand û got, 
“Talebanî roleke berçav di nehiştina 
zordariya Sedam û veguhastina Iraqê bo 
qonaxa demokrasiyê hebû. Celal Talebanî 
dê weke niştimanperwerek û hevbeşekî 
rasteqîn di hizra me de bimîne, ku roleke 
berçav hebû di qonaxa veguhastina 
zordariya Sedam Hisên de bo wê destûra 
demokratîk ku îro heye.” 

Bush: Talebanî ji bo aştî û azadiya 
gelê xwe xebat dikir

Serokê DYA yê Berê George W. Bush ji 
ber koça dawî ya Mam Celal hevxemiya 

xwe anî ziman û ragihand: “Ez û Laura bi 
bihîstina koça dawî ya Celal Talebanî pir 
dilgiran bûn. Talebanî bê westiyan ji bo 
aştî û azadiya gelê xwe xebat dikir.”

Erdoğan û Gül jî hevxemiya xwe 
anîn ziman

Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip 
Erdoğan jî piştî wefata Mam Celal Tale-
banî sersaxî xwest. Erdoğan piştî wefata 
Mam Celal bi rêya telefonê ligel hevjîna 
wî Hêro Îbrahîm Ehmed û kurê Mam 
Celal Qubad Talebanî axivî û sersaxiyê ji 
malbata wî re xwest.

Serokkomarê berê yê Tirkiyeyê Ab-
dullah Gül li ser hisabê xwe yê medyaya 
civakî peyama sersaxiyê ji ji bo Mam 
Celal weşand û got: “Serê gelê Îraqê sax 
be. Ez ji Serokkomarê Îraqê yê Berê Celal 
Talebanî re rihma xwedê dixwazim.”

Beşar Esad: Cihê Serok Talebanî di 
dilê gelê Sûriyeyê de cuda bû

Serokê Rejîma Sûriyeyê Beşar Esad 
jî di derbarê wefata Celal Talebanî de 
peyamek ji Serokkomarê Îraqê Fûad 
Mehsûm re şand û got: “Cihê Serok Celal 
Talebanî di dilê gelê Sûriyeyê de cuda ye. 
Wefata Talebanî ji bo gelê Îraq û Sûriyeyê 
cihê xemgîniyê ye.” 

Tirkmen: Tu cudahî nedixist 
navbera pêkhateyan!

Piştî wefata Mam Celal Tirkmenên li 
Herêma Kurdistanê dijîn jî daxûyani-
yek dan û di daxûyaniyê de ragihandin: 
“Dema Mam Celal Serokkomarê Îraqê 
bû ne şerê navxweyî hebû ne jî DAIŞ. Di 
dema wî de tu cudahî li hember pêkhat-
eyan tune bû.” 

Li Îraqê 3 roj şîn hat ragihandin
Hikûmeta Îraqê piştî wefata Serok-

komarê Îraqê yê Berê û Sekreterê Giştî 
yê YNKê Celal Talebanî li Îraqê 3 roj şîn 
ragihand. Herwiha peyamên sersaxiyê jî 
hatin weşandin.

Li Rojavayê Kurdistanê jî şîn hat 
ragihandin

Li Rojavayê Kurdistanê jî piştî wefata 
Mam Celal şîn hat ragihandin. Rêve-
beriya Xweser a Rojava bi boneya wefata 
Mam Celal daxuyaniyek belav kir. Di 
daxuyaniyê de hat eşkerekirin ku li 
seranserê Rojavayê Kurdistanê 3 roj şîn 
hatiye ragihandin.

GÖNÜL GÜN

Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî bi boneya koça dawî ya Mam Celal bi riya 
telefonê xemgîniya xwe ji malbata Mam Celal re anî ziman. Serokkomarê Berê 
Abdullah Gül jî li ser hesaba ya medya civakî ji bo Mam Celal peyameke sersaxiyê 
belav kir. Ev yek jî wekî ji bo nîşaneya vebûna deriyê diyalogê di navbera Herêma 
Kurdistanê û Tirkiyê de hat nirxandin. 

Mam Celalê him ji bo Kurdan, him ji bo Îraqê û him jî ji bo herêmê şexsiyetekî girîng, 
di sala 1933an de li Hewlêrê hat dinyayê. Xwendina xwe ya lîseyê li Hewlêr û Kerkûkê bi 
dawî kir. Ji bo xwendina hiqûqê derbasî Şamê bû. Bi destpêka salên 1950î dest bi siyasetê 
kir. Yek ji damezirîner û serokên Yekîtiya Xwendekarên Kurdistanê bû ku girêdayî Partiya 
Demokrat a Kurdistanê bû. Di demeke kin de bû yek ji girîngtirîn serkirdeyên PDKê. Di 
şoreşa Kurdan ku di sala 1961an de li hember hikûmeta Abdulkerim Qasim serîhildabûn 
de serkirdeyekî Kurd bû. Piştî kutadayê ku Qasim ji desthilatê xist, di hevdîtinên ligel 
Serokkomar Abdusselam Arif de serokatiya delegasyona Kurdî kir. 

Di sala 1975an de ji bo avakirina hêzeke din ji PDKê veqetiya û di sala 1975an de ligel 
hin serkirdeyên din Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê (YNK) ava kir. YNKê di sala 1976an 
de li hember hikûmeta Îraqê dest bi şerê çekdarî kir. Piştî Îraqê Kuweyt dagir kir û DYA 
midaxeleyî Îraqê kir û şerê Kendavê di sala 1991an de dest pê kir rola siyasetê ya Celal 
Talebanî gihîşte asteke din.

Talebanî di 6ê Nîsana 2005an de ji aliyê Meclîsa Netewî ya Îraqê ve weke Serokkomar 
hat hilbijartin. Di 22ê Nîsana 2006an de ji aliyê Meclîsa Îraqê ve ku li gor destûra nû hatibû 
avakirin weke yekemîn Serokkomar  hat hilbijartin û dest bi xebata xwe kir. Serokkomari-
ya Talebanî heta 2014an berdewam kir. Mam Celal di 11ê Mijdara 2010an de ji aliyê Meclîsa 
Îraqê ve careke din weke Serokkomarê Îraqê hat hilbijartin. Di Adara 2012an de dema li 
Amerîkayê bû bi teşhîsa xwînariya mejiyê ji bo nexweşxanê hat veguhestin. Ji wê derê ji 
bo nexweşxaneyeke din derbasî Almanyayê bû û ji Almanyayê careke din vegeriya Silêma-
niyê. Serokkomar Celal Talebanî ji bo çareserkirina qrîza di sala 2012an di navbera Îraqê û 
Herêma Kurdistanê de rû dabû gelekî xebitî. Di wê demê de di 18ê Berfanbera 2012an de ji 
bo çareseriyê dê hevdîtinekê ligel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî pêk bianiya 
lê beriya hevdîtinê cereke din xwînariya mejiyê li Bexdayê derbas kir. Mam Celal di 20ê 
Berfanbara 2012an de ji bo nexweşxaneyeke paytexta Almanyayê hat veguhastin. Mam 
Celal di 3ê Cotmeha 2017an de koça dawî kir. Mam Celal di siyaseta Kurdistan, Rojhilata 
Navîn û cîhanê de xwedî roleke bibandor û berbiçav bû û cihê xwe yê di dîrokê de girt.

Jiyana Mam Celal…

Mamê Kurdan deriyê diyalogê vekir



Ji damezênerên AKPê û Cîgirê 
Serkowezîrê Berê yê Tirkiyeyê Ab-
düllatif Şener di derbarê referandû-
ma serxwebûnê, helwesta Tirkiye 
û dewletên cîranên Kurdistanê û 
geşedanên dawîn ji Heftenameya 
Basê re axivî. Şener referandûma 
serxwebûna Herêma Kurdistanê weke 
daxwaza gel bi nav kir û diyar kir ku 
dewleta serbixwe ya Kurdistanê ji 
Tirkiye û herêmê ne rîsk û metirsî 
ye û got, “Divê Tirkiye di çarçova ku 
miletek dibe xwedî dewleta xwe de lê 
binêre û weke dijminatiya xwe nebîne 
û herwiha divê di nav hewldanên 
pêşdebirina têkiliyên di her warî de 
be.” 

Hûn di derbarê referandûma 
serxwebûna Herêma Kurdistanê 
de ku 25ê Îlonê pêk hat, çi difiki-
rin?

Herkes dibîne ku li wê herêmê 
dewleteke Kurd bi awayekî f îîlî ava 
bûye. Referandûm jî ragihandina  
daxwaza gel ya vê rewşa f îîlî bû bo 
hemû cîhanê. Divê wisa lê bê nêrîn, 
ev daxwaza gelê wê derê bû. Dewl-
eta Kurd ji bo tu welatan nabe rîsk. 
Heta wê ji bo Tirkiyeyê di her warî de 
baştir û bi sûdtir be jî. 

Têkiliyên Herêma Kurdistanê û 
Tirkiyeyê ku beriya referandûmê 
gelek baş bûn, bi pêkanîna re-
ferandûmê  berovajî bûn…

Belê, piştî referandûmê têkiliyên 
Tirkiyeyê yên bi Herêma Kurdistanê 
re xera bûne. Berî pêkanîna re-
ferandûmê di her warî de di navbera 
her du aliyan de pêwendiyên xurt 
hebûn. Ya girîng ew e ka çima ev 
têkilî ne weke berê ne û xerab in.

Çima wisa lê hat?
Ev rewş ji ber helwesta siyasiyan 

derket holê. Di serî de Serokkomar 
Erdoğan di çarçoveya ewlehiyê de li 
vê mijarê nêrîne û weke rîsk dîtine. 
Di axaftinên wî de xuya ye ku bêyî 
bi wî bişêwirin biryara referandûmê 
hatiye girtin. Ji ber wê yekê gelek 
tund diaxive. Daxuyanî û helwesta 
Erdoğan ne tenê Kurdên li Herêma 
Kurdistanê, gelek alî aciz kirine. Li 
Tirkiyê  gelek kes ji vî şêwaza wî aciz 
in. Tevî ku têkiliyên wê ne di asteke 
baş de jî bûn, li gel Îraq û Îranê ket 
nava danûstandin û tifaqan û hin 
mueyîde pêk anîn.

Sedema sereke ya pêkanîna 
mueyîdeyan ji bo her sê welatan jî 
heman e?

Dibe ku sedem ji bo her sê welatan 
ji hev cuda bin. Dibe ku nêzîkbûna 
Erdoğan û ya Îran û Îraqê ne weke 
hev bin. Lêbelê xuya dike ku her sê jî 
li dijî vê referandûmê ne û ji ber wê 
yekê ji bo ku ev rewş pêşdetir neçe 
ketine nav pêkanîna fişar û mueyîd-
eyan. Helwesta Erdoğan di çarçoveya 
ewlehiyê de ye û her wiha hişmendi-
yeke wisa ava dikin ku tevî ku têkilî 
ligel Tirkiyeyê baş bûn çima mijara 
referandûmê ji Erdoğan jî nehat 
pirsîn û li gel wî jî nehat şêwîrîn. 
Hişmendiyeke wisa ava dikin.

Herêma Kurdistanê ji bo re-
ferandûmê mecbûr e ku destûrê ji 
Tirkiyeyê bixwaze?

Herkes wê bersiveke cuda bide vê 
pirsê. Ez lî gor dîtinên xwe dibêjim 
ku li Tirkiyê him partiyên siyasî û 
him jî beşeke nivîskar û şîrovekaran 
gelek aciz bûne ji referandûmê. 

Biryara Kurdan a Referandûmê 
çima Tirkiyeyê aciz dike?

Li gorî min pêwîstî bi vê acizbûnê 
nîn e. Ez ne di wê baweriyê de me ku 
wê Kurdistana serbixwe ji bo ewle-
hiya Tirkiyeyê rîsk be. Kurdistan ne 
metirsî ye bo Tirkiyeyê.

Hûn çima wiha difikirin?
Li Tirkiyeyê hejmareke zêde ya 

welatiyên me yên Kurd heye. Ev 

entegreyî Tirkiyeyê bûne û belavî 
her aliyê Tirkiyeyê bûne. Tirkiye, ne 
mîna Sûriye, Îran û Îraqê ye. Rewşa 
Tirkiyeyê ji ya van welatan cihê ye. 
Li Tirkiyeyê divê ji bo bilidkirina 
standardên demokrasî û aboriyê 
hewldanek hebe û welat ji rojhilat 
bigire heta rojava divê proseyeke ji bo 
yekitiyê hebe. Ji ber wê yekê ez ne di 
wê baweriyê de me ku referandûma 
serxwebûna Herêma Kurdistanê di 
warê ewlehî de ji bo Tirkiyeyê kêşe 
be.

Jibilî warê ewlekariyê di tu 
warên din de ji bo Tirkiyeyê rîsk 
hene?

Referandûma serxwebûnê di warên 
din de jî ne rîsk e. Referandûm di 
warên aborî, siyasî, çandî û yên din 
de jî ne rîsk û talûke ye.

Li gorî we berovajî rewşa niha 
divê Tirkiyeyê çi bikira?

Diviyabû Tirkiyeyê ev bikirana; 
Beriya her tiştî divê bi baldarî û 
şêwazeke baştir axaftin li ser vê mi-
jarê bihata kirin. Divê  siyasetmedar 
nekevin nav gotinên ku welatiyên xwe 
jî pê aciz dike. Divê yên hatine hil-
bijartin, dilê hilbijêrên xwe nehêlin 
û wan aciz nekin. Siyaset ev e. Di 
demokrasiyên pêşketî de em vê yekê 
dibînin. Mînak; Navbera Almanya û 
Tirkiyeyê niha ne baş e lê siyasetme-
darên Alman, ji bo ku dilê welatiyên 
Tirk nehêle, bi baldarî diaxive û ev 
bo xwe weke prensîb jî bicî kirine. Ev 
li her derê heye. Lê li Tirkyeyê di vî 
warî de hesasiyetek nîn e. Ev şaş e. 
Têkiliyên Kurdistan û Tirkiyeyê, di 
berjewendiya her du aliyan de ne.

Ev pêkan e?
Tirkiye xwedî kevneşopiyeke dew-

letê ya kevn e. Di Rojhilata Navîn de 
heta radeyekê standarda demokrasiyê 
bilind kiriye. Di warê dahata netewî 
û aboriyê de heta astekê hatiye. Ji ber 
vê rewşa xwe dibe ku hesasiyetên ku 
ji ber referandûma serxwebûna Kurd-
istanê derketine holê kontrol bike. 
Ji bo ku ev rewş veneguhere tundî, 
pevçûn û aloziyên nû wê hewl bide. 
Li gorî min divê Tirkiye wiha bike. Bi 
vî awayî em dikarin bi awayekî baş û 
bihêvî li dahata her du aliyan binêrin.

Helwesta Tirkiyeyê wê wisa 
berdewam bike? 

Li gor min, divê wisa neyê nirx-
andin ku bûyer û rewş wê li ser van 
gotinên Tirkiyeyê berdewam bike. 
Rast e, Tirkiye bertekeke tund nîşan 
da lê ev nayê wê wateyê ku wê wisa 
berdewam bike. Ji ber wê yekê ez 
di wê baweriyê de me ku têkiliyên 
Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê wê 
her tim baş bin û rewşa niha jî wê bê 
telafîkirin.

Hûn di wê baweriyê de ne ku 
di navbera Kurd û Tirkan de 
veqetînek çêbibe?  Telafîkirina 
şaşiyên îro di navbera her du gelan 
de mimkun e?

Li Tirkiyeyê Kurd û Tirk cebirîne, 
bûne yek wicûd. Dema ku mirov li 
herêmê binêre, wê bê dîtin ku Tirk 
ji bilî Kurdan nikarin baweriya xwe 
bidin tu kesî. Em bi Kurdan re mezin 
bûne. Heval û der û dor tev Kurd 
in. Ya girîng e ew e ku em di nav vê 
dewletê de miletê xwe kêfxweş bikin. 
Bi gotinên serkirdeyan divê nifaq 
nekeve navbera gelan. Ev siyaset-
medar dikarin gotinên xwe telafî jî 
bikin. Divê biratiya Kurd û Tirkan 
têk neçe û tu kes nikare xerab bike.

Lê daxuyaniyên Erdoğan ên ku 
digot ‘Eger Tir rawestin, ev nikar-
in nên bibînin’ û yên di derbarê 
Serok Barzanî de, di nava Kurdan 
de bûne sedema acizeyekê?

Ev gotin şaş in. Jixwe tehdîtkirina 
birçîhiştinê ne mirovî û ne jî îslamî 
ye. Dijmin jî be, eger birçîbûnek li 
holê hebe, divê alîkarî jê re bê kirin. 
Ji ber ku Kurdan referandûmek pêk 
anî, gef û gotinên bi birçîhiştinê 
berojavî îslamê ne jî.

We got referandûm ne gef e ji bo 
Tikriyeyê, gelo Kurdistana serbix-
we wê bibe gef?

Bi dîtina min referandûma li 
Herêma Kurdistanê bi avakirina 
rêveberiyeke nû re eleqedar e. Ev ji 
bo Tirkiyeyê qet ne rîsk e. Ez weke 
ku miletekî xizm bo xwe dewleta xwe 
ava dike lê dinêrim. Divê Tirkiye jî  di 
vê çarçoveyê de lê binêre û têkiliyên 
siyasî, aborî, çandî û hwd pêş de 
bibe. Divê weke neyartî û şikestinekê 
jî neyê dîtin.

Dema ku hûn di nava siyasetê de 
bûn jî hûn wiha difikirîn?

Di sala 1991an de jî, dema ku ez 
bi awayekî çalak di nava siyasetê de 
bûm jî, gava ku di derbarê Herêma 
Kurdistanê de digotin, ‘Kurd li wê 
derê dewletê ava dikin’, min her tim ji 
wan re digot, ‘Gelo çima ev we eleqe-
dar dike, ava bikin wê ava bikin nekin 
jî nakin, ev meseleya wan e. Çima 
hûn ewqas di nav dijminatiyekê de 
ne li dijî wê derê. Herî zêde wê bibe 
cîranekî ku em pê re di nav têkiliyên 
baş de ne.’ Ji wan roja heta îro ez di 
heman nêrînê de me û dema ku ez lê 
dinêrim ez dibînim ku dîtin û sekna 
min rast e.

Hinek derdor Kurdistana ser-
bixwe bi parçekirina umetê taw-
anbar dikin. Hûn li ser vê meselê 
çi difikirin?

Niha gelek dewletên Tirkan hene, 
hejmareke zêde ya dewletên Ereban 
hene. Hînd xwedî dewleta xwe ne 
û li Asyayê jî bi dehan dewlet hene. 
Ev hemû misilman in. Di Teşkîlata 
Îslamê de 57 welatên  misilman hene. 
Yek jî xwedî li kêşeya alema Îslamê 
derneketiye.  Ma umet bûye yek? 
Umet jî jixwe parçe parçe bûye. Ev jî 
radibin Serxwebûna Kurdistanê bi 
parçekirina umetê tawanbar dikin. 
Hişê mirov jî vê yekê qebûl nake. 
Divê bi baldarî ev li ber çavan bê gir-
tin: Tirk, Ereb, Fars xwedî kîjan maf 
û hiqûqê bin, divê Kurd jî xwedî wan 
maf û hiqûqê bin û divê li vê yekê 
xwedî bê derketin. Kurd beşek in ji 
vê umetê. Bi wan gotinên din xwedî li 
umetê dernakevin.

Hûn tawanbarkirin û dijayetiya 

Herêma Kurdistanê di ser Îsraîlê 
re rasteqîn dibînin?

Di planên Îsralî yên ku salên 80yî 
de hatine amadekirin de, dabeşkirina 
dewletên herêmê bo parçeyên biçûk 
heye. Min her tim gotiye ku Projeya 
Mezin a Rojhilata Navîn dewama vê 
stratejiya Îsraîlê ye û bi Bihara Ereban 
jî ev ket meriyetê. Lê min ev gotin li 
derveyî mesela Kurd kirin.

Çima? 
Ji ber ku Meseleya Kurd li derveyî 

vê projeya dabeşkirinê ye. Li Herê-
ma Kurdistanê bi salen e rewşeke 
f îîlî heye ku xwe birêve dibin. Hûn 
biçin ku derê jî hûn dê bibînin ku 
Kurd bûne miletek û daxwaza wan 
a dewletbûnê heye. Niha devera 
herî guncaw ji bo vê yekê jî Herêma 
Kurdistanê ye. Avabûna dewletekê 
li wê herêmê zirarê nade derdora 
xwe. Ji ber wê yekê rewşa Herêma 
Kurdistanê bi xwezayî meşiyaye û li 
derveyî van projeyan e. Ev dever ne 
tenê ji bo Tirkiyeyê ji bo welatên din 
jî ne metirsî ye. Îraq di şerê yekem ê 
cîhanê de bi destê Îngîlîzan bi ced-
welê hatiye çêkirin. Ez weke siyaset-
medarekî, xwedîderketina li hestên 
xwe ya welatiyên me yên Kurd girîng 
dibînim.

Tirkiyeyê  tezkere derxist,hûn  
îxtîmala midaxeleyeke leşkerî  li 
dijî Kurdistanê çawa dîbinîn?

Ez bawer nakim ku operasyoneke 
leşkerî pêk were û naxwazim ku 
tiştekî wiha çêbibe jî.

Tirkiye û Îran li hemberî Kurdis-
tanê di nav tifaqekê de ne. Li gorî 
we baweriya wan bi hev heye?

Heta demeke nêz jî ji Ebadî re hin 
tişt hatin gotin. Di meseleya Tirkiye 
û Îranê de alozî derket. Lê niha ji 
ber referandûmê ev rewş guherî. Li 
Rojhilata Navîn tu kes ji hev bawer 
nake. Li herêmê li derveyî baweriyê, 
tifaqên demkî pêk tên li van welatan. 

Hûn slogana Serokê partiya 
nijadperest a Devlet Bahçeli ya 
‘5 hezar dildar (ulkuvan) ji bo 
Kerkûkê amade ye’ çawa dinirx-
înin?

Ne gotineke hêjayî nirxandinê ye 
jî...
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CESIM İLHAN 

HOŞENG OSÊ

Kurdistan û 
Katalonya

Dema mirov li rewşa kesên dijberî 
serxwebûna Katalonya (Catalunya) û 
Kurdistanê dinêre, gelek xalên hevbeş 
dibîne. Ji van xalan ku çawa herdû dîk-
tatorên Iraq û Îranê; Seddam Husên û 
Xumeynî di kesayetiyên berpirsên Bex-
dayê yên niha de, xwe ji nû ve vejandin, 
her wisa jî dîktatorên Spanyayê Fran-
cisco Franco (1892-1975) ew jî xwe di 
kesayetiya qiral û serokwezîrê Spanyayê 
ce xwe vejand! Ji ber ku ev nêzîkatiyên 
nijadperest û faşîstane ku ji berpirsên 
Bexda û Madrîdê derbarê mafê gelê 
kurd û gelê katalan de derdikevin, ancax 
dikarin weke helwest û nêzîkatiyên 
Franco, Seddam û Xumeynî bin.

Ji vê rewşê kambaxtir û sosretir jî ew 
e ku helwestên berpirsên Neteweyên 
Yekbûyî (UN) û yên yekîtiya Eurpoayê 
(UE) derbarê referandûma Kurdistanê 
û ya Katalonya de, ji hev ne gelekî cuda 
bûn û dibêjin: “Mafê çarenûsa gelan, 
mafekî pîroz e, lê di çarçoveya neqşe û 
yekîtiya xaka welatan de”. Ango, çênabe 
tu gel behsa serxwebûna xwe bike! Baş 
e, ev çi çarenûs e! Ev helwest, li dijî pey-
mana mafê mirovan a navnetewî ye û li 
dijî peymana Neteweyên Yekbûyî bi xwe 
ye. Ango referandûma Kurdistanê di 
25ê Îlona bihurî û referandûma herêma 
Katalonya ku di 1ê vê mehê de çêbûn, 
herdû jî, ne tenê civaka navnetewî tazî 
kir, lê dirûtî û nîfaqa dewlet û rejîmên 
rojhilata navîn û cîhana îslamê jî aşkere 
û rûyên wan yê reş diyar kir.

Dibe ku bingeha dijberiya Spanya û 
dewletên Europa beramberî referandû-
ma Katalonya aborî be. Ji ber ku ev 
herêm dewlemend e û ji %20î zêdetir 
ji aboriya Spanya ji herêma Katalonya 
tê. Her wisa herêma Kurdistanê jî, xêr 
û bêra wê diçe ji Bexdayê re. Lê tiştekî 
din jî heye dihêle hinek welatên Europa 
ji referandûm û daxwaza serxwebûnê 
a gelê Katalonyayê nerazî bin heye. Ev 
tişt siyasiye û dihêle Almanya ji xwe 
bitirs e ku herêma Bavariya serxwebûnê 
bixwaze û ev tişt dihêle Fransa ji girava 
Korsîka (Corsica) bitirse ku veqete û 
serxwebûna xwe bixwaze. Her wisa 
hinek welatên din jî hene naxwazin 
ku Katalonya serxwebûna xwe bidest 
bixe, ne ji ber ku ji Spanya hez dikin, 
yan jî kîn û dijminatiyê bi gelê katalonî 
dikşînin, lê ji ber ku ev welat bin wan şil 
e û kêşe û pirsgirêkên wan yên kêmnete-
wan hene, lewma ji xwe ditirsin.

Tiştekî gelek normal û asayî ye û ne 
ecêb e û mirov matmayî nahêle dema 
mirov rejîmên Tirkiye û Îranê bibîne bê 
çi agir ketiye wan û zirt û fortan didin 
xwe û çawa gefan li kurd û Kurdistanê 
dixwin. Lê ya ne normal û ecêb ew e ku 
bêjin: “Em bi serxwebûna Kurdistanê 
re ne, xem nake bere kurd bibin dew-
let”. Eger mirov tiştekî wisa ji rejîmên 
Tirkiye û Îranê bibihîze, divê mirov bi 
guman, şik û şubhe li xwe binêre.

Hela rewşa Îranê û destên wê yên di 
xwîna gelên Sûriyê, Yemen, Iraq û Lib-
nanê de heye, baş tê naskirin. Lê kê çi ji 
ca tirko kiriye heta ewqas zirt û fortan 
dide xwe û gefan li kurd û Kurdistanê 
dixwe? Ma qey “zirtoyê tirko” nasnake 
ku bazirganiya di navbera Tirkiye û 
Kurdistanê de ku 10 yanî 11 milyar 
dolar in ji bazirganiya di navbera Tirki-
ye û welate mezin weke Hindistanê de, 
bêhtir e? Hindistana ku peywendiyên 
Tirkiyê pê re vedigere sala 1948an, ba-
zirganiya Kurdistanê ku ne dewlet e, bi 
Tirkiye re, ji Hindistanê bêhtir e! Ji bilî 
vê jî, bazirganiya Kurdistanê bi Tirkiye 
re, ji ya tirkî bi gelek dewletên serbix-
we re bêhtir e, mînak: Libnan, Kuwêt, 
Qatar, Iraq...ûhwd. ne tenê wisa, zêdetirî 
30 hezar hemwelatiyên Tirkiyê li Kurd-
istanê dixebitin, karker û karmend in. 
Zêdetirî 1300 şirket, fîrma û fabrîqên 
tirkan li Kurdistanê dixebitin, vêca ev 
çi zirtên tirko ne? Ma qey berpirsên 
Tirkiye nizanin bê eger Enqere ambargo 
li ser Hewlêrê çêke, di eynî demê de, dê 
ambargo li ser Tirkiyê jî çêke. Ji ber ku 
tirk û Tirkiyê dê deh qatên kurdan ji vê 
ambargoyê zirar bibînin. 

Li gorî nêrîna min, dibe ku Spanya û 
hin dewletên Europa karibin serxwebû-
na Katalonyayê asteng bikin û dereng 
bixin, lê dê nikaribin maf, daxwaz, plan 
û projeya serxwebûnê a gelê katalonî 
ji holê rakin. Her wiha derbarê serx-
webûna Kurdistanê de jî wisa ye. Dibe 
ku Tirkiyê û Îranê karibin serxwebûna 
Kurdistanê asteng bikin û dereng bixin, 
lê wê nikaribin gelê kurd ji maf û dax-
waza serxwebûnê daxînin û dûr bixin. 
Dê nikaribin kurdan vegerînin berî 25ê 
Îlona 2017an. Bere ev yek guhar be û di 
guhê “zirtoyê tirko” de be û her bimîne.

Abdüllatif Şener:

Dewleta Kurd bo Tirkiyeyê 
ne metirsî ye

09-15 COTMEH 2017

Şener li ser referandûma serxwebûnê ku Tirkiye ji bo xwe weke 
talûkeyekê dibîne, dibêje berovajî vê yekê referandûm ji bo Tikriyeyê 
ne metirsî ye û axaftina xwe wiha berdewam dike;  “Divê Tirkiye di 
çarçoveya ku miletek dibe xwedî dewleta xwe de lê binêre û weke 
dijminatiya xwe nebîne û herwiha divê di nav hewldanên pêşdebirina 
têkiliyên di her warî de be.”

Ji damezirînerên AKPê û Cîgirê Berê yê Serokwezîr Abdüllatif 
Şener, referandûma serxwebûna Herêma Kurdistanê weke 
“daxwaza gel” bi nav kir û diyar kir ku dewleta serbixwe ya 
Kurdistanê ji Tirkiye û herêmê re ne rîsk û metirsî ye.



Beriya pêkanina referandûma 
serxwebûna Herêma Kurdistanê û 
piştî pêkanînê jî di medyaya Fran-
sayê de, gelek makale, nîrxandin, 
şirove û nêrînan de bi berfirehî cihê 
xwe girt.  

Rojnameya Le Monde di 25ê Îlona 
ku roja pêkanîna referandûmê 
bû de cih da nêrînên Dîrektorê 
Enstîtûya Kurdî ya Parîsê Kendal 
Nezan. Nezan di nivîsa xwe de anî 
ziman ku pêkanîna referandûmê 
daxwazeke rewa ye. Nezan di nivîsa 
xwe got: “Hemû kesên ji demokrasi-
yê bawer dikin, divê ji bo vê proseya 
demokratîk ku di rêziknameya 
Neteweyên Yekbûyî de bi navê 
diyarkirina çarenivîsa xwe bi destê 
xwe tê nivîsandin li çepikan bixe.” 

“Nabe cîhan çavê xwe ji mafên 
Kurdan re bigire”

Dîsa di rojnameya Le Monde de 
Dîrektorê berê yê Nûnertiya Kurd-
istanê li Parîsê Akil Marceau di 
gotara xwe ya 29ê Îlonê de, pesna 
jin û mêrên Kurd li hember şerê 
DAIŞê da û wiha got: “ Nabe ku raya 
giştî ya navnetewî li aliyekî pesnê 
Kurdan li hember şerê DAIŞê bide û 
li aliyê din jî çavê xwe ji mafê wan ê 
diyarkirina çarenivîsa xwe re bigre.” 
Herwiha Marceau dibêje: “Em bi 
saya şervanên Kurd û piştgiriya 
Hevpeymana Navdewletî di şerê li 
dijî terorîzmê de biser dikevin. Li 
Parîs, Londra, Madrîd û bajarên din 
kuştina mirovan radiwestînin.”

“Wezîr, lîstîkvan û fîlozofan, 
ji bo Kurdistanê name ji NY re 
şandin”

Di 5ê Cotmeha 2017an de Nivîskar 
Salman Rushdie, Wezîrê Derve yê 
Berê yê Fransa Bernard Kouchern-
er, Lîstikvan û Fîlozof Bernard 
Henri-Levy û çend kesên li ser-
anserê cîhanê tên nasîn nameyek ji 
Neteweyên Yekgirtî re şandin da ku 
ambargoya siyasî û aborî ku hewl 
tê dayîn li ser Herêma Kurdistanê 
bê sepandin, şermezar bikin û ji 
Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên 
Yekgirtî daxwaz kirin ku ji bo çare-
serkirina pirsgirêkê midaxil bibin.

“Îraq nikare şerekî din ê navx-
weyî rake”

Li aliyê din dîsa Civaknasê Îraqê 
ku welatiyê Fransayê ye jî Adel 
Bakawan, ji Le Monde re nivîsand 
û got ku, rewşa Îraqê pir xirabe ku 
nikare şerekê din ê navxweyî rake. 

Lê Bakawan ragihand ku herçiqas 
rewş xerab be jî desthilata Şîe ku bi 
piştgiriya DYAyê ye niha bi hêztir 
e û Herêma Kurdistanê jî di qey-
raneke aborî û siyasî de ye. Ligel 
vê yekê jî aqlê selîm ew e ku divê 
Bexda û Hewlêr bi rêya diyalogê û 
projeyên hevpar bê stendin. 

Hikûmeta Fransayê di warê 
dîplomasiyê de di asteke hesas de 
ye. Li gor çavkaniyên Serokkomar 
Emmanuel Macron ku nû dest bi 
xebatê kiriye Fransa, li gel hemû 
civaka Îraqê di têkiliyên baş de ye. 
Di demeke nêz de wê Fransa, ji ber 

şerê DAIŞê ku gelek bajarên wê 
hatibûn rûxandin û ji nû ve avaki-
rina wan bajêran 500 milyon Euro 
alîkariya Îraqê kiribû.

“Divê mafên Kurdna bên 
nasîn”

Serdana Haider el- Îbadî ji bo 
Parîsê bi rojeva doza li hember 
terorîzmê û avakirina Îraqê ji nû ve 
ye. Hevdîtinên piştî referandûmê de 
Emanuel Macron ji Heider el- Îbadî 
re bi rêya telefonê gotibû ku Fransa 
amade ye di navbeynkariya Herêma 
Kurdistanê bike. Lê Hikûmeta Nav-
endî ya Îraqê dewama vê daxwazê 
ne anî. Li gor daxûyaniya Qesra 
Elysêe, di hevdîtina bi telefonê de 
Emmanuel Macron binê girîngiya 
yekparçeyî û yekîtiya Îraqê xêz kiri-
ye û herwiha girîngiya nasîna mafê 
gelê Kurd jî bilêv kiriye. Fransa 
li seranserê Îraqê karê paqijkiri-
na mayînan, karên tendûrîstiyê, 
gihandina ava vexwarinê ya paqij, 
îstîkrara di warê perwerdehiyê de û 
projeyên alîkariyê de gelek çalak e. 

Îran û Tirkiye ku ji dîroka qedîm ve li hem-
ber hev in. Di krîza Sûriyeyê de jî di mîhwerên 
cuda de cih girtin. Lêbelê di navbera van her 
du rikberan de piştî pêkanîna referandûma 
serxwebûna Herêma Kurdistanê dîploma-
siyeke xurt dimeşe. Serokkomarê Tirkiyê 
Recep Tayyip Erdoğan hefteya derbasbûyî bi 
şandeyeke berfireh ku ji wezîr, parlamenter, 
sererkanê artêşê, serokê MITê jî tê de bûn, 
serdana Tehranê kir. Di rojeva her du aliyan  de 
referandûma serxwebûna Herêma Kurdistanê 
mijara sereke bû. Niha jî di rojevê de pirsa ‘gelo 
rikberên qedîm Îran û Tirkiye dibin dostên 
nû?’ heye, li aliyê din jî gelo dê ji hev bawer bin 
jî pirsa din a sereke ye. Hevdîtinên di navbera 
her du welatan de him li herêmê him jî ji aliyê 
cîhanê ve ji nêz ve tên şopandin. 

“Dibe Tirkiye ji aliyê Îranê ve bê 
dorpêçkirin” 

Pispor diyar dikin ku pêkanîna re-
ferandûmê ya ji aliyê Herêma Kurdistanê ve 
bi awayekî demokratîk, him li Îranê him jî li 
Tirkiyeyê bûye sedema nîgeraniyê. Ji ber ku 
her du welat jî di warê ewlekariyê de nêzîkî 
mijarê dibin. Pisborê Têkiliyên Navnetewî 
û Siyasetê Lokman Karadağ ji Basê re diyar 
dike ku helwesta Tirkiyeyê ya li hember 
Herêma Kurdistanê di pêşerojê de dibe ku 
ji aliyê Îranê ve were dorpêçkirin û axaftina 
xwe wiha didomîne: “Îran û Tirkiye li hember 
referandûma serxwebûnê bertek nîşan dan û 
dest bi ragêşiyan kirin. Dema em li helwesta 
van her du welatan dinêrin Tirkiye welatê 
herî tevlîhev e. Tecrûbeya Îranê ku bi salan 
e bi destê milîsên bi çekdar û lobiyên cur bi 
cur dibe ku helwesta Tirkiyeyê di dahatûyê 
de bixe dorpêça xwe jî. Di vê mijarê de divê 
mirov li ser têkiliyên Tirkiye û Herêma 

Kurdistanê bisekine ku heta demeke nêz jî 
mitefîkên herî baş bûn. Her çiqas Herêma 
Kurdistanê niha di bin dorpêçê de xwiya bike 
jî ji Tirkiyeyê zêdetir xwedî alternatîf e. Di 
vê mijarê de dikare ji zilhêzên navnetewî jî 
alîkarî bistîne. Li hember zextên Tirkiyeyê 
dikare berê xwe bide Îranê, bi navbeynkariya 
Îranê dikare ligel Bexdayê tevbigere, nefta 
xwe ji ser Sûriyeyê re bigihîne Deryaya Spî, li 
hember Hîlala Şîe dikare ligel serokê Erebên 
Sune Erebîstanê tevbigere, yanê xwedî gelek 
alternatîf e, lê gelo rewşaTirkiyeyê çi ye?

“Qrîza sed sal berê ya statukoya Tirki-
yeyê”

Karadağ diyar dike ku Tirkiye li gor statu-
koya sedsal berê nêzîkî Herêma Kurdistanê 
dibe. Karadağ dibêje Tirkiye li Rojhilata 
Navîn gelek şîrîkê xwe winda kiriye û wiha 
didomîne: “Wek ku tê zanîn piştî serhildanên 
Bihara Ereban, dij raperînan dest pê kir û 
Tirkiye gelekî dostên xwe li Rojhilata Navîn 
winda kirin. Bi Misrê re têkiliyên wan xira 
bûn, ji Filîstînê bipêling vekişiya niha tenê 
şîrîkê wê li Rojhilata Navîn Qeter jî hat îzole 
kirin. Li Sûriyeyê li hember Îranê têk çû, niha 
jî di dema me de li Rojhilata Navîn dostê wê 
tenê Herêma Kurdistanê ye, Tirkiye li hember 
wê jî berê tank û topên xwe dayê û girt. Tirki-
ye niha li hember referandûma serxwebûna 
Herêma Kurdistanê bi gotinên statukoya sed 
sal berê tevdigere”
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Di medyaya Fransî de referandûma Kurdistanê
RUMET SERHAT

CELÎL CEWHER

Bi kurtasî: Fransa li aliyekî dixwaze li Îraqa 
heyî îstîkrarê ava bike. Ev jî di rêya piştgi-
riya Hikûmeta Bexdayê him leşkerî him jî bi 
madî de derbas dibe.  Berpirsyarên YEyê jî 
serxwebûna Herêma Kurdistanê weke sedema 
têkbirina îstîkrarê li herêmê dibînin. Li aliyê 

din deynê exlaqî yê Fransa ji hêzên Kurdî re 
heye. Herwiha li ser navê demokrasî, mafên 
mirovan û azadiyê gelek piştgiriya wan ji 
Kurdan heye ku ev ji demeke kevin de wisa ye. 

Berpirsyarên Belçîka û Luksembûrgê jî bi 
taybetî ji daxûyaniyeke çapemeniyê reviyan. 

Dîsa jî Profesorê Civaknasiyê Olivier Gro-
jean ku li Zaningeha Sorbonne ders dide ji 
rojnameya aborî ya L’Echo ya Belçîka re nivisî 
û wiha got: “Qedera Kurdistana Îraqê di destê 
zilhêzên cîhanê, Rûsya, Dewletên Yekbûyî yên 
Amerîka, Neteweyên Yekgirtî, Fransa û Brîtan-
ya û bersiva wan a ku ji sala 1923an û vir ve 
ne hatiye çareserkirin de ye. Bi giştî Belçîka 

weke dewletên YEyê yên din tevdigere. Xwedî 
heman gumanê ye. Eger piştgiriya dewleta 
serbixwe ya Kurdan bikin jî ditirsin ku rewşa 
heye li Rojhilata Navîn zêdetir xerab bibe. Lê 
belê weke ku me li Katalonyayê jî dît, daxwaza 
serxwebûnê li welatên ku demokrasî rûniştiye 
jî ne hêsan e û bêyî zehmetiyan nabe.

Cîhan deyndarê Kurdistanê ye

“Li aliyê din deynê exlaqî 
yê Fransa ji hêzên Kurdî re 
heye. Herwiha li ser navê 
demokrasî, mafên mirovan û 
azadiyê gelek piştgiriya wan ji 
Kurdan heye ku ev ji demeke 
kevin de wisa ye.”

“Em bi saya şervanên Kurd 
û piştgiriya Hevpeymana 
Navdewletî di şerê li dijî 
terorîzmê de biser dikevin. 
Li Parîs, Londra, Madrîd û 
bajarên din kuştina mirovan 
radiwestînin.”

“Di navbera Tirkiye û Îranê de 
cudahiyeke stratejîk heye. Ev ji 
aliyê herkesî ve tê zanîn. Di gelek 
mijaran de nakokî hene di navbera 
wan de. Her du alî jî ji hev bawer 
nakin.”

Îran û Tirkiye; Hevrikên 
berê şîrîkên nû

Dijwar IbrahimKarîkator
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Akademîsyen û rojnameger Bora Bayraktar jî serdana Erdoğan dinirxî-
ne û dibêje, mijara sereke referandûma serxwebûna Herêma Kurdistanê 
ye ku pêkhatiye û wiha didomîne: “Em dikarin ji vê ziyaretê re bibêjin ku 
‘Lûtkeya Kurdistanê di navbera Îran û Tirkiyeyê de’ ye. Bi rastî di navbe-
ra Tirkiye û Îranê de cudahiyeke stratejîk heye. Ev ji aliyê herkesî ve tê 
zanîn. Endamtiya Tirkiyeyê, li Sûriyeyê li hember hev sekinîna her du we-
latan û di gelek mijarên din de nakokî hene di nav wan de. Lê niha îttîfaka 
niha di navbera Îran û Tirkiyeyê de ji ber fişara hevpar a her du welatan e. 

Ew jî serxwebûna Kurdên Îraqê ye.”
Bayraktar destnîşan dike ku hevpariya her du welatan ragêşiya li hem-

ber Herêma Kurdistanê, koordînekirina êrîşa artêşa Îraqê li ser Herêma 
Kurdistanê û wiha didomîne: “Ez wisa texmîn dikim ku Tirkiye û Îran dê ji 
der ve beşdarî vê yekê bibin. Rasterast êrîşekê pêk nayînin. Lê belê dibe 
ku piştigiriya êrîşeke Heşdî Şeîbî an jî artêşa Îraqê bê kirin. An jî qedexe-
kirina firokeyan, kontrolkirina sînoran, belkî paşê kontrolkirina şandina 
alîkariyên leşkerî û kiyê çi rolê di vir de dê bilîze di rojevê de ye.” 

Ligel vê yekê jî ez ne li benda veguhertineke bilez ji aliyê Îran û 
Tirkiyeyê ve me. Bayraktar destnîşan dike ku ne Tirkiye ji Îranê ne jî Îran 
ji Tirkiyeyê bawer e. Bayraktar di berdewamiya axaftina xwe de, “Niha li 
gorî min amadekariya vê yekê tê kirin. Ez wisa bawer dikim ku ji berteke-
ke bilezûbez bêhtir, wê li ser tesîrkirina hêza siyasî ya Herêma Kurdistanê 
bisekinin û fişaran li ser Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî zêde 
bikin.”

“Tirkiye û Îran ji hev bawer nakin”



Piştî pêkanîna referandûmê vê carê 
jî çavê hemwelatiyên Herêma Kurd-
istanê li hilbijartinên Parlemento û 
Serokatiya Herêma Kurdistanê ye. 
Piştî diyarkirina dîroka pêkanîna re-
ferandûma serxwebûnê roja pêkanîna 
hilbijartinên parlemento û serokati-
ya herêmê jî hatibûn diyarkirin. Di 
meha Tîrmehê de Serokê Herêma 
Kurdistanê Mesûd Barzanî ferman da 
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hil-
bijartin û Rapirsiyan a Herêma Kurd-
istanê da ku roja 1ê Mijdara 2017an de 
ji bo encamdana hilbijartinên Parla-
mentoya Kurdistanê û Serokayetiya 
Herêma Kurdistanê amadekariyan 
bike.Li aliyekî rûdanên piştî pêkanî-
na referandûmê didomin. Li aliyê 
din jî partî û firaksiyonên serbixwe 
serlêdanên hilbijartinên parlemen-
toyê dikin. 

Proseya serlêdanan destpê kir. 
Heta niha 8 partî û firaksiyonên 
Tirkmen, Aşûrî, Keldanî û pêkhat-
eyên din serî li Komîsyona Bilind a 
Serbixwe ya Hilbijartin û Rapirsiyan 
a Herêma Kurdistanê dane. Jibilî 
van partiyan Serokwezîrê Herêma 
Kurdistanê yê Berê û Cîgirê Sekreterê 
Giştî yê YNKê Berhem Salih tevî 
lîsteya xwe serî li komîsyonê daye. 
Serokê Komîsyona Bilind a Serbixwe 
ya Hilbijartin û Rapirsiyan a Herêma 
Kurdistanê Hindirên Mihemed di 
derbarê serlêdanên hilbijartina par-
lemento û serokatiya Herêma Kurdis-
tanê ji Heftenameya Basê re axivî.

“30 partiyan serî li komîsyonê 
dane”

Serokê Komîsyona Bilind a Ser-
bixwe ya Hilbijartin û Rapirsiyan 
a Herêma Kurdistanê Hindirên 
Mihemed li ser hilbijartinên parle-
mentoyê radigihîne ku Heta niha 30 
partiyan serlêdanê ji bo hilbijartinên 
parlementoyê kirine ku piraniya wan 
partiyên berê ne û wiha dibêje: “Di 
nav wan partiyan de yên Xirîstiyan û 
Tirkmen jî hene. Di wan partiyan de 
çendîn partiyên nû hatine ava kirin jî 
hene.”  Hindirên di derbarê pêkanî-
na hilbijartinan de jî wiha diaxive: 
“Em li gor plana xwe tevdigerin. Di 
navbera partiyan de jî tifaqeke baş 

heye. Tenê 3 partî hinek pirsgirêk 
derdixînin. Li aliyê din jî partiyên 
mezin li hember pêkanîna van hil-
bijartinan dernakevin. Ji ber vê yekê 
jî bawer nakim helwesteke li hem-
ber pêkanîna hilbijartinan derkeve 
holê. Em niha ji bo parlementoyê di 
proseya diyarkirina berendaman de 
ne.”

“Ji bo herêmên derveyî îdareyê 
divê yasayeke nû bê amadekirin”

Hindirên Mihemed di dewama 
axaftina xwe de dibêje komîsyon li 
gor yasaya heyî tevdigere û li gor wê 
yasayê herêmên li derveyî Herêma 
Kurdistanê dimînin beşdarî hilbi-
jartinên parlementoyê nabin. Lê ez 
dikarim bibêjim ku niyet heye yasaya 
hilbijartin were guherandin da ku ew 

gelê ku li derveyî Herêma Kurdis-
tanê dimîne jî beşdarî hilbijartinan 
bibin.” Mihemed axaftina xwe wiha 
didomîne: “Referandûma ku ji bo 
serxwebûna Herêma Kurdistanê hate 
kirin, li seranserî Başûrê Kurdistanê 
pêk hat. Lê ev hilbijartin li gor yasaya 
bijartî wê pêk werin. Lê weke ku min 
got divê ji bo beşdarbûna deverên 
Kurdî yên derveyî îdareya Herêma 
Kurdistanê jî tiştek bê kirin. Ji xwe 
niyeteke wisa jî heye. Amadekariya 
yasayeke nû tê kirin. Em li gor plana 
xwe tevdigerin. Wê di 1ê Mijdarê 
de hilbijartin pêk werin. Lê pirs-
girêkeke me heye ku heta niha tu 
kesî bi awayekî fermî ji bo serokatiya 
Herêma Kurdistanê serî li komîsyonê 
nedaye.”

“Bendava hilbijartinê di pergala 
me de nîne”

Serokê Komîsyonê Mihemed diyar 
dike ku li gor yasaya me ya hilbi-
jartinê bendava hilbijartinê tune ye. 
Ji bo partî beşdarî parlementoyê bib-
in tu astengî nîn in û wiha pê de diçe: 
“Ji bo Xirîstiyan û Tirkmenan kota 
heye. 5 Kursî ji bo Xirîstiyanan 5 jî 
ji bo Tirkmenan hene. Ew ji bo wê 
kotayê dikevin hilbijartinan. Mînak 
eger ji Tirkmenan partiyek ji sedî 
40 deng bistîne 2, ji sedî 80 deng 
bistîne jî 4 kursiyan bidest dixe.”

Parlamentoya Îraqê bi hinceta ku 
beşdarî referandûma serxwebûnê 
bûne û dengên xwe dane, destûr 
neda ku parlamenterên Kurd 
bikevin parlamentoya Îraqê. Par-
lamentoya Îraqê 3ê Cotmehê ji bo 
rûniştina asayî civiya. Parlament-
erên Kurd jî ku piştî referandûma 
serxwebûnê ji bo kar û barên xwe 
vegeriyabûn Bexdayê, xwastin ku 
beşdarî vê rûniştinê bibin. Lêbelê 
ji parlamenterên Kurd re hat gotin 
ku endamtiya wan a parlamentoyê 
hatiye sekinandin û destûr ji wan 
re nayê dayîn ku beşdarî rûniştina 
parlamentoyê bibin.

Piştî vê yekê hat zanîn ku Sero-
kê Parlamentoyê Selîm Cuburî û 
Hevpeymaniya Niştimanî ya Şîeyan 
daxwaza rakirina parêzbendiya 
yasayî û betalkarina endamtiya par-
lamenterên Kurd kir. Li ser vê yekê 
endamtiya parlamenterên Kurd 
hat rawestandin û daxwaza dadge-
hkirina wan tê kirin. Herwiha 175 
parlamenter beşdarî rûniştinê bûn 
û hat zanîn ku parlamenterên Kurd 
bi daxwaz û biryara Nurî Malîkî 
ku bi helwesta xwe ya mezhebî û 
dijayetiya xwe ya li dijî Kurdistanê 
tê nasîn, bo parlamentoyê nehatine 
wergirtin. 

Fraksiyona Partiya Demokrat a 
Kurdistanê (PDK) ku ji bo deng-
dana referandûma serxwebûnê 
vegeriyabûn Herêma Kurdistanê, 
ji ber biryarên parlamentoya Îraqê 
yên berî referandûmê, venegeriyan 
Bexdayê û biryara boykotê girtin.

Parlamenterê Îraqê yê ser bi 
Fraksyona Partiya Demokrat a 

Kurdistanê (PDK) Sîrwan Sîrînî jî li 
ser vê mijarê ji Heftenameya Basê 
re axivî. 

“Bexda destûrê binpê dike”
Sîrînî ragihand ku ew ji ber 

biryarên Bexdayê yên deryasayî, 
venegeriyan û biryara boykotê 
wergirtin. Sîrînî axaftina xwe wiha 
domand: Parlamentoya Îraqê beriya 
referandûmê, gelek biryarên derya-

sayî û bi dijminî wergirtin. Biryara 
di derbarê parêzgarê Kerkûkê û ya li 
ser Meclîsa Bajêr a Kerkûkê jî ji van 
biryaran bûn. Ji ber wê yekê em ve-
negeriyan Bexdayê. Me ji Serokatiya 
Parlamentoyê daxwaz kir ku wan 
biryaran red bike, lê tişek wiha pêk 
nehat. Piştî rizgarbûna Îraqê avabû-
na Îraqa federal û çêkirina Destûrê 
ev hemû di çarçoveya şirîkatiyekê 
de pêk hatine. Lê belê niha li Îraqê 

Şîe bi xwe jî li hev nakin, ajan-
dayeke Îranê heye li Îraqê, partiya 
Malîkî di nav hewldana tevliheviyan 
de ye, dixwaze Ebadî ji postê wî dûr 
bixin. Daxwaza çêkirina kêşeya di 
nav Kurd û Ereban de heye. Tevî 
van pirsgirêkan jî Îraqê heta niha 
zêdetirî 50 bendên destûrê binpê 
kirine. Serokwezîrê berê jî û yê niha 
jî heman tişt kirine.”

“Biryarên dawîn mîna yên ser-
dema Baasê ne”

Sîrwan Sîrînî di berdewamiya 
axaftina xwe de dibêje biryarên 
dawîn yên Bexdayê weke yên ser-
dema Baasê ne û wiha pê de diçe: 
“Bi daxwaza partiya Malîkî ev yek 
hatiye kirin û nahêlin Kurd beşdarî 
parlamentoyê bibin. Dixwazin 
îradeya xwe li ser me ferz bikin, 
lê jibîr dikin ku em nûnerên xelkê 
Kurdistanê ne. Bexda dibêje li dijî 
referandûmê, li dijî îradeya xwe 
rawestin. Em bikevin nav tiştekî 
wiha ev xiyanet e. Piştgiriya me ya 
bo referandûma serxwebûnê bo 
me şeref e. Jixwe eger me bi tevahî 
ji parlamentoyê dûr bixin ev tê wê 
wateyê ku ji me re dibêjin serbixwe 
bibin. Di sala 1991an de dema ku 
zilma Sedam hebû jî cîhan li dij bû 
ku em hilbijartinan pêk bînin, lê me 
hilbijartin pêkanîn û parlamentoya 
xwe ava kir. Niha ev 8. Kabîne ye û 
jixwe em weke dewleteke serbixwe 
muamele dibînin.” Sîrînî di dirêjiya 
axaftina xwe de radigihîne ku sero-
kê parlamentoya Îraqê Selîm Cu-
burî kesayetekî qels e û bêbandor e 
û dibêje partiya Dewa ya Malîkî her 
tiştî pê dide kirin û ew jî ji bo ku 
postê xwe ji dest nede her tiştî dike 
û di bin destê wan de ye.
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Proseya hilbijartinên parla-
mento û serokatiyê destpê kir

Hindirên Mihemed di derbarê hilbijartinên serokatiyê de jî wiha dibêje: “Hilbijartin 
bêyî namzet nayên kirin. Me li gor yasayan demek diyarkir. Lê ew dem bidawî hat û 
kesî serî lê nedaye. Yek du kesan serî lê da ew jî piştî ku roja serlêdanan bidawî hat 
serî lêdan. A niha ji bo Serokatiya Herêma Kurdistanê berendamek jî tune ye. Divê ev 
çareser bibe, me ji parlementoyê re jî got. Cara yekem e ku wê hilbijartin pêk werin 
û berendamek jî tune ye. Tiştekî ku em jî bikin tune ye, yasa vekirî dibêje divê beriya 
hilbijartinan 30 rojan berendam serlêdanên xwe temam bikin. Em bi Meclîsa Şûrayê 
re şêwirîn û niha li benda bersiva wan in. Em ê binêrin gelo dê ji bo me çi pêşniyaz 
bikin.”

“Ji bo serokatiyê tu kesî serî lê nedaye”

Endamê Polîtbûroya Tevgera Goranê Nizar Mehmûd ji Basê re li ser vê mijarê axivî. 
Mehmûd dibêje heta ku li Îraqê ev şowenîzm hebe, Bexda wê bi vî awayî berdewam 
bike û wiha pê de diçe: “Gotin em ê bibin şîrîkên hev lê niha deriyê parlamentoyê li 
ser me digirin. Weke xwesteka xwe tevdigerin. Em ji bo mafên xwe derbasî parlamen-
toyê bûn, wan jî bi erebî heqaret li me kirin. Divê em jî bi hev re tevbigerin. Eger bi  
vî awayî hinek fraksiyon beşdar bibin, hinek boykot bikin, bi vî awayî nabe. Divê em 
fraksiyonên Kurdî hemû bi hev re tevbigerin.”

 “Divê fraksiyonên Kurdî bi hev re tevbigerin”

MURAD CIWAN

Mam Celalê ku ez 
dinasim

Roja sêşeme (03.10) piştî nîvro ku min telefona xwe 
vekir, pêre pêre xebera malavayîkirina Mam Celal 
hat ber çavên min. Tevî ku piştî xwînderbûna di mêjî 
de ev çend sal in wî nedikarî gelek fonksiyonên xwe 
bikarbîne û weka ketibe riyeka bêveger jî xemgîniyê 
giraniya xwe bi ser hişê min ve berda. Dîmenên wî 
yên ji roja min ew naskir heta îro di ber çavên min 
re derbas bûn; bi diltezînî min ferq kir ku gelê kurd 
rêberekî xwe yê gelek bikêrhatî wenda kir, ciyê wî ne 
mimkin e bê dagirtin. Mam Celalekî din nema tê; ew 
fenomenekî taybet bi xwe bû.

Ew ne tenê siyasetmedar; pêşmerge, rêkxer, dip-
lomat û nivîskarekî bikêrhatî jî bû. Qedera kurdan 
e, rêberên wan hergav di xizmeta piralî de ne, Mam 
Celal jî piralî bû, lê di hemûyan de hosta bû jî.

Bi bextewerî jiyana min di ser riya têkoşanê de 
pêrgiyî ya Mam Celal jî hat, bexteweriyek bû ku ez 
rûbirû wî nas bikim, beşdarî civata wî bibim, li gel 
wî sohbetê bikim. Ji bo hevkariya rêxistinên Kurdis-
tanî; çi du alî yan pir alî, çi jî di qada herçar parçeyên 
Kurdistanê de be bi saetan di civînan de pê re hevkar 
bûm. 

Zêdeyî salekê piştî avabûna Yekîtiya Nîştimanî ya 
Kurdistanê Mam Celal di ser Kurdistana Bakur re der-
basî başûrê Kurdistanê bû. Ez xortekî bîst û yek salî, di 
nav DDKDe (T-KDP) de, endamê komîteya Diyar-
bekirê bûm. Mam Celal ji Şamê bi balefirê çû Stenbolê 
ji wê derê firiya hat Diyarbekirê, bû mêvanê sekreterê 
partiyê Umer Çetîn. Pişt re Çetîn bi ereba xwe ew girt, 
wan berê xwe da Wanê. Muhterem Biçimli bû şofêrê 
herduyan. Li Wanê bûn mêvanê Alîşêr, ji wê derê jî 
hevalan bi qaçaxî ew derbasî Kurdistana Başûr kirin.

Di payiza 1978an de li gel çend hevalên berpirs 
di ser Geverê û Şemzînan re em derbasî Kurdistana 
Başûr bûn li meqerê wan ê li ser sê-sînor; li aliye 
Başûr em bûn mêvanê Mam Celal. Nûşîrwan Mistefa 
û Alî Askerî jî li wir bûn. Mam Celal serê sibeha wê 
payiza zozanên sar, mihek ji bo me da serjêkirin, 
me serê sibehê serûpê û hûrûrêvî xwar û di firavînê 
de jî em li ser sifreyeka têr goşt rûniştin. Nedigot 
piçûk-mezin; gelek qîmet dida mêvanên xwe, ew 
gelek mêvanhez û xweşsohbet bû, bi piçûkan re piçûk, 
bi mezinan re mezin, bi gundiyan re rêncber, bi xa-
nedaniyan re arîstokratekî qirnane bû.

Di salên heftêyî de, wek rêxistin me gelek alîkarî kir 
di derbaskirina kesayetî, pêşmerge û lazimiyên YNKê 
de ji Suriyeyê di ser Kurdistana Bakur re bo Başûr. 
Heta, di navbera herdu rêxistinan de li ser meseleyên 
uslûba karkirin û hevkariyan de bêrezonansiyek peyda 
bû, pêwendî cemidîn, qut bûn. Lê piştî 12ê îlonê, her 
wekî li gel rêxistinên hemû parçeyan, me peywendi-
yên dostane ji nuh ve li gel YNKê jî avakirin.

Di dema raperîna 1991ê de li Şeqlawa em rastî hev 
hatin. Agirbestek di navbera orduya Seddam û hêzên 
kurd de bûbû, meriv di nav eskerên Seddam re ji Pîr-
mamê derbas dibû diçû Hewlêrê. Kurd li nava bajêr, 
eskerên Seddam li dora wê bûn. Li Şeqlawayê li bare-
geha Partiya Demokrat a Kurdistanê civîneka ji hemû 
partiyên Kurdistana Başûr hatibû lidarxistin. Amadeyi 
hebûn da ji bo gotûbêjan biçin Hewlêrê, heyeta 
Seddam jî ê bihata wê derê. Meha temuzê bû. Di adarê 
de heyeta kurdan çûbû Bexdayê. Niha ew ê bihatana 
Hewlêrê. Em wê demê li Rewanduzê mêvanê Partiyê 
bûn û bi vê minasebetê em jî hatin civîna Şeqlawayê. 
Hemû serokên kurdan li civînê ne. Gava Mam Celal 
em dîtin çavên wî çirûsîn. Mazûban xwest me pê bide 
nasîn, got: ‘’Kaka, emane biraderanî xoman in!’’ Wekî 
din li Îranê, li Londonê, li Wiyanayê derfetên hevdîtin 
û karkirina bi hev re li gel wî ji bo min peyda bûn.

Ji dûrî ve min Mam Celal û xebatên wî yên 
bêwestan her roj taqîb kirin. Her ku çû di çarçeweya 
Başûr û Iraqê de, di ya Rojhilata Navîn de û li qada 
navneteweyî rola wî mezintir û berbiçavtir bû. Ew 
evîndarê her çar parçeyên Kurdistanê bû, gava zimanê 
soranan ji bilî soranî lal bû, wî weka bilbil kurmancî 
diaxift.

Mezintirîn şansa kurdan ew e ku dewrek hat, serok 
Mesûd Barzanî û Mam Celal wek du rêberên girîng 
hevahengiyeka xebat û têkoşana bi hev re afirand û 
xist xizmeta doza Kurdistanê. Serkeftinên kurdan yên 
vê dawiyê bi giranî berhemên vê hevahengiya van 
herdu sengên giran in. Ew di esasî de nebûn hevrikên 
hev, temamkirên hev bûn. Rolên wan parve bûn. 
Lêhatî bû ku yek bû serokkomarê Iraqê yê din serokê 
Herêma Kurdistanê.

Serokkomariya Mam Celal ji bo avakirina Iraqa 
piştî Seddam jî şansekî mezin bû, rolka tayinkir lîst. 
Lê ku nexweş ket ereban tu ders jê negirt, ji hev ketin, 
bûn dijminên req ên kurdan jî. Ew nexweşiya ku li 
mêjiyê wî derbû jî ji wê stres û kaosa Bexdayê bû. 
Mam Celalî bi sebra xwe ya bêdawîn bi salan li gel 
Bexdayê daûstend.

Li Rojhilata Navîn gelek caran bahs dihat kirin 
ku Yasar Arafat çend serokekî zîrek û bikêrhatî ye. 
Min bi taybetî mijûlayiya xwe daye ser ferqa navbera 
Mam Celal û Yasar Erefat. Ne bi hostatiya dîplomasî û 
siyasete, ne bi sebr û hamulê, ne bi xwedan prensîbiya 
welatperwerî, mirovperwerî û mafperweriyê, Arafat 
nedibû şagirtê Mam Celal jî. Eger milete Arafat wek 
milete Mam Celal kêmderfet û dorlêpêçayî buya kî 
zane bê ew ê di çi halî de buya.

Çend asê bibûya jî, Mam Celal gotina dawîn nedi-
got, derfet ji bêderfetiyan derdixist, bêdeng bimana, 
daqurtanda jî, ji mêrxasî, welathezî û miletheziya xwe 
û ji armanca serxwebûna miletê xwe qet nehat xwarê.

Ciyê wî nayê dagirtin, lê wek neteweyekî me gelek 
şans û derfet hene da em ji bîrûbawerî û tecrubeyên 
wî bibin xwedan sermiyanekî dewlemend. Dest-
pêşxeriya avakirina hevkariya stratejîk a PDK-YNKê 
xezîneyeka vî sermiyanî ye.

BILAL ADLIĞ

MURAT ÖZDEMIR

“Li gor yasaya me ya hilbijartinê bendava hilbijartinê tune ye. Ji bo 
partî beşdarî parlementoyê bibin tu astengî nîne. Ji bo Xirîstiyan û 
Tirkmenan kota heye.”

09-15 COTMEH 2017

Bexdayê nehêla Kurd beşdarî parlamentoyê bibin

Li Herêma Kurdistanê hilbijartinên Parlementoyê di sala 2013an de pêk hatibûn. 
Li gor encamên fermî yên sala 2013an ji 111 kursiyên parlementoyê PDK 38 Gorran 24, 
YNK 18, Yekgirtu 10, Komeleya Îslamî 6, PSDK 1, Aras 1, Pêkhateyan jî (Tirkmenan 5, 
Aşûriyan 5 û Ermeniyan jî 1) 11 kursî bidest xistin. Bi serokatiya Nêçîrvan Barzanî ku 
Cîgirê Serokê PDKê ye, Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya hevpeyman hatibû avakirin. 



Karîkatur bala mirovan her dikişînin û 
beşeke hunerê ya wisa ye ku bi her awayî 
bandoreke xurt li ser şexsan û civakê çê 
dike. Karîkatur carinan mirovan didin 
kenandin carinan didin fikirandin carinan jî 
karîkatur rexne û îroniyê di xwe de di-
hewînin. Yek ji hunermendê karîkaturan ku 
hunera xwe wek rêyeke ji bo nîşandana sek-
na rexneyî ya polîtîk, behskirina pirsgirêkên 
civakî dibine Harun Beyhanê karîkaturîstê 
Kurd e. Beyhan li Fakûlteya Hunerê ya 
Zanîngeha Marmarayê dixwîne û ev ciwanê 
Kurd tevî karîkatur wêneyan jî xêz dike. 
Lê xwe zêdetir nêzikî karîkaturê dibîne. 
Beyhan heta niha beşdarî gelek pêşange-
han bûye û hin xelatên taybet jî wergirtine. 
Karîkaturîst Harun Beyhan li ser huner û 
jiyana xwe ji Heftenemaya Basê axivî.

Eleqaya te an jî jiyana te ya hunerê 
çawa dest pê kir?

Jixwe eleqaya min ji hunerê re hebû û 
min gelek hez dikir ji xêzkirina wêneyan. Bi 
hewldana xwe çûme Lîseya Hunerê. Bi rastî 
di vê mijarê de malbata min piştgirî neda 
min, heta pêşdarazên wan jî hebûn digotin 
‘çima dixwazî vê beşê bixwînî.’ Ji ber ku li 
gor malbata min ez ê bibim wênesaz wê çi 
biba, ez ê bê kar bimama.  Lê ez xebitîm, 
ketim ezmûnê û derbasî Zanîngeha Marma-
rayê bûm.

Tu him wêne him jî karîkaturan xêz 
dikî. Ji van beşan zêdetir kîjanê nêzikî 
xwe dibinî?

Helbet karîkaturan zêdetir nêzikî xwe 
dibînim. Gava ku karîkaturan xêz dikim 
ez xwe baş hîs dikim û dixwazim di vê 
beşê de, zêdetir bixebitim. Çima zêdetir ji 
karîkaturê hez dikim? Sedema vê yekê ew 
e ku di rojekê de gelek tişt diqewimin û em 
xwe nagîhinin van bûyeran. Wexta ku ez li 
ser bûyer an jî cure mijarê disekinim xwe 
baş hîs dikim. Çimkî çêkirina karîkaturan 
zêde wext nagire him jî em behsa xwe dikin 
di vir de… Ez di karîkaturê de li ser bûyerên 
civakî zêdetir radiwestim ev yek bo min 
gelek girîng e. Wekî din ger ez behsa wêne-
saziya xwe jî bikim, ez li Stenbolê dijîm û 
di tu saziyên dewletê de kar nakim. Di cafe, 
restoran û otelan de wêneyan xêz dikim û 
bi vî awayî debara xwe dikim. Yanî bo min 
wênesazî riyeke ku ez debara xwe pê dikim 
e lê belê karîkaturê ji xwe re wek riya hunerî 

dibinim, di vê beşê de jî sekna rexnegiriya 
polîtîk û muxalîfbûnê girîng dibînim. 

Gelo tu berhemên xwe piştî demeke 
dirêj amade dikî an hema jixweber xêz 
dikî?

Zêde ne pêkan e ku karîkatur piştî 
demeke dirêj bên amade kirin. Jixwe di 
karîkatûrê de li ser bûyerekê radiwestî, hîs û 
fikrên xwe her çi bin di vê demê de, dem bi 
dem xêz dikî.

Karîkaturistên ku tu ji wan îlhamê 
werdigirî hene?

Helbet hene, karîkaturistê Polonyayî 
Pawel Kuczynskiyê ez gelek diecîbînim û 
wî dişopînim. Karîkaturîst Rayma Suprani 
heye. Ev her du karîkaturîst li ser mijarên 
civakî xêz dikin. Her wisa ev derfet çêbû ku 
min ew dîtin û me hevûdu nas kir. Wekî din 
karîkaturîstê Tirk Gürbüz Doğan Ekşioğlu 
heye karîkaturên wî jî diecîbinim û heman 
demê Ekşioğlu li zanîngehê mamoste min 
bû. 

Te hin xelat jî hildane û her wisa 
beşdarî hin pêşangehên netewî û 
navneteweyî jî bûyî. Dikarî hinek jî beh-
sa van xelat û pêşangehan bikî?

Erê, min hin xelat wergirtin lê ev ne bo 
karîkaturan ji bo wênesaziyê bûn û min 
xelatên taybet a Juriyê hildan. Bi rastî min 
ev xelat ji ber sedema sekna polîtîk û mux-
alîfbûnê negirtiye. Lewma zêde naxwazim 
behsa van xelatan bikim û bînim zimên. Li 
gorî min berhemên min yên ku li ser mijar 
û pirsgirêkên civakî zêdetir girîng in. Li ser 
meselê, bo muzeya Roboskiyê pêşangehek 
hatibû lidarxistin. Min jî berhemên xwe 
şandin vê pêşangehê. Xebatên min hat-
ibûn pejirandin û pereyê ku hatibû jî bo 
muzeya Roboskî hat bexşkirin. Tiştên bi 
vî rengî ji bo min gelek bi qîmet in. Her 
wisa ez ji lîseyê bigire heta niha beşdarî 
gelek pêşangehên cuda bûme û dîsa beşdarî 
pêşangehên derveyî welêt jî bûme. 

Ji bo pêşerojê plan û xebatên te çi ne?
Di serî de dixwazim vê bibêjim; ezê dev ji 

hunerê bernedim. Ez ê her tim rexne bikim 
û her tim xêz bikim. Dixwazim zêdetir 
başdarî pêşangehên derveyî welêt bibim 
û dîsa dixwazim bibim deng û zimanê 
miletê xwe. Wekî din ez ji bo ku zanînge-
hê bixwînim hatim Stenbolê lê dixwazim 
vegerim welatê xwe. Lê vegereke çawa? 
Wisa dil dikim ku dema ku ez bo miletê xwe 
jî bi kêrhatî bim, wê demê dixwazim berê 

xwe bidim welêt… Li vir hema mumkun 
e ku ez ji ber berhemên xwe bêm girtin. 
Ez ê kengî vegerim nizanim lê ger rewş 
wisa berdewam bike, ez dixwazim vegerim 
Kurdistanê. Ger biserkeve ku ez bawer 
dikim dê biserkeve jî dikarim biçim başûrê 
welatê me û heke nebû mecbûr derkevim 
derveyî welêt. Çimkî bo hunermendan 
azadiya fikr û hunerê nebe, ev yek li ser 
berhemdariya hunermendan jî bandoreke 
neyînî çêdike.

Rewşa başûrê welatê me bi rastî hêvi-
yekê dide me. Hêvîdar im dê tiştên xweş 
çê bibin. Her wisa dîsa bawer dikim ku 
em hunermend di şert û mercên baş de 
hunera xwe bikaribin îcra bikin. Çimkî ez 
ji ber behskirina êş û elemên civakî, pir 
westiyam. Ez bextewariya miletê Kurd jî 
dixwazim.

Çawa ku jiyan bi xwe pir alî û pir deng 
e divê ziman jî wisa bê bikaranîn. Bi vê 
hişmendiyê, hin Kurd di 2013an de hatin 
ba hev û malpereke pir alî û înteraktîf a 
bi Kurdî ava kirin. Navê vê malperê tirşik 
e û di tirşikê de li ser gelek cure mijaran 
agahî, şîrove û peyam bi Kurdî (Kird-
kî-Kurmancî) tên nivîsin. Li tirşikê heta 
niha li ser 26.506 mijaran, 98.290 peyam 
hatine nivîsandin. Her wisa li malperê 
tevî hebûna radyoyê li ser stran, fîlm û 
hwd. agahiyên bi Kurdî jî hene. Li ser navê 
tirşikê yek ji rêvebirên malperê Simurg56 ji 
Heftenameya Basê re li ser rewş û xebatên 
malperê axivî. 

“Armanc, di qada înternetê de serx-
webûn bû”

Simurg56 dibêje, “Tirşik di 2013an de hat 
avakirin û malper bi awayekî çalak xebatên 
xwe didomîne.” Û wiha qala sedema avaki-
rin û bijartina navê tirşikê dike,  “Wê demê 
û mixabin niha jî, di înternetê de ji xeynî 
malperên nûçeyan, hema bêje tu naveroka 
bi Kurdî tune bû. Ne pêkan bû ku mirov 
di înternetê de, di derbarê tiştekî hunerî, 
zanistî an jî sportîf de daneyan peyda 
bike an jî li ser mijarên wisa curbecur 

nîqaşan bike. Yanî ziman ji serî heta binî 
polîtîk bû, loma tenê bala kesên polîtîk 
dikişand. Ji ber vê yekê ye ku mirovan serî 
li çend malperên nûçeyan didan û paşê ji 
bo pêdiviyên xwe yên din, berê xwe didan 
malperên bi zimanên serdestan. Zimanê 
Kurdî loma kêf nedida bikarhênerên Kurd. 
Me xwest em di vê malperê de li ser her 
tiştî parvekirinan bikin û bi hevûdin re 
bidin û bistînin. Da ku em nebin muhtacî 
malperên zimanên serdestan. Yanî armanc 
serxwebûna di qada înternetê de bû. 
Malpera tirşikê, ferhengeke înteraktîf e. 
Ev konsept cara ewil ji aliyê ekşisozlukê ve 
hatibû bikaranîn. Yanî me îlhama xwe ji 
wir standiye. Navê “tirşik”ê jî loma silavek 
e ji bo “ekşi”sozlukê. [ekşi bi Kurdî tirş e.] 
Her wiha tirşik yek ji xwarinên bingehîn 
yên Kurdan e ku hema bêje her Kurdek jê 
hez dike. Û dîsa tirşik xwarineke wisa ye 
ku -li gorî herêman biguhere jî- ji gelek 
sewzeyên cuda pêk tê lê ji vê tevlîheviyê 
tameke xweş derdikeve holê.” 

“Nivîsên li tirşikê, mayînde ne”
Simurg56 di derbarê armancên malpera 

tirşikê de jî van agahiyan dide, “Armanca 
me him ew bû ku em ji bo zimanê Kurdî 
naverokeke dewlemend û bi her cureyî, 
biafirînin. Her wiha armanca me ew bû 
ku em Kurdiya xwe nêzikî hev bikin, di 
nivîsandinê de pratîka xwe zêde bikin, 
ew zimanê ku em ji pirtûkan hîn bûne, di 
jiyana xwe ya rojane û modern de jî bikar 
bînin. Ango me xwest zimên li ser înter-
netê jî vejînin. Yek ji babetên sereke jî, 
rexne ye. Em dixwazin di tirşikê de her tişt 
were rexnekirin. Bi rastî jî heta niha hema 
bêje tu tişt nema ku di tirşikê de nehatiye 
rexnekirin. Pirtûkên nivîskaran, stranên 
stranbêjan an jî kirinên sîyasetmedaran 
û bûyerên rojane... Em dibêjin belkî bi vî 
awayî hunermend bikarin nêrînên xwîner/
guhdarvan/temaşevanên xwe hîn bibin, 
siyasetmedar bikarin fikrên hilbijêrên xwe 
bibihîzin. Heta niha me dît ku hêdî hêdî 

ev armanc tê cih. Hinek kes û nivîskaran 
ev yek bi me dan hîs kirin ku wan nivîsên 
di derbarê xwe de dişopînin; hinek pê 
aciz dibin hinek jî kêfxweş. Tirşik ne 
mîna facebook an jî twitterê ye. Nivîsên 
li vir, mayînde ne. Piştî 10 salan jî, mirov 
wê bikarin di derbarê mijareke kevin de, 
hemû nivîs û şîroveyên wî demê bibînin. 
Loma nivîsên li vir, ji parvekirinên di me-
dyaya sosyal de girîngtir tên dîtin.” 

“Daxwaza me ji xwînerên we ew e ku 
werin bibin nivîskarên tirşikê” 

Simurg56 wiha dawî li gotinên xwe tîne, 
“Motîvasyona me ya herî mezin, eleqeya 
bikarahênerên Kurd e. Dema nivîskarên 

nû tên û bi hebûna tirşikê kêfxweş dibin; 
me jî vedijînin û em wê demê projeyên 
xwe zûtir diqedînin. Loma daxwaza me ji 
xwîneran ew e ku werin bibin nivîskarên 
tirşikê û hemû zanîna xwe bi me re parve 
bikin, da ku tirşik ji bo nifşên piştî me, 
bibe ansîklopediyeke fireh û zindî. Bi 
taybetî dema nivîskarên me li ser pîşeya 
xwe dinivîsin, agahiyên gelek qîmet der-
dikevin holê ku mirov li ser înternetê li tu 
dereke din nikare agahiyên bi vî awayî bi 
Kurdî hîn bibe. Loma werin, hûn herî baş 
çi bizanin, li ser wê binivîsin; çandinî, as-
tronomî, siyaset, helbest, lîstikên komput-
erê an jî jiyana bavê teyar… ferq nake.”  

06[ ÇAND Û HUNER ]

Bi karîkaturan êş û eleman vedibêjim
Karîkaturîst Harun Beyhan: 

Ferhenga înteraktîf a bi Kurdî; 

Tirşik 4 salî ye 

NERGİZ AGÎRÎ

RONYA ROJ 

Simurg56 li ser hejmara mijar, nivîs û nivîskaran jî wiha dibêje, “Li gorî îstatîstîkên me 
heta niha li ser 26.506 mijaran, 98.290 peyam hatine nivîsîn. Di dîroka malperên bi Kurdî de, 
platformeke evqas mezin qet nebûbû û niha jî tune. Lê armanca me ew e ku em bigihên heta 
milyonekê. Hejmara nivîskarên pejirandî jî 982 heb in (908 heb nivîskar jî hene ku nehatine 
pejirandin). Em dikarin bêjin bi qasî 50 heb çalak in, yên din carinan hene, carinan tune ne. 
Armanca me ew e ku em tirşikê ji bo zimanê Kurdî, bikin platformeke têr û tije. Weke mînak li 
beşa fîlman, di derbarê 309 fîlman de agahî hene û 55 hebê wan jî li Kurdî hatine wergerandin. 
Dîsa di beşa pirtûkan de jî di derbarê 353 pirtûkan de agahî û şîrove hene. Beşa ferhengan ya 
tirşikê jî, ferhenga herî mezin ya di înternetê de ye. Weke din beşên weke radyo, zarok, dane-
geh, caps, lînk kurtker jî hene.”

“Heta niha li ser 26.506 mijaran, 98.290 peyam hatine nivîsandin”

09-15 COTMEH 2017

Harun Beyhan karîkaturistê Kurd ji bilî karîkaturan wêneyan jî xêz dike. Beyhan, 
dibêje him ji ber pirsgirêkên civakî him jî ji ber polîtîkayên dewletê hunera xwe 
li ser rexne, muxalîfbûnê ava kiriye û karîkaturan bo vê yekê weke riyeke gelekî 
xurt dibîne. 

Di sala 1989an de, li navçeya Westana (Gevaş) Wanê hatiye dinyayê. Li Lîseya Hunerî a 
Wanê xwendiye. Niha jî li beşa Dîzayna Grafîk a Fakûlteya Hunerê ya Zanîngeha Marmarayê 
xwedina xwe berdewam dike. Lê ji bîlî xwendina xwe, atolyeyên xwe vekirine û di van atolyeyan 
de xwendekarên xwe perwerde dike. Beyhan heta niha beşdarî gelek pêşangehên li welat û 
derveyî welat bûye.

Harun Beyhan kî ye? 

Ya rast, ne bi tenê di karîkaturê de; nêrîna min a hunerî li ser rexneyê ye. Ji ber ku rewşa tu 
tiştî niha ne baş e. Cihê ku yanî erdnîgariya ku em jê tên êş, jan û bûyerên nexweş diqewimin. 
Em xwe baş hîs nakin. Ji ber van sedeman ez jî dixwazim bi riya karîkaturan behsa van êş û ela-
man bikim û sekna rexneyî û muxalifîbûna xwe nîşan bidim. Bi kurtî, him pirsgirêkên civakî him 
jî polîtikayên dewletê, bivênevê dibin sedem ku ez di aliyê rexne û muxalîfbûnê de cî bigirim. 
Belê karîkatura min a ewil li ser greva birçibûnê bû. Piştî ku min ew karîkatur çêkir gelek kesan 
eleqe nîşan dan û li ser hesabên xwe yên tora medyaya civakî jî parve kirin. Min jî wê demê ferq 
kir, tiştê ku tê kirin bal dikişîne û eleqayê dibine, huner xwe digihîne gelek cihan. Ne bi tenê bo 
karîkaturê bi ya min divê ji bo ku mirov bikaribe dengê xwe bilind bike dikare tiştan bike. Ez 
zêdetir li ser êş û elemên Kurdistanê karîkaturan xêz dikim. Min jî dixwest ez behsa tiştên xweş 
bikim lê mixabin ji ber vê rewşa heyî ev zêde ne pêkan e. Heta ez behsa erdnîgariya Kurdistanê 
jî bikim dê ez ê  qala bombebaran û şewitandina çiya, daristanan û kuştina ajalên kovî bikim. 
Bi min divê hemû hunermend xweyî sekna rexnegir û muxalîf bin. Ji ber ku hunermend dengê 
civaka xwe ye. Gotin û kirinen gelek sîyasetmedaran dibe ku neyên hişê me lê tablo, fîlm û stra-
neke hunermendan her çiqas piştî sed salî hatibe çêkirin jî dîsa tê hişê mirov, nayên jibîrkirin. 
Bi kurtasî wisa bibêjim, helbet karîkatur merivan him dide kenandin him jî dide fikirandin. Lê ez 
dixwazim zêdetir bi riya karîkaturan tesîr li ser dil û wijdana mirovan çêbikim. 

Te got ez di karîkatûrê de sekna rexnegir a polîtîk û 
muxalîfbûnê girîng dibînim. Karîkatura te ya ewil jî li 
ser greva birçibûnê bû. Çima karîkatur û sekna rexne-
gir a polîtîk?

Du kevirên mezin dane destê kurdan ku 
ev kevir ne yên avêtinê ne, ji xwe gotineke 
pêşiya heye: ‘‘Kevirên mezin dirbê ne lêxistinê 
ye’’. Kevirê yekem dane destê Kurdên çepgir; 
çephezên kurd bawer kirine ku wezîfa wan e û 
dikarin sosyalîzmê bînin dinyayê. Ji wan tirê 
xwişk û birabûna gelan tiştekî biçuk û asan e an 
ew endam û hemwelatiyê dewleteke cihangîr û 
desthilatdar in. Ji mirina Karl Marx vir de 134 

sal qediyane hîn Kurdek bi nasnameya xwe ya 
Kurd nebûye endamê Enternasyonela Sosyalîst. 
Na, wî kevirê mezin êdî deynin kêlekê û destê 
xwe yê çepê deynin ser berîka xwe bila gelê 
qaşo bira ne, pere û keda we nedizin besî we ye. 
Ka bêjin çiyê we heye hûnê li kê parê bikin… 

Kevirê duyemîn dane destê rastgirên kurd; 
Ji wan tirê birayê mislamanan ê mezin ew in û 
Quds a Şerîf li benda wan e.  Divê hinek têxin 
bîra wan, bila ew ez bim; hûn ne birayê mezin 
ê mislimanan e, hûn li rastiyê bigerin, hûn lawê 
ber deste sê jinbavan e…   Di 25ê Îlona 1969an 
de, hema bêje 50 sal qediya, Dezgeha Hevkarî 
ya Îslamê hatiye damezirandin. Dewletên weke 
Cîbutî, Guyana, Koror, Tacîkîstan,Togo û Nîjerjî 
endam in û hûn ne endam in. Kabe ne di nava 
sînorê we de ye, hûn ne neviyê xelîfê ometê ne 
û hûn ne cîranê Qudsê ne. Kevirê deste we bîla 

bigihêje Çiyayê Hemrîn besî we ye. 
Mirovên bi aqil hed û hêz a xwe dizanin, bi 

rastî ev jî ji tinebûnê ye; dema mirov hinek tî be 
mirov qedehek av xeyal dike lê mirov pir tî be 
li ku derê binihêre şelale û sûlavan dibîne. Hêza 
kurdan a leqandinê tune lê dawa hejandinê 
dikin. Ev jî heye, mekteb û terbiyeya dewletên 
desthilatdar her kurdekî çepgir kiriye Mîhaîl 
Bakunînek û her Kurdekî rastgir jî Hesen el 
Bennayek…

Cihê şanaziyê ye ku xwarî û îxanetên rastgir 
û çepgirên hawîrdorê kurdan hinekî hişê wan 
aniye serê wan. Haya gelekê kurdan ji dek û 
dolab û dirûtiya wan çebûye, kurd jî ne weke 
berê xav û xam in. Rast e, lê bele ez dixwaz-
im bala we bikişînim ser mijara Katalonya û 
helwesta kurdan a ku talûkeyeke mezin di xwe 
de dihewîne: 

Weke hûn jî dizanin dewletên ku nîzamê 
didin cîhanê bi taybetî jî Rojhilata Navîn, 
Amerîka, Rusya, Îngîltere û Almanya ne. 
Amerîka, Rusya û Almanya federal in û ji 
heremên xweser pêk tên û Îngîltere jî ji heman 
derdî bêzar e,Îskoçya û Îrlanda eşa serê wê ne. 
Her çiqas aniha nayinin ziman jî ev tirs di dilê 
wan de jî heye. Niha hinek çepgir, azadîxwaz 
û lîberalên kurd dixwazin Kurdîstana İraqê û 
Katalonya têxin rêzekê an daxwaza serxwebûna 
Kurdîstana İraqê bikin nimune ji bo miletên 
serxwebûnê dixwazin ev xetere ye. Heger, 
Amerîka, Rusya an Almanya zanibin serx-
webûna Kurdîstana İraqê wê bibe nimuneya 
serbixwebûnê, ewê astengiyan derxin. Heger 
Kurd darikê xwe texin nav çerxê van dewletan 
wê darikê wan bişikê, kes çerxa xwe bi darikê 
wan nade, bi rastî kesek bera lîngê xwe jî nade.

Katalonya xwedî maf e, erê, ez ji we yekî jî 
kêmtir naxwazim ku Katalonya serbixwe bibe, 
lê belê serkêşî û pêşkêşiya cûdakariya li cihanê 
niha ji bo kurdan gelek zehmet û xetere ye. 
Hinek rêveberên  kurd vê pêvajoyê weke Bihara 
Kurd binav dikin ev jî xetere ye; kurd nizanin 
çile ye an bihar e lewra pekeke me tenê jî li 
ezmanan tune, yek ji me jî nizane bê sibê ewr e 
an sayî ye.

Bi min kurd vê pevajoyê çiqas bi hemd û 
bê hêlewêl bimeşînin ewqas baş e. Kelecan û 
hestiyarî şaşîtiya bi mirov dide kirin. Katalonya 
ne meydana şer e, tu eceleya wan jî tune, xwezî 
sê salên din dawa cudabûnê kiribûna, ditirsim 
xirecira Katalonya, dewletên emperyal bitirsîne 
û bi neyênî li hemû cudaxwaziyan binihêrin. 
Em nikarin bibin peşkêşê bihareke nû, em cilika 
xwe ji avê derxin em mîrin…

KADİR KARAGÖZ

Du kevirên ne 
lêxistinê û hişyariyek 
bo mijara Katalonya
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Muhammed Pakpur fermandarê Hêzên 
Pasevan yên Îranê ragihand ku Îran û Iraqê 
ji bo ewlekariya sînoran manorek encam 
dane û wê hevrêziya wan zêdetir bibe û 
armanc jê, parastina sînorê bi Iraqê re ye. 
Ji bo vê armamcê, Îranê gelek tank şan-
dibûne ser sînorê Herêma Kurdistanê. Berî 
ku ew hêz derbasî wê derê bibin, Mesud 
Cezayirî cîgirê sererkanê Îranê ragihan-
dibû ku wan veguhestina petrola Herêma 
Kurdistanê sekinandiye û wê bi Bexdayê re 
zêdetir hevrêziyê bikin.

Ji hêla din ve, Mihemed Cewad Zerîf 
wezîrê Karên Dervê yê Îranê daxuyanî 
dabû û gotibû ku em di wê baweriyê de ne 
ku serxwebûna Kurdan şaştiyeke cidî ye. 
Got jî ew ê weke dostên Kurdan bimînin 
lê îda kir û got, divê Kurd bizanin ku re-
ferandûm xeletiyeke stratejîk e û ev hewl-
dan, wê bi Herêma Kurdistanê re sînordar 
nemîne, lewma li gor Komara Îslamî ev 
xeletiyeke mezin a stratejîk e ji ber vê jî ew 
ê li dij derkevin.

Her du hevrîk li ser dijayetiya Kurdan 
nêzî hev bûn

Elî Xamaneyî rêberê Komara Îslamî di 
hevdîtina Receb Teyyîb Erdogan serok-
komarê Tirkiyê de, got ku referandûma 
serxwebûnê ya Herêma Kurdistanê ku roja 
25ê Îlonê hat encamdan di berjewendiyên 
Amerîka û Îsraîlê de ye ji ber ku li gor 

îdiaya wî, li navçeyê bawerî bi Amerîka û 
zilhêzan nemaye, lewra ew li pey avaki-
rina îsraîleke nû ne. Herwiha îda kir ku 
encamdana referandûmê xiyanet e di 
derheqê herêmê de û dibe sedema gefê ji 
bo paşeroja herêmê û ji ber vê, div Îran û 
Tirkiye li hemberî vê bûyerê gavên pêwîst 
bavêjin. Hikûmeta Iraqê jî divê bi awayekî 
cidî biryarê bide.

Erdogan jî ragihandiye ku li gor wan 
belgenameyên ku înkarî li wan nayê kirin, 

Amerîka û Îsraîl li ser mijara Kurdistanê 
gihîştine rêkeftineke giştî û bi Fransayê re 
dixwazin welatên Rojhilata Navîn perçe 
bikin lê dewletên derdora Iraqê bi ti awayî 
nikarin vê biryarê qebûl bikin, ji ber wê 
jî berpirsên Kurdistana Iraqê ji niha pê 
ve nikarin ti gavekê bavêjin û rêya rizgar-
bûna wan tine ye. Erdogan got jî planên 
zilhêzan ji bo Sûriyê jî hene lê yekîtî û 
yekhelwestiya Îran û Tirkiyê di vê mijarê 
de gelekî girîng e.

Li ser planên nû dixebitin
Hesen Rûhanî serokkomarê Îranê jî bi 

Erdogan re civiya û got ku xelkê Kurd-
istana Iraqê birayên wan yên hêja ne û 
ew naxwazin givaşê li ser wan bikin lê 
destûrê nadin, li Iraq û Sûriyê nexşe werin 
guhertin. Rûhanî hin rêveberên Herêma 
Kurdistanê bi standina biryarên şaş tomet-
bar dike û dibêje Îran, Tirkiye û Iraq neçar 
in ji bo ewlekarî û aramiya navçeyê di nav 
hewlên cidî de bin.

Hulusi Akar sererkanê giştî yê Tirkiy-
eyê jî bi Emîr Xatemî wezîrê Parastinê yê 
Îranê re hevdîtinek pêk anî û Xatemî di 
hevdîtinê de ragihand ku Tirkiye û Îran 
ji hêla dîrok, çand û olî ve du gelên mîna 

hev in. Tirkiye di siyaseta derve ya para-
stin û ewlehî ya Îranê de xwediyê cihekî 
girîng e û Îran hertim vê bi başî dizane. 
Got jî ku Îran û Tirkiye wekî du aktorên 
girîng li herêmê wê destûra pêkanîna wan 
senaryoyan nedin ku hêzên rojavayî, piştî 
jinavbirina DAIŞê li herêmê dixwazin pêk 
bînin û ji bo vê li ser proje û planên nû 
dixebitin.

Aliyê Îranî dîsa jî ne veşart ku naxwaze 
Sûriye, Iraq, Îran û Tirkiye perçe bibin û ji 
ber rola Tirkiyê ya çareseriya krîza Sûriyê 
spasiya wê kir û got ku ew ji pêşveçûna 
têkiliya leşkerî ya di navbera herdu wela-
tan de kêfxweş in û dixwazin van alîkari-
yan berdewam bikin.

Komara ‘Îslamî’ dixwaze Kurdistana serbixwe dorpêç bike

Heftiyek mafên mirovan 
li Rojhilatê Kurdistanê

Çalakvanekî jîngeparêz li Merîwanê ji aliyê hêzên 
Îstixbarata Îranê ve hate girtin. Navê wî Muslih 
Konepoşî ye û birayê wî jî çend demjimêran rastî 
lêpirsînê hatiye. Tometa Muslih, endametî di 
partiyeke Kurdî de hatiye ragihandin. Beriya niha 
vî çalakvanê jîngeparêz, li Merîwanê gelek civînên 
di derbarê parastina jîngeyê de birêve biribûn û 
ragihandibû ku gelek caran hêzên Sipaya Pasdaran 
agir berdidin daristanan.

Li bajarê Bokanê du mamosteyên xwendingehê 
bi navên Seyîd Selman, Îmam Zenbîlî û Mewlûd 
Xançezerd bi danîna kefaletê bi awayekî demkî ji 
girtîgeha hêzên ewlehî hatin berdan. Tometa wan 
du mamosteyan organîzekirina xwepêşandanên 
mamosteyan bûye. Seyîd Selman û Mewlûd, çend 
salan beriya niha jî bi heman tometê li ber deriyê 
qayimqamiya Bokanê hatibûn girtin û piştî nêzîkî 
du heftiyan bi danîna kefaletên 30 milyon Tumenî 
hatibûn berdan lê heya niha dadgehê biryar di 
derbarê dosyeya wan de nedaye.

Ebûbekir Rustemî girtiyê Kurd di girtîgeha Za-
hidanê de ji bo odeya takekesî hate veguhestin. Ev 
girtiyê Kurd ku xelkê Kirmaşanê ye, bi tometa şerê 
lj dijî Xwedê bi darvekirinê hatiye cezakirin ku ji 
dijberên Komara Îslamî re tê gotin. Ebûbekr dema 
ku berpirsên îdareya girtîgehan serdana girtîgeha 
Zahidanê kiribûn, gazinên xwe di derbarê rewşa 
girtîgehê de li cem wan kiribûn û ji ber vê ji bo 
odeya takekesî hatiye veguhestin.

Du welatiyên Kurd bi navên Azad Nadirî û Yedul-
la Şakirî ku nêzîkî mehekê beriya niha ji aliyê hêzên 
ewlehî ve li bajarê Dêhgulanê yê parêzgeha Sine 
hatibûne binçavkirin, heya niha jî bêy hebûna îzna 
dadgehê, di hin lêpirsînê de ne. Tometa wan du ke-
san pêwendiya wan bi partiyeke Kurdî re bûye û tevî 
ku malbatên wan serî li saziyên ewlehî û dadê dane, 
lê nayê zanîn ka gelo ew li ku derê têne ragirtin.

Mihemed Nezerî girtiyê Kurd li girtîgeha Re-
cayîşehrê li navenda Îranê, gireva xwe ya birçîbûnê 
piştî du meh û du heftiyan berdewam dike lê heya 
niha bersiva daxwaziyên wî nehatiye dayîn. Tevî 
vê jî nêzîkî 25 kîlo ji kêşa wî kêm bûne. Mihemed 
Nezerî dixwaze dadgeha pêdeçûnê, hukma hebsa 
ebed ya wî kêm bike. Ev girtiyê Kurd ku bixwe xelkê 
parêzgeha Ormiyê ye, 24 salan beriya niha bi tome-
ta endametî di partiyeke Kurdî de li mala xwîşka 
xwe li bajarê Bokanê hate girtin. Çar girtiyên din ên 
siyasî jî nameyek ji Neteweyên Yekbûyî re şandine 
û ji wan xwastine daxwazê ji Îranê bikin wî girtiyê 
Kurd azad bike.

Muxtar Esedî mamosteyê Kurd ku li bajarê 
Tehranê dema ku ji bo şopandina dosyeya xwe serî 
li dadgehê dabû lê li wir hate girtin, ragihandiye 
eger di nava heftiyekê de neyê azadkirin, ewê dest 
bi gireva birçîbûnê bike. Muxtar Esedî çend salan 
beriya niha ji ber beşdariya wî di meşên nerazîtiyê 
yên mamosteyan de hate girtin û pişt re bi danîna 
kefaletê hate berdan. Esedî bi tometa hewldan li 
dijî ewlehiya netewî ya Îranê bi salek û rojek girtîge-
hê hatiye cezakirin. Girtina wî di demekê de ye ku 
ev çend hefte ne sala nû ya xwendinê dest pê kiriye 
û bi berdewamiya girtina wî, ew ji karê xwe bêpar 
dibe.

Li gundê Selînê yê navçeya Hewramana Text, du 
welatiyên Kurd bi navên Hemîd Edwayî û Mihemed 
Edwayî ji aliyê hêzên Sipaya Pasdaran ve hatin 
girtin û pişt re ji bo lêpirsînê radestî Îstixbarata 

Îranê hatin kirin. Tometa wan du welatiyên Kurd 
propagende li dijî Komara Îslamî bûye.

Ji nêzîkî sê heftiyan beriya niha ve du çalakvanên 
komonîst bi navên Fuad Zendî û Mizefer Salihniya 
di bin lêpirsînê de ne û malbatên wan nekarîne 
serdana wan bikin.

Mamosteyekî olî bi navê Ebdulkerîm Azerîn ku 
nêzîkî sê mehan beriya niha li Pîranşarê hatibû 
girtin, bi danîna kefaleta 150 milyon Tumenî ji 
girtîgeha Ormiyê serbest hate berdan. Girtina wî 
mamostayê Kurd, pêwendîdarî saziyên selefî bû û 
heyameke dirêj bi vê hincetê ji aliyê hêzên Îstix-
barata Îranê ve di bin lêpirsînê de bû. Her wisa ji 
mamosta Azerîn re hatiye ragihandin ku divê dev 
ji rêveberiya xwendingeha olî ya Pîranşarê berde. 
Îstixbarat dixwaze kesekî ser bi dewletê danî dewsa 
wî.

Li bajarên her pênc parêzgehên Îlam, Kirmaşan, 
Sine, Ormiye û Bakurê Xurasanê heya niha nêzîkî 
100 welatiyên Kurd ji ber ku di roja encamdana 
referandûma serxwebûna Kurdistanê de kêfxweşi-
ya xwe anîbûn ziman û rêwresmên taybet birêve 
biribûn, hatine girtin. Tevahiya wan binçavkiriyan 
di bin lêpirsînê de ne. Hin kes ji wan jî, rastî tometa 
endametî di partiyên Kurdî de hatine. Partiyên Ro-
jhilatê Kurdistanê daxwaz ji xelkê kiribûn bi alayên 
Kurdistanê ve di 25’ê Îlonê de li kolanan govendê 
bikin.

Du kolberên Serdeştî bi navên Emîr Xizrî û 
Siyamend Rastgû di encama teqeya hêzên sersînor 
de birîndar bûn. Emîr Xizrî ji bo nexweşxaneyeke 
Mehabadê hatiye veguhestin û Siyamend Rastgû jî 
ku li nexweşxaneyeke bajarê Ormiyê di bin çavdêri-
yê de ye, di rewşeke metirsîdar de ye.

Li bajarê Pawe kolberek hate birîndarkirin û 
sê kolberên bi navên Rehman Rehîmî, Bextiyar 
Xendanî û Umîd Muradî hatin girtin. Tometa wan 
kesan, derbasbûn ji sînor bêyî hebûna derfeta yas-
ayî bûye. Ev demek e ku wan kolberan karta taybet 

Mihemed Nezerî girtiyê Kurd li girtîgeha 
Recayîşehrê li navenda Îranê, gireva xwe 
ya birçîbûnê piştî du meh û du heftiyan 
berdewam dike lê heya niha bersiva 
daxwaziyên wî nehatiye dayîn. Tevî vê jî 
nêzîkî 25 kîlo ji kêşa wî kêm bûye.

Îsraîl dibêje, armanca Îranê zêdekirina 
desthilata xwe ya di navçeyê de ye. 
Keştiyên Îranê ji bo ku bigihêjin berava 
Laziqiyê ji avên navdewletî û ji Kerta 
Xeze û Îsraîlê û pişt re Lubnanê re 
derbas bûn heya gihîştine bendera 
Laziqiye.

Piştî referandûma li Herêma Kurdistanê ku xelkê Kurdistanê bi rêjeyeke bilind, ji 
sedî 93ê ji serxwebûnê re got ‘Erê’ di navbera dewletên herêmî ku hevrîkên hev in 
jî nêzîkbûnek û dîplomasiyek birêve diçe li ser dijayetiya Kurdistanê. 

Îran di nav hewldana 
avakirina ‘Xeta Şîe’ de ye

Di heft salên derbasbûyî de û piştî şoreşa gelên Tûnis 
û Misrê, hikûmeta Husnî Mubarek a hilweşiyayî û 
piştî hin aloziyan Mihemed Mursî gihîşte desthilatê. 
Di berdewamiya wan aloziyên Misrê de bûyerên biçûk 
hesabên nû tevlî ramanên stratejîk ên Îranê kirin û yek 
ji wan, derfeta çûna keştiya şer ya Îranê  ji bo hevdîtinên 
dostane ligel welatên dost û hevpeymanên Sûriyê bû. 
Take riya selmandina wê belgeyê jî çûna keştiya şer a 
Îranê ji kanala Suezê bû. 

Helbet Îranê jî eşkere kiribû ku keştiyên wan ti çekên 
etomî û kîmyayî bi xwe re nabin. Pişt re ew keştî di sala 
2011an de piştî derbasbûn ji deryaya Sor, ji kanala Suezê 
re derbas bû û gihîştine berava Laziqiye li Sûriyê. Îsraîl jî 
bi daxuyaniyên xwe bi tûndî li dijî derbasbûna wan keş-
tiyên Îranê derketibû lê ji wê demê ve heya niha, meyla 
Îranê tim ji bo mana hêzên wê li Sûriyê zêdetir bûye.

Îsraîl, Komara Îslamî bi metirsî dibîne
Avigdor Lieberman, Wezîrê Karên Derve yê Îsraîlê yê 

wê demê derbasbûna keştiya Îranî weke metirsî binav 
kiribû û berpirsên koşka Spî jî gotibûn ku wan ew keştî, 
xistine bin çavdêriya xwe de. 

Îsraîl diêje, armanca Îranê zêdekirina desthilata xwe 
di navçeyê de ye. Keştiyên Îranê ji bo ku bigihêjin berava 
Laziqiyê ji avên navdewletî û ji Kerta Xeze û Îsraîlê û 
pişt re Lubnanê re derbas bûn heya gihîştine bendera 
Laziqiye.

Ev nêzîkî heft salan e ku ti keştiyeke şer a Îranê ji 
kanala Suezê re derbas nebûye. Lê ya girîng ev e ka gelo 
wiha derbasbûnek li gor kîjan pîvanê hatiye encamdan û 
encama wê çi bû?!

Di dîroka Îranê de  Daryoş di dawiya sedsala şeşê ya 
pêş zayînê de cara yekê bû ku destûr da rêyek di navera 
deyaya Sor û deyaya Navîn de bê çêkirin  ku ji çemê Nîlê  
re derbas dibe da ku keştiyên serdema Hexamenişi-
yan ji wê riyê derbas bibin û bazirganiyê bikin. Lê di 
sedsala bîst û yekê de armanca padişehên Hexamenişî 
bi ti awayî armanceke baş ji bo hikûmeteke oldar nîn e 
da ku bixwaze ji welatên din re derbas bibe. Her çiqas 
Hebîbûlah Seyarî fermandeyê hêza deryayî ya Artêşa 
Îranê derbasbûna wan keştiyan,  asayî û bi peymana aştî 
û dostanî  bi welatên dinyayê re binav kiribû lê mana 
hêzên Îranî li Sûriyê, vê peyamê digihîne ku çavê Îranê li 
avakirina xeta şîe ye.

Îran hêj li Sûriyê serkeftî nebûye
Bi sedema hebûna aloziyan di navçeyê de, Îranê 

nekarî bernameyeke baş ji bo mifahgirtin ji kanala 
Suezê bikar bîne. 

Nabûna ti pêwendiyekê ligel Misrê û hebûna 
dijminatiyê bi Îsraîlê re û dilgiraniya rojavayîyan ji 
armancên demdirêj ên Îranê li navçeyê, sedema sereke 
ya serneketina wan bûye. 

Pişt re bi hatina Xelafeta Îslamî li navçeyê û dagirki-
rina hin navçeyên Sûriyê û Iraqê, pêwendiyên navçeyî 

aloztir bûn. Tevahiya wan karên nerast ne tenê heta 
niha nehatine guhertin lê belê tiştên nû jî afirandiye ku 
niyeta navçeyî ya Îranê ketiye ber pirsyaran.

Îranê riya taybet bi Sûriyê çê kiriye
Kovara Spectitor armancên Îranê dinirxîne û dibêje 

kes nizane ew efsane ne yan jî rastî ne. Li gor vê kovarê 
siyaseteke cîhgirtî ku bikaribe wan evran ji bilindahiya 
pêwendiyên navçeyî  yên Îranê paqij bike, ji aliyê Îranê 
ve nehatine dîtin. Nivîskarê wê gotarê Eymen Cewad 
El- Temîmî derçûyê Axford û şîrovekarê Midel Easte 
Furome - di vê baweriyê de ye ku vekişîna hêza DAÎŞê ji 
Iraq û Sûriyê deriyê gotûbêjên nû vedike. 

Riya deryayî ya Îranê ji bo deryaya Navîn ji Iraq û 
Sûriyê derbas dibe. Li gor berpirsên hikûmeta Herêma 
Kurdistanê, Îranî dikarin ji sînorê xwe heya deryaya 
Navîn derbas bibin bêyî ku ti pirsgirêk ji wan re derkev-
in. Berpirsên Kurdistanê eşkere kirine ku di sala 2012an 
de hikûmeta Herêma Kurdistanê daxwaza Îranê red 
kiriye ku dixwastin ji axa Kurdistanê, derbasî Sûriyê bib-
in lê îro rewş hatiye guhertin û Îran bêyî ku ji axa Kurd-
istanê re derbas bibe, dikare bigihe beravên deryaya 
Navîn. Îranê bi piştevaniya Hizbullah li Lubnanê û 
rejîma Beşar Esed li Sûriyê û hikûmeta Iraqê, kariyê riya 
bejahiya Îran–Deryaya Navîn çê bike. 

Kurd ji Donald Trump dixwazin riya Îraniyan li wir 
nemîne. Ew riya bejahî heman rê ye ku bi navê hîlala Şîe 
hatiye naskirin. Cografiya stratejîk ya hîlala Şîe li Îranê 
dest pê dike û ji Iraqê, Sûriye û Lubnanê re derbas dibe 
û digihe kerta Xeze. 

Şam û Bexda yekparçeyiya axa Sûriyê û Iraqê dixwazin. Hikûmeta Iraqê dixwaze di sêgoşeya Suneyan de  desthila-
teke niştimanî ava bike da ku rê nede şoreşa navxweyî bi destê Sune û Şîeyan çê be û girûbeke din wek DAIŞê çê bibe. 
Îran jî, ji bo vî karî pişta Îraqê digire.

Ew rê dikare hebûna hêzên Îranê di axa Ereban de nîşan bide. Tevahiya wan riyan li gor ajansên biyanî di destê 
Sipaya Quds de ne ku Qasim Silêmanî fermandariya wan dike. 

Îran ji xeynî deryayê, di riya bejayî de jî gelek hewlan dide. Mihemed Kazimî Nûnerê Melayêr di parlamentoya Îranê 
de dibêje riya hesin ya tirênê ta rojavayê Îranê ji parêzgeha Erakê dest pê dike pişt re digihe Kirmaşanê û diçe berava 
Laziqiyê li Sûriyê.

Îran ji bilî deryayê, riya bejayî jî diceribîne
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Herêma Kurdistanê li hember 
hemû astengî û dijayetiyan di 25ê 
Îlonê de referandûma serxwebûnê 
pêkanî û dengê xwe gihand hemû 
cîhanê. Gelê Kurd daxwaza xwe ya 
serxwebûnê bi dengekî bilind ragi-
hand. Ji sedî 71 gelê Herêma Kurdis-
tanê çû ser sindoqan û ji sedî 93,73 
jî got ‘Belê’. Fikra ‘ev yek dêtesîra 
domînoyê li welatên cîranan bike’ di 
serî de welatên cîran tirsandin.

Referandûma ku ji aliyê hemû 
cîhana Kurdan ve bi coşeke mez-
in hat pêşwazî kirin li seranserê 
cîhanê tesîra domînoyê kir. Pêşî 
Katalonyaya Herêma Xweser a 
Îspanyayê ragihand ku dê 1ê Cot-
mehê referandûma serxwebûnê pêk 
bîne. Li hember bertekên tund ên 
Îspanyayê jî Kataloniyan referandûm 
pêkanîn û ji sedî 90,09 gotin ‘Belê’ 
bo serxwebûnê. Serokê Herêma 
Xweser a Katalonyayê Carles Puig-
demont ragihand ku piştî pêkanîna 
referandûmê me nîşanî cîhanê 
da ku ‘Me serxwebûn heq kiriye.’ 
Carles Puigdemont herwiha diyar 
kir ku bi encamên referandûmê wan 
mafê ragihandina serxwebûnê bi 
yekalî bidestxistiye.  Puigdemont di 
derbarê helwesta Yekîtiya Ewropa de 
‘Êdî wê nikaribe berê xwe ji rastiyê 
vegerîne’ axivî û bal kişand ser ras-
tiyeke din. Li cîhanê gelekî netewên 
ku qedera xwe bi destê xwe diyar 
nekirine hene û gelek ji wan jî ji vê 
rewşa heyî ne razî ne. 

Ewropaya ku di warê hizûr û 
îstîkrarê tim navê wan tê hilanînbi 
daxwaza pêkanîna referandûmên 
serrxwebûnê hilweşiya. Gelo sedsala 
21. wê bibe sedsala diyarkirina qede-
ra gelana bi îradeya xwe,bi destpêka 
pêkanînan referandûma Kurdistanê?

Ew îstîkraraku ev sedsale têveşar-
tin di rastiya xwe de tenê xapandin 
bû? Bersiva vê pirsê wê gelên -di serî 
de li Ewropa û hemû cîhanê dijîn- 
ku qedera xwe bi destên xwe dirûst 
nekirine dê bidin. Lêbelêrastî ev e ku 
Kurdan cesaret da herkesî û rêyeke 
nû ji wan re vekir. Ew fikra ku dig-
otdemanetewdewletanderbasbûye 
li hember îradeya van gelan derxist 
holê ku hê jî tu alternatîfa netewd-
ewleteke demokratîk derneketiye 
holê. 

Ewropayakuqederaxwe di-
yarnekiriye

Di dema nêz de piştî Yugoslawya 
û Rûsyaya Sowyet belav bû gelek 
netewdewlet derketin holê û niha jî 
li gor daxwaza gelan wê di serde-
ma me de jî gelek netewdewlet 
derkevin holê. Ew dewletên ku ji bo 
wan dihat gotin ku wê hilneweşin, 
bi tevgerên netewî hatin rûxandin. 

Hin ji wan dozan bi çek dikin hin ji 
wan jî ceribandinên siyasî dikin. 

Çavê cîhanê niha li Katalonya û 
BaskaÎspanyayê ye, ScotlandaB-
rîtanyayê, Herêmên Flaman û 
Valonê yên Belçîka, Padanya û Tirola 
Başûr a Îtalyayê, Korsika Fransayê 
û Bavyeraya Almanyayê ye. Li van 
herêmên kuhatinejimartin nexweşî 
û kêşe hene. Ev herêm îradeya xwe 
ya veqetîna ji dewletên ku girêdayî 
ne xurttir dikin. 

Xelatên Nobelê ku her sal tên belavki-
rin îsal jî diyar bûn. Heyeta Nobelê xelata 
Aşitiyê ya Nobelê îsal da Hevpeymaniya 
Dijî Nukleerê. Kurtenavê Hevpeymaniyê 
ICAN e ku ji bo xebatên xwe yên dijî çekên 
nukleerê didomîne îsal xelata Nobelê ya 
Aştiyê wergirt. ICAN li gel xelata Aştiyê 
ya Nobelê wê nêzîkî 1 Milyon Euro jî pere 
wergire. 215 kes û 103 sazî ji bo xelata Aşti-
yê ya Nobelê hatibûn diyarkirin. 

Serokê Komîteya Nobelê Berit Reiss-An-
dersen di daxûyaniyekê de ragihand ku 
xwedîbûna çekên nukleerî tu carî ji rojevê 
dernakeve û cîhan wisa bûye ku cihê herî 
metirsîdar e. 

ICAN koalîsyona li hember biçekbû-
na çekên nukleerî

Saziyên ji 100 welatên cuda hatin cem 
hev û ICAN ava kirin. ICANê di sala 
2007an de dest bi xebatên xwe kiriye û li 
Tirkiyeyê jî xebatan dike. ICAN bi dax-
waza qedexekirina çekên nukleerî û ji 
holê rakirina wan dixebite. ICAN xebatê 
dike ku bêyî ferq çekên nukleerî li hemû 
cîhanê û welatan bên astengkirin. Ofîsa 
ICANê ya herî aktîf li bajarê Cenevre be jî 
li seranserê cîhanê 468 sazî piştgiriya wê 
dikin. 

Piştî helwestên berfirehkirina Rêkeftina 
Hilberandin û Belavkirina Çekên Nuk-
leerî têk çû serkeftina herî mezin a ICANê 
‘Rêkeftina Qedexekirina Çekên Nukleerî’ 

ku ji aliyê Neteweyên Yekgirtî ve îsal di 
meha Temmûzê de hat pesendkirin e. 
Ev rêkeftin pêşxistina çekên nukleerî, 
hilberandin, stokkirin, kirîn û testkirina 
nukleran qedexe dike. 

ICAN vê rêkeftinê serkeftineke dîrokî 
binav dike ji ber ku weke destpêka rêkeft-
ineke qedexekirina çekên nukleerî ku ji 
bo hemû mirovan bûye metirsiyeke mezin 
dihesibîne.

ICAN çima hat avakirin?

Çîroka derketina ICANê digihîje 2005an 
ku di wê demê de Konferansa Derbaski-
rina Çekên Nukleerî ji berçav bê encam 
bidawî hat û Rêkeftina Qedexekirina 
Belavkirina Çekên Nukleerî  (NPT) têk çû.

Hêza Astengkirina Şerên Nukleerî ya 
Fizîknasên ku di sala 2006an de xelata 
beşa Fizîkê ya Nobelê wergirtibûn di 
avakirina ICANê de roleke mezin girtin. 
Ji roja ku ICAN hatiye avakirin û vir ve ji 
bo qedexekirina çekên nukleerî ji binî ve 

xebatan dike. ICAN bi daxwaza 
rêkeftineke di navbera aliyan de 
bê imzekirin ku hilberandin û 
xwedîbûna çekên nukleerî ji holê 
bê rakirin tevdigere. 

Berdevka ICANê Anne Balzer 
balê dikişîne ser gengeşiya di 
navbera Koreya Bakur û DYAyê de 
û wiha dibêje: “Dema xelatkirina 
ICANê demeke rast û dirust e. Ev 
xelat herwisa ji 123 welatên ku di 
meha Hezîranê de gavên bêçek-
bûn û aştiyê avêtine re jî hatiye 
dayîn. Van 123 welatan Rêkeftina 
Qedexekirina Çekên Nukleerî 
îmzekirine û li hember DYAyê ku 
dixwaze di ser Koreya Başûr de 
tirsê belav bike jî sekinîne.”
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Ewropaya ku di warê aramî û îstîkrarê de tim navê wan tê hilanîn 
bi daxwaza pêkanîna referandûmên serxwebûnê hilweşiya. Gelo 
sedsala 21. wê bibe sedsala diyarkirina qedera gelana bi îradeya 
xwe, bi destpêka pêkanîna referandûma serxwebûna Kurdistanê?

Gelên bindest ji Kurdan feyz wergirtin

Belçîka ji herêman pêk tê û ev Flaman, Valon û 
Bruksel in. Flaman ku bingeha aboriya Belçîkayê 
ye, ji mêj ve bi hesreta serxwebûnê dijî. Vê yekê 
jî tim û daîm bilêv dike. Tifaqa Nû ya Flaman bi 
armanca ji Belçîkayê veqete tevdigere. Tifaqa Nû 
ya Flamanan di wê baweriyê de ye kuegerValonî-
tüne bin wêhizûr û îstîkrara wan baştir be. Nîvê 
hejmara şêniyên Belçîkayê li Herêma Flamanan 
dijîn û eger Flaman ji Belçîkayê veqetin metirsiya 
belavbûna dewleta Belçîkayê heye. Pirsgirêka 
sereke ya Flamanêewe kuaqûbeta Belçîkaya 
paytextiya Yekîtiya Ewropa û NATO dike ye. Tê îd-
dîakirin ku Valonî tevlî Fransa, Luksembûrg hetta 
Almanyayê jî bibin.

Herêma Tîrolê ku girêdayî Îtalyayê ye, ji 1972an û 
vir ve xwedî xweseriyeke berfireh e. Li vê heremê ji bilî 
Almanî, Îtalî û Ladînî ku zimanên fermî ne, 40 zaraveyên 
ji hev cuda jî tên axaftin. Xelkê vê herêmê ji sedî 69.2 
Almanî, ji sedî 26. 5 Îtalyanî û ji sedî 4.4 Ladînî diaxivin. 
Tîrola Başûr ku girêdayî împaratoriya Awustirya – 
Macarîstanê bû, piştî şer bi Îtalyayê ve hat girêdan. Piştî 
şerê cîhanê yê duyem zêdetir xweseriya siyasî û çandî 
bi dest xist.  Tîrola Başûr niha herêmeke pêşketî ye. Di 
dewleteke weke Îtalyayê de ku hê jî aboriya wê bicî ne-
bûye, ev herêm xwedî aboriyeke baş e. Tîrola Başûr ku 
aborî û berhemên xwe bi herêmên din ve par ve nake, 
Îtalyayê li ser pişta xwe weke barekê dibîne, naxwaze bi 
kêşeyên Îtalyayê re mijûl bibe û daxwaza serxwebûnê 
dike. Rêxistina Rizgariya Tîrola Başûr (BAS), 1957an dest 
bi şerê çekdarî kir û bi navbeynkariya hêzên navdewletî 
gelek caran bi Îtalyayê re rûnişt ser maseya muzake-
reyan. Sala 1960an bi biryara Konseya Ewlekariyê ya 
NY, kêşeya Tîrola Başûr bû kêşeyeke navdewletî û şerê 
çekdarî jî sala 1972an bi dawî bû. Ji nav vê rêxistinê 
gelek partî û sazî derketine.

Katalonya herêmeke xweser a bi ser Îspanyayêve 
ye. Hejmara Kataloniyan 7 Milyon û nîve. Katalonya 
xwedî dewlemendiyeke çandî û siyasî ye. Xwedî 
parlementoya xwe ye. Herêma herî pêşketî ya Îspan-
yayê ye. Daxwaza serxwebûna wan jî ji ber vê yekê 
bi bingeha aborî ye. Katalonî di wê baweriyê de ne 
ku hikûmeta navendî dest daniye ser dewlemendiya 
wan a aborî û mafê wan ne li gor dewlemendiya wan 
dide wan. Di 1ê Cotmehê de li hember hemû fişar 
û zordariyên Îspanyayê referandûma serxwebûnê 
pêkanîn û piraniya dengên xwe ji bo serxwebûnê 
bikaranîn.

Bask bi saya hêza ETAyê ku ji bo serxwebûnê 
şerê çekdarî dike, ket rojeva cîhanê. Her çiqasî 
aboriya Baskê weke ya Katalonyayê ne baş be jî ew 
bacê nade Hikûmeta Madrîdê. ETA di dema Franco 
de rastî gelek fişaran hatibe jî bi dirêjahiya salan 
doza serxwebûnê domand. Di sala 2011an de ETA 
dest jiçekanberda. Kêşeya Herêma Baskê hê jî di 
rojeva Îspanyayê de ye.

Yekîtiya Scotlandê û Brîtanyayê bi sedan 
sale didome. Scotlandî ku xwedî parlemen-
toya xwe ne di sala 2014an de referandûma 
serxwebûnê pêkanîn. Lê belê di referandûmê 
de piraniya Scotlandiyan li hember serxwe-
bûnê deng dan. Tê zanîn ku Scotland li hember 
Îngilîzan be jî weke endama Yekîtiya Ewropa 
ma. Scotlandî di sala 2018an de careke din 
dixwazin referandûma serxwebûnê pêk bînin. 
Gelo dê encam çi be, ji niha ve ev pirs ketiye 
rojeva siyasetê.

Kêşeya Flaman û Valonê 
ya Belçîka

Padanya herêmeke li Bakurê Îtalyayê 
ye. Xwedî kargehên mezin ên pîşesaziyê ye. 
Di warê pergala bankayan de jî gelekî ser-
keftî ye. Bingeha dahata netewî ya Îtalyayê 
ev herêm e. Partiya LîgaBakursalêndûrû-
dirêje polîtîkayênveqetandinê dimeşîne. 
Di van demên dawîn de ji bo pereyên ji 
herêmê tên li herêmê bimîne tevdigere.

Padanya jî deng derxist

Korsîka Bawyera

Tîrola Başûr

Katalonya: Herêma  herî 
dewlemend a Îspanyayê ye

Kêşeya Îspanyayê: 
Herêma Baskê

Ezmûna Brîtanyayê bi 
Scotlandê re
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Alfred Nobel di sala 1896an de barûta bêyî dûxan dibîne û mafê patenta wê distîne. Li çendîn welatan fabrîkayên dînamîtan ava dike. Alfred Nobel, dema 
wê bimire li ser wesiyeta wî ji mal û milkên wî bo belavkirina xelatên Nobelê pesend kiriye. Bi îcadên xwe bûbe sedema bi milyonan kuştina mirovan jî bi 
wesiyeta xwe piştgiriya kesên ku di derbarê aştiya cîhanê de xebatan dikin bên xelatkirin kiriye. Di warê zanistî, huner û aşitiyê de xelat li ser navê wî tên 
belavkirin.  Herçiqas bi saya belavkirina xelatên Nobelê xebatên aşitî, huner û zanistî gihîştibin sedan kesan jî ji ber ku xelata Nobelê pere ye tê rexnekirin.

Alfred Nobel

Hevpeymaniya Dijî Nukleerê Xelata Nobelê ya 
2017an a Aştiyê wergirt

Referandûma Kurdistanê tesîra domînoyê kir: 

Li Herêma Korsîkayê ku di bin zext û fişarên Fransayê de 
ma, mafên xelkê vê herêmê heyameke dirêj nehatin qebûlkirin. 
Daxwazên xweseriyê hatin redkirin. Eniya Niştimanî ya Rizgariya 
Korsîkayê (FLNC) û hin rêxistinên din heyameke dirêj bi Fransayê re 
di nav şerekî çekdarî de bûn. FLNC herçiqas têkoşîna xwe ya binerdî 
2014an bidawî kiribe jî, hê jî potansiyela pevçûnan heye. Niha 
daxwazên vê herêmê bi awayekî tund bersiv dibînin. Tirs jî ew e ku 
herêmên Bretonya û Alsaceyê jî bi heman daxwaz û rêbazê rabin.

Eyaleta herî dewlemend ya Almanyayê Bawyera ye. Herçiqas daxwaza  serx-
webûnê zêde nebe jî, lê eger bibe dewleteke serbixwe wê bi hêsanî li ser lingên 
xwe bisekine. Ev herêm ku di nav 16 eyaletên Almanyayê de bi aborî û erdnigariya 
xwe, ya herî mezin e, bi gelheya xwe ya ji 13 milyonan zêdetir jî ji gelek welatên 
Ewropayê mezintir e. Giliya herî mezin ya vê herêmê sîstema ku Almanya 
dixwaze ji bo hevsengiya malî pêk bîne ye. Ji Partiya Yekitiya Civakî ya Xrîstiyan 
(CSU) Wilfried Scharnagel herçiqas serxwebûna vê herêmê biparêze jî, heta niha 
rêxistineke bi  rêk û pêk bo vê armancê pêk nehatiye. Li hêla din Partiya Bawyera 

bo ku ji Almanyayê veqete, destbi xebatên serxwebûnê kiriye. Piştî Kurdistan û 
Katalonyayê tê pêşbînîkirin ku niqaşên li ser referandûmê îcar li vê herêmê rû 
bidin. Ji hesaba vê partiyê ya fermî, parvekirina, ‘Azadî û veqetîna Bawyerayê 
mafekî rewa ye’ hat kirin. Ev partî li dijî wê ye ku dewlemendiya vê herêmê bi 
herêmên din re were parvkirin. Di demek nêzîk de Partiya Bawyera wê serî li 
Dîwana Dadê ya Ewropayê bide ji bo ku raporta ku cudabûna zimanî Bawyerî 
ji Almanî destnîşan dike, bistîne. Sala par dadgehê di bersiva serîlêdanekê de 
daxwaza pêkanîna referandûmê red kiribû.

Ji roja ku ICAN hatiye avakirin û vir ve ji bo qedexekirina çekên nukleerî ji binî 
ve xebatan dike. ICAN bi daxwaza rêkeftineke di navbera aliyan de bê imzekirin 
ku hilberandin û xwedîbûna çekên nukleerî ji holê bê rakirin tevdigere. 

Xelata Nobelê ji aliyê saziyên ku girêdayî Dezgeha Nobelê ne ve her sal bi komîsyonekê tên dayîn. Berpirsiyariya 
van saziyan di 29ê Hezîrana 1900î de ji aliyê Kral Oscarê II. ve di rêziknameya Nobelê de hatiye diyarkirin. 

Xelat her sal di beşên Kîmya, Fizîk, Tip, Edebiyat û Aştiyê de ji bo kesên xebatên herî baş kirine tê dayîn. Xelata abo-
riyê jî ji bo xatirê Nobelê di sala 1968an de ket nava van xelatan. Xelatên di beşên Aborî, Fizîk, Kîmya ji aliyê Akademiya 
Zanistî ya Kraliyeta Swêdê ve tên diyar kirin. Xelata Tipê jî ji aliyê komîsyona Nobelê ya ku li Swêdê ye tê diyarkirin. 
Akademiya Swêdê jî di beşa edebiyatê de xelatgiran diyar dike. Xelata Nobelê ya Aştiyê jî li Norweyê ji aliyê Akademiya 
Zanistî ya Norweyê ve tê diyarkirin. Xelatgir bi madalyayekê, dîplomayekê û hinek pere ku li gor sala diguhere tên xe-
latkirin.  Akademiya Zanistî ya Kraliyeta Swêdê di beşên aborî, fizîk û kîmyayê de, Enstîtûya Karolinska di beşa Fîzyolojî 
an jî Tipê de, Akademiya Swêdê di beşa Edebiyatê de û Parlementoya Norweyê jî di beşa Aştiyê de xelatgiran diyardikin. 

Di 29ê Hezîrana 1900î de mîraswerên Alfred Nobel, Ragnar Sohlman û Rudolf Lilljequist li ser wesiyeta Alfred Nobel, 
Dezgeha Nobelê ava kirin da ku li gor daxwaza Alfred Nobel xelatên ku di beşên wî diyar kiriye de belav bikin. 

Barak Obama, Cordell Hull, Yaser Arafat, Carl von ossietzky, Henry Kissenger jî di nav wan kesên xelat wergirtine de 
ne. Jean Paul Sartre û Siyasetmedarê Vîetnamî Le Duc Tho jî xelatên xwe wernegirtin û careke din vegerandin. Dezgeh 
bi perpirsiyariya amadekirina Sempozyûma Nobelê û avakirina komîsyonên hilbijartinê re mijûl e. Hemû komîsyon di 
bin serpereştiya vê dezgehê de dixebitin.  Dezgeh li ser daxwaza Alfred Nobel hatiye damezirandin da ku di beşên aştî, 
tip, fîzîk, kimya, edebiyatê de xelatê bide wan kesên ku xizmetê ji bo mirovan dikin. 

Xelatên Nobelê



Em her hefteyî hema ji her dever û cihekî 
bo xwînerên xwe behsa kar, pîşe û keda 
xelkê xwe dikin. Îdir her çiqas yek ji bajarekî 
Serhedê be bi avûhewa ya xwe ya germ ve 
cuda ye. Wek tê zanîn heftaya borî me qala 
zebeşên Îdirê kiribû. Vê hefteyê jî emê qala 
pembûya Îdîrê bikin. Li Îdirê piştî 26 salan 
pembû tê çandin. Berê li Îdirê pembû dihat 
çandin û heta li vê bajarê Serhedê gelek 
febrîqayên pembûyê jî hebûne. Niha cot-
karên Îdirê hêdî hedî dest bi debra pembûyê 
dikin. Yek ji van cotkaran Kasım Alagöz e. 
Alagöz ji Heftenameya Basê re behsa cot-
kariya pembûyê Îdirê ya piştî 26 salan dike. 

Piştî 26 salan pembû tê çandin
Kasım Alagöz dibêje ew ji malbateke 

cotkar tê û bi salan e vî karî dike. Zeviyên 
wan ên mezin hene û bi derfetên tekno-
lojiyê cotkariyê dikin. Alagöz destnîşan 
dike ku piştî 26 salan li Îdirê dîsa çandîniya 
pembûyê dest pê kir. Berê li Îdirê ev cure 
çandinî dihat kirin û heta febrîqayên pem-
bûyê jî hebûn û Alagöz wiha axaftina xwe 
didomîne,“Berê li deşta Îdirê pembû dihat 
avêtin. Xelkê Îdirê dixwaze êdî cotkariya 
pembûyê bike. Me jî îsal xwest pembûyê 
biavêjin û bicerîbinin. Me li ser 5 hezar 
donim erd bi tenê pembû çand. Ka êmê 
bibînin erdê me çawa ye lê wisa xuya dike ku 
pembû dê baş be. Pembû mexsûleke wisa ye 
ku erd nawestîne, heta cihên çorax jî islah 
dike. Lê belê mexsûlên wek pincar, garis 

erd diwestînin. Wekî din, ez bêjim îsal me 
pembû avêt sala bê dewsa pembûyê genim, 
ceh hwd. dikarin biavêjin.” 

“Pembûyê Îdirê bi qelîte ye“ 
Alagöz amaje dike ku pembû di dawiya 

meha Nîsanê de avêtine û dê heta 10 rojan 
wê debra pembûyê bikin û wisa pê de diçe, 
“Me  bo pembû sê caran avdan kir, wekî din 
kolandin, dermankirina wê jî heye. Ji ber 
ku erdên me mezin in em pembûyê bi saya 
makineyên dirûnê berhev dikin. Bi saya 
teknolojiya pêşdeçûyî berhevkirina wan 
jî gelek hêsan e. Wek tê zanîn bi destan jî 
pembû tê berhevkirin. Bi destê merivan 
pembû paqij û rind tê tomarkirin. Him bi 
sedema ku me pembû mehekê dereng avêt 
û him jî ji ber şiliyê, li pembûyan dermanan 
direşînin da ku ziwa bibin û wisa berhev 
bikin.” 

Alagöz diyar dike ku pembûyê Îdirê bi 
qelitê û rind e. Heta pêşiyên wan jî wisa go-
tiye ku pembûyê Îdirê bi qîmet e û wisa pê 
de diçe, ”Him ji ber hewa û axê, him jî ji ber 
ku pembû paqij dihat berhev kirin û qirêj 

nedibû. Ev yek jî rê dide ku bikaranîna pem-
bû hêsan be. Wekî din, dema me pembû 
berhev kir em dixwazin li bajarê xwe li Îdirê 
di febrîqayan de bidin hazir kirin lê belê 
niha li Îdirê febrîqe tune. Plana me heye 
ku li vir febrîqeyekê vekin ji loma me serî li 
teşwîqa dewletê da. Ger bikaribin febrîqekê 
vekin pembûyê me jî dê li vir bo firotinê 
bên amade kirin. Lê belê ji ber tunebûna 

febrîqayan, emê îsal pembûyê xwe bişînin 
febrîqayên bajarê Aydin e.” 

Pembû bo aboriya Îdirê dê gelek 
gîring bibe

Alagöz destnîşan dike ku îsal tam ne diyar 
e lê kîloya pembû dê dora 5 lîreyî bê firotin 
û Alagöz di derbarê pembû de van agahiyan 
dide, ”Xelkê Îdirê, bi taybet yên gundan 

dijîn dixwazin çandiniya pembûyê bikin. Ez 
bawer im ku pembû wê feyde bide aboriya 
xelkê Îdirê û milet ji vê mexsûlê dê pere 
qezenc bike. Wekî din niha dewlet jî bi her 
awayî pişgiriyê dide cotkaran. An 20 donim 
an 10 donim ji herkesî re pişgiriyê dide. Li 
gor texmînan, ji zeviyekê çend kîlo pembû 
bikaribe derkeve piştgirî jî wisa tê dayîn.”
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Alagöz di derbarê avahiyên febrîqeyên berê de jî wiha diaxive, “Niha avahiyên febrîqeyên pembû yên berê nayên bikaranîn wan didin mute-
ahîtan û dewsa wan, avahiyên din tên çêkirin. Niha bi tenê li Îdirê avahiya du febrîqeyan mane. Xwezila wan febrîqayên berê nedana muteahîtan 
dibe ku pêşerojê kêrî xelkê Îdirê were. Reqabet çê bibe ev hemû tişt bo xelkê me tiştên baş in. Dixwaz im tiştekî din jî bibêjim, ez hemû qezanca 
xwe li Îdirê wek vebêrhênan bikar tînim. Ji miletê me hin kes hene diçin hemû qezenca xwe bo bajarên din wek veberhênan bikar tînin. Lê divê 
meriv welat û miletê xwe bifikire. Em jî xelkê me jî bila feydeyê bibînin, armanca me ev e…” 

“Divê mirov welat û xelkê xwe bifikire” 

SÎNEMÊ SAKÎ

Li Îdirê piştî 26 salan pembû tê çandin
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Piştî proseya aştiyê destpê kir li Bakur 
rewşeke vejinandinê derket holê. Di dest-
pêka proseya aştiyê de gelek gavên erênî 
hatin avêtin. Ji ber rewşa xweş û ewle karsaz 
û karmendên Bakurî dest bi veberhênanê 
kirin û her wiha li Bakur ji bo xebatên çandî, 
wêjeyî û aborî rewşeke guncaw derket holê. 
Li Diyarbekirê komeke rojnameger û re-
wşenbîran di sala 2013an de dest bi weşana 
kovareke aboriyê ya bi Kurmancî û Tirkî kirin. 
Ev yekem car bû ku kovareke aboriyê bi Kurdî 
weşan dikir. Damezirêner û sernivîsarê Kovara 
Aborî Weysî Polat di derbarê xebatên kovarê, 
aboriya herêmê û têkiliyên Tirkiye û Herêma 
Kurdistanê yên aborî de ji Heftenameya Basê 
re axivî.

“Kovara Aborî pireke di navbera kar-
sazan de”

Polat diyar dike ku proseya aştiyê ji bo 
Kurdan demeke zêrîn bû û axaftina xwe wiha 
didomîne: “Kovara Aborî (Ekonomi) destpêka 
proseya aştiyê di sala 2013an de bi berfireh-
bûn, geşedan û ewlekariyê re dest bi weşana 
xwe kir. Kovara Aborî di dîrokê de yekem 
kovar e ku weşana xwe bi Kurdî û Tirkî dike. 
Mehane ye û li ser aboriya Kurdistan û Tirkiy-
eyê disekine. Di vê derbarê de kovara Aborî bi 
distûra ‘Pêşî aşitî pişt re hizûr’ ê geşedanên li 
herêmê û Tirkiyeyê, parametreyên veguherti-
na civakî–aborî, ji bo veberhênarî û pîşesaziyê 
lêgerînan dike mijara xwe û ji bo veberhêner-
an dibe deriyê şêwrê. Kovara Aborî di navbera 
karsaz û karkeran de bûye pir û dewlemendi-
ya binaxê û seraxê ya erdnîgariya Kurdan 
digihîne ber destê veberhêneran. Her wiha 
Kovara Aborî ji bo karsazên mezin, karsazên 
navîn û esnafên biçûk wazîfeya pirekê dibîne 
û ji hemû aliyan ve deriyê xwe vedike. Heta 
niha 15 hejmarên Kovara Aborî derketine. Di 

serî de Diyarbekir, Mêrdîn, Batman, Bêdlîs, 
Wan, Hekkarî, Dêrsîm, Mereş, Riha, Duhok, 
Silêmanî û Hewlêrê Kovara Aborî tê xwendin. 

“Proseya aştiyê bandoreke erênî li herê-
ma Kurdan kiribû”

Weysî Polat di derbarê rewşa aboriya ba-
jarên Kurdan de wiha dibêje: “Bi salan e ji ber 
pevçûn û şerê bajarên Kurdan di bin xete-
reyekê de bûn û pêşketin li herêmê çênedi-
bû. Piştî proseya aştiyê li herêmê hikûmeta 
Tirkiyeyê teşwîq û alîkariyên aborî li herêmê 
kirin, bi taybetî jî pakêta herêma 6. hîbeyên 
dewletê û nêzîkatiya pozîtîf bo veberhêner-
an li herêmê bazirganî xurt kir. Vê yekê jî 
bandoreke erênî li herêma Kurdan kir. Lê belê 
rûdanên li Rojava û kolana xendekan li bajêr, 
qedexekirina derketina derve bi mehan û şerê 

li nav bajêr kir ku karsazên piştî çend salan 
hatibûn herêmê dîsa reviyan bajarên Tirkiy-
eyê. Bi hezaran kargehan deriyên xwe girtin. 
Vê yekê tesîreke neyênî li bicihkirina karkeran 
jî kir. Rûxandin û şer ne tenê li deverên şer 
tesîr kir, li seranserê herêma Kurdan tesîreke 
neyênî li bazirganiya herêmê kir. Cîro dake-
tin, geştiyarî careke din daket jêr, bazirganiya 
sînor rawestiya. Piştî bidawîhatina şer dewletê 
krediya ku bi salekê hatiye paşxistin dabe 
esnafan jî ev yek ji bo dermankirina birînên 
esnafan û karsazan nebû têgeh. Li aliyê din 
projeya Bernameya Navenda Balkêşiyê ji 
aliyê Hikûmeta Tirkiyeyê ve hat ragihandin 
ku tê de ji bo karsazan hêviyeke mezin hebû 
jî bû fiyasko û bikêr nehat. Karsazên xwedî 
bername ku hat ragihandin navê wan li 
veberhênariyê hatiye tomarkirin jî ev salek e 

li bendê bûn. Lê ji ber ku bername pêk nehat 

projeyên xwe paş ve kişandin û dev ji veber-
hênariya li herêmê berdan.” 

“Têkiliyên Tirkiyeyê li gel Herêma Kurd-
istanê wê baş bibin”

Weysî polat rewşa aborî ya Herêma Kurdis-
tanê jî wiha dinirxîne: “Pêkanîna referandûma 
serxwebûnê ji bo diyarkirina qedera xwe ji 
aliyê Herêma Kurdistanê ve li bajarên Kurdan 
bû sedema kêf û xweşiyê. Moraleke xurt da 
bajarên Kurdan. Helwesta Tirkiyeyê li hember 
pêkanîna referandûmê, tatbîqata leşkerî li 
Xabûrê, dijwarkirina derbasbûna ji deriyên 
sînorî di nav karsazên herêmê de bûye cihê 
nîgeranî û hêvîşikestinê. Li aliyê din jî ambar-
godanîna ser Herêma Kurdistanê ji aliyê Îraqê 
ve jî bû sedema nîgeraniyê di navbera kar-
sazên li herêmê kar dikin de. Ez wisa difikir 
im ku li dijî helwest û bertekên Îran û Îraqê 
wê helwesta Tirkiyeyê di demeke kurt de nebe 
jî wê di demeke nêz de derbasî asta normal 
bibe. Di rewşa heyî de bi taybetî jî di sektorên 

tekstîl, qût û avakirinê de krîzek heye li holê. 

Weke ku min berî niha jî bilêv kir krîzeke ku 
di demeke kin de ji holê ranabe bûye sedema 
metirsiyê.”

“Ev herêm wê bibe lokomotîfa Rojhilata 
Navîn”

Weysî Polat egera girtina deriyê sînorî yê 
di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê de jî 
wisa dinirxîne: “Ligel hemû kêşe û pirsgirêkên 
di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê 
de jî hebûna nifûsa ciwan, dewlemendiya bin 
axê û ser axê, dewlemendiya dîrokî û çandî 
wê bike ku ev herêm bibe lokomotîva aboriya 
Rojhilata Navîn. Di vê derbarê de Tirkiye, li 
hember Îran û Îraqê ji ber kêşeya Sûriyeyê 
girêbestên demdirêj bi Herêma Kurdistanê re 
îmze kiriye. Girîngtirîn xala van girêbestan jî 
ew e ku bi dirêjahiya girêbesta demdirêj wê 
neft û xaza sirûştî ya Herêma Kurdistanê ji ser 
Tirkiyeyê re derbasî Ewropa û bazara cîhanê 
bibe ye. Ev yek jî wê nehêle ku têkiliyên Tirki-
ye û Herêma Kurdistanê qut bibin.”

Dawiya meha Îlonê, ji aliyê Saziya Karên 
Avê ya Dewletê ya Rihayê ve, li ser cotkarên 
Pirsûsê daxuyaniyek hat dayîn. Di vê daxuy-
aniyê de dihat gotin, heta ku cotkar hin şert 
û mercan pêk neyînin, ava ji bo çandiniyê wê 
were birrîn.Lêbelê piştî demekê dîsa ji aliyê 
heman saziyê ve hat ragihandin ku ev biryar 
hatiye taloqkirin. Li ser vê mijarê cotkarê 
Kurd Osman Yavuzeli ji Heftenameya Basê 
re axivî. 

“Di navbera saziyan de xebatên rêk û 
pêk tune ” 

Osman Yavuzeli ku ji zaroktiya xwe heta 
niha cotkariyê dike destnîşan dike ku eger 
ava zeviyan bê birrîn wê madî û manewî 
zirarê bibînin û wiha pê de diçe, “Ji ber ku 
hê zemanê avdanê heye, birîna avê ne baş 

e bo zeviyan.  Ev salek e ku ked dane, heqê 
mazot, gubre û mesrefên din jî bi ser de. Her 
wisa em serê sibe û heta êvarê li zeviyan e.” 
Yavuzeli li ser daxuyaniya saziya Karên Avê 
ya Dewletê ku dihat îdîakirin ku cotkar avê 
ji hemdê xwe zêdetir bikar tînin wiha dibêje: 
“Yên ku avê ji hemdê xwe zêdetir bikar tînin 
hene. Li vir çend gundê me di bin avê de 
mane. Sedema vê yekê jî bêpergalî ye. Yanî 
ava Pirsûsê nekirine pergalekê, li aliyekî av 
berdane û li aliyekî jî av girtine.  Boriyên ne 
bi qelîte bikart tanîn, ji ber vê jî borî diteqi-
yan. Her carê Saziya Karên Avê ya Dewletê 
digot şîrket berpirsiyar e û em teslîm nagirin. 
Şîrketan jî digot me qedandiye. Saziya Karên 
Avê ya Dewletê ji şirketan re digot ku baş 
çê bikin, paşê ew ê wergirin. Ev yek jî bû 
sedema bêpergaliyê. Di navbera saziyan 
de xebatên rêk û pêk tune. Pirsgirêk ne ya 
avê ye, ya saziyan e. Niha beşeke Pirsûsê av 
hildaye lê beşek jî bê av e.  Hê îhale jî xilas 

nebûne.” 

“Divê karên şîrketan baş werin kon-
trolkirin”

Cotkar Yavuzeli di derbarê xebatên şîr-
ketan de jî wiha diaxive, “Dewletê îhale dabû 
şîrketan lê şîrketan jî karê xwe baş nedikirin. 
Divê xebatên şîrketan bên kontrolkirin. Wex-
ta ku şirketek nikaribe vî karî bike bila vê 
karî hilnede. Divê Saziya Karên Avê ya Dew-
letê her çi be kontrola karê şîrketan bikira û 
bike. Divê kontrola karê şirketan bi periyodîk 
bihata kirin. Yanî ji mehê carekê, ji 3 mehan 
carekê… Ez nizanim xebatên şîrketan çawa 
dimeşin lê lazim e şopandina kar bê kirin. 
Ger bibûya, ev pirskirêk jî nedibûn û kar jî 
wê baş bimeşiya.” Yavuzeli li ser daxuyaniya 
‘cotkar deynê xwe nadin’ a Midiriyeta Karên 
Avê ya Dewletê jî van agahiyan dide, “Min 
ewilî got çawa ku bê pergalî di dayîna avê de 
heye, di heman deme de di meseleya deynê 

avê de jî heye. Çima dibêjim, ji ber ku em 
nizanin deynê me çawa, çiqas û bi çi şiklî tê 
girtin, qeydkirin. Yanî, li gor tonaja avê an 
li gorî donimê an jî tiştekî din… Nediyari-
yek heye. Kes nizane deynê wî çi ye. Heke 
pergalekê ava bikin, wek saetên avê yên malê 
ez bawer im wê baştir bibûya. Mînakek; Niha 
li Herranê saziya cotkaran heye. Digotin li 
gor demsalê serê donimê  bila 10 lîre be. Ger 
100 donim erdê te jî hebe wê demê, gava ku 

demsal gediya tu diçî deynê xwe yê 10 mîlyarî 
didî. Niha ji ber ku li Pirsûsê saziya cotkaran 
tune ye, danûstandin û têkiliya bi rêk û pêk 
tune, çênabe.” 

Yavuzeli di derbarê egera alîkariya krediyê 
piştî dayîna deynan bo cotkaran dibêje, 
“Tiştekî wisa tune ku deynan bidin û ew jî 
krediyê bidin. Heta bo cotkaran,  piştgiriya 
cotkariyê hebû. Tê gotin eger deynên xwe 
nedin, wê vê alikariyê jî bibirrin.”  

Polat diyar dike divê deriyê sînorî neyê girtin û berpirsyar bi aqlê selîm tev bigerin. Polat 
di dawiya axaftina xwe de wiha dibêje: “Eger berovajî vê yekê tiştek biqewime û ev girêbest û 
têkilî qut bibin ne tenê wê aborî ji vê yekê tesir bigire, dibe ku ta midaxeleya leşkerî jî derkeve 
holê. Ez naxwazim vê yekê bifikirim jî. Egera girtina deriyê sînorî ji bo Herêmê jî ji bo Tirkiyeyê 
jî întixar e. Wê demê ne tenê wê aboriya Herêma Kurdistanê têk biçe, wê aboriya Tirkiyeyê jî 
gelekî neyênî ji vê yekê tesîr bigire. Bi hezaran kargeh wê têk biçin,  îflas bikin. Bi deh hezaran 
kes wê bê kar bimînin. Divê li hember karesateke wisa berpirsiyar bi aqlê selîm tev bigerin. 
Çareseriya van kêşeyan bi sikûnetî tevgerîn e.”

“Divê deriyê sînorî neyê girtin”

Dîsa di daxuyaniya Midiriyeta Karên Avê ya Dewletê de hatibû gotin ku divê cotkar derbasî 
pergala dilopandinê bibin. Yavuzeli di derbare vê mijarê de jî wiha diaxive,“Tu agahî di derbarê dayina 
avakirina van pergalan de ji me re nehatiye gotin, kesî ji bo avakirina van pergalan jî ji me re behsa 
alîkariyê nekiriye.” Yavuzeli balê dikişîne ser mijarê û dibêje her çiqas cotkar di nav xwe de bo mafên 
xwe yekitiya xwe pêk bînin jî lê kêmasiya saziyeke cotkaran heye û wiha pê de diçe,  “Ger saziyek ava 
bikirana û serok û endamên vê saziyê hebûna, bi vî awayî wê di navbera cotkar û saziyên dewletê de 
danûstandin hebûna û tekiliyên baş wê çê bibûna. Heta bo cotkaran perwerdehî jî bihata dayîn. Her 
wisa, kontrola avê jî wê baş bibûya. Belkî ev pirsgirêka niha ne di nava du salan de lê wê di nava 10 
salan de derketa. Niha dema avê dibirrin, xelk bi şirketê re mixatap dibe.”  Li hêla din tê diyarkirin ku 
avakirina pergalên bi dilopandinê gelek biha ye û sermayeke zêde dixwaze.

“Ger saziya cotkaran hebe wê danûstandin jî baştir be”

“Kovara Aborî di dîrokê de yekem kovar e ku weşana xwe bi Kurdî û Tirkî 
dike. Mehane ye û li ser aboriya Kurdistan û Tirkiyeyê disekine.”

BILAL ADLIĞ

BERFO GILÎDAX 

“Têkiliyên Kurdistan û Tirkiyê qut nabin”

Kêşe ne ya avê ye ya saziyan e
Cotkarên Kurd : 

Piştî 26 salan li Îdirê pembû tê 
çandin. Cotkar Kasım Alagöz 
dibêje”Xelkê Îdirê dixwaze dîsa 
cotkariya pembû bike û pembû dê 
aboriya Îdirê baş bike. Her wisa 
pembûyê Îdirê bi qelîte û rind e.” 



Kam o? Mete Kul xortêko dêrsimij o, 
welatperwer û aktîvîstêkê kulturê kir-
manckî yo.   

Çirê o? O bi xo Almanya da maya xo ra 
bîyo la cehd kerdo û kirmanckî dima ra 
musayo. Almanya de çend ciwanê ma yê ke 
kirmankî reyde eleqedar ê û goreyê zanayîşê 
xo xebatan kenê estê. Mete zî yewê înan o.

   
P: Ti kam î, eşkenî xo bi kilmîye 

bide şinasnayîş?
C: Ez kurdo dêrsimij a, serra 1988î de ba-

jarê Schwäbisch Hall de ameya dinya û nika 
kî Almanya de ciwîyena. Pîyê mi serra 1981î 
de Dewana Pilemurîye ra ame Almanya. 
Dima ra mawa mi ameya. Ma areyij îme. Mi 
2011 de beşê makînîstîye qedena. Şeş serrî 
yo ez jû fîrma de qismê servîse teknîkerîye 
de gurîna. Ez ewro hem servîse teknîkerîye 
de gurîna hem zî bi perwerdeyê dûrî beşê 
teknîsyenîye ser o muhendisîya makîna 
wanena.

P: Eleqeyê to bi kirmanckî senî 
dest pêkerd û hetanî nika ti çi tewir 
fealîyetan mîyan de bîyî?

C: Kirmanckî her waxt parçeyê ma bî. Ez 
bi sanikanê pîrik û kalikê xo bîya pîl. Pîyê 
pîrika mi ocaxzade yo. Nameyê na ocaxe 
Ewlîyaye Tîkmî yo. Serba mi hem ziwan 
hem zî îtîqadê ma muhîm bîy. Ez waxto ke 
18 serrîye bîya leyê yew merdimî de gurîya. 
O bi xo Çewlîg ra bî, o waxt mi zazakîya 

mintiqayanê bînan nas kerd, o ra dime 
meraqê min o ziwanî dahîna bî zêde. Mi 
22 serrîya xo de nuşteyê kirmanckî înter-
netî ra wendêne. Yanî mi destpêk de nuştiş 
û wendişê lehçeya kirmanckî înternetî ra 
taqîb kerd. Mi roportajê xo yo tewr verên 
serra 2013î de hunermend Alî Baran de vi-
raşt, no roportaj hûmara 55. ya rojnameyê 
NewePelî de ame weşanayene.

P: Ti ewro rewşa lehçeya ma senî 
vînenenî? Goreyê to çîyê başî û 
negatîfî çi yê?

C: Hem durumê ziwanê ma hem zî 
yê îtiqadê ma nika rind nîyo. Kesê ke 
famkerdis û qiseykerdisê ziwanê ma de 
zehmetî nêancenê ê ke 30 serrîye ra zêdeyêr 
ê. Çi heyf ke kirmanckî seba xeylê gencanê 
ma sey jû ziwanê ecnebîyan o, çike her 
kes keyeyan bi tirkî qisey keno. Ora aver 
her kirmanc wayîrê ziwan û îtîqade xo bî. 
Mesala roşanan de, veyvan û mêmanan de 
her kes bi kirmanckî qisey kerdêne, labelê 
nika henî nîyo. Serra 1935î de Îsmet Înönü 
raporê xo de nîya nuşto: “Endîşeyê ma no yo 
ke tayê waxt dima Erzîngan bibo merkezê 
kurdîtîye, o waxt Kurdîstan uca yeno awan 
kerdene“. Yanî dewlete o waxt ra rind zana 
ke asîmîlasyon zaf muhîm o. Coka dewleta 
tirkan Dêrsim de mektebê yatiliyî viraştî. 
Yanî malimanê tirkan Dêrsim de sey xebata 
mîsyonerî xebate kerda, coka ewro tayê kesê 
dêrsimijî kurdîtîya xo qebul nekenê. Ewro 

Dêrsim hem wendiş hem nuştişê tirkî de 
rind ê, îmtihanê TEOGî de gencê kirmancî 
her waxt serkewte benê.. Labelê eke îmti-
han kirmanckî de bo, o waxt serkewte benê 
yan nêbenê ez aye nezana. Hema ney zî vajî 
ke ziwanê ma rê xeyrê înternet û teknolojîyî 
zaf o. Eke gencê ma nika tarîxê û kulturê xo 
tayê musenê no kî sayeyê înternetî de beno. 
Xeylê gencê ma roje bi roje kirmanckî mer-
aq kene û musene. No kî çîyode rind o tabî.  

P: Goreyê to ganî hema xebatê 
senînî bêrê kerdene?

C: Kurdkî û kurdan ser o xebitîyayene 
muhîm o, cike no ware de xebatî goreyê 
miletanê bînan zaf kêmî yê. Tayê gencê ma 
hîna çekuya “kirmanc”î ra bêxeber ê. Eke 
ma înan pers bikîme bi tirkî cewab danê 

ma û vanê “Ben Zazayım”. (yanî manaya 
zazacitîye de vane ez zaza ya.) Labelê no 
sucê înan nîyo. Çike ne dewleta ma esta ne 
zî mektebê ma. Coka Dêrsim de her kes 
Nazim Hîkmet, Denîz Gezmîs û Mistefa 
Kemalî nas kenê, hema şexsîyetanê tarîx-
îyan yê miletê xo nas nêkene. Mavajîme şîîrê 
Sey Qajîyî yan zî mucadeleyê Nurî Dersimî 
û Saîd Kirmizitoprakî tarîxe ma yo. Tena 
Dêrsim de sexsîyetê muhîmî çin e helbet, 
Rencber Ezîz, Em Heydî, Yadîn Paşa, Salih 
Begê Heni, Nureddîn Zaza ûeb. pêroyê înan 
seba Kurdîstanî mucadele kerdêne. Henî 
bikerîme ke miletê ma xo înan û kamîya xo, 
xo vîr ra meke ro. Gereke ma tarîxê ma rê 
wayîr bivejîme ke kurdîtîya ma vîndî nêbo.

P: Çarçewaya xebata ziwan û kul-
turê ma de planê to estê? Eke estê çi 
yê? Xeyalê to çi yo?

C: Mi, serra 2015 de bajarê Heilbronnî de 
serekîya FEDA (Federasyonê Eleweyîyan yo 
Demokratîk) kerde. O waxt ma panel viraşt, 
Mehmet Bayrak ra pîya, eleqeyê gencane 
ma zaf ont.  Ma xebatê muhîmî kerd. O ra 
dime têkilîya ma bi gencane ma dewam 
keno. Ez hertim hem xebata ziwanê ma 
hem zî kulturê ma de xo aver dana, wazena 
ke bimusî. Çike ez xo hîna zaf kêmî vînena. 
Ez wazena ke demo ameye de ziwanê ma ser 
o hîna zaf bixebitî û derheqê kulturê ma de 
cigêrayîşan bikerî.

Kurdkîya ma senî ke nameyê panc 
lehçeyanê cîya-cîyan a, eynî şekil edebîyatê 
kurdkî zî edebîyatê panc lehçeyan o. Bi 
çarçewaya pêroyî edebîyatê kurdkî; hîkay-
eya kurdkî, romanê kurdkî û şîîra kurdkî yê 
panc lehçeyanê cîya-cîyayan ra yeno pê. Zi-
wan cîya bibo zî babeta edebîyatî timûtim 
eynî ya. Çunke babeta edebîyatî evrensel 
a. Eşq zî babetanê edebîyatî mîyan de ba-
betêka tewr muhîm a. Ez nê nuşteyê xo de 
edebîyatê kirmanckî yê modernî de babeta 
eşqî ser o vindena. 

Edebîyatê kirmanckîde eşq û cîyayî yenê 
eynî mana. Eke eşq cîyayî nîyo o wext  xora 
çin o. Yew bîyene bi qetîyêk çin o.  Çunke 
yew bîyene cayokê  dest pêkerdişê aqilî 
de yo.Verê cû ma bi şîîrêk dest pêbikîn. 

Goreyê mi eşq bi şîîre dest pêkeno. Ma vaji-
yayîşê cîyayî rêzanê cêrênan ra biwanê:

“To ez tarîya şewan de verdaya
  Pukê zimistanan de
 Nika vewrê varena zerrîya mi ro
 Nika gulana mi vişîna wisaran ra” 
Eleqeyêkê eşqî bi aqilî çin o. Kurdan 

de eşq yew cenet o.  Kam ke biwazo şiro 
cenetê eşqî, ganî verê cû cehenem de 
biciwîyo. Hetta bi adirê eşqî  ganî adirê 
cehenemî hewn a bikero.

Eşq heme wext beyntarê cinî û camerdan 
nêbeno. Ge-ge mêrdim dejê eşqî yê welatî 
xo zî anceno.“Dîyabekir heme, seraser bi ê 
kerran virazîyayo; kefê pêlanê Dîcle û adirê 
zerrîya Qerejdaxî. Mîyanê heme kerranê 
dêsanê nê şarîstanî de eşq esto.” 

Edebîyatê kirmanckî de eşq gêrayêne yo. 
Wexto ke ma eşqî vînenîmê ma cayê eşqî 

de nêvindênê. Hîna muhimêr zî eşq ge-ge 
merg o. Peynîyê eşqî de merg esto.  

“Eşqê ke cayanê talan de, binê dêsanê 
sîyayan de yenê kiştiş. Eşqê ke tena şilîya 
wisaren de ginenê heto çep ro. Eşqê ke 
benê sebebê kiştişê cinîyan.” 

Edebîyatê kirmanckî de ziwanêkê 
sîtemkar zî esto ke ma şîîran de ney zaf 
weş vînenî. Şaîr, waştîya xo dima seba eşqê 
xo zewtan dano û wîna vano:

  (…)
Zincîya to halînê zerqetan,
pîzeyê to çalanîya morcelan bo!
Çîpê to nanwerê kutikan,
roqila to têlê goşkaran bo!

Ti xo ra xeyr nêvinê,
to ez tena verdaya! 
Edebîyatê kirmanckî de eşqî ser o 

teşbîhkerdişê  zaf weşî zî estê.  Zafê şîîran 
yê edebîyatê kirmanckî yê modernî de  
teşbîhkerdişê eşqî ra nimûneyê serkewteyî 
estê. Ez şêna yew nimûneya başê  bida:

“Lewî estê
 miz ê, şerabî
 pîroz ê, afrodîtkî
 zergûnbîyayîşê eşqî de
 raste-rast çêleyê adir ê
 binê heme asmênan de” 

SELMA DOGU 

MUSA ANTER
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Mete Kul

Nêweşîya Mam Celalî çend serrî yo ke 
eşkera bîye. Çend serrî yo ke derheqê ey 
de zaf teba nêvajîyêne û zaf xeberî nêvi-
razîyêne. Coka merdimî texmîn kerdêne ke 
nêweşîya xo her ke şona bena girane. La mi 
qet texmîn nêkerd ke peynîya referandumî 
vîneno û dima mireno. 

Merdimî ke çîyê zaf waşt, miradêde xo ke 
bî, dua keno, vano “Heqo, roja ke miradê 
mi bî, a roje canê mi bigê.” Ez vana yê 
Mam Celalî zî wina yo. Çiqas ke Kurdîsta-
no xoser nêdî zî axrê referandum û pey-
nîya referandumî dîye û çimê xo akerde 
nêşî. O seba şarê xo yew sembol o û şarê 
Kurdîstanî merdimê sey ey û xizmetê ey xo 
vîr ra nêkeno. 

Wexto ke ma Dûhok de bîyîme tayê 
televîzyonî amey û xebata ma daye bi 
naskerdene, tayêne zî seba referandumî 
endamanê grûbe de roportaj kerd. Waştêne 
ke derheqê referandumî de fikrê ma bi-
musê. Înan mi ra zî pers kerd; va ti derheqê 
referandumê Kurdîstanî de çi fikrîyena? 
Mi va dewletade xosere heqê kurdan o, sey 
heme şaranê dinya yê ke bêdewlet ê û binê 
zor û zulmê dewletanê bînan der ê. Labelê 
fikrê “dewlete” bi xo mi ra dûrî yo. Ez bi xo 
nê fikirî rê mesafeyin a.” Çike dewlete ke 
va, zor û zulm yeno vîrê merdimî. Merdim 
nêeşkeno ke vajo dewlete ke yê kurdan a, 
rind a. Mi gore dewlete dewlet a û heme 
dewletî zî hukmê ê bînan kenê. Belkî 
demokrasîyode rastkên dahîna çare beno. 
Ancî zî mi va “madem serê dinya de dewl-
etî estê, madem her kes wayîrê dewlete yo, 
o wext yê kurdan zî bibo. Nufusê kurdan 
zaf şaran ra zêde yo la dewleta xo çin a.”

Seke mi va ez fikrê dewlete rê mesafeyin 
bîya. Heta key? Heta ke nê dişmenê ke şe-
nik mendîbî ke yewbinî burê, bîy arê amey 
têhet û yew fek ra qisey kerd, o wext mi 
zana û bawer kerd ke kurdî gereke wayîrê 
yew dewlete bibê. 

Nê referandumî musna ma ke kes way 
û birayê kurdan nîyo. Heme cîhan û bi 
taybetî cîranê kurdan vera kurdan de bîy 
sey dêsê asnenî, nêverdanê ke kurd game 
bierzo. Trajedîyê kurdan bi nê referandumî 
ameye verê çimanê dinya la dinya bêîman 
a, la dinya bêwijdan a, la dinya, dinyaya 
verganê vêşanan a. Bi taybetî dinyaya 
Îslame nîyar a.

Ma xora zanayêne ke nê cayan de qet 
yew dewlete dostê kurdan nîya. Ma bi nê 
referandumî dî ke no zanayîş yew fantazî 
nîyo û hîna zî pêro dişmenê kurdan ê. Dost 
û way û birayîna înan heta ke kurd ci rê bî 
kole, bî xizmekar dewam kena. Ê, way û 
birayîna kurdan ra ney fam kenê. Key ke 
kurdî va, “Ez zî însan a, heq û huqûqê mi 
zî esto, ez zî wazena ke serê dinya de êdî 
nameyê mi û cayê mi bibo, ez çirê kurdê 
tirkî, kurdê, erebî, kurdê farisî bî, ez êdî 
wazena ke bi kulturê xo, bi tarîxê xo tena 
kurd bî.” O wext hewnê nê zaliman remeno.  

Referandumê Kurdîstanî zaf çî vano. Vêrê 
cû vano “Kurd koleyê şima nîyo.” Ney êdî 
o sereyê xo yê huşk kerê. Feryad û hawarê 
kurdî no yo. Nê çira tersenê? Çike ê bînî zî 
kurdanê xo ra tersenê. Seke şima zî zanê 
serrê- di serrî ra aver Skotland de zî re-
ferandum bî, înan zî waşt ke Îngilîstanî ra 
cîya bê la zêdeyê înan nêwaşt û cêra nêbî. 
Demek refah û huzurê înan estbî, bes bî ke 
nêwaşt cera bibê. Merdim bizano ke welatê 
xo de xoser o, seyyewbinî yo, wayîrê heme 
heqan o çayê vajo hitir-mitir ez cîya bena. 
Nê dewletî zî zanenê ke çîyode nîyanên çin 
o, coka tersenê. Coka vanê “Kurdê ma ke 
rojê nîya bikerê ma se kenîme, ma nika ra 
tedbîrê xo bigêrîme û vengê nînan nika ra 
bibirnîme ke qet solix nêgêrê.”

Heeeyy be bêwijdanî! Însanîya şima, 
muslumanîya şima, way û birayîna şima na 
ya? Şima senê zalimê ke tena na cografya 
de nê, serê dinya de kotî beno wa bibo, cayê 
de ke kurdî wayîrê yew derzîne bibê şima 
xo darenê we danê erd ro ke çayê kurdî 
wayîrê yew derzîne bîyê. Wexto ke kur-
dan Swêd de heqê perwerdeyê kirmanckî  
girewte zî şima nîya kerd. Şima va “Nê, 
kurd gerek ziwanê xo de perwerde mebo.” 
Ma êdî bes nîyo?

Ez zana ke naye ra tepîya nê, zor re 
kurdan kenê ke kurdî reyna vatena nînan 
bikerê. Nê seba ke piştîya kurdan ra mêrê 
war her çî kenê. Mehkumê vêşanîye zî 
kenê, kişenê zî. Dişmenanê xo de benê 
dost, teke kurdî wayîrê çîyê mebê. Esed 
bîle reyna beno Esad, teke statuyê kurdan 
mebo. Ez hêvîdar a ke kurdî na rey çi beno 
wa bibo peyser game nêerzenê. Qiseyê esto 
kirmanckî de, vanê: “Merdene ke merden a, 
na xire xire çik a!” Peynîya xo ke merdene 
bo kî ez vana êdî agêrayîş çin o. 

Qiseyo peyên, Mam Celal zerrîya heme 
kurdan de cayode qeyîm der o û ez emîn 
a ke birêz Mesud Barzanîyî zî bi nê re-
ferandumî zerrîya heme kurdan de cayode 
qeyîm viraşt.

nadîrega@hotmaîl.com

Edebîyatê Kırmanckî yê Modernî de Eşq 
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NADÎRE GUNTAŞ ALDATMAZ

Mam Celal û Referandumê Kurdan

Hela biewnîn nê nuştoxanê ma yê 
fehmkoran û hetta nezanan ra. Vateyanê wi-
nasîyan vanê ke faydeyê xo ne tirkan rê ne zî 
kurdan rê esto. Vateyê înan hemwelatîyanê 
Tirkîya mîyan de  rike û serdinîye peydak-
erdene ra teber tu mana îfade nêkenê. 

Mesela 30 nîsane 1991 de manşetê 
Milliyetî de wina vajîyeno: Tirkmenî, binê 
bandura kurdan kewtene red kenê. Kerkûkî 
ra gonî şona.” Nenê ero eke Kerkûkî ra gonî 
şona wa şoro heta cehenem. Seke heta nika 
Kerkûk de ala Azerîyan darkerde bîya ser 
ra zî nika ala kurdan qebul nêkenê. Şima 
70 serrî yo ke kutîkîya ereban qebul kenê 
dê, nika îradeyê birayanê xo yê kurdan çirê 
qebul nêkenê?   

Şima efu bikîn tirkmenê Kerkûkî, ez 
nînan çapemenîya ma ya anormale ra 
vana. Ez bawer nêkena ke nê, fikrê şima 
bibê. Şima nînan senî kurdan rê vajê ke? 
Şima zindanê dewleta ereban ya Îraqî ya 

faşîste de kurdan reyde yê. Şima eynî sepîya 
îdamî de yenê dardekerdiş. Koço trajîk yo 
peyên de şima ancîya birayanê xo kurdan 
reyde bîy. Eke şima vera nê hemînan reyna 
zî nêwazenê kurdan reyde pîya biciwîyê, 
bandura ereban tercîh kenê, ez zî o wext 
vana wa rayîrê şima heta cehenem akerde 
bo. O Kerkûk o ke tena semedê şima nêber-
meno, tewr tay semedê şima bermeno. Eke 
bimermo rayîrê ey zî heta cehenem akerde 
bo. Erebî her roje sey mangayan Kerkûkî 
doşenê [şelênenê PB], pê ê çekan ê ke bi 
pereyê petrolê ey hêrinîyayê kurdan û tirk-
menanê kerkûkijan kişenê. Kerkûk, o wext 
nêbermayêne dê nika bermeno? 

La goreyê mi nê rojnamegerê balix û ne-
zanî, wazenê bi şantaj û zuran namdar bibê. 
Eslê xo de neke Kerkûk destê kurdan ra 
bermeno. Xora Kerkûk parçeyêkê Kurdîstanî 
yo. Tirkmenê Kerkûkî, macir û multecî yê 
ke xo eştê bextê kurdan. Kerkûk yew bajarê 
Azerbaycanî nîyo ke tirkanê ey ra gonî şoro. 
Eke tirkî uca nêrehet benê, tirkî sey kurdan 

hetê dewlete ra feqîr nîyê ke, 10 dewletê 
tirkan estê. Zaf rehet eşkenê şorê yewê înan 
û estena xo bidomnê.

Tirkî ra çarnayox: Pêşar Bextewer
Çime: Musa Anter, Fırat Marmara’ya 

Akar, Avesta yay., İkinci Baskı, İstanbul, 
1999, r. 106  

“Xerîtaya corêne: Wîlayet El Kerkûk Fî El 
Memleket-ul Kurdistan Fî El Memleket-ul 
Usmaniye      

Vanê ke Kerkûkî ra gonî şona!..

Melema Mi*

Ez şîya ke melema mi çê de nîya,
Kozmegê bonî mi ser o çerexîya
Serê mi şî gîna kuçika pêy adirî ro,
didanê mino jû şikîya.
Şîya lewê qadîye kutikbavî, mi va:
Gonîya didanê mi bi çi ya?
Qadî mi ra va gonîya didanê to çîn a,
gonîya didanê to melema to be xo ya.
De bira, de bira ez se kerî ?
Derdî zaf ê, ez kotî kerî?

Ez şîya ke melema mi vineta ustine ver de,
şar û kelema ama çimanê beleka ser de.
Çimê melema mi sîyayê girdi,
ser ra burî zê lengeranê pirdî.
Heqî miradê min û to bikerdêne
hîrê miradê min û to bikerdêne
De bira, de bira, ez se kerî?
Derdî zaf ê, ez kotî kerî?”

Mintiqa: Gimgim

*orijine tekstî de sernuşte çin bî, ma na pa. 
Çime: Hamdi Özyurt (arêkerdox), Vîrê Sedefa Welê 

Bazare ra, ÇapaYewine, Stockholm, Adare 2000, r. 38-39

Gimgim

Seba ke eşq zî yew dej o û tewr weş bi şîîre 
îfade beno  ganî şaîr/e, zerrîya xo de dejêkê 
rastken û xorînî  hîs biko. A game   nuşteyê xo  
formê  şîîre gêno.  Xulasa, şîîra eşqî ancax bi 
dejantiş nusîyena.. Eke merdim dejê eşqî nêan-
co, ti zerrîya xo nêveşno, ruhê xo nêdejno, 
şîîre tehmê eşqî nêdana wendoxan. No semed 
ra mi nimûneyanê xo zafane şîîre ra da. Senî 
ke mi nuşteyê xo rê bi şîîre dest pêkerd, ez 
wazena ke bi şîîre biqedîna.

“Şewanê bêzîrwanan de mi zîl da

 Ez bîya kewe
Keweyê deryayan…
 Ez herekîyaya hewnanê to
 Û to ez şimita hewnanê xo de
 Bi qîrî
 Dilopa bi dilopa
 Nimitkî” 

1) Topaç, Bedrîye. Bero Sûr, Weşanxaneyê Roşna, 
Dîyarbekir, 2012, r. 25

2)Topaç, Bedrîye. Wextê Heskerdişî, Weşanxaneyê 

Roşna, Dîyarbekir, 2013, r. 42
3)Lezgîn, Roşan. Binê Dara Valêre de, Weşanxaneyê 

Roşna, Dîyarbekir, 2012, r. 59
4)Topaç, Bedrîye. Bero Sûr, Weşanxaneyê Roşna, 

Dîyarbekir, 2012, r. 25
5)Çêrmûgij, Polat; “To Ez Tena Verdaya!” Vate, 

Hûmare: 42 ( Hamnan 2014), r. 43
6)Espar, J. Îhsan. Dilopê Zerrî, Weşanxaneyê Vate, 

Îstanbul, 2008, r. 52

7)Topaç, Bedrîye. Wextê Heskerdişî, r. 23 
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Nûredîn ZAZA (1919-1988)

Des serrê qijkekîya Nûredînî mîyanê qezaya Madenî de vîyarena. O wexto 
ke behsê nê deman keno, vano: “Cayê ma zey behiştê (cenet) riyê erdî bî. 
Mîyanê ey de bêj bi bêj darê meyweyan estbîy; gelek bêjê engure, tuyê tirşî, 
şîrînî, sîya û sipî, cins bi cins gozêr, încilorêr, findiqêr û vamêrî estbîy.

Zaza, 1956 de doktora xo xelisneno û peynîya aşma 
hezîrane de verê xo dano Sûrîye û yeno mîyanê milleta 
xo ke xizmetê înan biko. Wexto ke Dr. Nûredîn Zaza Siwîs 
ra bi keştîye yeno Beyrûd, ewnîyeno Dr. Nafîz û gelek 
dost û embazî ameyê pêşwazîya Dr. Nûredînî. Zaza vano: 
Gama ke ez keştî ra peya bîya û mi hende dost û embazî 
uca dîy, mi hete qenaetêko winasî peyda bî ke kurdê 
ma yê Binxete mi ra gelek çî pawitêne. Dr. Nûredîn 
Zaza ke agêreno Sûriye, unîversîteya Şamî de dest bi 
mamostatîya dersê sosyolojî û pedagojî keno. Yew heta 
mamostatî hetê bîn ra zî kar û cigêrayîşê xebata sîyasî 
dewam domneno. Peynîya serra 1957î de hewnê ey û 
embazanê înan beno raştîye; Partiya Demokrata Kurdan 
Sûrîye de (PDKS) ronîyena û Dr. Nûredîn zî 38 serrîya 
xo de beno serekê partîye. Bêguman panc serrê xebata 
sîyasî ya partî bi gelek teganî û zehmetiye vîyarenê. Ke 
serra 1963î de Partîya Baas bi derbeyêka leşkerî îqtidar 
girewt xo dest, êdî Sûriye de şertê xebat û mendena 
Dr. Nûredîn Zazayî nêmanenê, mecbûrî vere xo dano 
Lubnan. Lubnan de xebatê rojnamegêrî û diplomasîye 
domneno. Seba paştgirîya hereketê Kurdîstanê Başûrî û 
Mele Mistefayê Barzanî xebat û dîplomasîya rojname-
gêrî keno.

Hukmatê Lubnanî 21 nîsane de Dr. Nûredîn dewleta 
xo ra teber keno. O uca ra şino Urdun û polîsê Urdunî zî 
ey 23yê sibate 1966 de raykenê Sûrîye. Roja ke o vîyare-
no Sûrîye, derbeya leşkerî bena û a hengame de reyna 
tepîşîyeno û na rey zî hewt aşmî zindan de maneno. 
O ke na rey zî zindan ra sax vejîyeno, hamnanê serra 
1967î de verê xo dano Dîyarbekir. Nûredîn Zaza hetan 
serra 1970î, bi nêmnimitkî Kurdîstanê Bakur û Tirkîya de 
maneno. Dewleta Tirkîya ke pey hesîyaye û ca ci rê teng 
kerd, o bi nimitkî şi Almanya û uca ra zî şi Siwîs.

Dr. Nûredîn Zaza 1972 de, 53 serrîya xo de zewicÎya. 
Lajêk înan rê bî û nameyê ey Şengo Valêry na pa. Ey 
Ewropa de xebatê xo yê sîyasî û kulturî domnayî, serra 
1983î de ronîyayîşê Enstîtuya Kurdî ya Parîsî de ca 
girewt. Zaza, dilsozê doza neteweyîya kurdan bî, no 
rayîr de zaf tenganî dîy û heyatêko zaf zehmet vîyarna. 
Ey tena karê sîyasetî nêkerd, hem edîb, hem nuştox û 
hem zî çarnayox bî. Semedo ke ma Dr. Nûredîn Zazayî 
baş bişinasnê, hewce yo derheqê heyat û têkoşînê ey 
de têzî bêrê amedekerdiş û nustiş. No kilmnuşte tena 
semedê vîrardişê ey o, neke dayişşinasnayîşê ey o. 
Hezar heyf ke o rew û bêwext, roja 7. 10. 1988 de ma 
mîyan ra aqitiya. Bêguman do cayê ey behişt bo û doza 
ey serkewo. 

07.10.2017,  Dîyarbekir

Hewn ra Hîşyarbîyayîş CÎRANÎNA VERG Û MÎYE
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SEÎD VEROJ

Nûredîn ZAZA; lajê Wisifê Îbrahîm Efendî 
yo, Îbrahîmê bawkalê Nûredînî zî lajê Mistefa 
Efendî yo û o zî lajê Îbrahîm Efendî yo. Bi kokê 
xo resenê eşîra Şadîyan, serra 1780 de ameyo 
mintiqa Madenî û uca de bîyo hakimê (qadîyê) 
Madenî. Wexto ke bawkalê bawkaldê Nûredînî 
yanî Îbrahîm Efendî ameyo uca, Maden sey 
yew nahîye bîyo.

Oyo ke bi zanayîş û keda xo, Maden kerdo 
Paxir Maden, yanî cewherê paxirî uca de veto 
û dayo girwenayîş Îbrahîm Efendî yo. “Îbrahîm 
Efendîyî seba vetiş û girwênayîşê cewherê 
paxirî (Cu), hetê qeraxê Behrê Sîyayî ra 500 
keyeyê rumê sinetkarî dawetê Madenî kerdî 
û bi ameyişê înan ra serra 1792 de dest bi 
vetiş û rotişê cewherê Paxirî kenê. Bi tîcaret 
û rotişê paxirî ya, mîyanê wextêko kilm de 
dewlemendiya qeza Madenî bena vêşî, şehar 
şên beno; ray, pird, medrese û keyeyê neweyî 
virazîyenê. Pey der pey şarê mintiqa Madenî 
benê dewlemend û halê înan zî hîna beno 
weş. Name û venganê Îbrahîm Efendî zî beno 
vila. Labelê mesulê Dewleta Osmanî tehamûlê 
ey nêkenê, xo hete winî tefekûr kenê ke roje 
bêra Îbrahîm Efendî şêno înan rê bibo yew 
tehluke. No sebeb ra ey dawetê Îstenbulî kenê, 
labelê Îbrahîm Efendî çeq wederto ke wazenê 
ey Îstenbul de bide tepîştiş. Sultan Mehmûd 
ewnîyeno ke Îbrahîm Efendî nêwazeno bero 
Îstenbol, nêzdîyê 10.000 leşkerê xo ray keno 
ey ser. Seba ke Maden xirabe û xopan nêbo, 
Îbrahîm Efendî yew şewe bi dizdikî terkê 
Madenî keno, şino Yemen û uca de zî wefat 
keno.”

Cayê Îbrahîm Efendî, lajê ey Mistefa gêno. 
Mistefa hetê jêhatî û ciwanmêrdî ra, cayê 
pîyê xo gêno û xeta ey dewam keno. Mistefayî 
ra pey lajê ey Îbrahîm beno walîyê Madenî. 
Wisifê pîyê Nûredînî zî lajê Îbrahîm yê dîyin 
o. No Îbrahîm zî xeta bawkalê xo de dewam 
keno; o wext mintiqa de kurd, rum û armenî 
pîya ciwîyayêne, ahengê mîyanê înan zî gelek 
weş bî. Nûredîn lajê tewr wirdî/qij yê Wisifê 
Îbrahîm Efendî yo û sibata serra 1919î de qezaya 
Madenî de ameyo dinya. Panc domanê Wisifê 
Îbrahîmî bîyê: Reşo, Nafîz, Gulçîn, Îffet û qijê 
înan Nûredîn. 

Des serrê qijkekîya Nûredînî mîyanê qezaya 
Madenî de vîyarena. O wexto ke behsê nê 
deman keno, vano: “Cayê ma zey behişt 
(cenet) riyê erdî bî. Mîyanê ey de bêj bi bêj 
darê meyweyan estbîy; gelek bêjê engure, 
tuyê tirşî, şîrînî, sîya û sipî, cins bi cins gozêr, 
încilorêr, findiqêr û vamêrî estbîy. Cayê her 
cinsê darandê meyweyan cîya bî… Ke heywanê 
ma çin bîyêne, belkî no cenetê riyê erdî hende 
weş nêbîyêne.”

Wexto ke Hereketê 1925î dest pêkerd, 
Nûredîn êdî panc serreyî bî. Hereket ke şikîya, 
heme cayê Kurdîstanî de zulm û zordarî û 
hepiskerdena kurdperweran dest pêkerd. A 
hinge de yanî peynîya aşma sibate de qeza 
Madenî de zî nêzdîyê hîris (30) giragir û 
kurdperwerî yenê tepiştiş. Înan mîyan de pîyê 
Nûredînî, ded û dedzayê ey Osman Efendî û 

keke ey Nafîz zî benê. Gama ke cendirmey-
anê tirkan wazenê înan bêrê, şarê ucayî 
dorûverê înan de kom beno. Vate û tevgêrayîşê 
cendirmeyan înan gelek eciz keno, Osman 
Efendî uca de bi vengêko berz qîreno û vano: 
“Biciwîyo Şêx Seîd!” No semed ra cendirmey-
anê tirkan yew cezaya girane danê ey; ê serdê 
zimistanî de nêzdîyê qereqolî yew ca de ey rût 
kenê, awa cemedîyaye piro kenê û teber de yew 
dare ra girêdanê. O heta serê sibay/şewdirî uca 
de maneno, serdî ver cemed besteno û beno 
şehîd. Pîyê Nûredînî û Nafîzê kekê ey zî heştês 
aşmî zîndan de manenê, bado bi rişwetêko 
giran yenê serbestveradayîş. 

Nafîzê kekê Nûredînî mektebê tibîye wendbî 
û Dîyarbekir de doxtorîye kerdênê. Wexto ke 
serra 1927î de weçînayîşê beledîyeyan bîye, şarê 
Madenî û tayê girdê keyeyê înan waşt ke Dr. 
Nafîz bibo azayê serekîya Beledîyeya Madenî. 
Bê waştiş û zerba xo, Dr. Nafîz seba serekîya 
Beledîya Madenî bî aza. O bi xo Dîyarbekir ra 
nêşî Maden û seba weçînîyayîşî propaganda 
nêkerd. Roja ke netîceyê weçînayîşî eşkera bî, 
rayê Dr. Nafîzî yê hemîne ra vêşêr vejîyayî û êdî 
mecbûr mend ke şiro dest bi wezîfeyê xo biko. 
Bi no hawa sewbîn cayanê Kurdîstanî de zî 
tayê welatperwerî bîyê serek û azayê meclîsanê 
beledîyeyan. Labelê hukumatê Kemalîstan te-
hamûlê nê halî nêkerd û 5-6 aşman ra pey yanî 
wisarê serra 1928î de weçînayîşê Kurdîstanî 
betal kerdî. Dr. Nafîz zî bêçare reyna agêra 
Dîyarbekir û karê doxtorîye dewam kerd.  

Peynîya serra 1928î de maya Dr. Nafîz û 
Nûredînî mirena. Nûredîn o wext new serreyî 
bi û wendişê xo yê îptîdaî dewam kerd. Serra 
1929î de wendişê ey yê mektebê îptidaî xelasîya  
û aşma êlule de Nûredînî verê xo da Dîyar-
bekiro xopane, şi hetê kekê xo Dr. Nafîzî. 
O emir û ê serran de Maden ra aqitîyayîş, 
Nûredînî rê zaf giran bi, bado hîsê xo yê ê rojan 
winî nuseno: “Ez bi bermîya, mecbur menda 

ke bira, way û pîyê xo ra, bi Caco û Cemal û 
hembazanê xo ra, bi her û estoranê xo ra û lewe 
û dereyanê Madenî ra biaqitîya.”

Nûredîn Dîyarbekir de dest bi wendişê me-
ktebê ruşdîye keno. O wext mektebê Ruşdîye 
yê Dîyarbekir leyê Fîskaya de bî. Nûredîn vano: 
“Wexto ke mi dest bi wendena mektebê ruşdîye 
kerd, mekteb de wezîyet qet weş nêbî, gizegizê-
ka wişke mîyanê telebeyanê kurdan û tirkan 
de bîyêne. Vêşaneyê wezîfedar û mamosteyanê 
mektebî tirk bîy. Qisekerdişê ziwanê kirdkî zî 
qedexe bî. No sebeb ra mudurê mektebî emba-
zê ma yo Behrî mekteb ra îxrac kerd.” 

Nûredîn Dîyarbekir de tena yew serre 
maneno. Ke 1930 de Tevgêrayîşê Agirî dest 
pêkerd, xofêko newe kewt zereyê hukmatê 
Tirkîya. Herçî êyê ke boya kurdî û welatper-
werî ti ra ameyêne, waşt pêrune Kurdîstanî 
ra teber biko û înan biremno cayo dûrî. Dr. 
Nafîz zî ê şexsîyetan ra yew bî ke kewtbi 
lîsteya sîyaye ya Komara Tirkiya. No sebeb ra 
game bi game binê taqîbatê polîs û îstixbaratê 
tirkan de bî, daîm gefî bide werdê û înan eciz 
kerdê. Bîzatîhî çend rey Mufetîşê Umûmî yê ê 
wextî Îbrahîm Talî bi xo şino Dr. Nafîzî hete, 
ey tehdît  keno û ci ra vano gerek ti wîlayetê 
Dîyarbekirî terk bikê, wazenê şo Îzmîr. Doxtor 
mecbur maneno ke Dîyarbekir caverdo; rojêk 
aşma (menga) êlula 1930î de, verê xo dano ver 
bi başûr û bi qaçaxîye vêreno binê Xete. Wexto 
ke vêreno binê Xete, Nûredîn nêzdîyê ye-
wendes serrî yo û vano qey şinê Îstenbol.  Feqet 
raştîye de îstîqametê înan Heleb o. Nûredîn 
ke fehm keno ameyê Heleb, êdî mecbur halo 
mewcûd qebul keno. Labelê zerrîya Nûredînî 
de, Maden Helebî ra weşêr o.

Wexto ke ê şîy binê Xete, dewleta Sûrîye binê 
hukmê Fransa de bîye. Doxtorî xo hete winî 
tesewir kerdêne ke Fransa dewletêka demokrat 
a û do bi rehetîya heqê hemwelatiyê bido 
înan. Labelê heta ke înan heqê hemwelatiye 

girewt, şitê hewt serran zincîya/pirnika înan 
ra ame war. Dr. Nafîz uca de reyna deke-
weno îmtihan û dest bi karê doxtorî keno, 
Nûredîn zî mektebê Terre Saînte yê fransizan 
de dest bi wendişê xo keno. Demeyêk Heleb 
de manenê, labelê dostê înan ê ke paytextê 
welatî Şam de îkamet kene, zaf îsrar kene ke 
Dr. Nafîz muayenexane û keyeyê xo bîyaro 
Şam. Dr. Nafîz û birayo Nûredîn, rojanê 
peyênan yê serra 1930î de verê xo danê Şam û 
şewa verêne benê meymanê Elî Axayê Zilfoyî. 
Dr. Nafîz gama ke berî ra keweno mîyanê 
eywane, winî vîneno ke eşrafê taxa kurdan û 
çiqas kurdê surgunbîyayî yê şinasî estî pêro 
uca de ameyê pêser. Ekrem û Qedrî Cemîl 
Paşa, Haco Axa û lajê ey Hesen, Cemîl û 
Çaçan, Celadet Bedirxan, Hemzeyê Miksî û 
sewbîna gelek kurdê ke bîyê surgûn uca de 
vîneno. Nûredîn, Şam de wendişê xo Lîseya 
Fransizan de dewam keno. Dr. Nafîz binê 
Xete de zî teşkîlat û xebata sîyasî ya kirdan de 

cayê xo gêno.
Ke Hereketê Agirî ser nêkewt û vila bî, 

mîyanê kurdanê binê Xete de hereketêko roşn-
vîrî dest pêkerd. Serra 1932î de bi mesulîyetê 
Celadet Bedirxanî, kovara Hawar dest bi 
weşanê xo kerd û heta serra 1935î çapbîyayîşê 
Hawarî dewam kerd. Serra 1935î ra hetanî 

1941, weşanîyayîşê kovara Hawarî vindert. 
Gama ke kovara Hawarî serra 1941de reyna 
dest bi weşan kerd, Nûredîn kurmancî zî weş 
musabi û êdî bi nûstişê meselok û hîkayey-
an, beno Nûredîn ZAZA yê nuştoxê kovara 
Hawarî. Hîkayeyê Nûredînî gelek tehmweş 
bîy, Celadet Bedirxan terzê hîkayenuştoxîya ey 
zaf ecibneno û vano Nûredîn Zaza “Çekof”ê 
kurdan o. Nûredîn ZAZA bi xo zî vano: “Keyfê 
rehmetî zaf çîrokandê mi rê ameyêne. Ey hîrê- 
çar rey wendênê. Gama ke ez bişîyêne keyeyê 
înan û uca meymanî zaf bibîyêne, waştêne ez 
hîkayeyanê xo înan rê zî biwanî. Wendişî ra pey 
werzaynê xo ser û ameyêne lew nayêne çareyê 
mi ra û vatêne: “Ti Çekofê ma yî kirîvo, Çekof!”

Nûredîn yew het ra xebata kulturî keno û 
heta bîn ra zî 1942 de, bi şîret û destûrê kekê 
xo Dr. Nafîzî dest bi kar û xebata sîyasetî keno. 
Nûredîn serra 1944 de, seba ke têkilî bi rêx-
istina Hîwa û Mele Mistefa Barzanî ra virazo, 
verê xo dano Kurdistanê Başûrî. Labelê wexto 
ke sînor ra vîyareno, mintiqa Zaxo de polîsê 
Îraqî înan tepîşenê û 2yê aşma tebaxe de ê benê 
Bexdad. Mistefa Barzanî bi xo seba veradîyayîşê 
înan, bi mesulanê îngilizan û ereban ra keweno 
têkilîye. Lakin seba ke mabeynê înan weş nêbî, 
zaf faydeyê înan xo nêreseno înan. Nûredîn 
nêzdîyê 5-6 aşman hepisxaneyê Îraqî de mane-
no û bado înan veradanê. O ke ame veradayîş û 
agêra Sûrîye, êdî qerar da ke wendişê xo dewam 
biko. Seba wendişî verê xo dano Beyrûd û xo 
beşê Zanistîya Sîyasî ya Unîversîteya Fransizan 
de qeyd keno. Beyrûd de xebata xo ya kulturî û 
sîyasî dewam keno, bi embazanê xo pîya Kome-
leya Wendoxanê Kurdan saz kenê. Wendişê 
unîversîte ra pey, seba master û doktora şino 
Siwîs. Wexto ke Ewropa de waneno, uca zî 
Komeleya Wendoxanê Kurdanê Ewropa saz 
kenê.

Çimê xo tarîyîya oda de taday, ‘gelo 
ez merda, na senî giranî ya ez binê de 
menda?’  va xo bi xo.  Aye kerd ke fekê 
xo akera hetkarîye biwaza. Hawar! va, 
kesî nêeşnawit.  Hawar! va reyna. La ney. 
Vengê aye nêresa goşanê xo kî. Ti vana qey 
fîlmanê bêvengan ra yew sehne de bîye.  
Dejê gula xo ver çekuya bîne nêeşkeyaye 
fekî ra biperra.  No dej? Şertanê normalan 
de îşaretê nêweş bîyayiş o ke na hinge 
de weşîya Porsore nîşan dayêne. Ez dej 
ancena o wext ez hina weş a, nêmerda, va û 
peşmirîyayîşo poyîyaye lewanê aye ra verd 
ra û qelibîya tarîyîye ra. Nê peşmirîyayîşî 
ancîya kî tersê Porsere lîlikê çiman ra nêfişt 
dûrî.  Goş na gupayişê zerrîya xo ser. Estorê 
harî vaz dayêne. 

-Mi rê roştîye lazim a. Hela ez destê xo 
bierza û lamba tafîya, na giranîya ke ez 
meredîya nêmeredîya nişta ro leşa mi ser 
do şera. 

Winî fikirîyaye û waşte ke bêçika xo 
bilewna. Reyê ceribnaye. Kerde nêkerde 
nêeşkaye bêçika xo bilewna. Gupayişê 
zerrîya xo gilê bêçika xo de hîs kerd. 

-Gelo na bêçike çira nîya masaya? Kamî 
no hermeyê dêvî ardo, zeliqnayo çenge ra. 
Semedê na giranîye lihêfê serê mi nêbo? 

Ame ziwan ke vaja no honde purço ke 
maya min a bêlengaze kerdo ci? Labelê no 
lihêf, o lihef nêbi. Porsore no lihêf siro ke 
amaybî bajar girewtbî. Lihêfo ke maya aye 
deştbî xo de nêardibî. Zimistanê ê bajarî 
sey zimistanê dewa ma nîyo dakilê, vatibî 
maya xo ra. 

-Ere wakile wusarê ê bajaran kî nêşîyo 

ro wusaranê dewa ma. Kemere cayê xo de 
giran a. Ti na comerdîye ra ver çarnena 
şona…

-Comerdîye çik a da-daye? Ez ane, ti 
ya. Xeyrê domananê apê mi, dewe de kes 
nêmendo ke meyitê ma wedaro. Ez ney, 
bimbarekî ma ra ver çarnayo, ancîyayo bi 
peyê koyan…

Mezgê Porsore de nê qiseyî verdî ra şîy. 
-Xwezila na giranîye kî bişîyêne. Nika 

tayê awe bibîyêne, mi mirdîya xo biw-
erdêne. Na awe çik a ez zere der a? Mezgê 
mi pê mi kay keno?, milmilna Porsore. 

Çimê xo ancia oda ra çarnay û çim gina 
resimo ke dêsê duştê aye de dardekerde yo 
ra. No resim, yew resmê resamê namdarî 
bî. Lambaya taxe zereyê oda de tena no 
resim roşn kerdêne. Tede, dûrî ra yew 
dare asayêne. Mîyanê dare, herdî ra hetan 
pelî qule bîye. A qule ra yew koyo kewe 
asayêne. Hetê rastî de sereyê yew merdimî 
pey ra ginêne çiman ro. Xeyrê sere ra leşa 
nê merdimî nêvirazîyaybî. Porê ey kî 
hewran ra virazîyaybî. 

Xaftila nê merdimi hereket fîşt ra xo, 
rîyê xo çarna, çim şikit Porsore ra û peyser 
agêra cayê xo. Porsore visîyaye pêro. Aye 
çimê xo girewt. Çiqas ke çimê xo girewt 
giranîye hende bîye zêde. Tayê wext ra 
dima na rey vengê pîyê Porsore zereyê oda 
kerd pirr.

 -Erê mi berêne, ez sereyê xo keyeyê xo 
de ronayî. Merdene wa sere û çiman ser. 
Tek mi na qule ra vejerê. Dêsî mi ser o 
rijîyenê…

Vengê pîyê Porsore çar dêsanê oda ra 
çing da û ame nîşt qefsînge ra. Dêsî mi ser 
o rijîyenê… Dêsî mi ser o rijîyenê… 

Dêsî Porsore ser o rijîyêne. Amayêne, 

qelibîyêne aye ser û ti vana yew hêzê îlahîyî 
dest eştêne tuxleyan, peyser berdêne cayê 
verênî de nayêne ro. Winî bêvindertiş dês 
rijîyêne, peyser şîyêne cayê xo hetan ke 
Porsore tirnefes mende. 

No tirnefes mendiş teze nêbîbî pêşkarê 
Porsore. Verî roja verêne ya cuya xe-
bitîyayîşî de bîna xo winî birîyaybi. Yewî 
xeta telefonî ser nengî varnaybî Porsore ser.  

-Ez nana qula binê to.
Porsore bîbî ra sûre û ‘ez şima rê rica 

kena nengî mêçînerê. Qiseyê şima qeyd 
beno, vatibî.

Vengê hetê boverî nengî kerdîbî mîyanê 
nengan, varnaybî goşanê Porsore ser û 
telefon padaybî. Hina ke Porsore manayê ê 
nengan fehm nêkerdbî, telefon reyna dabî 
piro. 

Hesîranê Porsore zereyê çalikê çîmê 
aye kerdibî sey gole. Seke taf de yew perda 
biancîya verê çiman, her çî bîbî lêl. Porsore 
pê destê xo hesîrî kerdîbî ziwa û çiqas ke 
destebere ra ame hende vengê xo kerdibî 
nermik, vatibî:

-Rojbaş, kerem bikerêne…
Tayê goşdarîkerdişî ra tepîya reyna dest 

bi qiseykerdiş kerdibî.
-Ez do şima rê hetkar biba. Seba ke ma 

şima rê xizmeta rindêre bikerê, qalekerdişê 
ma do qeyd bibo. Verê verkan ez wazena 
şima rê tayê persan pers bikerê. Şima 
eşkenê herfa yewin û hîrêyine ya pey-
nameyê ezebîya maya şima vajê? 

Şewa a roje de giranîye nîştibî Porsore 
ser. A reya verene bîye ke Porsore hewn 
ra perraybî xo ser û pîyê xo ardibî xo 
vîr.  Çekuyanê pîyê xo… “Wakilê” vatêne 
hertim Pîyê Porsore, aye ra. Çekuya tewr 
xirabe ke fekê ey ra vejîyayêne “here” bîye. 

Domantîya Porsore ra hetan merdena xo, 
Porsore çimê ey de sey kêna nebîye sey em-
baze bîye. Her kesî ra ver Porsore kerdêne 
şirîka şayîya xo. Derdê xo her kesî ra ver 
Porsore rê qisey kerdêne.  No semed ra siro 
ke nengî çinaynê, ey xo kî kerdêne nême-
darê ê nengan. “Hera kenayê herî” vatêne 
ke çekuya xirabe tena para Porsore mêbo. 
Ey kerdêne ke aye xirabîya dinya ra dûrî 
bero. La nika? Nê fekxeripîyayeyî talîya 
zerreyê xo patronan ra ney Porsore ser o 
virtêne ra. Serê ê kursîyanê tengan de bi 
seatan xebitîyayiş, bêvindertiş qiseykerdiş 
bes nêbî, aye na rey bibî muxatabê nê 
nengan. Tena aye bi xo. Şirîk çin bî. 

Ti hêdî-hêdî banderê nê xeberan bena, 
qet goş pa mêkuye, vatibî patronê Porsore. 
A şewe goşê Porsore yo yewin de vengê pîyê 
aye, yo dîyin de kî vengê ê merdimî veng 
dayêne. Hetan şodir vengê pîyê Porsore 
her ke şî bîbî nizm. Peynî de her di goşanê 
aye de tena yew veng mendibî. Vengo ke 
nayêne lana Porsore ra. Serkewtişê vengê ê 
merdimî ke nengî çinaybî ra pey xeylê wex-
to ke Porsore hewnanê başan ra dûrî bîye. 

Mi rê roştîye lazim a, va reyna Porsore. 
Tîje ke sereyê xo peyê koyan ra vet û 
zerreye odaya aye kerd roşn seate şeşî ra 
vîyartêne. A ganî saete heşt de cayê karê 
xo de, verê komputere de şodirê venganê 
nênasan xeyr bikerdêne. Aye dest eşt 
telefonê xo û pada ke wa a nêvejîya telefonê 
kesî.. Giranîya ke nîştibî ser- vejîyayişê tije 
ra tepîya- xo dardibî we. 

Porsore leşa xo ya qefelîyayîye cile ra vete 
û ver bi awke game eşte. Kincê xo yê hîtî 
vetî û kewte binê awe. Dûrî ra vengê pîyê 
aye amayêne:

-Wakilê! 

Cîranîna ma, çiqa weşe bîye
Sey awa çeman  derbaz bîye şîye
O wext pîya çerdêne verg û mîye
Ke pere bî her çî
Cîranîye, hêridîyaye û şîye 
Aye ra dima, peyda bîye dişmenîye
Vergo kê çerdêne tebê mîye 
Xaftela sereyê xo kerd berz bi dişmenîye
Bî vileyê mîye ra û a girewte şî 
Mîye Vergî ra va:
-Ez û to cîran îme bira, 
ti nika mi xeniqnenî, ez nêzan çira?
Vergî cewabe mîye da:
-Cîranîye edî mi rê lazim nîya, 
a ya ke mi rê lazim a, goşt û gonîya to ya.
Zerrîya mîye vatena ey ser o zaf dejaye, 
Vergî ra va:
-Cîranîye wina nêvata,
na ya kê ti mi re kenî xelet a, 
cîranîye û dostîye verê mirdbîyayene rûmet o.
Çime mîye ra hesirî sey awa çeman herikîyay, herikîyay û herikîyay... 

Nuştox: Sedat Çelîk

SEZGÎN FIRAT
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Çavdêriya pêvajoya 25ê Îlonê
Beriya roja giştpirsiyê bê dîyar kirin, me 

biryar da ku em bibin şahidê rojên dîrokî. 
Me ji derûdora xwe re got: Kesên derfetên 
wan hene bila amedekariya xwe bikin! 
Piştî roj diyar bû, me bêsebir roj jimartin 
da ku em herin beşdarî wê coşê bibin. Roj 
kêm dibûn gef li dijî karwanê serxwebûnê 
her diçû zêde dibûn. Medyaya tirkan û ya 
xêrnexwazên Kurd bi propagandeyeke reş 
li dijî serxwebûnê dest bi derewan kiribûn. 
Reşkirina rastiyan her diçû zêde dibû. Gelek 
kesan tirsa xwe, daxwazên xwe yên dizî di 
bin navê rexneyan de tanîn ziman. Herroj 
çîrokên pûç û vala li hev zêde dikirin: “Ne 
dema referandûmê ye, ne ji dil in, ev taqtîk e, 
ev projeya xurtkirina AKP ye, ev referandûma 
desthilatdariya eşîriyê ye, li gor yasaya Iraqê 
ne yasayî ye, Barzanî ji bo xwe referandûmê 
dike...” Hestiyê ziman hebûya, we li ber wan 
derewan çend cara bişikesta. Dijmînê mirov 
herdem bêminet e, wezîfa xwe dike, li gor 
berjewendiyên xwe tevdigere lê mixabin ew 
kesên xwe weke şopgerên doza Kurd nişan 
didin û li gor daxwazên dijmin tevdigerin 
mirov gelek diêşîne!  

Roja 21 îlonê, saet 8an em beşek heval 
ji Amedê, hinek ji Qoser û Midyadê bi rê 
ketin. Bi kelecanî û kêfxweşî nêzîkî Silopiyê 
bûn. Gelek kesan bi telefonan şîfaî ji me 
re digotin; “Wê sibe derî bên girtin. Çûyin 
û hatin wê bê rawestandin.” Çapemeniya 
tirk dest bi propagandaya şerê sar kiribû. 
Saet 14:00an de em gihîştin ber deriyê Xelîl 
Îbrahîm. Me pasaportên xwe nişan dan û em 
derbas bûn. Hevalên xwedî pasaportên kesk 
hatin rawestandin û ji wan re: “Divê Enqera 
çûyina we erê bike.” Beriya me, du dostên 

nas li derî hatibûn rawestandin, çar saet bû 
li benda bersiva Enqereyê bûn, em jî beşdarî 
cizayê keyfiyetê bûn. Çar saetan em li derî 
rawestiyan. Her tim digotin: “Sistem tune, 
em li benda Enqereyê ne.” Bê minetî bû... 
Dawiya dawî gotin kerem bikin pasaportên 
xwe bigirin. Me bi lez pasaportên xwe girtin, 
û derbasî gumruka Kurdistanê bûn. 

Zaxoya delal weke bûkekê bi alarengîn hat-
ibû xemilandin. Piştî xwarin û bêhnvedanekê 
em dîsa bi rê ketin. Di nav salekê de gelek 
guhertin çêbûbûn. Me pirsa serxwebûna 
Kurdîstanê ji kê dikir bi çoşeke mezin bersiva 
me didan. Me dît ku gel zêdetir bi rojevê ve 
alaqadar e. Me nexwest em dereng bimînin, 
roja din li Hewlêrê mîtînga fînalê hebû û 
serokê Kurdistanê rêzdar Mesûd Barzanî beş-
dar dibû. Divê em zûtirîn bigihîştina Hewlêra 
rengîn. Saet 23:30an de em gihîştin seytara 
Hewlêrê. Li otêlê me bi derfet û îmkanên 
xwe, ji xwe re cîh peyde kiribû. 

Roja din, 22.09 berî mîtîngê em çûn kêleka 
Stadyûma Fransu Herîrî. Demekê şûn de me 
dît mirov di kolanan de weke lehiyê ber bi 

stadyumê diherikîn. Çar derîyên stadyûmê têr 
nedikirin. Mirovan bi rêz û bi kêfxweşî ji hev 
rêz digirt û dibûn alîkarî. Me alên xwe girtin 
û beşdarî dîlana serxwebûnê bûn. Medyaya 
cîhanê, bi taybetî ya ereban alaqeyek mezin 
nîşan dida. Çavdêrên biyanî, kesên biyanî pir 
eşkere di nav wê lêhiyê de rastî mirov dihatin. 
Beşdarvanên mîtîngê %75 xort bûn. Yên din 
jin, zarok, kal, mêvan û malbat bûn. Coşî û 
kelecana girseyê Hewlêr dihejand!

Mîtîng bi axaftina serokê Kurdîstanê rêzdar 
Mesûd Barzanî dest pê kir û bi dawî hat. 
Axaftineke dîrokî û manîfestoyeke balkêş 
bû! Cîhê protokolê bi şexsiyetên cûda hatibû 
tijekirin. Giraniya biyaniyan bi her awayî ve 
xuya dikir. Axaftina birêz Mesûd Barzanî bi 
çepik û qêrînên piştgiriyê dihat birîn. Her 
hevok ji aliyê gel ve dihat pesandin. Mîtîng 
bi piştgirî û stranên hunermendan, bi şow û 
teqîna fişekên hewayî bi dawî hat.

Piştî belavbûna stadyûmê trafîka Hewlêrê 
xitimî, hemû kolanên  Hewlêrê bi dengê  
seyaran û xwepêşandinan bû cîhê dîlanê. Em 
çûn restoranekê me xwarina xwe xwar û di 

vegera otelê de me qezayeke mezin derbas 
kir. Tirembêla me ji ajotinê ket. Bi alîkariya 
polîsên Hewlêrê seyara me birin cîhê senayê! 
Em ji mirinê xilas bûn. Bi birîn û êşên sivik 
tiştekî din bi tu hevalan nehatibû. Cîhê kêfx-
weşîyê jî ev bû! Em hemû sax û selamet bûn! 

Roja 25.09an em rabûn ber bi cîhê deng-
danê ve meşiyan. Mektebên lê deng didan 
gelek qelabalix bûn. Jin, mêr, kal, pîr hemû 
Kurdistanî, kêmnetewên cûda bi cilûbergên 
xwe yên netewî, olî weke beşdarî cejnê bibin, 
beşdarî referandûmê dibûn. Hinekan digotin: 
Îro vejîna dewletbûna Kurdistanê ye, hinekan 
digot îro cejna serxwebûna Kurdistanê ye, 
hinekan digot rojbûna gelê Kurdistanê ye. 
Saet ji 8 an heta 6ê êvarê em li ser sindoqan 
geriyan. Bi gel re axivîn. Me çavdêriya deng-
danê kir. Gelek caran wêneyên hestiyariyê 
dîtin. Me hêvî û baweriya di kûraya çavên 
mirovan de dibiriqî dît. Em zêdetir kêfxweş 
bûn!

Min li tirkiye çendî car demên dengdanê 
û referandûmê dîtiye. Ez gelek vekirî û bi 
dengekî bilind dibêjim: Beşdarbûn, alaqa û 
sîstema birêvebûnê ji Tirkiyê pêştir bû. Ji aliyê 
ewlekariyê ve tu problem me nedît. Li hemû 
deran aramî hebû. Li her cîhê dengdanê em 
rastî çavdêrên biyanî û medyaya bîyanî bûn! 
TV tirkan têra xwe hebûn lê bi zimanekî 
gemarî û bi awirên dijminatiyê weşanên xwe 
didomandin. Ev jî rastîyek bû! Ji zimanê 
wan jahr diherikî. Di nav wê jahrê de wêneyê 
“biratiya gelan” a bi xwîn xuya dikir. 

Giştpirsiya 25 îlonê ji bo gelê Kurd, ji bo 
rewşenbîrên Kurd, ji bo partî û rêxistinên 
Kurd, ji bo dewletên cîran, ji bo oldar û çep-
girên doza “ummet” û “enternasyonalîzm”ê, 
ji bo helwestnîşandina herkesî bû ezmûneke 
vekirî. Ew dewletên ku digotin “em dergûşa 
demokrasî û edaletê ne” me careke din rûyê 
wan nas kir. Referandûm ji bo rûyên bi mas-
keyan hatibûn veşartin bû kaxizê ‘tûrnesol’ê! 
Reng û rastiya rûyê her derûdoran raxist ber 
çavan! Hêz û qeweta wan derxist holê. Gelê 

Kurd careke din dît ku gava xwedî helwest-
eke netewî be û bi yek dengî li daxwaz û 
armancên xwe xwedî derkeve, tu hêz nikare 
rê lê bigire. 

Referandûma serxwebûna Kurdistanê di 
bin çavdêriya 250 çavdêrên biyanî û 23.000 
çavdêrên partî û rêxistinên sivîl de pêkhat. 
Tu bûyerek û bê ûsulî   pêk nehat. Di warê 
ewlekarî û rêya dengdanê de organîzasyonek 
baş hebû. Bi taybetî li Kerkûk û hinek her-
emên nêzî sînorên Iraqê ne, neyarên Kurdan 
xwestin provakasiyonan pêk bînin lê belê 
pêşmergeyên qehraman rê li ber wan girt û 
referandûm di nav aramîyeke xweş de derbas 
bû. 25 îlonê careke din nîşan da ku tevî gef û 
êrîşkariyên mêtingerên hov, gelê Kurdistanê 
bi baweriyeke bilind û hestên neteweyî li 
doza xwe xwedî derket. 

Me di wan rojên dîrokî de çavdêriya 
demajoya referandûmê kir. Têkiliyên me yên 
bi kesayetî û saziyan re, bi beşdarbûniya nav 
çalakiyan û guhdariya dengên kolanan ve em 
gihîştin van encaman. 

Piştî referandûmê em bi hev re çûn ser-
dana goristana Mela Mustafa Barzanî. Me 
bi hestên netewî mizgîniya serxwebûnê, 
berhemên keda wî û hevalên wî anîn ziman. 
Me careke din li hizûra serokê nemir û 
şehîdên Kurdîstanê soz da ku em tu carî rê 
nadin dijmînê gelê Kurd bi ser bikeve. Ew 
alaya Qazî Muhamed teslîmi Mela Mus-
tafa Barzanî kiribû îro li Kurdîstanê di bin 
serokatiya Mesûd Barzanî de ber bi serx-
webûnê ve diçe. Ez di wê baweriyê de me, 
serkirdiya Kurdîstanê di demeke nêzîk de, wê 
ala Kurdîstanê li ber deriyê netewên yekbûyî 
hilde jor. Ev serkeftin û serfirazî ji bilî xulam 
û kurmikên dagirkeran, keda hemû partî, 
rêxistin û sazîyên Kurdistanî ye. Ev serfirazî 
keda gelê Kurd e, berhemên sekn û îtîfaka 
serkirdatiya Kurdîstanê ye. Spas ji bo Serok 
Mesûd Barzanî û cîgirê wî Kosret Resûl re. 
Spas ji hemû gelê Kurdistanê re. 

Li bakûrê Kurdistanê perwerdehiya bi 
zimanê Kurdî  bi destê dewletê yan jî bi 
destê saziyên taybet tê dayîn lê belê pir 
kêm e. Îro haya kêm kesan ji dersa Kurdî 
heye; hema bêje %70-80  nizanin ku der-
sa Kurdî fermî ye. Belê dersa Kurdî fermî 
ye û ji 2012an û vir de ji aliyê Mezrandiya 
Fêrkarî û Perwerdeyê (Talim Terbiye Ku-
rulu) ve li hemû xwendingehên fermî tê 
hilbijartin. Ne tenê li xwendingehên fer-
mî li xwendingehên taybet jî ev dersa ku 
di fermiyetê de dersa ziman û zaravayên 
zindî (kurmancî an jî zazakî) tê bilêvki-
rin e. Bi kurtasî ez qala vê hilbijartinê 
bikim ku çawa çêdibe. Dibistan, serê 
serdema duyemîn wek formekê navên 
dersên hilbijartinê li malbatan belav 
dikin. Ev hilbijartin ji aliyê malbatan ve 
bi belgeyekê tê pejirandin; yanî malbat 
biryara dersên hilbijartinê didin. Ji aliyê 
mêjû ya belavkirinê ve demeke xeternak 
e, ji ber ku di vê serdemê de xwendekar 
teze ji betlaneyê vedigerin û van navan 
pirî caran nabin malê û yê ku dibin jî 
dereng vedigerînin. Ez ê balê bikşînim 
ser çi gelo? Ji vê sedemê piranî malbat 
an zarok bi taybetî li ser vê meseleyê 
nasekinin. Hema car caran jî malbat 
bi hêviya zarokan ve dihêlin û ew jî li 
gor aqilê xwe hildibijêrin. Ev tiştên ku 
diqewimin ewil bandorê li ser tayinki-
rina mamosteyan dike. Ku em li vir jî di 
derbarê tayînkirina mamosteyên zimanê 
Kurdî de kevanekê vekin, ew jî ge-
lemşeyek mezin e. Ji vê gelemşeyê çend 
pirs di hişê mirov de çêdibe. Çima? Pirsa 
ewil; di navbera hilbijartin û tayînkirina 
mamosteyan de têkiliyeke çawa heye? 
Ya duyemîn; tayînkirina mamosteyan 
bi çi rengî ye? Bersiva ewil, hilbijartin 
derengî dikeve û dereng digihêje MEBê 
û ji wir jî dereng derbasî norman dibe. 
Yanî tespîta hewcedariya mamostey-
an nayê kirin. Lewra ev derengmayîn 
bandorê li tayînkirina mamosteyan jî 
dike. Piştî ku mamoste kêm tên tayînki-
rin berpirsiyarên dibistanan ji malbatan 
re dibên mamosteyê/a vê dersê nîn e ji 
ber vê derseke din hilbijêrin. Pirsgirê-

ka hilbijartinê, pirsgirêka tayînkirinê 
jî di xwe de dihewîne. Pirsa duyemîn; 
mamosteyên dersa Kurdî pir kêm tên 
tayînkirin hema em bêjin herî kêm 
hebek ji beşa kurmancî, hebek jî ji beşa 
zazakî; herî zêde jî 20 kes tên tayînkirin. 
Ji ber ku ez rewşa kurmancî aşkere bikim 
mixabin divê ez bikevim hinek hûrgili-
yan. Lê esas mesele ne ew e jî: mesele 
bêrûmetiya Kurdî ye. Çawa bêrûmetî? 
Gelo çima li cihekî ku bi hezaran Kurd 
dijî dersa zimanê Kurdî nayê hilbijartin 
û di dibistanan de bi cih nabe? Ez bawer 
im em vê pirsê bişopînin em ê bi hinek 
tiştan ve –ku piranî neyînî ne- rû bi rû 
bibin. Pêşiyê em ji Diyarbekirê dest pê 
bikin. Bi hezaran mirov dijîn û piranî 
kurmanc an zaza ne. Îro li Diyarbekirê 
tu diçî kîjan xwendingehê qala kur-
mancî dikî gelek kêfa wan jê re tê lê 
belê tu kesek jî seba Kurdî xwe naêşîne.
Wek xwîngermiyek bi wan re çêdibe lê 
mixabin hew ewqas. Li dibistanên fermî 
dersa Kurdî ji hefteyê 2 saet in. Ger ku 

bixwazin dikarin derxin çar saetî jî lê li 
wir zêde guhdariya dersa Kurdî nakin. Li 
dibistanên fermî rewş bi vî awayî ye. Ez 
ê vegerim ser sedemên neguhdarîkirina 
wan. 

Dibistanên taybet; tenê li Diyarbekir 
halê hazir 54 (belkî zêdetir jî bûne) 
dibistanên taybet hene. Ne xerab e gelek 
baş e lê gelo di nav van dibistanan de 
çend heb perwerdeya bi Kurdî didin? Ev 
dibistan di bernameyên xwe de zêdetir li 
ser ziman disekinin ev jî zimanê biyanî 
ne. Bifikirin ji pêşdibistanê heta dawiya 
lîseyê serê polê herî kêm şeş saet dersa 
zimanê biyanî hene. Ev ziman kîjan in 
ez wê jî bêjim helbet serî îngilîzî dik-
işîne, dû re almanî û li hin dibistanan 
jî fransizî wek ders tê dayîn. Di navê de 
bigerin ka kurmancî an zazakî? Tune 
ye. Sed mixabin ku li Diyarbekir di nav 
van dibistanên taybet de li yek dibistanê 
dersa Kurdî di hemû astan de tê dayîn lê 
ew jî di rûnê xwe de diqijilin. Yanî tu kes 
piştevaniyê nade wan. Li du dibistanan 
jî tenê di asta navîn de wek formalîte 
heye. Ew jî çiqas digihîje armanca xwe? 
Tew mamosteyên ku dikevin dersê jî ne 
mamosteyên beşa Kurdî ne. Me got ku 
çiqas digihîje armanca xwe; mamosteyên 
li dibistanên fermî yê ku ez dizanim ew 
jî bi gelek pirsgirêkan rû bi rû dibin. 
Belê, zarokên ku dersê dibînin zarokên 

Kurdan e lê çend ji wan Kurdî dizanin? 
Yanî dizane biaxive, bixwîne? Navên 
xwendekarên me tev navê Kurdî ne. Wek 
mînak: Arjîn, Havîn, Kanî, Evîn, Berhem 
û hwd… Bawer bikin ku di polekî de bîst 
kes hebin ji wan pazdeh kes navê wan 
bi Kurdî ye. Ji wan pazdeh kesan jî bi 
tenê pênc şeş kes bi Kurdî dizanin. Ew 
jî ji bo fêrbûyînê qet bi xwestek nîn in. 
Îcar were saf î bike. Li gor xwendekaran 
ezmûneke dersa Kurdî tune ye û loma 
jî xebitandin hewce nake. Çi zanim, 
test tune ye û di ezmûnên diyarker de 
cih nagire. Piyaseyeke Kurdî nîn e. Bi 
awayekî din kesê ku bi Kurdî re ele-
qeder e ji vî karî pereyekî qezenc nake. 
Xwendekarên min dipirsin mamoste em 
dersa Kurdî dibînin pêşerojê de ew ê çi 
bibe? Mebest di vir de pîşe ye, berde-
wamî ye. Zarok demeke şûn de ferq 
dikin ku ev ders heta derekê ye loma guh 
nadinê. Herçî ku di perwerdehiyê de cih 
negirtiye nebûye zimanê zarokan. Wek 
zimanê dê û bavan heta yê kal û pîran 
maye. Ji xwe dersa pêşiyê de şaş dimînin 
ji wan re ecêb tê. Çawa kurmancî bûye 

ders? Ji aliyekî din ve jî seba ku piya-
seyeke Kurdî nîn e, dibistanên taybet jî 
di bernameyên xwe de cih nadin kur-
mancî. Ger ku sibê bibêjin dersa Kurdî 
êdî di nav ezmûnan de ye û di ber-
nameyê de derseke pêwist e ew ê hemû 
dibistanên taybet bi dû mamosteyan 
bikevin. Bi rastî jî bi qasî ku qedrê didin 
zimanê ingilîzî qedr bidana zimanê 
xwe ew dê zarok bi serkeftîtir bibûna. 
Hema tu herî kîjan welatî zarok pêşî hînî 
zimanê dayîkê dibin. Ji xwe ev tiştekî 
ferz e û mafê hemû kesî ye. Li ba me em 
tenê navê wan Kurdî datînin û hew. Îro 
li piranî welatên Ewropî perwerdehiyê 
pirzimanî dikin. Dîsa evwelatên Ewropî 
tespît kirine ku zarokên bi zimanê 
dayîkê baş diaxivin, yê ku di zimanê xwe 
yê dayikê de baş perwerde dîtibin, zi-
manekî duyemîn, sêyemîn heta çaremîn 
baştir diaxivin. De îcar hûn bihesibînin. 
Rewşeke trajîk e lê mixabin wisa ye. 
Kesên ku dibistanan ava dikin (taybet) û 
ji xwe re dibên perwerdekar gelo bi rastî 
jî hûn wisa ne? 

Zarok li hemberî dersê pêşî sar in. 
Lewra ku mamoste jî ji bo ku hezkirinek 
bi wan re çêbibe hewl didin. Çavkaniyan 
pêşniyar dikin, çalakiyên curbicur dikin. 
Ê min ez di çil deqeyî de wek meymûna 
me. Ji bo bala wan bikişînim ser dersê 
hema bêje hemû çalakiyên ku kêfa wan 
jê re tê çêdikim. Piranî, ji muzîkê hez 
dikin. Tu bi ya wan bikî her tim dixwazin 
li muzîkê guhdar bikin, strana bêjin û 
bireqisin. Helbet li gor derfetan em van 
çalakiyan dikin. Di vir de jî hinek astengî 
çêdibin. Ji wan hinekan ez dixwazim 
rêz bikim; ya ewil pirtûka dersê nîn e. 
Li MEBê hatiye çapkirin lê belê nadin 
dibistanên taybet. Di dersê de hewcedar-
iya min bi çavkaniyan hene lê mixabin 
malbat naxwazin bistînin. Dibên;“belê 
bila dersê fêr bibin lê bila mamoste 
çavkanî nexwaze.” Ne pirtûk ne fer-
heng ne jî tiştên din naxwazin tu tiştek 
bistînin. Bi wan bêwate ye, loma yê ku 
distînin jî îcar kêrî me nayên. Çima gelo 
zimanê me ewqas bê qedr û qîmet e? Di 
vir de ez dixwazim kevanekê vekim; ro-
jek ew ê van zarokên me ji bo hînî Kurdî 
bibin gelek hewlan bidin, gelek pereyan 
di vê oxirê de birijînin û dersên taybet 
bigirin. Gelo wê çaxê ew ê kêrî tiştekî bê?

Bi kurtasî di serî de divê em li zimanê 
xwe yê dayîkê xwedî derkevin. Li her derî 
û bi her awayî. 
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  “Dibistanên taybet; tenê li Diyarbekir halê hazir 54 (belkî zêdetir jî bûne) 
dibistanên taybet hene. Ne xerab e gelek baş e lê gelo di nav van dibistanan de 
çend heb perwerdeya bi kurdî didin? Ev dibistan di bernameyên xwe de zêdetir li 
ser ziman disekinin ev jî zimanê biyanî ne.” 

“Li dibistanên fermî dersa Kurdî di hefteyê de 2 saet in. Eger ku bixwazin dikarin 
derxin çar saetî jî lê li wir zêde guhdariya dersa Kurdî nakin. Li dibistanên fermî 
rewş bi vî awayî ye. Ez ê vegerim ser sedemên neguhdarîkirina wan.” 

CANO AMEDÎ

LEYLA EREN

Perwerdehiya bi zimanê Kurdî û pirsgirêkên wê



Heger bi hevokekê an bi du sê he-
vokan yanî pir bi kurtasî tu xwe bidî 
nasîn tu kî yî?

Ez, Bahoz Baran im. Karê nivîskarî û karê 
zimannasiyê dikim û xema Kurdî dixwim bi 
wê xemê jî dijîm.

Dema ku em vê berhemê dixwînin, em 
dibînin ku ev ne ji gotaran ne ji nivîsa-
ran pêk tê û ne jî tiştekî çîroksaz e. 
Hinek jê çavdêriyên te hinek jê bihîs-
tiyên te hinek bûyerên qewimî û hinek 
jî rastiya Tirkiye û Kurdistanê ye. Em 
dibînin ku ev wekî anekdotan jî hatine 
nivîsîn. We çima tarzeke wisa ceriband?

Roja ku hatime Amedê û heta niha ji 
ber ku xema Kurdî bi min ra bû îcar li ser 
meseleya ziman çi dihat serê min yan jî serê 
hevalên min yan jî min çi dibihîst û çi bala 
min dikişand min li cem xwe dinivîsî. Min 
digot ez qeyd bikim sibêroj ez 15-20 salan li 
vî bajarî bim binêrim, ez bizanim çi hatiye 
serê min, çi hatiye serê gelê min û çi tê serê 
me bi giştî. Bi wê xemê min bi dest bi nivîsê 
kir heta sala 2015an û niha jî tiştek li ser 
ziman bibînim dinivîsim. Her gotineke vê 
pirtûkê xwe digihîne gelek aliyan, mesela 
hinek jê bi şanoyê ra eleqadar in, ji ber ku 
ji jiyanê hatine dawerivandin teatral in, ji 
sînemayê ra vekirî ne. Yek jê jî çavdêrî ne 
eger mirov li ser bişaftinê xebateke dîtir 
kir ev pirtûk dibe çavkanî. Ev hîn dilopek 
e ji rewşa me ya bişaftinê. Mebesta min 
a hazirkirina vê pirtûkê, min xwest li ser 
meseleya ziman tiştên ku hatine serê me 
bidim ser hev, tesnîf bikim û diyar bikim. 
Çimkî em di meseleya ziman da bi xwe 
nizanin. Eger em li jîyana xwe seyr bikin em 
ê şaş bimînin.

Wekî te di berga paş da nivîsiye ev 
xebateke teatral e. Te ji ber çi ev şêwe 
bi kar anî? Gelo dibe ji ber ku têkiliya 
me bi zimanê me ra bûye wekî tiştekî 
teatral?

Di vê pirtûkê da, em dikarin li xwe temaşe 
bikin. Ev lehengên hanê, ev kesên ku di vê 
pirtûkê da ne, piraniya wan ji Amedê ne û 
hemû jî nimûneyên jiyana me ya derbxwarî 
ne. Tiştên xeyalî nîn in, tiştên rast in, jiyanî 
ne, ji ber wê min got teatral e.

Te di cihekî pirtûkê da gotiye: “Gelek 
pirtûkên edebiyata modern û pirtûkên 
dersan bi vî zimanê akademîk hatine 
lêkirin û nivîskarên wan jî nema dizanin 
çi dibêjin.” Qesta te li vir çi ye?

Çi edebiyata modern be çi perwerdeya 
Kurdî be, materyalên wan, yanî tiştên ku 
niha hene esil derbxwarî ne, sist in, xav 
in. Ji hêla ziman ve, ji hêla Kurdiya gewr 
û rewan ve qels in. Nehişiyek, gêjiyek li 
mêydanê heye. Gelek tiştên ku îro li ser 
navê edebiyata modern û perwerdehiyê tên 
çêkirin pişta xwe nadin kurdiya esil, pişta 
xwe nadin folklora Kurdan, pişta xwe nadin 
gotina Kurdan û nadin wê tecrûbeyê, xwe 
li wergera qop digirin, xwe li kurdiya virnî 
û xav digirin. Sibêroj ew cewhera zimanê 
Kurdî derkeve meydanê, hela em ê bini-
hêrin ev pirtûkên hanê dê bi çi awayî bên 
xwendin, dê bên xwendin yan dê neyên 
xwendin. Zimanekî req, zimanekî ziwa, 
zimanekî rijî. Jiyan diguhere, helbet ziman 
jî diguhere ez nabêjim her tişt bi temamî 
folklorîk be. Divê haya te ji gotina te hebe, 
berî te çi hatiye gotin? Tiştekî nû lazim 
kir, di ser wê gotinê ra ava bike, neçe ji 

bêrîka xwe tiştan dernexe. Peyvên Kurdan 
bê war in, beyar in, li meydanê ne, gelek 
jê bê nasname ne, bê xwedî ne. Pêşî divê 
mirov vê mîrateyê bide ser hev. Mesela 
peyva “wardoz”ê, Cegerxwîn di helbesteke 
xwe da nivîsiye. Em pir lê geriyan peyveka 
koçeran e, koçer ji bo kesê ku diçe ji wan ra 
warekî nû dibîne, dibêjin “wardoz” e. Aliyê 
vê peyvê yê sosyolojîk, siyasî, psîkolojîk û 
felsefî heye lê ev peyv li wir maye kesî berê 
xwe nedayê. Bi hezaran peyvên me yên wisa 
hêja di qulik mulikan da mane, gerek mirov 
xwe bigihîne wan û wan pêyvan bişixulîne. 
Di pirtûkê da gotinek din hebû: “Kal û 
pîrên me nexwendin ew ji xwendinê man, 
lê ji gotina xwe neman, gotina wan temam 
e. Dizanin çi dibêjin, ê me jî me xwend 
gelek însan, ji diya xwe bavê xwe dûr ketîn 
xwendin çûn mekteban lê ji gotinê man.” 
Gelek Kurdên xwende, bi Kurdî baş nizanin. 
Mesela kurdiya ciwanan pir qels e û xwe bi 
tu awayî nagihîne ber hewşa kurdiya kal û 
pîran. Nivîskar kî ne wê çaxê, çi dinivîsin 
bi wê Kurdiyê? Potansiyela Kurdî, cewhera 
Kurdî hîn derneketiye mêydanê. Ev çi Kurdî 
ye ku nivîs pê tê lêkirin? Ev cewher, di nava 
folklorê da, li gund û waran bi kal û pîran 
ra ye, her ku mirov ber bi nêzî vê cewherê 
dibe, nivîsa roja me tahmsarkî dibe, nema 
tê xwendin. Bi hezaran peyvên me di nav 
dest û lingan da ne, ziman bi peyvan radibe 
ser pêyan.

Te di pirtûkê da gotiye: “Ji tirsa Kurdi-
ya akademîk hinek Kurd newêrin bi 
Kurdî biaxivin.”  Ev tirs dê çawa rabe?

Tu wexta ku dibêjî, ‘Kurdiya akademîk’, 
kê ev peyva çêkiriye? Xelkê çêkiriye. Xelkê 
ji ber ku ji zimanê Kurdên bajarî, ji zimanê 
xav fam nekiriye gotiye qey evana bi zimanê 
akademîk diaxivin loma em ji wan fam 
nakin. Lê esil zimanê akademîk, ne ev 
ziman e. Zimanê akademîk, zimanê karên 
akademîk û zanistî ye, zimanê tibê, hiqûqê, 
kîmyayê ye. Xelkê zimanê ku jê fam nekiriye 
jê ra gotiye zimanê akademîk. Ez jî dibêjim 
ku ew kesên kurdiya akademîk dinivîsin, 
ne akademîk în. Ew bi xwe jî ne li meydana 
kurdiya rast in. Kurdiya akademîk, kurdiya 
esirandî ye, kurdiya tengijandî ye, lê eslê 
xwe kurd wexta ku diaxivin pir rehet in 

wexta ku dinivîsin ew rehetiya wan tune ye. 
Zimanê Kurdan, ji ber ku nebûye zimanê 
perwerdehiyê, ji ber ku sansur li serê tune 
ye, zimanekî serbest e, rehet e. Kurdî 
mîzahî ye, lê mîzaha wê di nivîsê da xuya 
nake. Kengî ew serbestî û rehetiya ziman 
tam derket meydanê dê ew tirs jî nemîne.

Hemin we got wardoz, ka em pirsekê 
jî ji wir bikin we di pirtûkê da gotiye ku: 
“Nivîskar in, pirtûkên wan ji ber hinek 
sedeman nayên çapkirin û ew jî radibin 
weşanxaneyekê ava dikin. Gelo weşanx-
aneya wardozê, ji ber vêya we vekir?

Du aliyê vê meseleyê hene, yek jê em 
bibêjin ku pirtûkên te ne baş in û însan 
pirtûkên te çap nakin tu jî radibî diçî 
weşanxaneyekê vedikî, ya din jî ji pirtûkên 
te fam nakin yan jî dibên ev çi ye te nivîsiye? 
Ev ji bo Ferhenga Bişaftinê jî ji min ra hat 
gotin. Edîtorekî got, ev çi ye te nivisiye? 
Min jî got, li mêydanê ye, min çi nivîsi-
ye tu weşanger î gerek tu bizanî ev çi ye. 
Beriya vêya pirtûkeke hevalekî me hebû 
navê wê ‘Payîzxêr Li Salnameya Kurmancî 
Xebateke Folklorîk’ bû. Me da yek didu 
weşanxaneyan, nexwendin, jê fam nekirin. 
Gotin folklorîk e, vêya çi ye çawa ye? Ji ber 
wê min weha nivîsî li ser wan. Lê aliyekê 
din ê vê gotinê jî heye, mesela hinek jî hene 
pirtûkên wan ne baş in nayên çapkirin diçin 
ji xwe ra weşanxaneyekê ava dikin û wan 
pirtûkan çap dikin. Ez qala wê nakim. Kesin 
hene, dixwazin xebatên baş bikin lê nayên 
famkirin, ez qala wan dikim. Mebesta min 
ji wê gotinê ev bû. Bi ya min nivîskar gerek 
karên weşangeriyê jî nekin çimkî tu karê 
weşangeriyê bikî tu ji nivîsa xwe ji xwendina 
xwe kêm dikî, ev jî talûkeyeke mezin e. Lê 
carna mirov mecbûr dimîne ku weşanx-
aneyekê ava bike.

Te li cihekî jî gotiye ku: “Li Tirkiyeyê 
Almanolojî, Amerîkalojî, Fransalojî 
tune ye, Kurdolojî ji ku derket?” Lê 
mixabin di fermiyetê da “Kürt Dili ve 
Edebiyatı” ye. Bi ya min Kurdolojî li 
hemberê vê fermiyetê wekî bertekekê 
ye. Lê mebesta we çi ye?

Ew meseleya lojiyê ye li wê derê, wekî 
ku zimanê me tiştekî kevin be û mirov li 

serê bixebite. Li Artukliyê mamosteyekî 
hêja Shab Walî hebû li ser vê meseleyê em 
axivîn, wî jî digot tiştekî şaş e. Li vir, wexta 
ku lojî tê piştî wê peyvê wekî ku ew tişt êdî 
li ber qedandinê ye û li ser wê lêkolîn tên 
kirin. Ziman zindî ye. Beş, beşê edebiyatê 
be, tu yê wî navî lê bikî. Ev lojî xwe digihîne 
meseleya bindestiyê jî. Ji bo xwedê Kurdolo-
jî çi tîne bîra te? Wekî ku hema makîneyek 
heye tê da her tiştê Kurdî heye. Gerek 
kategorî, polînkirin çêbibin. Ê me her tişt 
di nava hev da ye, carekê em çûbûn dikana 
qasetfiroşan. Got ev caz e, ev pop e, ev rack 
e, tev wisa beş bi beş nîşanî me da. Min got 
Kurdî, got, a tev wane li wir li ser hev in.

Bi ber bayê evînê dikevin û zimanê 
wan nayê bîra wan çima?

Ev çima wisa dibe? Mesela berê Kurdan, 
piranî ên ku di bajaran da ne, li televîzyo-
nan e, fîlmê serdestên xwe temaşe dikin ew 
fîlm, ew deng, ew awaz, ew evîn tim bi tirkî 
ye. Ne Mem li meydanê heye ne Zîn. Mod-
ela hezkirinê ya wan fîlman her bi tirkî ye. 
Ev piştî demekê dikeve binhişên wan, wexta 
ku tu bixwazî li bajarekî hez bikî, evîndar 
bibî, model tirkî ye, jixwe tu bikî int û her 
gav bi Kurdî biaxivî qismetê te teng dibe. 
Wexta ku ber bi bayê evînê dikevin xort in, 
keç in, kel bi dilê wan dikeve bi kelecanî 
dibin êdî li wir ji ber ku bajar jî modern e li 
wir zimanê wan nayê bîra wan. Carekê min 
dît hevalek li tenişta min bû deng bi tele-
fona wî ket, jina wî lê digeriya, evî hevala 
jî kurdekî kurd bû lê navê jina xwe bi tirkî 
kiribû “aşkim” û li telefonê qeyd kiribû. Ez 
şaş mam, min got wextê evana hez dikin, 
çima zimanê wan nayê bîra wan? Wê deqê 
mehdê min xeliya.

Pirsa dawî, em dibînin ku berhemên 
te yên cur bi cur hene. Rêziman, çîrok 
û herî dawî jî ev berhema ramanî û 

rexneyî. Li gorî berhemên te yên din ev 
berhem li ku bi cî û war dibe? Girîngî û 
taybetiya wê?

Ez wê li warê şahidiya xwe ya vê serdemê 
bi cî dikim. Min di pêşgotinê da gotibû, 
ez naxwazim ev ferheng mezin bibe. Ev 
ferheng, trajediya me ya ziman li ber çavan 
radixe. Gerek ferhengeke wisa tune bûya, 
ka dê ji bo çi tiştekî wisa hebe? Ev tiştên ku 
min qeyd kirine gelek jê nimûneyên rezaleta 
me ne. Ez vêya jî dibêjim, eger çîrokek li vir 
hebe em jî tê da bin, şahidê vê çîrokê bin 
em gerek qala wê bikin. Sibêroj bila hinek ji 
min ra nebêjin, tu jî li wir buyî, ka te çi kir, 
te çi got? Ev pirtûk, ji mecbûriyetê hat lêki-
rin. Li bakur gelekan xwe kerr kiriye. Wekî 
ku birîneka wan tune be. Pêlên bişaftinê, 
wekî vîrusekê, wekî jana mirîşkan ketiye nav 
me gişan, ji bo ku em vê êşê, vê janê ji xwe 
derxin, gerek em bixebitin, bi her awayî, 
gerek em tim bi birîna xwe ra biaxivin. 

Karê min ê esil, çîroknûsî û zimannasî 
ye. Lê çend sal in min karê berhevkariyê 
lê zêde kiriye, a rast her sê kar jî hevdu 
dermale dikin, xurt dikin. Zimannasî mirov 
heta ciyekî dibe, zimanê mirov pihêt dike, 
folklor rê li ber mirov vedike, zimanê mirov 
zengîn û rewan dike. Çîroknûsî jî bêhna 
mirov derdixe. Ez çîrokan dinivîsîm, lê ez 
dibêjim gerek mirov ecele neke, gerek mirov 
pirtûkên xwe berî çapê bide xwendin, guh 
bide rexneyan. Li ser meseleya ecelekirinê, 
gotineke pêşiyan hebû, digot, “Zû anî bi 
gend û gu anî, dereng anî beranê heftreng 
anî.” Ji me ra beranên heftreng lazim in. 

Ez dixwazim vêya jî bibêjim; helbet her 
kes serbest e, lê gotina ku di facebookan da, 
di twîtteran da li ser navê helbestê tê kirin, 
li ser navê edebiyatê tê kirin bi min gotineka 
erzan e. Kesên ku dewa nivîskariyê nakin 
dikarin heta êvarê binivîsin lê însanên ku 
dewa nivîskariyê dikin bila ji kerema xwe ra 
gotinê erzan nekin li wan deran.
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Ji tirsa Kurdiya akademîk Kurd newêrin biaxivin
ROZA SÎERRA - DARA PORXELEK

Li bajarê piçûk ê Galan, li Aberystwythê 
me.  Bi navê xwe yê zor tê nivîsîn û hêsan 
tê xwendin li qiraxa deryayeke bêdawî ye. 
Li perrê dî ê vê deryaya ku heta asoyê diçe 
Îrlenda heye. Çavê min neqeba van her-
du welatan a ku di nexşeyê de piçûk xuya 
kiribû nabirre.  Ji kavilên keleha bajêr berê 
xwe didim Promenadê (bi fransî tê maneya 
piyasekirinê). Li jêr, ava deryayê qiyametekê 
vekişiyaye û erda binî li riprastê maye. Şaş 
dimînim li kevz û axa reş a ku ji ber deryayê 
maye; bêhneke ne xweş jê tê. Dema li Prom-
enada ber deryayê piyase dikim careke dî 
fahm dikim ku heta wê gavê min deryayeke 
pêlên wê ewqasî har nedîtiye. Roja berê 
gurmîniya wan bû li kenarên bajêr dixist; 
firtoneya ku rabûbû nedişibiya tiyên dî ku 
min heta wê gavê nas kiribûn. 

Ji wir berê xwe didim nava vî bajarê piçûk 

û bêdeng. Mirov di her gava xwe de amin 
e ku asûdeyiya wî şaroçkeyî dê di ti kêş û 
hewayekê de xera nebe. Têm li bara serê 
goşeyê rûdinêm dîsa. Sebra min li ciyên 
dagirtî tê, dixwazim pêjna mirovan, xilbex-
ilba dengê wan bê dema li dora maseyekê 
xwarinê dixwin, bîrayê vedixwin û bi hêminî 
suhbet dikin. Çûbûm çend ciyên dî jî, lê li 
sûka bajêr kêfa min bêtir ji vî ciyî re hat. 
Serbestiya rabûn û rûniştinê, rihetiya li şûna 
formelî û resmiyetê bi min xweş tê. Çavekî 
li rojnameya ingilîzî a li ser maseya xwe 
digerînim û tê de dixwînim ku di lêkolînekê 
de hatiye kişifkirin ku ajel jî aciz dibin û ev 
acizî dibe sedema lawazbûn û civîna mêjiyê 
wan; ajelên ku li malê tên hiştin, ji ber ku ne 
tiştekî ku bikin heye ne jî tiştek heye ku bala 
wan bikişîne, wan hişyar bike yan han bide, 
aciz dibin û gelek caran pirrê wextê xwe bi 
razanê derbas dikin.  Di nav deng û qeleba-
lixiya barê de ewlehî û aramiyê his dikim. 
Ne tenê wê, azadiyê jî his dikim. Erê serê 
min zûtir diêşe û gêj dibe, lê bihîstina deng û 
xeberdanên bi zimanekî biyanî min ji qeyd û 
bendên tirkî û kurdî, ji têkoşîna min a bi wan 
re û di wan de, rizgar dike û hinekî bêhna 
min tîne ber min. Xwe bi siûd dihesibînim 
ku pencereyeke “dîtir” li ber min heye û tê re 

hin hêlên dî ên hestiyarî û serhatiyê dijîm. 
Lê na, belkî jî ev ne siûd e, di ber xwe de 
dibêjim, dezavantaja ku ji aliyê dî de dijîm 
bi vê imtiyazê tê qerebûkirin (telafîkirin). 
Ajelên ku li malê bi tenê mane tên bîra min, 
dixwazim ku giştûk li çolê bûnan.       

Garsonên keçik ên dilovan vê carê napirsin 
ku min xwarina xwe eciband yan na. Çiqas 
kêfa min ji şêrîniya di noodlean de re nehat 
jî, ji bîraya mezin a ku vedixwim hez dikim. 
Çendên dî ên ku min vexwaribûn tahma 
devê min xera kiribûn, vê ekla nerm min 
kêfxweş dike. Bêxwediya telefonê vedikim 
û hinekî li medyayê dinerim. Gêja min diçe 
di nav deryaya medyaya sosyal de, a ku 
pêlên wê ji deryaya îrlendî a li derve hartir 
û dema vedikişe ji gend û gemara li perravê 
vir dimîne bêtir li pey xwe dihêle. Berê xwe 
didim televizyona mezin a bi stûnê li hember 
min ve hilawistî ye. Wek her car maçeke 
futbolê a ji lîga Brîtanyayê dilîze. Kelecanî 
dibim bi maça ku bi sur‘eteke ecêb bi rê ve 
diçe û gogê bi zîrekî li qadê digerîne. Hêdî 
hêdî girjî û kerbên xwe yên gaveke berê ji bîr 
dikim û sist dibim. Zimanê futbolê, zimanê 
yarîzanî û livbaziyê canê min bi xuroşeke 
taze direhilîne. Naye bîra min çend sal der-
bas bûne ku min li maçekê temaşe nekiriye. 

Emma tê bîra min ku min kengî dev ji vê 
eşqa xwe ya mezin a futbolê berda. Bi destpê-
ka lîseyê, bi destpêka naskirina kitaban û 
hezkirina ji wan min vê xewn û mesaiya xwe 
ya herî mezin a heta wê çaxê terikandibû. 
Topaniya ku carina min heta êvarî bêrawest 
pê dilîst, bi şevan jî min di dil û hişê xwe de 
hiltanî û ji nû ve vedijand. Vêga pirîskên wê 
eşqa berê dîsa bi canê min dibûn û mejiyê 
min diket gêreyeke dî bi vê temaşeyê. Piştî  
xwendina kitaban, me carina bi ray û zirtên 
zanebûnê êdî qeşmeriyên xwe bi wan miro-
van dikirin ku guva hayê wan ji wan, ji halê 
mirovatiyê, ji siyaseta dinyayê tine bû, xwe 
bi tiştên beradayî ên ku nebaşan derxistibûn 
holê bo ku pê xelkê bêhiş bikin mijûl dikirin 
û dirizandin. Lê vêga ew “beradayîtî” ji hişê 
min û ruhê min re baş bû, û min ew ji halê 
mirovatiyê û siyaseta dinyayê xweştir didît. 
Tişta ji mirov re baş bû çima ji mirovatiyê û 
dinyayê re xerab bûya? Pêlekê di dilê xwe de 
dibêjim xwezka hayê min tenê ji top û wer-
zişê hebûya. Lê ku wê çaxê mejiyê min jî wek 
ê ajelê li malê bi tenê û bê kes mayî biciviya û 
piçûk bibûya?

Çenteyê kompîtera xwe li milê xwe dikim 
û derdikevim. Li devê derî disekinim û li 
şiliya baranê dinerim. Naye bîra min çi çax 

dabûyê. Ev baran qey naqede. Xwezka mirov 
karibûya hinekî wê veguhezta Rojhilata 
Navîn û biyabanên Efrîqayê. Hem wê li vê 
derê hinekî vekira û tava wan jî derketaya, 
hem jî li aliyê dî dê gihayek şîn bihata, xelkê 
karibûya zadek biçanda. Wê çaxê belkî rev 
û koça ji aliyekî dinyayê bo aliye dî, ji Başûr 
û Rojhilatê dinyayê bo Bakur û Rojavayê 
wê, terikandina mal û waran rawestiyaya. 
Zilamekî pîr ê çenteyek li piştê, cixareyeke 
ziravik a pêçayî di nav tiliyan de, bi xortekî 
li ber derî re xeber dide. Ji vî xortê ku fahm 
dikim ku polonî ye dipirse ku li wir çi karî 
dike. Evê polonî jî bi ingilîziyeke qels hewl 
dide bersivê bidê, ji aliyekî de jî çavê wî lê 
ye jê xelas bibe û zûka vegere hundir, ser 
karê xwe. Nêzîkî wan dibim, bi gotineke 
zilam dibişirim û ew jî berê xwe dide min, bi 
min re xeber dide. Piştî hîn dibe ku ez ji kû 
me dipirse ku “Ew Partiyeke Karkeran a we 
kurdan hebû,” û hewl dide di bîr bîne, “ew… 
wan bi dewletê re agirbest kiribû vê dawiyê, 
ne wilo?” Hîn dibim ku helbestkarek e û keça 
wî jî wek min wergêranê dike. Hêviya xwe 
dibirim ku barana hûrik bisekine û ji bo ku 
berî ku hê gurrtir bibe xwe bigihînim ciyê 
xwe, bi nav kûçeyê de dilezînim.    
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beşa perwerdeyê xelas kiriye.

Berhemên wî:
•Rêzimana Kurmancî (Bi M. Bilbil ra, Enstituya Kurdî ya Amedê, 2008.)
•A baş (B. Baran, Weşanên Belkiyê, Çîrok, 2010.)
•Rêzimana Kurmancî (B. Baran, Weşanên Belkiyê, Ziman, 2012.)
•Derb (B. Baran, Weşanên Avestayê, 2014)
•Ferhenga Bişaftinê (B. Baran, Weşanên Wardozê)
•Motik (B. Baran, Weşanên Wardozê, 2017)

Jiyan û berhemên Bahoz Baran

Bahoz Baran: 
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“Min digot ez qeyd bikim sibêroj ez 15-20 salan li vî bajarî bim binêrim, ez 
bizanim çi hatiye serê min, çi hatiye serê gelê min û çi tê serê me bi giştî. Bi wê 
xemê min bi dest bi nivîsê kir heta sala 2015an û niha jî tiştek li ser ziman bibînim 
dinivîsim”

“Tu wexta ku dibêjî, ‘Kurdiya akademîk’, kê ev peyva çêkiriye? Xelkê çêkiriye. 
Xelkê ji ber ku ji zimanê Kurdên bajarî, ji zimanê xav fam nekiriye gotiye qey 
evana bi zimanê akademîk diaxivin loma em ji wan fam nakin.”



Di 1980î de gava min berê xwe dabû 
Swêdê, ez hê naşî bûm.  Lê min bi têra 
kitêbekê helbest nivîsandibûn. Ji ber 
qedexebûna gotina Kurdî, min helbes-
tên xwe ji ber kiribûn, serenavên wan li 
kaxezekê nivîsandibûn, ew kaxeza piçûk 
di nav piziya derpiyê xwe de veşartibû 
û derbasî Sûriyê bûbûm. Ji wir, bi hezar 
zehmetiyan, di ser çend welatan re, min 
xwe gihandibû Swêdê. Gava min xwe li 
Swêdê danî, min tavilê ew helbestên xwe 
nivîsandin û di tebaxa 1980î de wek kitêb 
çap kir. 

Hingî hejmara nivîskarên Kurd kêm 
bûn, bi tenê çend kes bûn. Ên hebûn jî 
li Swêdê bi cih bûbûn. Mehmed Emîn 
Bozarslan û Mahmûd Baksî bûn. Ji 
xwe roja ku ez hatim Swêdê Mahmûd 
Baksî hat seredana min û tercimaniya 
min kir. Min li Uppsalayê jî Mehmed 
Emîn Bozarslan nas kir. Piştî demeke 
kurt hew min dît Rojen Barnas jî hati-
ye Swêdê. Ez bi van her sê nivîskarên 
Kurd re dost bûm. Lê min navê Mehmed 
Uzun jî bihîstibû. Min navê wî ne wek 
nivîskarekî lê wek siyasetvanekî bi-
hîstibû. Ew hingî siyasetvan bû û wî bi 
çend hevalên xwe re kovareke siyasî bi 
navê Rizgariya Kurdistan derdixist. Min 
kovara Rizgariya Kurdistan bi dest dixist 
û dixwend. Di kovarê de, digel nivîsên 
siyasî, yekî bi nasnavê M. Ferzend Baran 
helbestên Kurdî dinivîsandin. Min ew 
helbest dixwendin û min meraq dikir 
bê M. Ferzend Baran kî ye. Min rojekê ji 
yekî nêzîkî kovarê pirsî, wî got Mehmed 
Uzun e. Ez kêfxweş bûbûm, navekî din 
jî li nivîskarên Kurd zêde dibû. Piştî 
wê bi demeke kurt, ez di konferanseke 
siyasî de pêrgî Mehmed Uzun hatim. 
Camêrekî em bi hev dan nas kirin. Wî ez 
nas dikirim. Bihîstibû ku kitêbeke min 
derketiye û helbesteke min ku di kovara 
wan de derketibû pesinand. Min jî jê re 
behsa helbestên M. Ferzend Baran kir, 
min ew helbest pesinandin lê min negot 
ez wî nas dikim. Pir kêfa wî hat, xwe 
negirt, got M. Ferzend Baran ew e. 

Me wê rojê pir sohbet kir. Me hejmarên 
telefonên xwe dan hev û got divê em 
eseh hevdu bibînin. Ji wê rojê de dos-
taniya min û Mehmed Uzun dest pê kir. 
Dostaniya me dest pê kir û her dewam 
kir. Piştî çend salan wî bi temamî dev 
ji siyasetê berda û xwe bi hemû hêza 
xwe da edebiyatê. Wî pir xwendibû, pir 
dixwend. Ew bi tecrube bû. Bi giregirên 
Kurd û Tirkan re rabû û rûniştibû û 
berê wî li pêşerojê bû. Rojekê got, ez bi 
niyet im romanekê binivîsim. Roman? 
Sal 1983 bû. Wî dest bi romana bi navê 
TU kiribû. Heta hingî sê kitêbên min ên 
helbestan derketibûn, lê min di kovaran 
de çîrokên xwe diweşandin. Em di wê 
yekê de hemfikir bûn ku em ancax bi 
pexşanê bikaribin zimanê Kurdî yê edebî 
vejînin û hêdî hêdî bikin şirîkê zimanên 
dinyayê. 

Di sala 1984an de Mehmed Uzun 
romana xwe xelas kir û di eynî salê de 
weşand. Ew li bendê bû ku Kurd eferi-
man bi ser wî de birijînin lê gelekan ew 
dan ber pêla rexneyan. Mehmed Uzun 
pê aciz bû lê zanîbû bersiva rexne û ney-
artiyan xebata berdewam e. Wî êdî siya-
seta partîtiyê li dû xwe hiştibû û ketibû 
cîhana romanê. Her çiqas berî Mehmed 
Uzun romana Kurdî hatibû nivîsandin jî 
lê Mehmed Uzun ruhekî nû da romana 
Kurdî û hêvî da nifşekî. Wî êdî roman 
li dû romanê nivîsandin. Nasnava wî ya 
nivîskariyê ketibû pêşîya ya siyasî. Ji xwe 
armanca wî jî ew bû.

Gava di sala 1990î de fikra derxistina 
kovara NÛDEMê di serê min de zelal bû, 
yek ji yê pêşî ku ez pê şêwirîm Mehmed 
Uzun bû. Mehmed Uzun bi nûçeya ku 
ez ê kovareke edebî derxim pir kêfxweş 
bû. Wî got ew ê ji dil û bi dil bi kovarê 
re be. Welê jî bû. Hema bêje di her 
hejmarê de nivîsand. Romanên wî me 
pêşî di kovarê de diweşandin û dû re 
mîna kitêb derdiketin. Ew yek ji nivîskar 
û hevkarê kovarê yê herî rehet bû. Gava 
ez têkilî zimanê wî dibûm, qet dilê xwe 
nedigirt, berevajî wê, digot tu serbest î. 
Ew mirovekî nerm û bi tolerans bû. Zû 
hêrs nedibû. Bi qîmetê hevaltiyê dizanî û 
têkiliyên wî berfireh bûn. 

Em bi hev re li bajarê Stockholmê 
qul bi qul geriyane. Em bi hev re çûne 
piraniya kafe, restoran û barên Stock-
holmê. Em bi hev re derketine rêwîtiyên 
dirêj û bi hev re beşdarî konferansan 
bûne. Em bi hev re çûne teatro, sînema 
û şahiyan. Ew ji derve pir dîplomatîk 
dixuya, lê mirovekî pir rehet bû. 

Wî mîna nifşê berê qîma xwe bi 
kitêbekê an du kitêban neanî, lê her 
nivîsand. Kitêbek xelas dikir, an jî hê 
xelas nekiribû, plana kitêba li dû çêdikir. 
Wî bi zimanê malê dinivîsand, lê zanîbû 
ancax bi riya wergerê ew ê bikaribe bibe 
şirîkê edebiyata dinyayê û herweha 
edebiyata Kurdî bike şirîka edebiyata 
dinyayê. Wî dest pê kir kitêbên xwe 
wergerandin zimanên dinyayê. Paşê 
kitêbên wî wergeriyan Tirkî jî û ew hêdî 
hêdî li Tirkiyeyê hat naskirin. Ne tenê 
hat naskirin, ew ji aliyê bi hezaran, bi 
dehhezaran keç û xortên Kurd û Tirk 
ve hat naskirin, hezkirin û her ku çû 
kitêbên wî êdî ketin nav lîsteya kitêbên 
ku pir dihatin firotin. Deriyê dinyayê jî 
li ber wî vedibû. Êdî ew dinyayî dibû. 
Cara pêşî bû ku êdî nivîskarekî Kurd bi 
qelema xwe dijiya, wê bijiya. 

Ew navneteweyî dibû, bi xwe re edebi-
yata Kurdî jî navneteweyî dikir. Ew bi 
xwe bûbû dîplomatekî baş ê edebiyata 
Kurdî. Cihê ku xelk bi meşê diçûyî, 
ew bi bazdanê diçûyê. Wî zora hemû 
zehmetiyan biribû, tu nemabû hilkişi-
ya serê girik, lê ji nişkê ve nexweşiya 
kambax bi pêxîla wî girt û ew bi paş ve 

kişand. Mehmed Uzunê wek çiyayekî 
di kurtedemekê de heliya. Ew Mehmed 
Uzunê ku zora zehmetiyan biribû û 
êdî bûbû navek, roj bi roj çilmisî. Ew 
Mehmed Uzunê mîna ku wê qet nemire 
planên pêşerojê dikirin, bû mistek û 
êdî nikarîbû ji nav nivînan rabûya. Ez ji 
serî de pê re bûm. Digel jina wî Zozan, 
birayê wî Mustafa û hevalê wî yê zarok-
tiyê Keya Îzol, ez ji ber serê wî ranedi-
bûm. Ew di nav nivîna mirinê de jî dîsa 
bi hêvî bû. Lê gava doktorên Swêdî jê re 
gotin bi tenê du hefteyên wî mane, ew 
ket hundirê bêhêvîtiyekê. Lê dîsa ji wî 
bêhtir em li ber ketin û me bi dizî hêsir 
dibarandin. 

Wî rojekê em civandin û got ew nax-
waze li xerîbiyê bimire, dixwaze vegere 
Diyarbekirê. Em heyirî man. Me got ew 
di şokê de ye, loma welê dibêje. Em paşê 
li hev civiyan û me got em daxwaza wî 
bînin cî. Wî di wê navê de karê xwe yê 
bi weşanxaneyên xwe re hal dikir. Ez 
lê ecêbmayî dimam. Li gora doktorên 
Swêdî bi tenê du hefteyên wî mabûn, 
lê wî dîsa dev ji planan bernedida. Di 
hundirê çend rojan de, me komek ava kir 
û em bi hev re çûn Diyarbekirê. Bele-
diya Diyarbekirê û serokê wê Osman 
Baydemir hemû imkan jê re seferber 
kirin. Hemû doktor û hemşîre li dora wî 
çûn û hatin. Xwendevanên wî ji bajarên 
dorhêlê, heta ji Îzmîr, Enqere û Stenbolê 
hatin. Wan li derveyî nexweşxaneyê kon 
vegirtin û nobet girtin.  Jinên gundî jê 
re bi niyeta dermên pel û pincar anîn. 
Meleyan jê re nivişt çêkirin. Muzîkjenan 
jê re li muzîkê xistin, dengbêjan kilam 

gotin. Mehmed Uzunê ku li gora hesabê 
doktorên Swêdî du hefte jiyana wî mabû, 
zêdeyî salekê jiya. Heta di wê navê de 
carekê hat Swêdê jî. Paşê dîsa vegeri-
ya. Ez û malbat jî çûn Diyarbekirê. Me 
welê plan kiribû ku em ê bi hev re biçin 
Wanê û hefteyekê li Wanê bibuhurînin. 
Ew êdî ne li nexweşxanê radiza. Wan li 
Diyarbekirê, li taxeke bi navê Hamravatê 
vîlayek kirîbûn û li wir diman. Em çûn 
seredana wan. Moralê Mehmed Uzun 
bilind bû. Bawer dikir ku zora kanserê 
biriye. Heta, gava çav li kurê min ê 
piçûk, Mîran ket, destê xwe danî ser serê 
wî, pê şa bû û got: 

”Biner, apo nemir. ” 
Em ê adinî rojê bi hev re biçûna Wanê. 

Lê roja piştî wê mîrata kanserê lê 
vegeriyabû. Ew mecbûrî kemotera-
piyê bûbû. Em çûn Wanê, ew ê jî 
dûre bihatana. Erê em çûn, lê em 
bi tirs bûn û destê me di dilê me 
de bû. Ez her roj lê digeriyam. 
Ew bêhal bû. Piştî çend rojan êdî 
tirsek ket dilê min. Lê roja dawî 
hatin Wanê. Jar bûbû, lê bi kêf bû. 
Me rojek du rojên xweş bi hev re 
buhurandin. Piştî em ji hev veqe-
tiyan bi demeke kurt wî xatirê 
ebedî ji me xwest. 
Em di hiznê 
de hiştin 
û çû. Ev 
demsal 
bû, payiz 
bû, da-
ran pel 
weşan-

dibûn…
Niha, piştî deh salan jî, her ku payiz 

tê û ez li kuçe û kolanên Stockholmê 
digerim, ez dibêjim wê Mehmed 
Uzun ji nişkê ve derkeve hemberî 
min. Ez dikim nakim nikarim bibê-
jim Mehmed Uzun mirî ye. Ew sax 
e. Edebiyata wî hê jî di nav destên 
keç û xortan de zindî ye. Ew namire, 
nemiriye. Lê neyarên wî jê ditirsin. 
Navê wî ji dîwaran dixeritînin, ji 
parkan radikin. Bawer dikin ew ê bi 
vê riyê Mehmed Uzun bikujin, lê xwe 
dixapînin…
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Mehmed Uzun 

Nivîskarê Kurd ê navdar Mehmed Uzun 
sala 1953an li Sêwrega Rihayê ji dayîk bû. 
Uzun sala 1977an ji ber sedemên siyasî 
neçar ma ku koçî Swêdê bike. Li Tirkiyê ji 
ber nivîsên wî, di derbarê Uzun de gelek 
doz hatin vekirin. 1981an jî mafê welatîtiya 
Tirkiyê jê hat standin û heta sala 1992an 
jî nekarî were Tirkiyeyê. Pirtûkên wî ji bilî 
Kurdî, Tirkî û Swêdî bo zêdetirî 20 zimanan 
hatin wergerandin. 

Li Swêdê heyameke dirêj, endamê lijne-
ya Yekitiya Nivîskarên Swêdê bû. Herwiha 
di Pen a Swêdê û Pen a Navdewletî de heya-
meke dirêj bi awayekî çalak xebat kir. Uzun 
ku di heman demê de endamê Yekitiya 
Rojnamegerên Swêdê û Cîhanê jî bû, bi 
zimanê Kurdî bi dehan pirtûk nivîsîne. 

Ji ber pirtûkên xwe yên bi navê, ‘Ronî 
Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê’ û ‘Nar Çiçekle-
ri’ sala 2001an hat darizandin.

Nivîskarê Kurd ji ber nexweşiya pen-
ceşêrê, 11ê Cotmeha 2007an li Diyabekirê 
jiyana xwe ji dest da. 

Mehmed Uzun kî ye?

FIRAT CEWERÎ


