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Ev pênc sal in helbest sêwî ne…                               
Arjen Arî, pêşengê hemdemên xwe, helbestvanê 
nûjen ê zaravayê Kurmancî. Di 31ê Cotmeha 2012an 

de ji nav me koç kir. Li pey xwe bi hezaran dildar, bi 
sedan jî helbest hiştin. Em weke Heftenameya Basê bi 
sedema 5. salvegera helbestvanê nemir Arjen Arî bi 
heval û hogir û dostên wî re axivîn û her yekî ji wan ji 
bo me di derbarê Arjen de nivisî. 
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ROJAVA           R06

Kurd beşdarî kongreya Soçiyê dibin                         
Pevçûn û aloziyên li Sûriyêye ku ev nêzî 7 salan 
e di nav şerekî navxweyî de ye, berdewam in û li 

aliyekî jî lêgerînên ji bo çarseriya vê krîzê berdewam 
dikin. Di 18ê vê mehê de, kongireya Soçî dê li ser 
destûra Sûriyê bisekine, tevî ku nûnerên Kurdan dê bi 
bêtirî şandeyekê beşdar bibin lê navnîşana hemiyan 
dê çespandina federasyonê di destûra Sûriya 
pêşerojê de be.

Kerkûk warê bav û kalan                                          
Kerkûk, xwediyê ezmanekî wekî behrê şîn û xwediyê 
taveke wekî simbilê genim, wekî porê Bozo zer. Mijara 

me xwezî bedewiya Bozo ba lê belê mesela me Kerkûk 
e, Kerkûk evîneke ji evîna Bozo muhîmtir. Kerkûk wexta 
Gulîstan û Bozo li ezmanê te dinêrîn wêneyê Mela Mistefa 
Barzanî di ezmanê te de veşartî welat. Kerkûk qîrîna 
dayikên şêra...

KURSIYA AZAD R12

YEKRÊZIYA KURDAN 
DESTÊ ÎRANÊ QUT DIKE
> JI BO PARASTINA DESTKEFTIYAN YEKGIRTINEKE BIHÊZ PÊWÎST E  

Li Herêma Kurdistanê ku di herêmeke wisa de ye ku dengê çekan û alozî jê kêm nabin, 
piştî karesata mezin a Kerkûkê qonaxeke nû destpê dike. Ji bo ku heman rûreşî û îxanet 
dîsa rû nede li Herêma Kurdistanê dezgeh, sazî, der û derdor ketine nav hewldanên 
girîng ku him di warê siyasî û him jî di warê leşkerî de yekgirtin û yekrêziyeke mayîn 
de pêk were û rê li pêşiya hêzên tarî were girtin ku aloziyan di nav mala Kurd de dirûst 
bikin.

> BI YEKGIRTINA KURDAN PÊŞÎ LI ARMANCÊN ÎRANÊ JÎ TÊ GIRTIN

Li aliyekî hevdîtin û gotûbêjên li gel Bexdayê berdewam dikin ji bo çareserkirina 
kêşeyan û li aliyekî siyaseta Kurdistanê travmaya ku bi hevkariya hin aliyên navxweyî 
bi ser xelk û axa Kurdistanê de hat, ji holê radike. Di vê çarçovê de bi çareserkirina 
kêşeyên navbera aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê û bi avakirina yekrêziyeke bihêz, 
destê Îranê jî tê birîn ku ev heyameke bi riya komeke navxweyî di nav hewldanên 
alozkirin û têkbirina kar û barên Herêma Kurdistanê ye.

LI HERÊMA KURDISTANÊ HEYAMA ÇAKSAZIYAN: R2

Edebîyatê Kirmanckî de 
Hunerê Teswîrî...  

Li Diyarbekirê xwedîkiri-
na kurmê hevrîşimê              

Werzê zeytûnan li Efrînê 
dest pê kir

ZEYTA zeytûnan bo welatiyên herêmê jêdera serekî ji 
dahatûya malbatên herêmê ye, ji ber ku herêm ji berê de 
weke devereke çandiniyê tê naskirin û hemû hikûmetên 
hatine ser desthilata Sûriyê dever ji projeyên çaksazî û 
geşepêdanê bêpar kiribûn. Werzê çinîn û berhevkirina 
zeytûnan di li herêma Efrînê ya Rojava destpê kir. RÛPEL 06

LI Pasûra Diyarbekirê ev heyameke dirêj e kurmê hevrîşîmê tê 
xwedîkirin. Li gor agahiyan li Pasûrê heta 2000an xwedîkirin û 
tevnkirina hevrîşimê demekê ji ber hin sedeman sekiniye lê di 
2000an de bi saya hin xebatên nû mîna berê ji nû ve ev kar tê 
kirin. Peywirdarê Tesîsê Mizbah Çaçan li ser xwedîkirina kurmê 
hevreşîmê ji Heftenameya Basê re axivî. RÛPEL 09

MI na xebata xo de waşt ke edebîyatê kirmanckî de teswîran 
ser o bivindî. Ma verê manaya teswîrî vajîn. Teswîr kerdene 
yeno a mana ke yew çî bi vate yan zî bi nuşteyî bi hawayokê 
seke o çî verê çimanê merdimî de gandar bo vajîyayîş o. Bi 
kilmêkî yew estene, yew hedîse, yew rewşe yan zî yew termî bi 
şeklêko hişê merdimî/e de gandar bo vajîyayîş o.  RÛPEL 10

NÛÇE ABORÎ KIRMANCKÎ

Prof. Mesut Yeğen, li ser dagirkirina Kerkûkê dibêje, 
“Radestkirin û neparastina Kerkûkê, Îraq û Îran li 
hemberî Kurdan anîn asteke daxwazkar û dewletên 
rojava jî dudil û biguman hişt.” Ji Zaningeha Şehir a 
Stenbolê Prof. Dr. Mesut Yeğen dagirkirina Kerkûkê 
weke bêxêriyekê dinirxîne. Lêbelê radigihîne ku divê 
Kurd ji vê rewşê derfetekê derxînin. Geşedanên rû didin 
derfet didin ku Kurd rewşa xwe baştir û rastîn binirx- 
înin û bibînin. Yanî Kurd bi vê yekê dikarin rewşa xwe 
bibînin him jî rewşa dost û dijminên xwe bibînin ku li ku 
disekinin, dikarin çi bikin. Ev bixêr û baş e.”

Rewşa neyînî ya îro dibe ku sibê ji bo Kurdan bibe fersendek
Prof. Mesut Yeğen: 

HOŞENG OSÊ

Hinek metirsî
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 Rûsya û DYA di pirsa 
rojhilata nêzîk de, ber bi 

fînalê ve diçin?
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Weke aşkere ye tirdîtsîonel di vê sed-
sala dawî de her tim di navbera Rûsya û 
welatên rojava û DYA de li ser herêma ro-
jhilata nêzîk û navîn bend û berberî heye. 
Her yek ji van aliya dixwaze nifûsa xwe li 
herêmê xurt bike, ev nakokî beriya şerê 
cîhanê yê yekemîn geopolîtîk bû, piştî 
şoreşa oktoberê ev nakokî rengekî nû girt 
bi rengê geopolîtk rengê îdeolojîk lê zêde 
bû ev protses piştî şerê cîhanê yê duyemîn 
nakokiya geoekonomîk jî lê zêde bû. 
Ev prosesa nakokiya sê alî heta têkçûna 
Sovyetê dewam kir. Piştî têkçûna Sovyetê 
heta niha rengê nakokiyê hate guhertin, 
niha nakokî geopolîtîk-ekonomîk e û em 
dikarin bêjin bêhtir jî geoekonomîke. 
Di vê nakokiyê de Rûsya herdem weke 
aktorekî esasî maye bes di cephê welatên 
rojava de guhertin dem dem çêbûye weke 
mînak berî û piştî şerê cîhanê yê yekemîn 
nakokî di navbera Rûsya, Almanya, 
Fransa û Brîtanya de bû, paşe beriya şerê 
cîhanê yê duyemîn rola Anglo-Saxons 
xurtbû û nakokî di navbera Rûsya û An-
glo-Saxons de destpê kir ev di tifaqa Yalta 
1945an de aşkere bû. Piştî şerê cihanê yê 
duyemîn rola Brîtanya zeîf bû DYA xurt 
bû. Nakokiya esasî di navbera Rûsya û 
DYA de carina Brîtanya xwe dide kêleka 
DYA hevkariya Anglo-Saxons çê dikin 
li hember Rûsya weke mînak niha. Divê 
neyê ji bîr kirin Kurdistan her dem  bûye 
cihê nakokiyê di navbera van herdû aliyan 
de. Nakokiya ser Kurdistanê di navbera 
van aliyan de di demên berê de antagonîst 
bû, niha ev nakokiya li ser Kurdistanê û 
ne bes li ser Kurdistanê li ser tevahiya 
cîhanê ne antagonîste, di vê nakokiyê de 
bêhtir pragmatîzm hakime. Her ku pirsa 
herêmê ber bi fînalê de biçe nakokî dikare 
xurt bibe lê divê neyê ji bîr kirin dikarin 
li hev jî bikin. Bi ya min DYA û Rûsya li 
ser Kurdistanê ji nakokiyê bêhtir wê li 
hev bikin ew li hev kirin jî bi ya min ji bo 
kurda wê xêr be. Bûyerên dawî ku projeya 
Brîtanya bû ku bi terefekî Saxonê bi DYA 
re li hev kirin ev bûyer li hember kurda 
kirin. Her kes dizanê niha DYA di nav 
xwe de ne li heve, Brîtanya ev bikaranî ji 
bo berjewendiyê Brîtanya û terefekî DYA 
(Saxon) bi Brîtantya re li hev kir. Ji bo 
wê tevgera siyasî a Kurdistanê divê xwe ji 
qalibê nakokiyên îdeolojîk a tradîtdîonel 
di têkiliyên navnetewî de xelas bike û 
siyaseteke pragmatîk bimeşîne. Ji ber niha 
her ku here bend û berberiya van welatên 
mezin wê li ser Kurdistanê xurttir bibe 
û ev ji bo kurdan baş e, ji ber ji kurda re 
mecala manewra bike çêdibe. Niha Rûsya 
û DYA pir aktîv her yek ji wan dixwazin 
kurdan bi alî xwe de bibin, kurd dikarin 
bi aqliselîm vê ya baş bikarbinin. Yanî 
hemû hêkê xwe nexin sepetekê, a ku di 
van çend salên dawî de ku serokatiya 
Herêma Kurdistanê pir baş dimeşand. Ku 
têkiliyên wan him DYA him jî bi Rûsya re 
baş bû a rast jî ew bû. Niha siyaseta DYA 
a derve ji ber nakokiyên hundir gelek 
tevlihev û bê istiqrare, lê Rûsya siyaseteke 
bi istiqrar û bi hesab dimeşîne. Her çiqas 
di çareser kirina pirsa Kurdistanê de rola 
esasî wê ev her dû dewlet bi giranî bilîzin 
lê gelek tişt ji kurdan jî tê xwestin ku ça-
reserkirina pirsa Kurdistanê de bi xisarek 
hindik û rehettir bê çareser kirin. Niha li 
rojhilata nêzîk û navîn dost û dijmin pir 
zû têne guhertin kurd divê xwe ji suprîzên 
him pozîtîf him jî negatîv re hazir bikin, 
weke mînak bûyerên dawî. Niha An-
glo-Saxons bi komploya dawî li hember 
kurdan kirin cihê xwe li Iraqê xurt kirin 
ku petrola Kerkûkê derxin bazara cîhanê 
an di ser Tirkiyê re an di ser kendava 
Basrayê de, Gelo peymana ROSNEFT 
bi kurdan re rê li ber Îngilîza digire ku 
petrola Kerkûkê di ser Kurdistanê de bibe 
Tirkiye, ji alîkî din de serdana Putîn a 
Tehrana 01.11.2017an gelo sînyalek bû ji 
Îngilîza re ku dixwazin rêya kendava Bas-
ra jî li pêşiya Îngilîz bigire? Ji ber  Rûsya 
bi Îranê re bi buhayê 35 milyar dolar 
peymana petrol û gazê îmza kir, ji aliyekî 
din ve niha 18.11.2017 li hember dijberi-
ya dewleta tirk. Wezareta derve a Rûsya 
bi fermî PYD û ENKS vexwendin konge-
reya miletên Sûriyê ku li bajarê Rûsya yê 
ser Behra Reş Soçî dibe kirin. Kurd divê 
niha pir bi aqilselîm tevbigerin nêzîk ji vê 
krîzê rizgar dibin. Bi ya min ne berdewam 
kirina Birêz Mesud Barzanî a serokatiya 
Herêma Kurdistanê niha ne wext bû. Ji 
ber ji bo kurdan niha rola navdewletî a 
esasiye û cîhan jî çi DYA çi Rûsya birêz 
Mesud Barzanî maqul dibînin, niha bedîlê 
Mesud Barzanî nîne. Tişta di civatekê de 
herî talûke ew e, dema dil dikeve pêşi-
ya aqil û li civata kurd pir heyf niha ew 
hakime hêvîdarim siyasermedarê kurd  
xwe ji vê ya dur bixin û bi aqilselîm tevbi-
gerin. Fereca xêrê nêzîk e. 
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Li Herêma Kurdistanê ku di herêmeke 
wisa de ye ku dengê çekan û alozî jê kêm 
nabe, piştî karesata mezin a Kerkûkê qo-
naxeke nû dest pê dike. Ji bo ku heman 
rûreşî û îxanet dîsa rû nedin  li Herêma 
Kurdistanê dezgeh, sazî û derdor ketine 
nav hewldanên girîng ku him di warê si-
yasî û him jî di warê leşkerî de yekgirtin 
û yekrêziyeke mayînde pêk were û rê li 
pêşiya hêzên tarî were girtin ku aloziyên 
di nav mala Kurd de dirûst bikin.

Li Herêma Kurdistana ku amadekari-
yên ragihandina dewleteke serbixwe 
dikir, piştî îxaneta li Kerkûk û deverên 
din ên Kurdistanê ku di encamê de ew 
dever ji aliyê hin derdoran ve radestî  
hevkarên xwe Îran û Îraqê kirin, rastiyek 
bi zelalî derket holê ku bi awayekî lez 
û bez pêwîstî bi yekgirtineke  siyasî 
û leşkerî heye. Li her devera ku li ber 
deriyê serxwebûnê yanê dewletbûnê be, 
ev nebe nabe; yekrêzî. Di her qonaxê 
de yekrêzî û yekgirtina di nav civakê de 
ji bo bihêzbûn û pêşdeçûna wê civak û 
deverê gelek girîng e. Lê yekrêzî ji bo 
wan civakên ku hê jî di bin nîrê dijmin 
de dinalin û bi awayekî serbixwe li ser 
axa xwe ne desthilat in û herwiha heta 
ber deriyê rizgariyeke mayînde hatibin, 
yekrêzî ji nan û avê pêwîstir e. Li dever-
eke weke Rohjilata Navîn ji xwe nirxê 
yekgirtina miletekî gelek giranbûha ye. 
Herêma Kurdistanê ji roja bidestxistina 
otonomiya xwe heta îro her di armanca 
dijminan de ye û di pêşerojê de jî ev 
rastî wê nagûhere û Kurdistan di xeleka 
ji agir de ye. Niha jî li Kurdistanê ji bo 
bergirîkirina  li hemberî metirsiyan plan 
û bername tên amadekirin.

Rûreşiya li Kerkûkê pêwîstiya çak-
saziyan dîsa raxist berçavan

Karesata ku li Kerkûkê rû da û ew îx-
aneta li hemberî gelê Kurdistanê hatiye 
kirin, zarûriya reform û çaksaziyên nû 
derxist holê. Li Herêma Kurdistanê li gor 
agahiyên berdest hikûmet, parlamento 
û hemû dezgehên din ên karbidest di 
nava wê lêgerîn û hewldanan de ne ku 
yekrêziyek bikeve nav mala Kurd. Serokê 
Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ro-
jên derbasbûyî nameyek ji parlamentoyê 
re şand û daxwaza dirêjnekirina maweyê 
serokatiyê kir. Ev daxwaza cenabê serok 
jî ku beriya niha tim dianî ziman, ji aliyê 
parlamentoyê ve  hat qebûlkirin. Li gor 
zagona nû ya parlamentoya Kurdistanê 
desthilatiyên  Serok Barzanî bi ser par-
lamento, encûmena wezîran û meclîsa 
dadweriyê ve hatin dabeşkirin. Serok 
Barzanî di nameya xwe de ev tişt got: 
“Ez her Pêşmerge bûm û ezê her weke 
Pêşmerge bimînim.” Piştî ku desthilatên 
serok bi ser van dezgehan de hatin 
belavkirin, niha li Kurdistanê qonaxeke 
din dest pê dike.

Siyaseta Kurdistanê bandora 
bûyerên dawîn li ser xwe davêje û 
dest bi çaksaziyan dike

Li aliyekî hevdîtin û gotûbêjên li gel 
Bexdayê berdewam dikin ji bo çare-
serkirina kêşeyan û li aliyekî siyaseta 
Kurdistanê travmaya ku bi hevkariya 
hin aliyên navxweyî bi ser xelk û axa 
Kurdistanê de hat, ji holê radike. Li gor 
agahiyên ku gihiştine ber destên me li 
Kurdistanê him ji bo yekgirtineke siyasî 
û him jî leşkerî hewldan û bernameyên 
mezin pêk tên. Di vê çarçoveyê de di ro-
jên pêşiya me de tê çaverêkirin ku li ser 
çareserkirina keşêyên heyî, derbaskirina 

krîza darayî, pêşîlêgirtina destên derve, 
yekdeng û yekhelwestkirina siyaseta 
Kurdî li hember cîhanê û herwiha ji bo 
parastina destkeftiyên ku heta roja îro bi 
xwîna şehîdan hatine parastin, hevdîtin 
û kombûnên  cidî û girîng pêk werin.

Di vê heyama aloz de jibilî radestki-
rina Kerkûkê, gelek îdîa hatin kirin ku 
wê heman tişt li devera  Silêmaniyê jî rû 
bidin. Jixwe ev îdîa têkildarî armanca 
Îran û hêzên din e ku dixwazin Herêma 
Kurdistanê parçe bikin û bi wî awayî 
Kurdistanê bêbandor bikin. Ji bo ku pêşî 
li vê yekê jî bê girtin niha hemahengiyek 
heye di navbera hêzên niştimanperwer 
ên Kurdistanê de û hewlên ji bo bicîki-
rina çaksaziyên leşkerî, siyasî, aborî 
berdewam in û zêde dibin. 

Hêzên bi ser partiyan ve bi Wezare-
ta Pêşmerge ve tên girêdan

Berî niha jî gelek caran hat rojevê lê ji 
ber sedemên cihê bi temamî pêk nehat; 
Niha ji bo ku hemû hêzên Pêşmerge bi 
wezareta Pêşemerge ve werin girêdan û ji 
bin bandora partiyan bê derxistin, li gor 
agahiyên berdest, plansazî tên çêkirin û 
amadekarî tên kirin. Di vê çarçoveyê de 
hêzên Pêşmerge wê di bin banê weza-
retê ve werin ba hev û bandora partî û 
hizban a li ser hêz û yekîneyên leşkerî 
wê ji holê were rakirin. Herwiha ji bo 
ku hêzên herêmî û navdewletî bi riya 
nakokiyên di navbera aliyên siyasî yên 
Herêma Kurdistanê de destên xwe nexin 
nav mala Kurd û kar û barên navxweyî 
yên Herêma Kurdistanê li gor hesabên 
xwe neguherînin, hewldan û xebatên 
rêgirtinê tên kirin.

Çawanî û encamên îxaneta dawîn 
bi berfirehî tên analîzkirin

Herwiha li gor agahiyên ku gihiştine 
ber destên me, li ser encam û çawaniya 
rûreşî û bêbextiya li Kerkûkê, aliyên 
siyasî yên niştimanperwer analîzeke ber-
fireh dikin û  ji bo girtina dersên pêwîst 
ku ev îxanet careke din rû nede, axa 
Kurdistanê ji dest neçe, xelkê Kurdistanê 
aware nebe û hêzên tarî nekevin nav kar 
û barên Kurdistanê. Di vê çarçoveyê de 
hejmareke çaksazî û reforman di rê de 
ne ku wê him destê Herêma Kurdistanê 
bihêz bike û him jî rêkûpêkiyekê bixe 
nav mala Kurd û ku ev yekrêziya siyasî û 
leşkerî ya Herêma Kurdistanê wê dewl-
eteke serbixwe jî bi xwe re bîne.

“Divê yekrêzî pêk were ku ar-
mancên dijminan werin têkbirin”

Rojnameger û Çavdêrê Siyasî Dilşad 
Wesanî jî li ser qonaxa nû ya Herêma 
Kurdistanê, rewşa heyî û hewldanên ji 
bo yekrêziya nav mala Kurd, ji Heft-
enameya Basê re axivî. Dilşad Wesanî 
radigihîne ji bo ku destê Kurdistanê li 
hemberî her kesî û her derdorê bi-
hêz bibe divê yekrêziya xwe pêk bîne 
û axaftina xwe wiha berdewam dike: 
“Pêwîst e ewilî yekrêzî di navbera aliyên 
siyasî de pêk were ku gelek girîng e. 
Kêşeyeke mezin heye ku Îranê karîgeri-
yeke gelekî mezin ava kiriye li ser 
baskekî YNKê û wan jî hemahengiyek 
heye li gel Îranê ku di encamê de kare-
seteke mezin pêk hat.  Jixwe armanceke 
Îranê ew e ku hêzên Kurdistanê li hev 
bikevin û şerekî navxweyî di navbera ali-
yên Kurdan de çêbike. Niha destpêşxerî 
heye ku yekrêziyek ava bibe lê Îran û Îraq 
ji bo dirûstkirina kêşeyan di nav mala 
Kurd de her li ser kar in. Hewl didin ku 
karîgeriya xwe ya li ser Silêmaniyê û wan 
deveran zêdetir bikin.”

Wesanî îxaneta li Kerkûkê jî bibîr 

dixe û dibêje Bexda rêkeftina di navbera 
wî baskê YNKê û Heşda Şeibî de jî nas 
nake û wiha pê de diçe: “Ew baskê YNKê 
bi wê rêkeftinê dixwast desthilata wan 
a li bajêr berdewam bike lê Bexda qet 
pabendî wê rêkeftina di navbera Bavil û 
Hadî Amîrî de nebûye qet guh nadê. Ew 
baskê YNKê îxaneteke mezin kir û niha 
cirma wê dide.”

Destê Îranê yê li Kurdistanê qut 
dibe

Herwiha bi çareserkirina kêşeyên 
navbera aliyên siyasî yên Herêma Kurdis-
tanê û bi avakirina yekrêziyeke bihêz, 
destê Îranê jî tê birîn ku ev heyameke bi 
riya komeke navxweyî di nav hewldanên 
alozkirin û têkbirina kar û barên Herêma 
Kurdistanê de ye.

Dewletên‘Cîran’ên Herêma Kurdistanê 
nemaze piştî pêkanîna referandûma 
serxwebûnê, kêşeyên di navbera xwe de 
dan aliyekî û ketin nav tifaqeke qirêş li 
dijî Kurdistanê. Taybet jî Îran ku niha 
Îraq bi temamî xistiye bin bandora xwe 
û bi riya rêxistineke paramîlîter a mîna 
Heşda Şeibî li ser erdê jî operasyonan bi 
rêve dibe û herwiha herî dawîn jî Kerkûk 
û deverên din yên Kurdistanê dagir kir, 
bi alîkarî û hevkariya komeke navxweyî 
di nava hewldanên alozkirina rewşa 
Kurdistanê de ye. Îran bi riya vê komê 
ku bi îxaneteke mezin Kerkûk radestî 
rêxistina wê ya paramîlîter kir, dixwaze 
aloziyan di  nava Kurdistanê de çêbike, 
aliyên siyasî ber de hev, şerekî navxweyî 
derxîne, Kurdistanê parçe bike û Herêma 
Kurdistanê têk bibe. Ji ber wê yekê ji bo 
ku Îran û ew hêzên din negihijin van 
armancên xwe li Herêma Kurdistanê 
çaksazî ji bo yekrêzî û yekgirtina siyasî û 
leşkerî pêk tên û bi vê yekê destê Îranê tê 
qutkirin.

“Hewldanên girîng û cidî hene ji bo 
yekgirtina nav mala Kurd”

Dilşad Wesanî axaftina wiha berde-
wam dike: “30ê Cotmehê Wezareta 
Derve ya Amerîkayê daxuyaniyek 
belav kir ku divê Hikûmeta Kurdis-
tanê hikûmeteke bihêz be. Peyamek 
di vê daxuyaniyê de heye, niha îtîraf 
bi hikûmetê tê kirin û peyamek din jî 
bo wan bû ku tu kes behsa du îdareyî 
neke ku Goran, Komela Îslamî, li gel 
beşeke Yekitî û heta Berhem Salih ku 
dixwastin hikûmeta Kurdistanê rûxînin 
û hikûmetên xwe ava bikin, lê piştî vê 
yekê hemû aliyan xwe dan paş. Niha li 
Bexdayê hinek parlamenter hene ku qala 
Îraqîbûnê û wan dikin û bi rêkeftinên 
wan aliyan ên li gel Îranê hinek destkeft-
iyên me çûn. Niha hewldanek heye ji bo 
pêkanîna yekrêzî û hevgirtinê.”

“Baskekî YNKê xwedî helwesteke 
erênî û girîng e”

Dilşad Wesanî dibêje; Divê neyê 
jibîrkirin ku di nav YNKê de jî baskek 
heye  ku roleke gelekî baş lîstin mîna 
Kosret Resûl ku li Kerkûkê şerekî mezin 
jî kir li dijî Heşda Şeibî lê îxaneta mezin 
bandoreke xerab li ser wî jî kir û  wiha pê 
de diçe: “Ji ber wê yekê  beşek ji YNK jî 
naxwazin û nahêlin ku Silêmaniye cuda 
be ji Kurdistanê ji ber ku rûyê Bexdayê 
dibînin. Niha Hadî Amîrî doz li Kurdan 
dike ku ew jî bi Sîstanî bikin, yanê 

dixwazin Kurdan jî bi sîstema Şîe ve gire 
bidin. Niha hikûmraniyeke Şîe serdest e.”

 “Metirsiyeke mezin heye li ser 
herêmê”

Rojnameger û çavdêrê siyasî Dilşad 
Wesanî dibêje, piştî geşedanên dawîn 
hin guhertin hene û hewldan hene ji bo 
yekrêziyê, ji ber ku kartê bihêz ê Kurdan 
yekgirtin  û yekrêziya wan e û wiha 
dirêjiyê dide gotinên xwe: “Divê Kurd 
yekrêziya xwe pêk bînin. Niha metir-
siyeke gelek mezin heye li ser herêmê. 
Yekrêziya aliyên siyasî û xelkê Kurdistanê 
girîng e û jêveneger e. Bexdayê tenê 
bendeke destûrê jî bicî nekiriye. Divê 
aliyên Kurdî, siyaseta Kurdî demildest 
yekrêziya xwe pêk bîne ku em destkeftên 
xwe biparêzin.

“Divê yekitiyeke leşkerî jî hebe”  
Dilşad Wesanî di derbarê yekgirti-

na leşkerî û girêdana hêzên Pêşmerge 
ya di bin sîwanekê de jî dibêje: “Berî 
niha jî gelek hewldan çêbûn ku hêzên 
Pêşmerge hemû di bin sîwana wezareta 
Pêşmerge de kom bikin. Hizbayetiya  di 
nav hêzên leşkerî de kêşeyeke mezin 
e. Li Kerkûkê jî derket holê ku aliyek 
dikare biçe rêkeftinan bike bi hêzên tarî 
re. Divê Pêşmergeyên  hizban nebin, 
divê Pêşmerge hemû ser bi wezareta 
Pêşmerge ve be. Divê hêzeke wisa bê 
avakirin ku bi biryara hizban xwe nedin 
paş. Li wan  deverên ku pevçûnên dijwar 
lê rûdan, ji ber ku hin hêzên pêşmerge 
bi biryara aliyekî xwe dabûn paş, bi 
piranî Pêşmergeyên Partiyê (PDK) bûn. 
Neyekrêziya pêşmerge kêşeyeke mezin e. 
Divê yekitiyeke leşkerî jî hebe, niha ber-
nameyek heye ji bo vê yekê û kar û xebat 
berdewam dikin. Kareseta ku di 16ê 
Cotmehê de pêk hat, pêwîstiya vê yekê bi 
lez nîşan da. Niha xebat berdewam e ku 
hêzeke yekgirtî pêk were.”

“Hewldan û xebatên çaksaziyan 
berdewam in”

Parlamenterê PDKê Firset Sofî jî di 
derbarê qonax û serdema nû, hewldanên 
pêkanîna yekitiyeke siyasî û leşkerî û 
geşedanên dawîn de ji Heftenameya 
Basê re axivî û diyar kir ku niha hemû 
hewl ji bo  wê yekê ne ku Herêma 
Kurdistanê li ser lingan bisekine, ji ber 
ku armanca dijmin ew e ku Kurdistanê 
bi yekserî hilweşîne û wiha pê de diçe: 
“Niha em weke hikûmet, parlamento 
di nav hewlên cidî de ne ku yekrêzi-
yekê di nav aliyên siyasî de pêk bînin. 
Îran û beşeke xiyanetkaran dixwazin  û 
hewl didin ku Kurdistanê parçe bikin û 
aloziyan di nav mala Kurd de çê bikin. 
Lê heta niha ev bi ser neketine. Herêma 
Kurdistanê bi yekparçeyî li ser lingên 
xwe ye û hewlên me bo wê ne ku wiha 
bimîne. Hewlên me ji bo wê ne ku hêzên 
dagirker û dijmin negihijin armanca xwe 
û destê xwe nexin nav kar û barên Kurd-
istanê. Divê yekrêziya nav mala Kurd pêk 
were. Divê yekgritinek hebe di navbera 
wan hêzên niştimanperwer de. Divê ew 
kesên xiyanetkar bên dadgehkirin û bên 
durxistin. Divê berjwendiyên Kurdistanê 
di ser her tiştî re bin. Divê parlamentoya 
Kurdistanê jî plan û bername amade 
bike li dijî dabeşkirin, birakujî û kêşeyên 
navxweyî”

MURAT ÖZDEMIR

Bi yekrêziya nav mala Kurd 
destê Îranê tê qutkirin

Sofî axaftina xwe wiha berdewam dike: “Hêzên şoreşger û xelkê niştimanperwer 
ji wan derdorên ku dixwazin dubendiyê têxin nav Herêma Kurdistanê zêdetir in. Niha 
di heyama nêzik de wê kombûn pêk werin, hikûmet, serokê hikûmetê û wezîr tev de 
kar dikin ji bo Kurdistan yek be. Bernameyên cidî jî hene ku em pêk ve bi yek armanc 
û bernameyê rawestin û tev bigerin. Ez bi xwe geşbîn im, rewşa Kurdistanê ber bi 
başiyê ve diçe. Karesata li Kerkûkê wê bo me hemûyan bibe dersek ku careke din ev 
karesat çênebin û Kurdistanê derbas bikin ji vê qonaxa metirsîdar û aloz.”

Parlamenter Sofî di derbarê biryara Serok Barzanî de jî van gotinan dike û 
axaftina xwe wiha bidawî dike: “Rast e Serok Barzanî, desthilatiyên xwe dabeş kirin lê 
pêgeh û karîzma û cihê wî yê siyasî her dem wê hebe û bi rola xwe ya siyasî û dîrokî, 
leşkerî, netewî wê her tev bigere. Ji bo ku kêmasiyek di warê yasa û qanûnê de çêne-
be li Kurdistanê, me zagonek çêkir ku desthilatiyên Serok li ser serokatiya hikûmetê, 
encûmena wezîran, meclîsa dadwerî hatin dabeşkirin lê Serok weke  kesayetekî 
niştimanî û netewî bi rola xwe ya dîrokî wê her hebe. Ew li gel Pêşmerge ye, serdana 
çeperan dike û moralê Pêşmerge bi hebûna wî her bilind e.

“Bernameyên cidî hene”

“Serok Barzanî bi rola xwe ya dîrokî wê her hebe”

“Niha em weke hikûmet, parlamento di nav hewlên cidî de ne ku 
yekrêziyekê di nav aliyên siyasî de pêk bînin. Îran û beşeke xiyanetkar 
dixwazin  û hewl didin ku Kurdistanê parçe bikin û aloziyan di nav mala 
Kurdan de çêbikin. Lê heta niha ev bi ser neketine. Herêma Kurdistanê 
bi yekparçeyî li ser lingên xwe ye û hewlên me bo wê ne ku wiha 
bimîne.”

Karesata ku li Kerkûkê rû da û ew îxaneta li hemberî gelê Kurdistanê 
hatiye kirin, zarûriya reform û çaksaziyên nû derxist holê. Li Herêma 
Kurdistanê li gor agahiyên berdest hikûmet, parlamento û hemû 
dezgehên din ên karbidest di nava wê lêgerîn û hewldanan de ne ku 
yekrêziyek bikeve nav mala Kurd.

Li Herêma Kurdistanê heyameke nû:
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HOŞENG OSÊ

Hinek metirsî

Ji salên 2005-2006an û vir de, hema mirov 
dikare bêje ku partiya Yekîtî Niştimanî 
Kurdistan (YNK) “navekî giran li ser gundekî 
wêran e”. Ji ber ku nakokiyên di navbera 
herdû rehmetiyan; Celal Talabanî û Nurşivan 
Mustafa de her ku çû kûrtir dibûn. Di sala 
2006an de, Nurşivan Mustafa ji YNKê veqe-
tiya. Celal Talabanî xwest hempîşe û rikberê 
xwe Nurşivan Mustafa ji pêşiya xwe rake û 
dûrî siyasetê bike, lewra Talabanî zêdetirî 10 
milyon dolar da wî ji wî re got: “Here ji xwe 
re bi karûbarê ragihandin û rewşenbîrî mijûl 
bibe û dûrî siyastê bikeve”. Nurşivan Mustafa 
bi ya Talabanî kir, ne ji ber ku Talabanî rast 
bû û xêra Mustafa dixwest, lê ji ber ku rê û 
çare li pêşiya Mustafa pir teng û nemabûn, 
ku çareseriya kêşe û problêmên di hundirê 
YNKê de, nemaze gendelî û reform, karibin 
bikin. Ji bilî vê jî, Mustafa baş dizanî ku eger 
di rikberiya Talabanî de û di hundirê YNKê 
de berdewam bike, dê Celal Talabanî serê 
Nurşivan Mustafa bixwe. Lewma di sala 
2006an de ji YNK veqetiya û dezgeha “wişe” 
avakir û piştî ji xwe bingeheke cemawerî li 
bin durişmeyên “girîngî û pêwistiya refor-
man û têkoşîna li hemberî gendeliyê” ji xwe 
re çêkir, N. Mustafa dest bi kampaniya li dijî 
C. Talabanî û YNKê kir û di sala 2009an de 
ji xwe re tevgereke siyasî bi navê “Goran” 
damezirand. Wê çaxê, N. Mustafa û “Goran” 
hemû kes û ciwanên hezkiriyên reforman û 
dijberên gendeliyê li dora xwe û partiya xwe 
civandin. Bi vî rengî, N. Mustafa ji komplek-
sa ku piştî C. Talabanî di YNKê de zilamê 
duyemîn e ku ji sala 1975an heta 2006-
2009an dijiya, ji xwe ji wê kompleksê xelas kir 
û êdî serê xwe li serê Talabanî xist û got: “Ez 
nema cîgirê te me. Tu jî serok û ez jî serok im. 
Kesek ji yê din çêtir nîne”. Lê tevlî wisa jî, dîsa 
C. Talabanî serê N. Mustefa xwar û Talabanî 
piştî Mustafa mir.

Berî mirina C. Talabanî û piştî mirina 
wî, YNK heta vê kêlîkê di nava tevlihevî û 
perçebûnê de ye. Lewma li gorî rewşa vê par-
tiyê û piştî “xiyaneta” ku baskê Hîro Îbrahîm 
Ehmed û kur, dotmam û biraziyên C. Tala-
banî kirin û rola wan di dagirkirina Kerkûkê 
de bi wî şêweyê kirêt aşkere bû, êdî tu 
têkiliyên partiya YNKê bi navê wê re nemaye. 
Ango YNK nema yekîtî niştimanî Kurdistan 
e! Ji ber ku çîroka dagirkirina Kerkûkê baş 
da diyar kirin û ku rexistin ne yekîtiye û ne 
niştimanî ye û ne Kurdistanî ye.

Li aliyên din, partiya PDKê, ji têkçûna 
1975an û piştî goçkirina Mela Mustafa 
Barzanî sala 1979an heta salên 1980, 1990, 
2000 û 2017an, ev partî çiqas “kevneperest” 
be, “êlperest” be, “malbatperest” be û çiqas 
gendelî jî têde hebe, lê yekîtiya xwe parast 
û teqez kir ku xwedî projeyên netewî ye. Di 
warê parastina partiyê û helwest û projeyên 
netewî de, divê “yekîtî niştiman” navê PDKê 
be, ne yê YNKê be!

Biryara birêz Mesud Barzanî ku nexwest 
careke din dema wî ya serokatiya Herêma 
Kurdistanê were dirêjkirin, tevlî ku dereng 
bû, lê di cih de û gelek girîng bû. Ya din, 
belavkirina berpirsyariyên serokê Herêma 
Kurdistanê di navbera serokwezîr Nêçîrvan 
Barzanî û serokê parlemana Kurdistanê de, 
ew jî gaveke di cih de û girîng bû.

Weke nivîskarek, rojnamevanek yan jî 
weke kurdekî normal û ji rêzê, hinek guman 
û metirsiyên min hene divê ez wan bînim 
ziman û aşkere bêjim, hêvîdar im ne di cih 
de bin:

1- Nemaze Tehran, Bexda û Enqera dê 
berên pilan, lîstik û dek û dolabên xwe bibin 
hundirê PDKê û yekîtiya rêxistinê bihejînin û 
hewl bidin têk bibin û PDKê perçe bikin.

2- Ev her sê paytext; Tehran, Enqere û 
Bexda nikarin yekîtiya PDKê têk bibin, 
eger yekîtiya malbata Barzanî têk nebin. Bi 
gotineke din û zelaltir; dê hewl bidin baskan 
di nav PDKê de peyda bikin, baskê Mesud 
Barzanî û baskê Nêçîrvan Barzanî. Heta ji 
wan her sê paytextan bê, dê Nêçîrvan Barzanî 
bi alî xwe ve bikişînin ku ew nûnerê ciwanan 
e û nûnerê nûjenî û guherî û veguherînê ye 
û Mesud Barzanî ji nifişê kevne û dema wî 
çûye! 

Bi rastî, ez ditirsim Tehran û Bexda li dîjî 
PDKê û Mesud Barzanî ezmûeya Ubeydul-
lah û Loqman Barzanî dîsa dubare bikin. Ji 
ber ku baweriyek li cem Îran, Iraq û Tirkiye 
çêbûye ku eger bixwazin projeya netewî ya 
kurd têk bibin, yan jî 100 salekî din paşve 
bixin, divên berên xwe bidin PDKê û ji ber ku 
nikarin Îbrahîm Ehmed û Celal Talabaniyekî 
nû di nava PDKê de peyda bikin, dê hewl 
bidin nakokiyan di nav malbata Barzanî de çê 
bikin û kûr bikin.

Divê Kurd û PDKê û herdû birêzan; Mesûd 
û Nêçîrvan Barzanî hişiyar bin û çareserî û 
pilan li dij seneryohekî wisa deynin û peyda 
bikin. Divê mirov hesabê her tiştî ji dijminên 
xwe bike û nebêje:” na! ne mumkine!. ev 
çiye!?. ev çi dibêje!?”. Ango divê mirov ji 
seneryoyên wisa ne reve. û çiqas ev seneryo 
xwedî şanseke biçûk be, yan jî bê şens be, 
divê mirov jê re amade be.
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Prof. Mesut Yeğen, li ser dagirkirina 
Kerkûkê dibêje, “Radestkirin û nepa-
rastina Kerkûkê, Îraq û Îran li hemberî 
Kurdan anîn asteke daxwazkar û dew-
letên rojava jî dudil û biguman hişt.” 
Ji Zaningeha Şehir a Stenbolê Prof. Dr. 
Mesut Yeğen dagirkirina Kerkûkê weke 
bêxêriyekê dinirxîne. Lêbelê radigi-
hîne ku divê Kurd ji vê rewşê derfetekê 
derxînin.

Kurdan rûdanên li Kerkûkê 
çaverê nedikirin. Geşedanên dawîn 
surprîz bûn?

Helbet surprîzek heye. Lêbelê ne 
êrişên Artêşa Îraq û Heşda Şeibî yên 
li ser Kurdan surprîz in ne piştgiriya 
Îran û Tirkiyeyê ya bo van êrişan û ne 
jî bêdengiya DYA û welatên roja-
vayî li hember van êrişan. Dema ku 
referandûm dihat kirin, helbet kesek 
ne li bendê bû ku Îraq, Îran û Tirki-
ye bêdeng bimînin. Dîsa ti kes ne li 
bendê bû ku DYA bêje, ‘ti kes destê 
xwe nake Kurdan’ Surprîz ji Kurdan, ji 
siyaseta Kurdan hat. Surprîz ev bû ku; 
beşek ji wan kesên ku piştî gotubêjên 
dirêj di referandûmê de gotin ‘Erê’ 
û amadekariyên parastina Kerkûkê 
dikirin, rabûn bajar radestî Heşda Şeibî 
kirin. Ev çima û çawa çêbû, divê mirov 
baş binirxîne lê bi rastî ez ne alîgirê 
wê me ku mirov vê qonaxê hemûyê li 
ser gotina ka li ku derê surprîz çêbû 
binixîne.

Çima?
Divê mirov ji vê rewşa şokê bilez 

derkeve. Divê mirov bo wê bixebite ka 
wê ji vê rewşa aloz çi fersendê derxîne 
. Bêgûman rewş ji bo Kurdan gelek 
xerab û nebaş e. Rêyek vebûye ku hemû 
destkeftên Herêma Kurdistanê yên di 
25 salan de hatine bidestxistin, ji holê 
rake. Lê weke min got divê ji vê şokê 
derkevin û li riyekê ji bo ku vê rewşê 
veguherînin fersendê bigerin. Ji ber ku 
vê yekê riyek vekir ku Kurd bi awayekî 
rasteqîn li xwe, hevalbendên xwe û 

hevrîkên xwe binêrin. Ev baş e. Ji bo 
Kurdan kar û bar duh dest pê nekiriye 
û sibê jî bidawî nabe. Tişta li Kerkûkê 
rû da di derbarê Herêma Kurdistanê de 
çend xetên sereke nîşan dan;

Yek; Herêma Kurdistanê di derbarê 
rewşa xwe de nirxandineke rasteqîn 
nekiriye. Herêma Kurdistanê ji 1991an 
û vir ve li şûna ku hêz û dema xwe bo 
yekrêziya netewî, artêşeke niştimanî 
û binesaziya dewletê bikar bîne û xerc 
bike, ji bo zexmkirina cudahiyên di 
navbera aliyan de bi kar aniye. Radest-
kirina Kerkûkê bo Îraqê ji aliyê komekê 
ve kêmaseyike mezin a siyaseta Herê-
ma Kurdistanê nîşan dide ku cidî neha-
tiye girtin. Dudu; Derdikeve holê ku 
Herêma Kurdistanê rikber û hevrîkên 
xwe yên li herêmê Îran û Tirkiye baş 
nas nekerine û tiştên ku wê ev herdu 
hêz bikin bi rasteqînî ne nirxandiye û 
hesab nekiriye. Sê; Cardîn xuya ye ku 
Herêma Kurdistanê rewşa herêmê û 
siyeta navdewletî jî baş nexwendiye. 
Herêma Kurdistanê nirx û cihê xwe yê 
di herêmê de hinekî mezin dîtiye.

Lê bi rastî eger Kurdan Kerkûk 
biparasta ev kêmasî hemû wê bi zelalî 
derketina holê ez ji wê jî ne piştrast 
im. Kurdan bi radestkirin û berdana 
Kerkûkê nîşanî dost û dijmin da ku 
serxwebûn li aliyekî ji bilî federaliyeke 
li wan herêmên derveyî deverên nakok 
tiştek heq nekiriye. Ne ji aliyê exlaqî lê 
mixabin di warê siyasî de wisa ye.

Kurd dikarin ji vê yekê derseke 
çawa derxînin?

Geşedanên rû didin derfet didin ku 
Kurd rewşa xwe baştir û rastîn binirx-
înin û bibînin. Yanî Kurd bi vê yekê 
dikarin rewşa xwe bibînin him jî rewşa 
dost û dijminên xwe bibînin ku li ku 
disekinin, dikarin çi bikin. Ev bixêr û 
baş e. Herwiha divê ev jî bê dîtin ku ji 
bilî deverên nakok hikûmranî û desthi-
lata Kurdan a li ser wan deverên din ku 
ne bi dilê hin aliyan be jî niha ji aliyê 
hemû aktor û derdorên di nav vê lîstikê 
de ne ve tê qebûlkirin. Yanî hertişt 
nehatiye xala sifirê.

Hêvişikestina herî mezin jî kiryarên 
Tirkiyê ne? 

Ez wisa nafikirim. Eger wisa jî be 
nexwe berpirsên Herêma Kurdistanê 
hesabekî şaş kirine. Rast e, di navbera 
Tirkiye û Herêma Kurdistanê de ev 
heyamek e ku têkilî hene. Lê piştî 
şikestina Bihara Ereban, min her tim 
got ku pêwendiyên di navbera Tirkiye 
û Herêma Kurdistanê de wê weke berê 
ne baş bin. Tirkiye di qonaxa Bihara 
Ereban de bi Kurdistanê re ket nava 
têkiliyên baş. Eger di vê heyamê de 
îxtîmala serxwebûnê derketa holê ez 
di wê baweriyê de me ku Tirkiyeyê wê 
piştgirî bida û li dij derneketa.

Çima wê gavê dê piştgirî bida û 
niha li dij derdikeve?

Ji ber ku Tirkiye wê çaxê wisa bawer 
dikir ku ew jî wê mezin û pêşdetir biçe. 
Tirkiye bi biratiyeke li gel Îxvanê ket 
nava hesabên mezinkirina tesîra xwe 
ya li ser Rojhilata Navîn û alema Îslamê 
û bi vê yekê re bû xwediyê geşbîniyeke 
bêbingeh. Lê bi hilweşîn û şikestina 
Bihara Ereban û siyaseta Tirkiyeyê ya 
Sûriyê, her tişt guherî. Ji xwe Proseya 
Çareseriyê jî bi vê yekê re têkildar têk 
çûbû. Tirkiye bi armanc û siyaseta 
mezinbûn û hikûmraniya li Rojhilata 
Navîn herwiha bi fikra birayê mezin 
ê Kurdan, him bi PKKê re proseya 
çarseriyê meşand û him jî bi Kurdên 
Îraqê re têkiliyên dostanî danîn. Lêbelê 
têkçûna Bihara Ereban, Tirkiye di nava 
Tirkiyeyê de heps kir û di vê rewşê de 
jî Tirkiye razî nebû ku her li ku dera 
cîhanê be Kurd ji destkeftiyên heyî 
zêdetir destkeftan bidest bixin. Lewma 
dijderketineke tûnd a li hemberî 
referandûma serxwebûna Herêma 
Kurdistanê, ez yên din nizanim lê ji bo 
min, qet ne surprîz bû.

Nebûna Serok Barzanî ku nexwast 
maweyê serokatiyê were dirêjkirin, 
wê tesîreke çawa li ser herêmê bike?

Ji bo dîtina tesîra dewamnekiri-
na Mesûd Barzanî ya li ser siyaseta 
Kurdistanê divê hinekî mirov bisekine 
û bibîne. Xuya ye ku Barzanî ji îro 
heta sibê ji qada siyasetê xwe nade 
paş û ranabe. Jixwe mayîna Barzanî li 
ser postê serokatiyê hinekî jî ji zarûrî 
bû. Lêbelê digel vê rewşa ne zelal jî, 
çûyîna Barzanî dibe ku bibe sedema du 
rewşên nakok. Dabeşkirina karbidest û 
desthilata serokatiyê ji bo dezgehên din 
û hilbijartinên ku wê bên kirin, dibe 

ku parçebûna di siyaseta Kurdistanê 
de ku di bûyerên Kerkûkê de berbiçav 
derket holê, hinekî restore bike an jî ji 
holê rake. Lê bi rastî ji ber ku siyaseta 
Kurdistanê ne xwedî kevneşopiyeke 
lihevkirinê ya bihêz e, dibe ku bi çûyîna 
Barzanî siyaseta Kurdistanê ber bi 
kaos û şerekî navxweyî ve jî biçe ku 
bêgûman hin alî ji bo vê yekê bi hemû 
hêza xwe dixebitin. Eger kaoseke wiha 
derkeve holê Mesûd Barzanî ji neçarî 
wê dîsa bikeve dewrê û wê bê ser kar.

Li gor we baskeke YNKê çima 
tiştekî wiha kir?

Bi îxtîmaleke mezin Îranê, ji zarok 
û xwerzên Talebanî re ev gotin kirine: 
Yek; Silêmanî piştgiriya ku ji Îranê 
werdigirt ji îro û pê ve nastîne. Du; Eger 
her tişt di riya xwe de bimeşe, tesîr û 
karîgeriya PDKê ya di siyaseta Kurdis-
tanê de wê bi awayekî jêveneger bibe 
xwedî mezinahiyekê.

Dagirkirin û ketina Kerkûkê ji 
aliyê Kurdan ve weke; “Trajediya 
Kurdan a sedsala 21an, Mahabada 
Duyem, Êşa mezin” hat nirxandin. 
Hûn çawa şîrove dikin vê rewşê?

Ez qet wisa nanirxînim. Şikestina li 
Kerkûkê ne mîna ya Mahabadê ye û ne 
jî wek hilweşîna 1975an e. Ew nirxand-
inên tên kirin ji aliyekî ve hestiyarî ne 
û ji aliyekî ve jî hinekî tên mezinkirin. 
Erê rast e li gor rewşa berî referandûmê 
paşketinek heye, ev zelal e. Lê divê em 
jibîr nekin ku rewşa berî referandûmê 
jî ku bi êrişa DAIŞê ya li ser Mûsilê 
derket holê ji aliyekî ve ‘arizî’ bû. Niha 
piştî binketina li Kerkûkê rewş ev 
e: Herêma Kurdistanê jibilî deverên 
‘nakok’ li deverên din cardin serdest e. 
Hêzên Pêşmerge li cihê xwe disekinin. 
Eger Îran, Heşda Şeibî, Îraq û Tirkiye 
bibin yek û bi armanca vegerandina 
rewşa Herêma Kurdistanê bo beriya 
1991an bikevin nav hewldanan û hêzên 
rojavayî jî li hemberî vê yekê bêdeng 
bin û tenê temaşe bikin, her wiha ev 
hewildan serbikevin, wê çaxê em dikar-
in rewşa heyî bi şikestina Mahabadê 
û ya sala 1975an bidin ber hev û wisa 
pênase bikin. Lêbelê ez di wê baweriyê 
de me ku hêzên rojavayî destûrê nadin 
hewldanên bi vî rengî. Her wiha dîsa 
ez bawer nakim ku Îran û Tirkiye heta 
ku Îraq û Îran jî li ser projeyeke wiha 
wêranker li hev bikin.

CESIM İLHAN 

Rewşa neyînî ya îro dibe ku sibê 
ji bo Kurdan bibe fersendek

Di dîtina ewil de dibe ku rewş wiha xuya bike, lê ez bawer nakim rojava Kurdan ji 
pêş çavan derxe an jî berê xwe ji Kurdan vegerînin. Ji bilî Îsrîlê qet hêzekê piştgirî 
neda referandûmê û negot, ‘Di her rewşê de ez ê Kurdan biparêzim’. Jixwe dema 
ku mirov rewşa vekişindina Kurdan a bêyî şer ji Kerkûk û deverên nakok datîne 
berçavan, ne rast e ku mirov bibêje, ‘ Rojava Kurd bi tenê hiştin an berê xwe vege-
randin’. Eger Heşda Şeibî û Artêşa Îraqê êrişî deverên Herêma Kurdistanê yên din 
bike û hêzên rojavayî bêdeng bimînin, rast e wê çaxê em dikarin bêjin, ‘ Rojava Kurd 
ji pêş çavan derxistin’. Lê îro rewş ne wisa ye. Jixwe ji ber îhtîmal û egereke zêde 
ya alîkariya hêzên rojavayî bo Herêma Kurdistanê Îran û Heşda Şeibî ji bilî deverên 
nakok pêşdetir naçin.

Eger li Kerkûkê berxwedanek çêbûya, ev rewş wê derketa holê?
Na! ev rewş çênedibû. Kurdan dikaribû heyameke dirêj Kerkûkê biparêzin û 

bergiriyê lê bikin. Rast e, di wê rewşê de jî hejmareke zêde ya xelkê sivîl û leşkerî wê 
jiyana xwe ji dest bidana. Lê berdana Kerkûkê û bergirînekirina wê, Îran û Îraq li hem-
berî Kurdan anî asteke daxwazkar û hêzên rojavayî jî dudil û di teredutê de hişt. Eger 
Kerkûk bihata parastin, ne Îran û Îraq wê biqasî îro daxwazkar bûna û ne jî wê rojava 
wiha bêdeng bûya. Kobaniyê bînin bîra xwe. Kobanî 2-3 mehan di bin dorpêçê de bû 
roja dawîn ku li ber ketinê bû, alîkariya DYAyê ya esmanî hat û dorpêça ku DAIŞê li 
ser Kobaniyê disepand hat şikandin. Kerkûk jî bêyî ku saetekê jî berxwedanek hebe, 
hat radestkirin. Ez nikarim bibêjim ku sedî sed piştrast im, lê eger bergiriyeke hişk û 
bihêz li Kerkûkê bihata kirin li hemberî êrişên Heşda Şeibî îro wê rewşeke bi şiklekî 
din li ber me bûya.

Serok Barzanî di daxuyaniya xwe de pirsek kir, “DYA çima midaxele nekir û 
bêdeng ma? ...

LI vir du meseleyên ji hev cuda hene. Yek; weke min li jor jî amaje pê kir, Kurdan 
berxwedaneke wisa nîşan nedan ku derfet û hewcedariya alîkariyê derkeve holê. Ya 
duyem û girîngtir; Diyar e ku DYA bi vê yekê helwestek nîşanî Herêma Kurdistanê 
û Barzanî da. Herêma Kurdistanê di çend xalan de li derveyî sînorên ku DYAyê xêz 
kiribûn siyasetek meşand û helbet DYA ev yek hemû tomar kirin û ligel xwe girtin. 
Rêkeftinên petrolê yên li gel Rûsya û Tirkiyeyê ne bi dilê DYAyê bûn. Dîsa hilbijar-
tinên Îraqê ku wê 2018an de pêk werin jî ji bo DYAyê girîng in. Di heyama li pêşiya  
me de siyaseta DYAyê ya sereke wê zextkirin û sînordarkirina Îranê be li herêmê û 
naxwaze ku Îraq bi temamî bikeve bin kontrola Îranê. Lewma car caran derketina 
Herêma Kurdistanê ji sînorên siyaseta DYAyê û herwiha tevî daxwazên paşdexistinê 
pêkanîna referandûmê Herêma Kurdistanê ji bo DYAyê ji pozîsyona ku divê ‘di her 
rewşê de bê parastin’ derxist.

Muayîdeyên Îran û Tirkiyeyê yên li ser Herêma Kurdistanê wê berdewam bikin?
Ez ne di wê baweriyê de me ku herdu welat jî ji tiştên ku îro dikin pêşdetir gavekê 

bavêjin. Ji ber sê sedeman. Yek; xuya ye ku ev helwest û bêdengiya hêzên rojavayî 
ku di çarçoveya referandûmê de derket holê, ya li hemberî kiryarên li ser Herêma 
Kurdistanê, weke ebedî berdewam nake. Dudu; Fişar û zextên zêdetir wê meşruiyeta 
têkiliyên Herêma Kurdistanê yên bi hêzên derveyî herêmê re zêdetir bike. Sê; Him 
Îran û him  Tirkiye xwedî serjimarake Kurdan e ku di rêvebirina vê nifûsê de ne 
serkeftî ne, ji ber vê yekê gavên pêşdetir wê têkiliya van herdu welatan a bi Kurdên 
xwe re xerabtir û aloztir bike.

Rojava berê xwe ji Kurdan guherî?

 “Ji bo Kurdan kar û bar duh dest pê nekiriye û sibê jî bidawî nabe. 
Rewşa îro dibe ku ji bo dîtineke rasteqîn bo pêşerojê weke derfetekê 
bê bikaranîn.”

 “Di siyaseta Kurdistanê de kevneşopiya lihevkirinê ne bihêz e û bi 
çûyîna Barzanî dibe ku siyaseta Kurdistanê ber bi kaos an jî şerekî 
navxweyî ve biçe.”

Prof. Mesut Yeğen:



Kurd, di serdemeke wiha de ne ku di dîroka 
xwe de di vê serdemê de nêzîkî xeyala xwe 
ya bi sedan salan e. Ev xeyal jî bi îxaneteke 
navxweyî di bin metirsiya paşketina azadî û 
serxwebûnê de ye. Di sedsala 21an de Kurd bi 
motîvasyoneke bilind ku gihîştine vê qonaxê 
piştî îxaneta Kerkûkê, niha tê îdîakirin ku 
heman baska îxanetkar bi piştgiriya Îran û 
Îraqê hewl didin ku Silêmaniyê jî ji Herê-
ma Kurdistanê veqetînin. Piştî ku çendîn 
endamên Yekîtiya Nişmaniya Kurdistanê 
(YNK) ku hevsera Celal Talebanî Hêro Îbrahîm 
Ehmed, Lahûr Şêx Cengî, Pavel Talebanî, Ala 
Talebanî û Aso Mamendî ligel Îranê rêkeftin 
û di 16ê Cotmeha 2017an de Kerkûkê radestî 
Heşdî Şabî kirin vê carê jî li gor agahî û îdîayên 
ku digihijin ber destên me, ji bo veqetandina 
Silêmanî ji Herêma Kurdistanê planan dikin. 
Herwiha li gor îdîayan jî Îran ji bo betalkirina 
encamên referandûma serxwebûnê ku di 25ê 
meha Îlonê de pêkhatibû jî ligel wî baskê ku li 
ser navê malbata Talebanî tevdigere û bi hin 
waadan dixwaze encama referandûmê bêtal 
bikin. 

Li aliyê din tê ragihandin ku Îran bi 
serpereştiya Balyozê Berê yê Îranê Hasan Da-
nayifer û Fermandarê Îranî Qasim Suleymanî 
li ‘Herêma Kesk’ ku di bin serweriya YNKê de 
ye bi berpirsyar û endamên meclîsa bajar û ba-
jarokan dixwazin encamên referandûmê betal 
bikin û herwiha tê gotin ku biryara radestkirin 
û dagirkirina Kerkûkê jî di wan danûstandinan 
de hatiye wergirtin. Rawijkarê Polîtbûroya Par-
tiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Arif Ruşdî 
di derbarê komplo û lîstikên li ser Kurdistanê 
tên lîstin de ji Basê re axivî û wiha got: “Ev 
plana Nûrî el- Malîkî ye ku bi salan e dixwaze 
pêk were niha bi destê aliyekî YNKê pêk bîne. 
Niha Kurdistan di bin komploya cihêbûna du 
beşên biçûk de ye.” Rûşdî bangî gelê Silêmanî 
dike û ji wan daxwaz dike ku li hember vê 
planê derkevin û dibêje ji bo Kurdistan parçe 
nebe divê rabin ser lingan.

 “Eger Kerkûk bê ceza bimîne wê 
Silêmanî jî biçe”

Rojnamegerê Rojnameya Ewro Rojhat 
Rêkanî radigihîne ku di rêkeftineke berê de 
derketibû holê ku di aliyekî YNKê û çend 
kesên ji malbata Celal Talebanî çawa Kerkûk 
radestî Heşdî Şebî kirin dixwazin Silêmani-

yê jî radestî Heşdî Şabî bikin. Rêkanî dibêje 
baskeke YNKê ev rêkeftin bi Fermandarê Îranî 
Qasim Suleymanî re piştî referandûmê kiriye 
û wiha didomîne: “Berpirsiyariya parçekiri-
na Kurdistanê dane Qasim Suleymanî, ew jî 
dixwaze vê planê bi hin endamên malbata 
Talebanî û aliyekî YNKê re pêk bîne. Beriya her 
tiştî divê gelê Kurdistanê vê îxaneta wê baskê 
YNKê qebûl neke. Divê gel li hember vê yekê 
raweste.” Rêkanî destnîşan dike ku: “Divê gelê 
Kurdistanê vê îxaneta wan kesan ku Kerkûk 
û axa Kurdistanê radestî Heşdî Şebî kiriye bê 
ceza nehêle û ev ceza jî ji aliyê gelê Kurdistanê 
ve bê dayîn. Mijar ne mijara partiyekê an jî ya 
komekê ye, mijar îradeya gelê Kurdistanê ye. 
Ji ber vê yekê jî eger îxaneta Kerkûkê bê ceza 
bimîne wê Silêmanî jî ji dest biçe û metirsî 
heye ku ew baskê YNKê wê axa Kurdistanê ya 
din jî radestî dijmin bike.”

“Îran û Îraq dixwazin Kurdistanê parçe 
bikin”

Rojnameger Hêmin Dildar ku li Herêma 
Kurdistanê ye îdia dike ku aliyekî YNKê û hin 
kesên ji malbata Talebanî dixwazin Silêmanî 
bi Bexdayê ve bê girêdan û axaftina xwe wiha 
didomîne: “Têkiliya di navbera wê baskê mal-
bata Talebanî û aliyekî YNKê ligel Bexda û şûrê 
Îranê yê Rojhilata Navîn Qasim Suleymanî re 
nîşanî me dide ku dixwazin herêmê bi giştî 

têxin bin kontrola Bexdayê. Kurdistana bi du 
sê parçeyan ve parçebûyî him li gor daxwaza 
Îranê him jî ya Îraqê ye. Weke tê zanîn  ew 
aliyê YNKê girse derxistin qadên Silêmanî û 
gotin ku eger mûçeyên karmendên Silêmanî 
ji aliyê Hikûmeta Kurdistanê ve neyên dayîn 
divê mûçe ji Hikûmeta Bexdayê bê xwestin. Ev 
koma YNKyî dixwaze Silêmanî berê xwe bide 
Bexdayê. Budçeya 2018an ku di Parlementoya 
Îraqê de hatiye amadekirin navê Herêma 
Kurdistanê ya Îraqê nehatiye bikaranîn ku di 
Destûra Bingehîn a Îraqê de bi fermî Herê-
ma Kurdistanê ya Îraqê ye û tenê ‘Wîlayetên 
Îraqê’ hatiye nivîsandin. Piştî dagirkirina 
Kerkûk û xaka Kurdistanê berpirsiyarên 
Îraqê ji endamên YNKê re peyamên malavayî 
şandin û ew YNKyên ku bi nasnameya xwe ya 
Îraqî serbilind in nîşanî me dide ku ew tişta 
li Kerkûk, Xûrmatû rû da di demeke nêzîk de 
wê li Silêmanî jî rû bide. Mixabin mijar hê jî bi 
awayekî rasteqînî nehatiye fêm kirin.”

 
“Tişta li Kerkûkê rû da wê li Silêmanî jî 

rû bide”
Rojnameger Dildar destnîşan dike ku divê li 

hember planên parçekirina Herêma Kurdis-
tanê rawestin û axaftina xwe wiha didomîne: 
“Li vir berpirsiyariya PDKê gelekî zêde ye. Divê 
PDK piştgiriya aliyê serxwebûnxwaz ê YNKê 

bike ku Silêmanî ji destê wan kesên ji malbata 
Talebanî û wê baskê YNKê derkeve. Rojnamey-
ên li Silêmanî îdîa dikin ku Pasdarên Hêza 
Qudsê balafirxaneya Silêmaniyê bikartînin, 
Heşdî Şebî jî li herêmê baregehên leşkerî 
ava dike. Tevgera leşkerî ya girêdayî Îranê li 
Silêmanî wê bike ku şerê wekaletê li Sûriyeyê 
derbasî Îraqê jî bibe. Eger PDK, Hevpeymani-
ya  Navdewletî ya li dijî DAIŞê midaxeleyî vê 
neke tişta li Kerkûkê qewimî dê li Silêmanî jî 
biqewime û Îran dê wîlayetan li wîlayetên xwe 
zêde bike. 

“Dubendiya li Kurdistanê bi kêrî Îran 
û Îraqê tê”

Rojnameger Mehmet Oğuz jî dibêje  îhtîmal 
e ku aliyekî YNKê û hin endamên malbata 

Talebanî ji bo veqetandina Silêmanî ji Herêma 
Kurdistanê ligel Îranê danûstandinan bikin 
û wiha didomîne: “Dubendiya li Kurdistanê 
helbet wê bi kêrî Bexda jî Tehranê jî bê lê tenê 
bi daxwaza van herdu hêzan nabe. Ez wisa 
difikirim ku eger DYA jî kesekî weke Berhem 
Salih nikaribe bîne ser hikûmraniya Kurdis-
tanê wê ew jî piştgiriya vê projeyê bike. Ez di 
demeke kin de rûdaneke wiha nafikirim. Ji ber 
ku eger bibe wê bibe sedema xwînrijandinê. 
Li aliyê din dema mirov hêza Kosret Resûl, 
Bextiyar Elî, Şêx Ceifer Mistefa û Necmedîn 
Kerîm dide berçavan parçebûneke wiha gelekî 
zehmet e. Dema em werin mijara Îranê jî; her 
çiqas serweriya xwe berfirehtir kiribe jî, êdî di 
ajandaya DYAyê de xala sereke digire û heta 
midaxeleya leşkerî jî tê dîtin.”

Herêma Kurdistanê ev heyamek e di 
bin êriş û dorpêçan de ye ku herî dawîn 
gefên li ser Kurdistanê bi hevkarî û 
îxaneta hin aliyên  navxweyî û bi destê 
Heşda Şeibî gihişt qonaxa dagirkirina 
Kerkûk û deverên din ên Kurdistanê. 
Radestkirin û dagirkirina Kerkûkê ku 
Pêşmergeyên Kurdistanê bi xwîna xwe 
li hemberî DAIŞê parastibû û nehiştibû 
ku rastî wêraniyekê bê, li heremê û qada 
navdewletî olan da. 

Piştî ku Kerkûk hat dagirkirin, hûr-
giliyên li ser vê komployê jî hêdî hêdî 
zelal bûn. Jibilî îxaneta komekê, hes-
abên hêzên navdewletî jî bi eşkereyî 
derketin holê. Li hemberî dagirikirina 
Kerkûkê di serî de DYA û hêzên din ên 
navdewletî bêdeng bûn, lê Îngîltere ku 
beriya niha bi riya kompaniya petrolê 
BPê xwastibû li ser nefta Kerkûkê kar 
bike, bêdeng nema, dijayetiya xwe ya li 
dijî Kurdan bi awayekî zelal nişan da. 
Encûmena Ewlekariyê ya Netewên Yek-
girtî piştî bûyerên li Kerkûk û herêmê 
kom bû. Piştî kombûna encûmenê hevo-
ka di derbarê Kurdan de a ku tê de dihat 
gotin ‘divê rêz li mafên Kurdan bê girtin’ 
di danezana Encûmena Ewlekariyê de li 

ser daxwaza Îngîltereyê ji danezanê hat 
derxistin. Jibilî wê demildest piştî da-
girkirina Kerkûkê kompaniya BPê li gel 
Bexdayê rêkeft û gihişt armanca xwe. 

Ev helwesta Brîtanyayê ji aliyê gelek 
kes û derdoran ve hat rexnekirin û gelek 
bertek hatin nîşandan ku li hember 
hesabên li ser neftê, tekane hevoka di 
derbarê Kurdan de ji danezana NYê bi 
daxwaza Îngîlterê hat derxistin ku Kur-
dan ew neft bi xwîna xwe parastibûn. 
Li hêla din li parlamentoya Îngîltereyê 
heftiya borî mijara serxwebûna Herêma 
Kurdistanê di rojeva parlamentoyê de 
bû.

Parlementerê Partiya Muhafazakar 
Jack Lopresti pirsa serxwebûna Kurdis-
tanê ji Serokwezîra Brîtanyayê kir û jê 
pirsî; gelo çima em piştgiriya vê daxwaza 
demokratîk a gelê Kurdistanê nakin? 

“Bi saya Pêşmerge sûkên me ewle 
ne”

Parlementer Jack Lopresti di 1ê 
Mijdarê di roja kombûna serokwezîr û 
parlamenteran ku her hefte serokwezîra 
Îngîltereyê bersiva pirsên parlamen-
teran dide, ji Serokwezîra Brîtanyayê 
Theresa May pirsa serxwebûna Herêma 
Kurdistanê kir. Jack Lopresti ji Serok-
wezîra Brîtanyayê pirsî: “Meha borî ez li 

Herêma Kurdistanê bûm. Min pêşniyaza 
xwe radestî  Parlementer û Kamaraya 
Lordan jî kir. Lêbelê piştî em li mirovên 
bi daxwaza mafê diyarkirina çarenivîsa 
xwe bi rêyên demokratîk digerin dinêrin 
û li hember wan jî Milîsên Şîe ku bi 
piştevaniya Îran û Îraqê tevdigerin û 
êrîşî Pêşmergeyan dikin dibînin ev yek 
bêdadî ye û nayê qebûl kirin. Li hember 
DAIŞê ku Artêşa Îraqê çek berda û revi-
ya lê tenê Pêşmerge şerê li dijî terorê ki-
rin û îro bi saya wan sûkên me jî bi ewle 
ne. Ez meraq dikim gelo Serokwezîr, 
piştgiriya mafê navnetewî yê gelê Kurd-
istanê ku li gor destûra bingehîn a Îraqê 
ye nikaribû çareseriyek jê re bidîta.?” 

“Brîtanya di derbarê vê mijarê de 
her tim vekirî ye”

Serokwezîra Brîtanyayê Theresa May 
jî bersiva parlementer Jack Lopresti 
wiha dide: “ Ez dixwazim vê bibêjim 
ku em dixebitin û ya rast jî ew e ku li 
herêmê armanca me ya sereke têkbirina 
DAIŞê ye. Ji bo vê yekê jî em ligel şirîkên 
xwe yên navnetewî û Hevpeymaniya 
Navdewletî xebatên têkbirina terorê 
dikin. DAIŞê gelek ax ji dest daye, vê 
yek jî zirareke mezin daye çavkaniyên 
aboriya wê rêxistina terorî. Serokê wan 
hat kuştin, çekdarên wan demoralîze 
bûne. Lê belê em li Îraqê dixwazin ku 
rêkeftineke polîtîk hebe herwiha li 
Sûriyeyê jî ku herêmên ji DAIŞê hatine 
paqijkirin weke herêmên ewle bibînin. 

Brîtanya di derbarê Kurdistana serbixwe 
de di hemû demê de vekirî bûye ku divê 
ligel Hikûmeta Îraqê bi rêya diyalogê di 

rêkeftinê de be. Em ji hemû partiyan re 
dibêjin bila aram bin û bi rêya diyalogê 
kêşeyan çareser bikin.” 
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Gelo piştî Kerkûkê îxaneta duyemîn Silêmanî ye?
Endamê Platforma Heq û Edaletê Enes Atilla Pay jî îdîa dike ku; “Beşeke endamên ji malbata 

Talebanî di serî de ligel Îranê û dewletên herêmê di ser Kurdistanê de danûstandinan dikin. We-
latên herêmê ku li hember Kurdistanê piştigirya hemû planên qirêj dikin di hemû demê de piştgi-
riya van îxanetkaran dikin û cesaretê didin wan. Şirîkên Kurdan ên herêmê jî ku li gel van welatan 
disekinin jî rewşa trajîk kûrtir dikin. Welatên cîranên Kurdistanê ligel têkbirina berjewendiyên xwe 
piştgiriya planên Îranê dikin û siyaseta wê qebûl dikin. Îran jî bi destê taşeronên xwe li Kurdistanê 
gav bi gav ajandaya xwe dirûst dike. Divê Hikûmeta Kurdistanê kartên di destên van îxanetkaran 
de berteraf bike, ligel hemû aliyên siyasî rê bikeve û li Silêmanî jî bi siyasetmedarên ku tevlî 
îxanetê nebûne re jî rê bikeve. Divê seferberî îlan bike ji bo vê yekê. Ji bo têkbirina vê metirsiyê 
divê bêguman aliyên siyasî yên Silêmanî jî tê de nexşerêyek bê dirûstkirin. Divê herkesek ji vê 
îxanetê dersê wergire û tişta pêwîst e bike. Îmkana bi deskeftiyan ji vê qrîzê derketin hê jî heye. 
Ez wisa dinirxînim ku biryara dawî ya Mesûd Barzanî gava yekem a vê nexşereyê ye û hêvîdar im 
dewama wê jî wê were.”

“Beşek ji endamên malbata Talebanî li ser Kurdistanê danûstandinan dike”CESIM İLHAN

DARA DIRBÊSÎ
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Kerkûk radestî Heşdî Şabî kirin vê carê jî li gor agahiyên berdest, ji bo 
veqetandina Silêmanî ji Herêma Kurdistanê plan tên kirin. Herwiha li gor îdîayan 
jî Îran ji bo betalkirina encamên referandûma serxwebûnê ku di 25ê meha Îlonê 
de pêkhatibû jî ligel wî baskê ku li ser navê malbata Talebanî tevdigere û bi hin 
waadan dixwaze encama referandûmê betal bikin.

Di parlamentoya Îngîltereyê de pirsa Kurdistanê

Dijwar IbrahimKarîkator



Nivîskarekî mezin ê vegotina doza 
netewî, êş û elema Kurdan bû. Li gun-
dên Şaabad û Kirmanşanê mamostetî 
dikir. Dibû şîrîkê derdên xwendekar û 
kesên feqîr. Ev tecrûbe ji bo nivîskari-
ya wî ya rastîn bû bingeh. Nivîskarekî 
tekane bû ku ziman û tevgerên wî 
weke hev bûn. 

Mijarên siyasî yên berê li ser fikra 
nivîskarên Kurdistanê û Îranê tesîrek 
kiriye. Derwîşyan yek ji wan nivîs-
karan e ku tu cudahî nexistiye navbera 
jiyan, fikir û nivîsên xwe. Ew yek ji 
rewşenbîr û rastnivîsarê serdema xwe 
bû. Ji ber sedema fikrên xwe ket zin-
danê û hat sirgûnkirin. Di zarokatiya 
xwe de feqîr û hejar bû,  lêbelê jîr bû. 
Piştî ket zindanê û îşkence dît tesîreke 
mezin li ser jiyan, nivîs û romanên wî 
pêk hat. 

Di hemû pirtûkên wî de êş û el-
emên Kurdistanê hene

Nivîskarekî ku xwedî li edebiyata 
xwe derdikeve û diparêze tê nasîn. 
Lêbelê ev nivîskar jî weke nivîskarên 
mezin ên Kurd Îbrahim Yûnisî, Yaşar 
Kemal û Mehemed Qazî (Wergêr) bi 
zimanê xwe nikarîbû binivîsanda. Ew 
derfeta wî ya ku êşên xwe yên netewî 
bi zimanê xwe binivisîne tune bû. 
Lêbelê di hemû pirtûkên wî de êş û 
elemên Kurdistanê hene. Derwîşyan 
di berdewamiya jiyana xwe de rastî 

du pergalên siyasî hat lê li hember 
herduyan jî mixalîf bû. Ev yek jî di 
berhemên wî de bi awayekî vekirî xwe 
nîşan didin. 

Kesekî wêrek, bi nivîs û çalakiyên 
xwe jî serî li ber desthilatê netewandi-
ye. Bi nivîskarî û keseyatiya xwe ji bo 
meqam û xelatan xwe nedispart tu 
kesî. Ji ber vê yekê jî him di serdema 
Şah de him jî di Komariyê de tahde 
dît, neçar ma ku hinek berhemên xwe 
bi dizî çap bike û rastî gelek astengi-
yan jî hat. 

Zêdetirî 60 salan xizmeta edebi-
yata Kurdî kiriye

Her çiqas bi zimanê Farisî jî binivîse 
naverok û lehengên wî êş û kederên 
Kirmanşanê vedigot. Pênûsekî we-
fakar bû. Berhevkirina destan, çîrok û 
îlahiyên Kirmanşanê karekî pir girîng 
û biqedir bû. Ezîz Gerdî hinek ji van 
berheman wergerandine Kurdî. Dîsa ji 
bo zarokan berhemeke edebî nivîsand. 
Li ser civaka Îranê gelekî xwedî ban-
dor in ev berhem. Derwîşyan di emrê 
xwe de nêzîkî 60 sal xizmeta edebiyata 
Kurdî û Farisî kiriye. Ji zêdetirî 50 
roman, çîrok û lêkolînên wî yên edebî, 
nivîsên rexneyî hene. Yên herî girîng jî 

romanên wî ne.  

Jiyaneke ku bi zîndan û sirgûnê 
derbas dibe

Derwîşyan di sala 1941an de li taxa 
Awşûran ya Kirmanşanê weke kurê 
malbateke karker ji dayîk bûye. Di sala 
1958an de dibistana mamostetiyê kuta 
dike. Li gundên Şaabad û Kirmanşanê 
mamostetiyê dike. Di sala 1966an de 
li Zaningeha Tehranê dest bi lîsansa 
bilind di beşa Edebiyata Farisî de kiri-
ye. Piştî vê yekê li ser derûnnasiyê jî 
mastera xwe temam dike. Dîsa li Teh-
ranê li zaningehekê beşa Şêwermendî 
û Rehberiyê dixwîne. Çîroka xwe ya 
yekem di sala 1973an de weşandiye. 
Heta sala 1978an ji ber pirtûka xwe 
ya ‘Ji vê Herêmê’ û çalakiyên siyasî 3 
caran dikeve zindanê û nivîskarî lê qe-
dexe dibe. Cara yekem li Kirmanşanê 
ji bo 8 mehan dikeve zindanê. Paşî li 
Tehranê tê girtin û li wir jî 7 mehan di 
zindanê de dimîne. Pişt re Derwîşyan 
ji zaningehê û mamostetiyê tê îxraç ki-
rin. Di sala 1974an de dîsa tê girtin ku 
çend salan ji nivîsandinê dûr dikeve û 
ceza dixwe. Piştî Şoreşa Gel a Îranê ji 
zindanê derdikeve. 
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Vebêjê êşên Kirmanşanê: Elî Eşref Derwîşyan
Derwîşyanê ku ev 60 sal e di xizmeta edebiyata Kurdî û Farisî de ye çend sal in ku nexweş bû. 

Di 26ê Cotmeha 2017an de li Tehranê di nexweşxaneyekê de di 76 saliya xwe de koça dawî kir. We-
siyeta wî ew bû ku li cem Sefer Qahramanyan an jî Şamlû bi axê were spartin. Malbata wî jî xwest 
ku termê wî bibin Kirmanşanê. Lê ligor ku xwişka wî dibêje hê li nexweşxaneyê hêzên ewlekariyê 
dest danîne ser termê wî nehiştine ku bibin tu deverê ku wî an jî malbata wî dixwest. Wan ji bo 
binaxkirina Derwîşyan bername û cih amade kirine. 

Sedema vê tevgera Hêzên Ewlekariya Îranê ew e ku Derwîşyan ne nivîskarekî ji rêzê ye û li 
hember îktîdarê serhêldir bûye. Digel gel bû. Li hember zilm û zaliman bû. Ji ber vê yekê dijminê 
azadiyê ji termê wî û gora wî jî ditirsin.

Ji termê wî jî ditirsinŞERÎF FELAH
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Kesekî wêrek, bi nivîs û çalakiyên xwe jî serî li ber desthilatê netewandiye. Bi 
nivîskarî û kesayetiya xwe ji bo meqam û xelatan xwe nedispart tu kesî. Ji ber vê 
yekê jî him di serdema Şah de him jî di Komariyê de tahde dît, neçar ma ku hinek 
berhemên xwe bi dizî çap bike û rastî gelek astengiyan jî hat.

Carinan li me gişan wisa dibe, em di 
nava kiryarên xwe yên rojane (rutîn) 
de dixeniqin hingî em heman tiştî 
bê navber, li ser hev dikin em nema 
li xwe hay dibin ka em van tiştan 
çima dikin. Niha li çarhawîrê welat bi 
hezaran cangorî, bi deh hezaran meh-
kûm û girtî hene, tekoşîneke mezin û 
bi heybet heye lê ji bo çî ye nayê bîra ti 
kesî. Jixwe belkî jî ji ber vê jibîrkirina 
armancê ye ku daîma hewl û hemleyên 
me puç û vala derdikevin. Ev tiştên ku 
em ji bo wan tê dikoşin yek ji wan a 
sereke jî ziman e. Erê, bi rastî sebeba 
berxwedana vî gelî di serî de ev dax-
waza zimanê dayîkê bû, lê dem derbas 
bû berxwedan gurr û geş bû, mîtîng, 

panel, konferans, meş, dirûşme, şer û 
pevçûn zêde bûn. Nizanim serê me gej 
bû an hişê me nema, me jibîr kir ev 
xirexir û carewar ji bo çî ye, carekê me 
niherî hema em panelan çê dikin, di-
meşin û şer dikin. Cîhê matmayîbûnê 
ye panel bi Tirkî, dirûşme bi Tirkî şer 
jî bi Tirkî bûn. Heta demeke dirêj di 
nav entellektuel ên çepgir ên Tirkan 
de hinekan digotin: ‘‘Yoldaş Kürtler ne 
istediğini bilmiyor.’’* Birastî Kurdan 
zanîbû çi dixwestin lê mixabin rê dirêj 
bû û xirecir gelek bû, Kurdan jî ji bîr 
kirin bê dawa çi dikin.

Ferdê  her netewekî zimanê wî pê 
xweş tê, ji her kesî tirê zimanê wî 
zimanê herî xweş ê dinyayê ye. Kurd jî 
wisa difikirîn heta Aram Tîgran li ser 
navê Kurdîhezan gişa gotî ye:

Bi xeml û rewş e, şêrîn û xweş e
Şêrîn û xweş e, zimanê Kurdî
Bi xweş awaz e, letîf û naz e,
Letîf û naz e, zimanê kurdî.
Xweş bûna zimanê xwe çiqas xweş 

anîne ziman lê ka em biniherin ji 
vî fêkî ye şerîn û meyxoş çend heb 

ditemijin, çend jinê Kurd vî fîstanê 
bi xeml û rewş li xwe dikin, ez bêjim, 
pir kêm. Bi sed salan berê jî bazara 
zimanê kurdî kesad bûye, kirîgerên vî 
zimanî berê jî pirr kêm bûne. Xanî jî 
tercîhnekirina zimanê Kurdî wisa gilî 
kirîbû:

 Îro kesade bazaar 
 Nîne ji qumaşî re xirîdar 
Mixabin ev tîşta ku Xanî jê gilî dikir 

berdewam e, zimanê kurdî nayê tercîh-
kirin, dayîkên ciwan bi zarokên xwe re 
ne bi zimanê xwe bi zimanê desthilat-
darên xwe diaxivin. Dema ez vê gotara 
xwe rêz dikim dengê dayîkeke Kurd di 
serê min de zîz dike: ‘‘Beybûn kızım 
gel anneciğim’’. Li cîhekî weke Amedê 
di hindirê otobosê de keçîkek an 
xortek ku bi kurdî heqrêya xwe dirêjî 
şifêr dike yên dora wan ecêbmayî 
dibin. Her diçe axaftina zimanê kurdî 
kêmtir dibe, dîsa mixabin berdewam-
kirin û jîyandina zimanê Kurdî tenê ji 
çend rewşenbîrên bi xîret re maye.** 
Bo ku zimanê kurdî berdewam be an 
kêmtirî zimanê din nebe hinek şakar 

jî hatine dirûst kirin. Van şakarên 
(şaheser) Kurdî yên hatine holê jî ne 
bi armanca menfeatekê an ji bo xelata 
siltanekî  hatine nivîsandin, gelekên 
wan ji înad û qayîşa edîbên Tirk û 
Ecem û Ereban ve hatine nivîsandin, 
weke Xanî dibêje:

Manendê durê lîsanê kurdî  
Înaye nîzam û întîzamê  
Kêşaye cefa ji bo yê amê  
Da xelq-i nebêjitin ku Ekrad  
Bême’rîfet in, bêesl û binyad 
Hema bêje Şêx Evdirehmanê Axtepê 

jî bi heman nîyêtê wisa qayîş bi helbes-
tvanên derdora xwe re kişandîye, Şêx 
çi xweş gotî ye:

Ji van qesdê min nîne ‘erzê huner
Welê da li dunya bimînit eser
Ku Turk û Ecem qet nebên carekê
“Nehin Kurdî şa‘ir di misra‘ekê“
Bizanin ku şa‘ir ji Kurdan hene
Ji ‘uşşaqê Turk û Ecem zêde ne
Va ye me dît bê pêşiyên me bi çi 

xîretê li zimanê xwe xwedî derketine, 
lê mixabin em ne di vê rêya wan a bi 
rûmet de ne, em pirsgirêkên xwe jî bi 

zimanê dagirkerên xwe şîrove dikin, 
çarenûsên xwe jî bi zimanê wan. Di 
pêvajoya têkçûna Kerkukê de, ez jî 
di nav de, gelek rewşenbîr û zanayên 
Kurdan hestên xwe çarenûs û nirxan-
dinên xwe bi zimanên biyanî anîbûn 
ziman, min ji bo vê yekê ev gotara xwe 
ji girîngiya zimanê Kurdî re veqetand. 
Hevîyeke min heye, hevî dikim ev 
xirecira pêvajoyê bila armanca me bi 
me nede jibîr kirin. Ji sebebê vê berx-
wedanê yek a sereke jî ziman e. 

*Kurdên rêheval nizanin çi dixwazin.
** Ciwanmerd Kulek, Jan Dost, 

Rênas Jîyan, Kadri Yıldırım, Zeynep 
Yaş, Mihemed Ronahî, Selîm Temo, 
Hnara Tajdîn, Xeylaz a Reşîd, Firat 
Cewerî, Hoşeng Osê, Ekrem Onen, 
Bûbê Eser, Murad Ciwan, Berîvan Zîn-
zal, Mansur Pilatin û di warê xîzmeta 
zazakî de jî Roşan Lezgîn û Sıdkı Zilan 
hatin bîra min, gelekên hejayî bîrhat-
inê hene û min wan ji bîr kirîye, ez ji 
wan lêborîna xwe dixwazim. 

KADİR KARAGÖZ

Zimanekî 
bêxwedî; Kurdî

Heman çavkanî dibêje: “Fermandarekî Hêza Qudsê bi navê Kudusî van karan 
dimeşîne. Li gel navendên leşkerî proseya tomarkirina navê ciwanan dest pê kiriye.

Li gor çavkaniyekî pêbawer ji Kir-
manşanê, di van heftiyên dawî de bi taybetî 
jî piştî êrîşên Heşda Şeibî li ser Herêma 
Kurdistanê bi daxwaza Pasdaran li Basîcê 
û li Rojhelata Kurdistanê ciwanan teşwîq 
dikin da ku li dijî Pêşmerge û Herêma 
Kurdistanê şer bikin. 

Ol û mezhebê bi kar tînin
Li gor agahiyên hatine bidestxistin Pas-

darên Îranê li Kirmanşan, Îlam û bajarên 
der û dorê ji bo ku ciwanên Kurd li dijî 
Pêşmerge û Herêma Kurdistanê tevlî Heşda 
Şeibî bikin xebatan dikin. Ji bo vê armanca 
xwe ol û mezhebê jî bi kar tînin. Ji bo vê 
yekê bi dehan daxûyanî didin da ku ciwan 
tevlî Heşda Şeibî bibin û li dijî Herêma 
Kurdistanê şer bikin. Pasdarên Îranê ji bo 
ciwanên Kurd li Kerkûk û Xurmatû li hem-
ber Pêşmerge şer bikin mehane 8 milyon 
Tumen û erebeyekê wehd dikin. 

Amadekariyên bo dahatûyê tên kirin
Heman çavkanî dibêje: “Fermandarekî 

Hêza Qudsê bi navê Kudusî van karan 
dimeşîne. Li gel navendên leşkerî proseya 
tomarkirina navê ciwanan dest pê kiriye.”

Ligel van xebatên Îranê li Îlam û Kir-
manşanê, Pasdarên li Sinê û Urmiyê jî ji 
endamên xwe yên Kurd ku li Basic dixwaz-
in ku serdana navendên leşkerî bikin û çek 
û cebilxane û rê û rêbazê fêr bibin. Ji ber ku 
di dahatûyê de li Başûr û Rojhelata Kurdis-
tanê wê şerekî mezin derkeve pêşberî wan.

Tê gotin ku piştî radestkirin û dagirkirina Kerkûkê di 17ê Cotmeha 2017an de 150 Pasdar û 
milîsên Îranê bi cil û bergên Kurdî li Merîwan û Bane derbasî nav xaka Herêma Kurdistanê bûne. Ev 
yek jî bû sedem ku baregehên partiyên Rojhelata Kurdistanê ku li Koyê û Zirgiwêza Silêmanî hene 
bikevin nava fikar û gumanan. Ji ber metirsî heye ku ji aliyê Pasdarên Îranê û milsên girêdayî wê 
ve li dijî van partiyên Kurdistanê jî êriş pêk werin.

Bi cil û bergên Kurdî derbasî nav axa Kurdistanê bûn

Îran, ji bo ku beşdarî Heşda Şeibî 
bibin ciwanên Kurd dixapîne
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Werzê çinîn û berhevkirina zeytûnan di 15ê 
meha Çirya Pêşîn de li herêma Efrînê ya Roja-
vayê Kurdistanê destpê kir.

Zeyta zeytûnan bo welatiyên herêmê jêdera 
serekî  ji dahatûya malbatên herêmê ye, ji ber 
ku herêm ji berê de weke devereke çandiniyê tê 
naskirin û hemû hikûmetên hatine ser desthila-
ta Sûriyê dever ji projeyên çaksazî û geşepêdanê 
bêpar kiribû.

Rewşa hewayê ziyan li daran kiriye 
Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê li gor  

hejmara darên Zeytûnê, di pileya duyan de piştî 
parêzgeha Idlibê tê, ango Efrîn weke daristanekê 
ji darên Zeytûnê xuya dike û lê li derdora 13 mi-
lyon dar deşt, qerac û çiyayên herêmê dipêçin. 

Li gor ku endezyarên çandiniyê pêşbînî dikin 
werzê Îsal ji berhemên darên zeytûnan dê pir 
lawaz û kêm be.

Endezyar Ebdîn Bekir dibêje ku berhemên 
zeyta zeytûnan îsal ji sedî 25an kêmtir be, ji ber 
daran berik li gor salên bihûrî nedane loma tê 
texmînkirin ku tibaba berhemhênanê li dor 500 
hezar tonî be, ango di salên asayî de deverê li 
dor du milyon ton derdixist.

Bekir dibêje: “Ez bawer dikim ku pêlên qeşayê 
li sala bihûrî û kêmbûna baranê hişt ku dar 
ziyanê li qonaxa kulîlkdayînê bike û weke salên 
asayî berik negirin.”

Cotkar: Xezeba Xwedê ye 
Ji aliyê xwe ve cotkar Subhî Yûsêf, ji xelkên 

gundê Şema ye,  dibêje ku darên wî îsal pir 
hingik berik girtine.

Subhî wiha dirêjî dide axaftina xwe: “Rojaneya 
karkiran îsal bi 3000 lîreyên Sûrî ye, ez ditirsîm 
ku zeytûn heqê karkiran dernexin loma min 
nîvê berheman daye wan li hember ku ji min re 
zeytûnan berhev bikin.”

Li ser sedema lawazbûna werzê îsal cotkar 
Subhî di wê baweriyê de ye ku ji ber kêmbûna 
baranê daran zeytûn negirtine û wiha lê zêde 
dike: “Xezeba Xwedê bi ser wan de hatiye!” 

318 guvaşxane li herêmê hene

Li gor ku desteya çandiniyê ya Kantona Efrînê 
dibêje; ji ber lawaziya werzê zeytûnan, tenê 215 
ji eslê 318 guvaşxaneya deriyên xwe vekirine û 
berhemên cotkariyan ji zeytûnan pêşwazî dikin. 
Tê zanîn ku desteya navborî hinek giştîname di 
derbarê werzê zeytûnan de derxistine û li xwedi-
yên guvaşxaneyan belav kirine.

Li gor wan giştînameyan, divê xwediyê gu-
vaşxaneyê li hember karê guvaştina zeytûnan 
û jêderxistina zeytê, 1 teneke zeyt li hember 24 
tenekeyan wek kirêya kar wergire, herwiha divê 

xwediyên guvaşxaneyan telîzan ji cotkaran re bi 
belaşî dabîn bikin ku kiriya veguhestina telîzên 
dagirtî li milên cotkaran e.

Zeytûn baş zeytê dibirin!
Miheme Hemo, xwediyê guvaşxanê li bajarokê 

Cindirêsê ye, dibêje: “Zeyta ji vir derdikeve em 
dişînin bajarên Şam, Heleb û lazîqiyê, nirxê 
tenekeya zeytê niha bi 52-54 dolarî ye, lê Îsal 
ji ber ku berik di daran de kêm in, lê baş zeytê 
dibire ango telîz zeytûn(7O kg) du teneke zeyt 

dide(teneke 16 kg)

Pîşesaziyên çandiniyê hene!
Ji berê de, li herêma Efrînê hejmarek ji fab-

rîkeyên girêdayî çandiniya zeytûnan hene û di 
werzê zeytûnan de çalak dibin.

Li derdora bajarê Efrînê û bi taybetî li ser riya 
bajarokê Reco hejmarek ji fabrîkeyên Bêrînê tên 
dîtin û li gor ku komîta weberhênanê belav kiri-
ye, 18 kargehên Bêrînê û 8 fabrîqayên çêkirina 
sabûna xar hene.

Werzê zeytûnan li Efrînê dest pê kir
Di nêrdewana pêwîstiya aboriya herêma Efrînê de werzê hinaran pileya dudiyan distîne, 

ango bi piranî di lanika çemê Efrînê de hatine çandin ji ber darên hinarê çandineyeke pal dide 
ser avdanê.

Çandina darên hinarê li gundên Celemê, Turindê, Xezûwiyê, Basûtê, Şadêrê, û Îskan belav 
dibin lê yên herî navdar hinarên Basûtê ne!

Gelek ziyan li daran bûye
Lê xwediyên çandiniya darên hinaran weke hemî cureyên dîtir, ji astengî û zehmetiyan diga-

zin. Li gor cotariyan werzê hinaran ji sedî 20 ji koma berhemdanê paş de vegeriye. Hemûdê,  ji 
xelkên gundê Basûtê ye, dibêje ku ev ba sê sal in pêlên qeşayê bi ser deverê de tên loma gelek 
ziyan li daran bûye û bi ser de jî bihabûna nirxên semad, sotemenî û heqê destê karkiran heye 
û tevî wê jî nirxê kîloya hinaran li bazarê ji 30-40 lîreyên Sûrî ye!

Rê nîn e ku berhemên xwe bifiroşin derveyî bajêr
Sedema erzanbûna nirxê firotina hinaran li gor ku Hemûdê dibêje, rê niha tune  ku ew kari-

bin berhemên xwe derxin û li derveyî deverê bifiroşin. Hemûdê aciziya xwe tîne ziman û dibêje: 
“Eger rewş wisa berdewam bike ez ê darên hinarê hilkim û tiştekî din biçînim!”

Hêjayî gotinê ye ku li deverê 720 hezar darên hinarê hene û ji cureyên şîrîn, mize, Lefan, 
Ferensî û Esfêrî ne. 

Werzê Hinaran jî dest pê kir!
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Pevçûn û aloziyên li Sûriyêye ku ev nêzî 7 
salan e di nav şerekî navxweyî de ye, berde-
wam in û li aliyekî jî lêgerînên ji bo çarseriya 
vê krîzê berdewam dikin. Li ser pêşniyaza 
Serokê Rûsyayê Vladimir Putin, biryar hatibû 
girtin ku kongireyeke bi navê Kongira Gelên 
Sûriyeyê li binkeya Himêmîm a leşkerî bihata 
lidarxistin ji  bo ku rêjîma Sûriyê û aliyên 
rikberiya Sûriyê û herwisa berpirsên Kurd li 
hev bicivin û li ser mijarên danîna destûreke 
nû bo Sûriyê gengeşiyan bikin, lê piştî wê bi 
demekê li ser ragihandinê hate belavkirin ku 
nav û cihê wî kongireyê hatiye guhertin.

Hat eşkerekirin ku navê kongireyê bûye 
Kongireya Diyaloga Niştimanî û dê li havînge-
ha Soçî li ser deryaya Reş were lidarxistin.

Xuya bû navê kongireyê û cihê lidarxist-
inê  li ser daxwaza hikûmeta Tirkiyê hatiye 
guhertin, ji ber ku ew ê ji rikberiya Sûriyê 
xwestibû ku beşdarî wê kongreyê bibin, lê di 
heman demê de rayedarên Tirkiyê, beşdarbû-
na nûnerên PYDê bo kongireyê red dike. Li 
hêla din Rûsyayê jî li ser vê helwesta Tirkiyeyê 
ragihand ku Kurdên li wê herêmê welatiyên 
Sûriyê ne, ne welatiyên Tirkiyê.

Li gor lîsteya ku Wezareta Derve ya Rûsyayê 
belav kiriye, biryar e 33 partî û pêkhate bo 
Soçiyê werin vexwendin, di nav wan de Partiya 
Yekîtiya Demokiratîk (PYD) û Encûmena 
Niştimaniya Kurd li Sûriyê (ENKS) jî hene.

Kî ji ber Kurdan ve beşdar dibe?

Di 18ê vê mehê de, kongireya Soçî dê li 
ser destûra Sûriyê bisekine, tevî ku nûnerên 
Kurdan dê bi bêtirî şandeyekê beşdar bibin 
lê navnîşana hemiyan dê çespandina federa-
syonê di destûra Sûriya pêşerojê de be. Jêder-
ekî taybet ji nava rêveberiya xweser ji Basê re 
teqez kir ku wan weke Rêveberiya Xweser a 
Rojava, vexwedineke fermî ji  bo beşdarbûna 
li Soçiya Rûsî wergirtiye.

Heman jêderî teqez kir  ku ew ê li Soçiyê 

beşdar bibin lê bi navê federesiyona Bakurê 
Sûriyê ne bi navê Xweseriya Demokiratîk.  

Ji aliyekî din ve Serokê Hevbendiya Nişti-
maniya Kurd ( Hevbendî) Mustefa Meşayêx, 
di malpereke bi ser wan ve de teqez kir  ku 
wan navên pênc nûneran ji Hevbendiyê ji  bo 
kongireya Soçiyê pêşkêşî aliyê serpereştiyar 
kirine û li ser wê esasê wan passport jî ji bi 
wan re şandine da ku vîzeyan bişînin.

Li gor Meşayêx dibêje bi her awayî kerta 

vexwendinê ji  bo beşdarbûna li Soçiyê wê 
bigihije Hevbendiyê.

Partiya pêşverû serdana Şamê dike!
Hin jêderên ragihandinê li ser zimanên 

rayedarên agahdar dan xuyakirin ku şandek ji 
Partiya Demokrat a Pêşvrû ya Kurd bi serkoti-
ya birêz Hemîd Hacî Derwîş ji çend rojan û vir 
ve li Şamê ye.

Malpera Aşa NEWS li ser zimanê jêdereke 
nêzîk ji partiya navborî vediguhêze ku Partiya 
Pêşverû bi heyetekê ji sekreterê Partiyê û 
herwiha ji Ehmed Silêman û Ehmed Berekat 

li Şamê ne û li gel berpirsên hikûmeta Sûriyê 
hevdîtinên siyasî pêktînin. Lê heta niha tu 
daxuyaniyên fermî ji aliyê wê partiyê ve neha-
tine belavkirin. 

Bi nêzîkbûna bidawîhatina Şerê li dijî 
rêxistina DAIŞê, ya  ku di van rojên dawî de, 
qonaxa dawî ji temenê xwe dijî, maratonek ji 
kongireyên siyasî ji aliyên hêzên navdewletî û 
herêmî ve diqewime, ango  kongireya Soçiyê, 
piştî çend rojan ji dawîhatina  kongireya 
Astana tê û pêşbîn e ku careke din opozîsiyo-
na Sûriyê li Riyazê, paytexta Erebistana Siûdî,  
bicive. 

Kurd beşdarî kongreya Soçiyê dibin

Li gor lîsteya ku Wezareta Derve ya Rûsyayê belav kiriye, biryar e 33 partî û pêkhate bo 
Soçiyê werin vexwendin, di nav wan de Partiya Yekîtiya Demokiratîk (PYD) û Encûmena 
Niştimaniya Kurd li Sûriyê (ENKS) jî hene.

Tirkiyê, beşdarbûna nûnerên PYDê bo kongreyê red dike. Li hêla din 
Rûsyayê jî li ser vê helwesta Tirkiyeyê ragihand ku Kurdên li wê herêmê 
welatiyên Sûriyê ne, ne welatiyên Tirkiyê.

Rikberiya Sûriyê, piştî belavkirina lîsteya navên aliyên ku dê werin vexwendin, got ku Rêjîma 
Sûrî dê bi xwe re guftûgoyê bike û dît ku piraniya aliyên li ser navê rikberiyê hatine binavkirin, 
ofîsên wan li paytexta Sûriyê hene û wan weke rikberiya Sûriyê nabînin.

Hevpeymaniya Niştimaniya Hêzên Şoreş û Opozîsiyona Sûrî û desteya Erknan Artêşa Azad di 
2ê Mijdara 2017an de daxuyaniyeke fermî belav kir û tê de red kir ku li kongireya Soçiyê beşdar 
be tevî ku Tirkiyê destxweşî lê kir  ku li Soçî beşdar bibin lê bi merca nehatina nûnerên PYDê. 

Itîlafa Sûriyê di daxuyaniya xwe de eşkere dike ku kongireya Soçî zêdegaviyekê li daxuyani-
ya Cinêv I, biryarên encûmena asayîşa navdewletî û dadmendiya cîhanî dike.

Herwiha Itîlafa Sûrî ya rikberiyê dibîne ku ev kongire dixwaze guftûgoyên Cinêvê û îradeya 
navnetewî ji  bo veguhestina siyasî di bin siya neteweyên yekgirtî de, bincil bike.

Rikberiya Sûriyê naçe SoçiyêGÊNCO XELÎL

HÊMIN SALIH

MIHEMED KURDÎ

Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) 
balafirxaneya Leşkerî ya Mîngê ku li 
Bakurê Helebê dimîne bi temamî radestî 
Rûsyayê kir. Berpirsekî ENKSê dibêje 
guman heye ku Îran û Tirkiye Rojavayê 
Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê dagir 
bikin, Kerkûk wê ji Îranê re û Efrîn jî wê ji 
Tirkiyeyê re bimîne. Lê belê Îran dixwaze 
bi Rûsya û Sûriyeyê re dek û dolaban li 
Tirkiyeyê bike.

Di navbera her sê aliyan de rêkeft-
inek pêk hat

Roja yekşema borî malpera Hedesî Erebî 
ragihand ku li Helebê şandeyeke Kurdan 
ku ji Hêzên Sûriyeya Demokratîk pêk 
hatine ligel Tirkiye û Rûsyayê hevdîtinek 
kiriye. Di civînê de ji bo Balafirxaneya 
Leşkerî ya Mîngê teslîmî Rûsya û Tirkiy-
eyê bê kirin lihevhatin pêk hat. Malperê 
ragihand ku nayê zanîn gelo bê Amerîka ji 
vê rêkeftinê hayîdar e an na. 

“Metirsî heye ku herêm radestî re-

jîmê bê kirin”
Ji berpirsên ENKSê Nûrî Birîmo ji Basê 

re axivî û wiha got: “Ew balafirxaneya 
ku YPGê radest kiriye leşkerî ye. Dikeve 
Bakûrê Helebê. Ev herêm dikeve sînorê 
Efrînê. Radestkirina balafirxaneyê tenê 
ji hêzên Rûsî re hate kirin. Guman heye 
ku Îran û Tirkiye Rojavayê Kurdistanê û 
Başûrê Kurdistanê dagir bikin, Kerkûk 

wê ji Îranê re û Efrîn jî wê ji Tirkiyeyê re 
bimîne. Lêbelê Îran dixwaze ligel Rûsya û 
Sûriyeyê Tirkiyeyê bixapîne. Bi saya hêza 
van herdu welatan dixwaze Tirkiye bixa-
pîne. Bakûrê Helebê û Efrîn di bin kon-
trola YPGê de ye. Lê tesîra rejîma Sûriye 
û Îranê li ser wan zêde ye. Rewş wisa xuya 
dike ku ji ber egera derbasbûna Tirkiyeyê 
bo van deveran, dibe ku bi awayekî fermî 

YPG van herêman radestî rejimê jî bike. 
Îran jî dixwaze van herêman YPG radestî 
rejimê bike û bi vî awayî lîstikekê li Tirki-
yeyê jî bike. Van herêman weke beşeke ji 
Hîlala Şîe bixe bin hikûmraniya xwe.”

Îran heman siyasetê li Sûriyê jî di-
meşîne

Li gor amarên berdest û geşedanên 
dawîn, Îranê liv û tevgera xwe ya li Sûriy-

eyê zêde kiriye. Niha li Sûriyeyê rêxistinên 
mîlîtarîst ava kirine. Îranê weke ku çawa li 
Îraqê rêxistineke paramîlîter bi navê Heşda 
Şeibî ava kir, li Sûriyeyê jî Milîsên Şebîhe 
bi heman rêbazê birêxistin dike. Dîsa Îran 
bi navê Reîd Mehdî rêxistineke Paramîlîter 
a din jî ava kiriye. Tekane armanca vê hêzê 
ew e ku li dijî rikber û dijberên Esad şer 
bikin.

Kerkûk ji Îranê, Efrîn jî ji Tirkiyê re dimîne

“Rewş wisa xuya dike ku ji ber egera derbasbûna Tirkiyeyê bo van deveran, dibe ku bi 
awayekî fermî YPG van herêman radestî rejimê jî bike. Îran jî dixwaze van herêman YPG 
radestî rejimê bike û bi vî awayî lîstikekê li Tirkiyeyê jî bike.”

Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê li gor  hejmara darên Zeytûnê, di pileya duyan de 
piştî parêzgeha Idlibê tê, ango Efrîn weke daristanekê ji darên Zeytûnê xuya dike û lê li 
derdora 13 milyon dar deşt, qerac û çiyayên herêmê dipêçin. 

Subhî wiha dirêjî dide axaftina xwe: “Rojaneya karkiran îsal bi 3000 lîreyên Sûrî ye, ez 
ditirsîm ku zeytûn heqê karkiran dernexin loma min nîvê berheman daye wan li hember 
ku ji min re zeytûnan berhev bikin.”

Kawe Ezîzî ku ew jî berpirsekî ENKSê ye li ser vê mijarê ji Basê re axivî û wiha got: “Li 
Sûriyeyê Şebihe ku weke Heşda Şeibî ya Sûriyeyê ye bi piştgiriya Hikûmeta Sûriyeyê û Îranê 
hatiye avakirin. Armanca wan jî diyar e. Dixwazin hemû Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê bixin 
bin destên xwe. Bi saya vê jî deriyê Hîlala Şîe vekin. Bi vê yekê wê Îran bi hêsanî di ser Rojavayê 
Kurdistanê de derbasî Laziqiye û ji wir jî xwe bigihîne Deryaya Spî. Tekane ajandaya Îran û 
Rejîma Sûriyeyê heye ku dest deynin ser hemû herêmê û tesîr û rola Amerîkayê ji holê rakin.”

Heşda Şeibiya Sûriyê: Milîsên Şebihe

Li gor rêkeftina her du aliyan: 
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Her diçe zineat û hunera bi keda destan 
hindik dibin û gelek tişt an tune dibin an jî 
ber bi makînebûyînê ve diçin lê belê çêkirina 
xalîçe û tevinkirina tabloyan a ji hevrîşima 
xwerû bi destan tên çêkirin, hîn berdewam 
e. Suzan Bozkuş yek ji wan kesan e ku van 
cure zineatan dike.  Bozkuş him mamostetiya 
çêkirina xalîçeyan dike him jî bi awayê şexsî 
tabloyên  hevrîşimê tevin dike.  Suzan Bozkuş 
di derbarê çêkirina  xebatên xwe yên tabloyên 
ji hevrîşimê û çêkirina xalîçeyan de ji Heft-
enameya Basê re axivî. 

Keda ji 10 salan zêdetir   
Suzan Bozkuşa zinatkar eslê xwe ji Diyar-

bekiriyê û li vî bajarî dijî. Ji 10 salan zêdetir 
e ku di nav xebata tevinkariyê de ye. Bozkuş 
di destpêka axaftina xwe de dibêje “Ji bilî 
mamostetiya çêkirina xalîçeyan wek eleqe 
û mereqa şexsî tabloyên hevrîşimê jî tevin 
dikim. Û hema hemû tabloyên ku tevin dikim 
ji hevrîşimên xwerû pêk tên. Min perwerdeya 
van zineatan ji zanîngehê negirt û li Diyar-
bekirê 3 salan çûme perwerdeya pîşe û min 
ders girt. Jixwe ez ji berê ve karê tevinkariyê 
hezdikim.” 

Tabloyên hevrîşimê ne nû ne lê mijara 
xebatên min nû ne

Bozkuşê di sala 2013an de dest bi tevinki-
rina tabloyên hevrîşimê kiriye û gelek qîmet 
dide çêkirina vê cure tevinkariyê û axaftina 
xwe wiha didomîne: “Mijarên xebatên  min 
ên tabloyên hevrîşimê pêşî li ser mijarên 
mîtolojiyê bûn, paşê ez li ser cihên dîrokî yên 
Diyarbekirê sekinîm û min ev di tabloyên 
xwe de tevin kirin. Niha jî ji ber ku her diçe 
bûyerên civakî zêde diqewimin dixwazim berê 
xwe bidim van bûyeran û van di tabloyên xwe 
de tevin bikim û dixwazim bibim çav û guhên 
civakî ku xwe wisa aram hîs dikim. Min heta 
niha mijara Adem û Hewa li ser tabloyê tevin 

kiriye. Niha li ber destên min xebata koçkirina 
merivan heye, hîn xilas nebûye û li vir behsa 
koça jin û zarokan dikim. Her wisa dîsa niha 
li ber destê min xebata teyrê tawûs heye lê ev 
tablo ne ji hevrîşimê ye, dê di demeke nêz de 
ev xebat jî xilas bibe. Dixwazim tiştekî din jî 
bibêjim, tabloyên hevrîşimê ne nû ne lê mijara 
xebatên ku ez çêdikim nû ne. Berê tabloyên 
diwar mîna xalîçeyan dihatin çêkirin û dîsa 
mîna xalîçeyan keviyên van hebûn û lê belê di 
tabloyên ku ez bixwe çêdikim de kevî û çarçov-
eyek tune ye. Heta ez dema ku tabloyan tevin 
dikim xwe wek wênesazekê hîs dikim û hestên 
xwe li tabloyên hevrîşimê tevin dikim. Çimkî 
kîjan cure mijarê bixwazim wê li ser hemû 
tabloyên bê çarçove tevin dikim.” 

Ji bo tevinkirina tabloyên hevrişîmê 
dezgeheke taybet pêwîst e

Bozkuş wiha qala çawaniya çêkirina xalîçe û 
tevinkirina tabloyên hevrişîmê dike: “Ji bo te-
vinkirina tabloyên ji hevrişîmê divê dezgeheke 
taybet hebe. Bo tabloyên hevrîşimê dezgehê 
jidandî tê bikaranîn.  Ev cure dezgeh cureyekî 
kevn e û  carinan an ji daran an jî ji bafûnê 
tên çêkirin. Wekî din, bo dezgehên xalîçeyan 
jî cureya dezgeha pêçandinê tê bikaranîn. 
Dezgeha ji bo xalîçeyan ji çar perçeyan pêk tê. 
Ji bo avakirina van her du cure dezgehan hema 
bibêje dora du hefteyan wext lazim e. Li vir 
bingeh û mezinbûn û piçûkbûna xalîçe an jî 
tabloyê tê  saz kirin. Bozkuş derheqê çêkirina 
tablo û xalîçeyan de wiha diaxive, “Xalîçe an 
tablo ferq nake li vir wextê çêkirin û xilaskirinê 

diguhere. Li gorî me pîvanên qelîteyê ew in ku 
tablo çiqas zirav bê tevin kirin ewqas ev xebat 
rind e.  Ger xebata ber destê me çiqas zirav bê 
çêkirin, ev tê wê maneyê ku evqas zêde hevde 
lê tê xistin û xebatên wisa jî dereng xilas dibin.  
Carinan di derdora neh mehan de, carinan di 
salekê de, carinan jî ji salekê zêdetir, çêkirin 
wext digire. Li ser meselê, carinan hejmara 
hevdeya ku di tabloyeke hevrîşimê de bi qasî 
hejmara hevdeyên xalîçeyeke 6 metre çarçik 
in. Ji aliyê din ve dema ku tabloya hevrîşim 
bê çêkirin divê bi tenê kesek li ber dezgehê 
be û ev bi tenê çê bike. Çimkî tablo ji ber ku 
ji hevrîşima xwerû tê çêkirin û terwende ye, 
divê dest neguhêrîne. Lê du an jî sê kes dikarin  
heman xalîçeyê tevin bikin. Wekî din xalîçe 
li gor model û motîfên berê tên çêkirin. Di 
çêkirina tabloyên hevrişîmê de her çiqas li gor 
usûla berê bê çê kirin jî meriv dikare model û 
mijarên nû lê zêde bike.”

Pêşangeha pirtûkan bo têkilî û danûstan-
dina xwendavan û weşanxaneyan, herwiha 
naskirina weşanxane û xwendin û naskirina 
pirtûkan xwedî karîgeriyên girîng in. Îsal 36. 
Pêşangeha Pirtûkan a Stenbolê ya Navnetewî 
ku ji mezintirinîn pêşangehên li Ewropayê ye, 
di navbera 4-12 Mijdarê de li Navenda Fuar û 
Kongreyê ya Beylikduzuya (TUYAP) Stenbolê 
li dar dikeve. Bi pêşangeha pirtûkan re di 
heman demê de Pêşangeha ArtIst 2017 / 27. 
Pêşangeha Hunerê ya Stenbolê jî tê lidarxistin. 
Di vê pêşangeha pirtûkan a navdewletî de 
850 weşanxane, sahaf û saziyên sivîl cihê xwe 
digirin. Herwiha weşanxaneyên Kurdî jî wê 
beşdarî pêşangehê bibin û bi xînerên xwe re 
bên bal hev.  

‘Edebiyat baş e ku tu heyî’
Li 36. Pêşangeha Pirtûkan a Stenbolê ya 

Navnetewî de, 850 weşanxane, sahaf û saziyên 
sivîl cihê xwe digirin û tevî hevpeyvîn, panêl, 
bernameyên helbestxwendinê û bernameyên 
zarokan, rojên îmzeyan û pêşangehan ji 300î 
zêdetir çalakî wê werin lidarxistin. Temaya 
sereke ya 36. Pêşangeha Pirtûkan a Stenbolê 
ya Navnetewî ‘Edebiyat, baş e ku tu heyî’ ye. 
Mêvanê rûmetê yê îsal welatê Kore û nivîskarê 
rûmetê Ayala Kutlu ye. Di çarçoveya mêvanê 
rûmetê yê îsal de dê di navbera 4 û 7ê mehê 
bi beşdariya weşangerên Koreyî û Tirkiyeyî 
di derbarê wêje, werger, danûstendina telîfê, 
weşangeriya zarokan û ciwanan û karîkatoran 
de civîn û bername dê bên lidarxistin. 

Weşanxaneyên Kurdî jî cihê xwe di 
pêşangehê de digirin

Ji Weşanxaneyên Kurdan Avesta, Nûbihar, 
Rûpel, Aram, Ava, Evrensel, Weşanên Weqfa 
Ismail Beşikci li fûarê standên xwe vedikin.  
Berpirsê weşanxeneya Nûbiharê Süleyman 
Çevik di derbarê fuara pirtûkan a Stenbolê ya 
Navneteweyê de ji Heftenameya Basê re axivî.

Herçiqas weşanxaneyên li jor navên wan 
hatine nivîsîn beşdarî pêşangehê bûbûn jî, 
hejmareke weşanxaneyên jî cih tê de negir-
tin. Çevik li ser vê yekê wiha dibêje: “Helbet 
sedemên vê yekê hene. Rewşa siyasî ev çend 

salên dawî tesîreke neyîni li ser weşanxaneyên 
Kurdî kir. Nûbihar kete 25. sala xwe û ez 
dikarim bibêjim ku bo weşangeriya Kurdî 
ev çend salên dawî salên herî xirab e. Rewşa 
Weşangeriya Tirki jî ne baş e lê ya Kurdî 
du caran sê caran ne baş e. Wekî din kirêya 
beşdarbûna pêşangeha Tuyabê jî bihaye. Hin 
weşanxaneyên Kurdî nikarin mesrefê xwe 
derxin ji loma nehatine pêşangehê. Hin nav-
endên weşanxaneyên Kurdan yên din jî ne li 
Stenbolê ne, li Diyarbekirê ne û çûyîn û hatine 
van weşanxaneyan jî zehmet e helbet. Ji aliyê 
din ve, ji xwe weşanxaneyên Kurdan ne ev qas 
pir in û hema 15 heb hene an tune ne.” 

Ez hestên xwe li tabloyên hevrîşimê tevin dikim 

Weşanxaneyên Kurdî li benda xwînerên Kurdî ne...

Li Diyarbekirê Suzan Bozkuşa ciwana Kurd ji bilî mamostetiya xalîçeyan, wek 
xebat û eleqeya şexsî tabloyên hevreşîmê tevin dike. Bozkuş li ser tevinkirina 
tabloyan dibêje, “ez hestên xwe li tabloyên hevrîşimê tevin dikim.” 

Bozkuş li ser eleqeya gel bo vê cure hunerê jî wiha dibêje: “Li Diyarbekirê gel eleqeyê nîşanê 
tabloyên tevinkirî dide lê ji ber ku rewşa gel a aborî ne baş e firotina van tabloyan zêde nabe. 
Niha ji ber rewş û bûyerên dawî geştiyar zêde nayên û naçin a rast geştiyarên ku ji vê zineatê 
fem dikin kêm bûne. Bi qasî tê zanîn ev berhem li Stenbolê cî û deverên ku geştiyar zêdetir 
diçin û tên, tên firotin. Berê ev xebat ji me jî dixwestin. Tabloyên hevrişîm him di salekê de 
bi kedeke mezin û him jî ji hevrişîmên xwerû tê çêkirin. Her çiqas bi vê kedê meriv nikaribe 
bihayekê diyar bike jî ji bo berdewamiya vî karî jî firotina berheman girîng e. Li ser meselê li 
gor ziravbûna tevinkirina tabloyekê biha diyar dibe, yanî tabloyekî 50-70 cm ne evqas zirav 
hatiye tevinkirin herî kêm 7-8 hezar lîreyî tê firotin. Tablo li gorî zirav tevinkirina xwe 15-20 
hezar lîreyî jî tê firotin. Çima ziravbûn ev qas girîng e ji ber ku meriv tabloyê çiqas zirav tevin 
bike ev motîf, desen û şikil evqas xwe baş dide xuya kirin. Bi rastî min wek li jor jî gotibû min 
di 2013 an de dest bi tevinkirina tabloyên hevrişîmê kir. Ev sektor her di kîjan rewşê de be jî ez 
xebatên xwe didomînim.”

Suzan Bozkuş herî dawî wiha behsa planên xwe yên pêşerojê dike, “Li navçeya Pasûra 
Diyarberkirê di hilberîn û xwedîkirina kurmê hevrişîmê de cihekî pir girîng e. Berê heta salên 
1960î Diyarberkir navenda tevinkirina hevrişîmê bû. Bi taybet jî şalên hevrişîm zêdetir hatiye 
çêkirin û ji her deverên cîhanê re hatiye şandin. Armanca min jî ew e ku ji vir şûn de tevinkirina 
hevrişîm bi taybet tevinkirina tabloyan de qîmeta Diyarbekirê bidim zanîn û tabloyên hevrişîm 
çêbikim û bişînim her deverên cîhanê.” 

Di tabloyên hevrişîmê de zirav tevinkirin pir girîng e

Bi fuara pirtûkan re, di heman demê de Pêaşngeha ArtIst 2017 / 27. Pêşangeha Hunerê ya 
Stenbolê jî tê lidarxistin. Mijara îsal ya pêşangeha hunerî ‘Utopya ‘ ye û li bendê ne ku weke 
salên berê hunermendên Kurd jî bi berhemên xwe yên hunerî li ArtIstê cih bigirin.

Têketina qada pêşangehê ji xwendekar, mamoste, kesên teqawîtbûyî û kêmendama re 
bêpere ye. Pêşaneh di nava hefteyê de di navbera saet 10.00 û 19.00an, dawiya hefteyê de jî di 
navbera saet 10.00 û 20.00an de ye. 

Wekî din, 11ê mehê roja şemiyê di navbera saet 18.15an û 19.15an li Hêwana Kalamişê (Hol 
12.) Sosyolog Ismail Beşikci bi moderatoriya Aziz Tekin ‘Li ser referandûmê û diyarkirina mafê 
çarenûsa gelan’ dê panelekê bide. 

Pêşangeh wê heta 12ê Mijdarê saet 19.00an vekirî be.

Pêşangeha hunerê jî lidar dikeve

BERFO GILÎDAX 

NEFEL ARARAT 
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Min jî bi helbestê dest bi nivîskariyê kir. 
Berhema pêşî ku min xwend jî helbest bû. Min 
ew berhem bi salên xwe ên pir ciwan, hema bêje 
di salên zarotiyê de xwend. Ew berhem Mewlûd 
bû, berhema Batêyî, jiyana Hezretî Mehemed 
bû. ”Hemdê bêhed bû Xwedayî alemîn” bû. Ber-
hemeke bi kurdî î bi kêşan bû. Min ew berhem 
bi şev û roj xwendibû û di demeke pir kurt jî ji 
ber kiribû. Ew berhem heta niha jî bi min re dijî, 
heta niha jî beşekî ji wê ji ber dizanim û di her 
firsetê de dibilînim.

Lê demek din hat, an jî gava min ji salên zaro-

tiyê gava xwe ber bi salên naşîtiyê de avêt, min 
felsefe jî guhert. Ez ji felsefeya îdealîst derbasî 
ya materyalîst bûm. Ez ji xwendina Mewlûdê 
derbasî cîhana lîteratûra Marksîstî bûm. Me êdî 
kitêb hem bi şexsî, hem jî bi komî dixwendin. 
Me bawer dikir em ê di sê salan de şoreşê bikin 
û derbasî civaka sosyalîzmê bibin. Me kulmên 
xwe li ba dikirin û heta dengê me derdiket me 
slogan diavêtin. Em bi şevan bi satilên boyaxê 
bi kuçe û kolanên bajêr diketin û me xaniyên 
bajêr di sloganên xwe ên çeloxwarî de dihiştin, 
em bi rojan jî li qahweyan digihan hev û me bi 
minaqeşeyan qirik li hev diqetand.  

Lê me dixwend. Êdî min Mewlûd û alfabeya 
erebî li dû xwe hiştibû û ez bi dû xwendina 
şaîrên nûxwaz û serîhildêr ketibûm. Ahmed 
Arif û Nazım Hikmet ji ber serê min ranedibûn. 
Nerûda û Lorca her li ber destên min bûn. May-
akovskî şaîrê min ê şev û rojan bû. Min ev şaîr 
ne ku bi tenê dixwendin, min ew dadiqurtandin 
jî. Hew min dît ku qelem di destê min de ye û ez 

dinivîsim. 
Sal 1978 bû, ez naşî, lê wek êgir bûm. Min 

nivîsand:
Êrîş dikin dayê wana
Her dem êrîş tînin ser me
Bi wan destên pîs î qirêj 
Dest davêjin gepa me.
Êdî min li ser dîwaran kêm slogan dinivîsan-

din, lê li ser kaxezê zor dabû nivîsandina helbes-
tan. Min bi kurdî dinivîsand û ez bi çargavî pê 
de diçûm. 

Ew mijûliya min hingî lîstina bi êgîr bû, wî 
agirî dikarîbû ez bişewitandama. 

Min dinivîsand, lê min diya xwe jî kiribû 
şirîka tirsa xwe. Min bi zimanê wê dinivîsand; 
ew zimanê qedexe ku ji wê derbasî min bûbû. 
Lê wê nikarîbû bi zimanê xwe bixwenda. Min bi 
gotinên qedexe tiliya xwe ber bi dîrokê ve dirêj 
dikir û destê xwe datanî ser dil. Cihê veşartina 
wê deftera min ya gotinên qedexe paxila diya 
min bû. 

Gava eskeran ji xafil de digirtin ser taxê, hema 
min ew defterka xwe divirvirand ser diya xwe. 
Wê jî tavilê radihiştê, di paxila xwe de vedişart 
û mîna ku tiştek nebûbe bi karên malê re mijûl 
dibû.  Lê ez dizanim ku min carina zirav lê 
diqetand. 

Ji bilî helbestên ku me ji tirsa esker û polîsan 
diavêt sobê, dîsa di destên min de tibabek 
helbest mabûn. Ji ber tehdîda Kenan Evren û 
pêjna eskeran, min amadehiya xwe ya derketina 
derveyî welêt dikir. Lê berî ez derkevim, min 
hemû helbestên xwe ji ber kirin. Min bi tenê 
sernavên wan di kaxezeke piçûk de nivîsandin 
û gava ez derketama min ê ew di binê piziya 
derpiyê xwe de veşarta û min welat biterikanda. 
Kengî ez bigihiştama welatekî Ewrûpayê, an jî 
Swêdê, ez ê rûniştama û min ê ew helbestên xwe 
derbasî ser kaxezê bikirana. Lê berî terikandi-
na welêt û bajêr, min xwest ez tiştekî jî bikim; 
tiştekî heta hingî nedîtî, lê li gora hinan dînîtî... 
Min rojekê texsiyek kirê kir, aparloyek peyda 

kir û di nav bajarê Nisêbînê de helbestên xwe ên 
bi kurdî di aparloyê de, li kuçe û kolanên bajêr 
xwend. Bajar rabû ser piyan, lê min xwe veşart 
û ez derketim. Sal 1980 bû. Min di eynî salê de 
helbestên xwe di bin sernava ”Êrîş dikin” de 
mîna kitêb çap kir. Ez 19 salî bûm, ji xwe bawer 
bûm, şûr simbêlê min nedibirî. Ji aliyê din ve 
ez dûrî welatê xwe, dûrî û heval û hogirên xwe 
ketibûm û di nav pêla agirê bêrîkirinê de dişe-
witîm. Dengên qêrînên keç û xortên ku ketibûn 
ber xezeba cuntaya leşkerî ez ji xewên şevan 
vediciniqandim û dixistim nav tirs û xofekê.  
Min tirs û xofa xwe, bêrîkirina xwe ya welêt, êşa 
xerîbiyê bi nivîsandina zarê kurdî ditemirand û 
bi hêviya pêşerojek rohnî dinivîsand. Ev bûn 37 
sal, ez venegeriyam, rewşa welêt jî geh rabû, geh 
ket û em hatin li van rojan asê man. Hê jî êrîş 
dikin…

Wê ev jî derbas bibe û wê çirûska ronahiyê di 
vê tarîtiya tov de xwe bide der.

FIRAT CEWERÎ

Êrîş dikin

Suzan Bozkuş: 

36. Pêşangeha Pirtûkan a Stenbolê ya Navnetewî ; 

36. Pêşangeha Pirtûkan a Stenbolê ya Navnetewî di navbera 4-12 Mijdarê de li 
Navenda Fuar û Kongreyê ya Beylikduzuya (TUYAP) Stenbolê li dar dikeve. Li 
fuarê, 850 weşanxane, sahaf û saziyên sivîl beşdar dibin. Herwiha hejmareke 
weşanxaneyên Kurdî jî cihê xwe yê di pêşangehê de digirin.



Di demeke axirzeman de li gundekî Kurd-
istanê malbateke bextewar hebûye! Dê û bav, 
keçek û kurekî wan di wê axirzemanê de bi 
kêf û xweşî dijiyan! Heya rojekê dêya wan 
bi nexweşiyeke diçe ser dilovaniya xwe û êdî 
ew kêfxweşiya malbatê bi Diya wan re dikeve 
binê erdê! Piştî demekê bav êdî jinekê ji xwe 
re dike kebaniya malê! Bes jin sêr e û zaro jê 
re çênabin! Dêmariya malê ji ber ku zaro jê 
re çênabin çavreşî diavêje zarokan û zilmê li 
wan dike! Zarokên malê jî çi zanin, rewşa xwe 
ji bavê xwe re nabêjin û jiyana xwe di bin vê 
zilmê de dimeşînin! Rojekê xwişk û bira bi 
hev re diçin kerengan! Heya derengê êvarê 
kerengan didin hev! Torbeyê kerengan li pişta 
xwişkê ye! Xwişk û bira navberekê didin top-
kirina kerengan û her yek dixwaze kerengekî 
bixwe! Bes dinêrin ku torbeyê kerengan 
vala ye! Xwişk dibêje birako te kereng hemû 
xwarine! Bira jî dibêje na min nexwariye 
lê xwişk bawer nake! Bira ji ber vê bawer-
nekirina xwişka xwe pirr li ber xwe dikeve û 
dibêje xwişka xwe ku ûrê wî veke û lê binêre 
ka wî xwariye an na! Bêgûman tişta ku qal 
dikim çîrok e û xwişk bêxem ûrê birayê xwe 
vedike! Dibîne ku ji bilî kerengê ku bi hev re 
xwarine kereng di ûrê birayê  wê de nine! Dest 
bi dirûtina ûrê birayê xwe dike lê birayê wê 
miriye! Radihêje birayê xwe binax dike û rêya 
malê digire. Dibîne ku binê torbeyê kerengê 
wê qetiyaye! Tu nabê dêmariya wan ji şev de 
torbeyê wan qul kiriye ku xirabiyek bi vî rengî 
bi wan bike! Keçik li malê li xwe mukir tê û 
bi diayekê ji Xwedê dixwaze ku wê bike çuka 
pepûkê û here ji vê bûyera ku aniye serê birayê 
xwe ji alemê re vebêje! Ew roj ev roj ew çuka 
pêpûk bang dike! Pepuu/kekuu/kê kir/min 
kir/kê kuşt/min kuşt/

Bêgûman gelek versiyonên çîrokê hene! 
Her yek ji ya din cudatir e. Çîrokeke efsaneyî 
ye! Hinek dibêjin kurik keçik kuştiye hinek jî 
dibêjin keçikê kurik kuştiye. Li gor min ferqa 
wan ji hev nîne. Di dawiyê de dêmariyeke 
xirabî bi xwişk û bira kiriye û bûye sedema 
mirina yekî ji wan! Mesele ev e ku tirsa zilmê 
baweriya di navbera xwişk û bira de şikandi-
ye! Yekê bi ya din xwestiye xwe îspat bike. Ev 
îspatkirin jî bi canê xwe kiriye.

Hezkirina xwişk û biratî di bingeha xwe de 
ji  hezkirinên din cûdatir e! Tama wê mîna 
tama şîrê dayikê ye! Kî tama şîrê diya xwe di-
zane kes nizane an jî dibe ku nayê bîra kesî! Li 
gor min ew tama di hezkirina xwişk û birayan 
de xwe dide der! Kî bixwaze wê tamê fêm bike 
bila li hezkirina xwişk an jî birayê xwe mey-
zîne! Sedema ku pêpûk ji alemê re xwe îxbar 
dike poşmaniya  bêveger e! Êşa wî-wê encax bi 
rewşeke wisa nerm dibe! Kê kuşt/ min kuşt! 

Kê veşart min veşart! 
Ez dibêm qey min zêde qala çîrokê kir. Îcar 

ezê niha qala versiyona vê çîrokê ya ku bûyê 
kurtefilm ji we re bikim. Fîlm ji aliyê Özkan 
Küçük ve di 2013an de li Amedê, li Sûra ku 
niha bûye xwelî hatiye kişandin. Derhênerê 
çîroka Pepûk hêla wê ya efsaneyî ji nav pelên 
dîrokê derxistiye û di dema me ya îro de li 
bajarekî qedîm di bin bircên Amedê de kiriye 
dîmen û peşkeşî me kiriye! Bêgûman çîrok 
dibû fîlmekî metrajdirêj lê derhêner çîrok 
wisa xweş hunandiye ku tama fîlmekî dirêj 
dide me! Qedera kurtefîlman ji dîroka sîne-
mayê heya îro ne keniyaye. Her gav kurtefîlm 
mîna fîlmên metrajdirêj qiymet nabînin! 
Sektora sînemayê derfet nedaye kurtefîlman! 
Heçku çêkirina kurtefîlmekî ji pir aliyan ji 
çêkirina fîlmekî metrajdirêj zehmettir e! Ne 
hêsan e ku hunermendek fikr û ramanên xwe 
di kurtekê de ji temaşevan re ragihîne! Ma 
destpêka sînemayê jî ne bi kurtefîlman dest 
pê kiribû? Birastî ev mijar bi serê xwe hewceyî 
nivîseke taybet e! Di nivîsên pêş de dibe ku 
em li ser bisekinin! Niha ez dîsa vegerim fîlma 
Pepûkê!

Fîlm li taxa Sûra Amedê dest pê dike. Der-
hêner lêrikibandina (adeptasyon) çîrokê li gor 
min serkeftî çêkiriye! Di fîlm de dêmarî li gor 
min dibe dewleta ku bavê zarokan kiriye nav 
çar diwaran! Ji ber ku Azad dibêje Şîlan ku 
ezê te ji bavê xwe re bêjim. Bav jî xuya ye ji ber 
hêla xwe ya siyasî ketiye zîndane. Ev gilîkirina 
ku Azad ji Şîlanê re dike, ji Şîlanê re giran tê û 
Şîlan berê xwe dide întîxarê! Dê di fîlm de tu 
fonksiyana wê nine hinekî bijarteker (ekletîk) 
disekine! Dê tenê dibe amûra di navbera za-
rok û bav de! Derhêner di lêrikibandina çîrokê 
de ji dema me sûd girtiye û rewşa Kurdan a 
heyî bi awayekî hunerî ragihandiye! Firfirokên 
ku bi kevokan re li ser ezmanên Amedê jî 
difirin yek ji wan dîmenan e ku vê rewşê zexm 
dike ye! Di fîlmê rê de jî di dîmenên Amedê 
de dengê teyareyên şer dihat! 

Azad mîna gelek ciwanên Amedî bi kev-
okan re mijûl e! Li ser banê mala xwe di bin 
bedena Amadê ya kevnar de kevokan xwedî 
dike! Karê wî yê sereke temaşekirina firîna 
kevokan e! Wekî din jî xwedî derketina xwişka 
xwe Şîlan e! Derhêner di lêrikibandina çîrokê 
de kereng kirine kevok. Baran di rojbûna 
Azad de diyariyekê dide Şîlanê ku pevçûna di 
navbera Azad û Şîlanê de bi vê diyariyê dest 
pê dike. Diyarî jî lênûskeke ku kevok tê de bi 
firre dikevin e û di dawî de wêneyê Azad heye! 
Qerekterê Azad li gor min ji yê çîrokê zêde 
dûr neketiye. Lîstikvaniya wî jî vî qerekterî 
di fîlm de bi me dide hîskirin. Herçiqas di 
navbera Azad û Şîlan de ji ber nezîkatiya Azad 
arîşe hebin jî hêla Azad a biratiyê xwe zêde 
hişk nade xuyakirin. Qerekterê Azad li gor 

honandina çîrokê bi rehetî diherike. 
Şîlan wek qerekter bêdeng e! Evînekê dijî lê 

haya wê jî zêde jê nine! Her tişt mîna lîstikekê 
tê jê re. Tekiliya wê û Baran mîna tekiliyeke 
ku li kolanên Sûrê tê jiyîn e. Ji Amedê hez 
dikim / ji ber ku tê de tu heyî! Dema Şîlan 
diçe dibistanê kamera kolanên Sûrê zemt dike 
û dixe nava xwe! Ew Sûra ku Şîlan tê de lîstoka 
evînê dikir niha bûye cihe lîstoka dewletê!

Baran di lêrikibandina çîrokê de avakarê 
pevçûna di navbera Azad û Şîlanê de ye! 
Ciwanekî  çeleng û qeşeng e! Geh dibe virrek 
(derewkar) geh dibe tirrek. Lê peyvira xwe ya 
di fîlm de bi serkeftî pêk tîne! Wek mekanîk 
dibe sedema întîxara Şîlanê û di bûyerê de 
roleke sereke digire. Herçiqas rola wî kêm jî 
bê enerjiya ku dide fîlm pozîtif e. 

Di efsaneyê de keçik ûrê birayê xwe vedike û 
wî dikujê lê di fîlm de nêzîkatiya Azad Şîlanê 
dibe ber bi întîxarê ve. Derhêner ev bûyer jî li 
gor dema niha guhertiye lê belê ev guhartin di 
fîlm de cihê xwe girtiye ji ber ku rewşên wisa 
di dema niha de pir têne qewimandin! 

Li gor min fîlmê Pepûk fîlmekî serkeftî ye. 
Di van salên dawîn de di nav kurtefîlman de 
filmê herî baş ku li ser xebitandin e. Derhêner 
bi her awayî li ser fîlm sekiniye. Bijartina 
devera fîlm serkeftî ye. Taxa Sûrê ya Amedê 
berî niha jî ji derhêner re di belgefîlma wî ya 
Banên Amedê de bûye mijar lê belê vê carê 
di fîlmê wî yê sêwirî de bûye dever. Bêgûman 
devera fîlman bandora xwe li ser fîlman dike. 
Divê di navbera çîrok û deverê de tekilî hebe 

ku fîlm serkeftî derkeve. Derhêner li gor min 
bijarteyeke baş kiriye û berê kameraya xwe 
daye Sûra kevnar! 

Di serî de jî min got ku sektora sînemayê 
li hember fîlmên metrajdirêj derfetên kêm 
dide kurtefîlman. Him ji aliyê çêkirinê û him 
jî ji aliyê belavkirin û temaşekirinê ve. Piranî 
kurtefîlm bi budçeyên kêm têne çêkirin û ev 
kêm bûdçeyî bandorê li ser fîlm dike lê belê 
derhêner neketiye vê xefkê, herçiqas budçeya 
wî kêm jî bê hunermendiya xwe di fîlma xwe 
de bikaraniye û fîlm serkeftî derxisitye holê.

Dema li fîlma Pepûk temaşe dikim tê de 
nazikiyekê dibînim. Yanî xuya dike ku ev fîlm 

ji destê kesekî nazik derketiye holê. Gelo 
dema ez fîlm temaşe dikim çima ez tiştek 
wisa hîs dikim. Ez bejim; di serî de derhêner 
bi çîrokê lîstiye û rengê xwe daye çîrokê. Çîrok 
ji nav efsaneyên Kurdan derxistiye û hinek 
ji xwe û ji derdorê li ser çîrokê bar kiriye. 
Honandina fîlm ewqas nazik e mirov ji fîlm 
aciz nabe û heya dawiyê temaşe dike. Ya din jî 
di dawiya fîlm de kes namire! Wekî ku dibêjin 
dawiya bextewar! Dê di hevdîtina zîndanê 
de pif dike perekî, Şîlan çavên xwe vedike û 
dibişire! Derhêner di vir de dibêje ku heya em 
bêhnê bistînin hêvî heye!

‘’Me hemû tişt şikand, ji ber ku me di 
hundir de ronahî dîtibû…’’

“Di nava tirs û xofên xwe û di nava 
bêhêvîtiya xwe de me rastiyeke somut 
nedît, ji bo wilo, em pêrgî çi hatin, me xera-
kir, me wêran kir, me şewitand…’’

Vegotin û qalkirin, têra fêmkirina fîlmên 
Bela Tarr nake, divê bîner bi dîmenan 
têbigihîje hinek tiştan. Divê em li hundirê 
xwe binihêrin û hîs bikin heqîqetê. Heqîqet 
nayê nîşan dan, divê mirov bixwe bibîne.

Di temsîlkirina sînemaya Balkan de, Bela 
Tarr di ciyekî gelekî girîng disekine. Çêkiri-
na hinek fîlman, ruhekî cuda divê. Ruhekî 
tije hêvî lê di heman demê de jî tije tarîtî. 

Ji bo ku em karibin lehengên Bela Tarr 
baş fêm bikin, yan jî di tevger û awirên wan 
de pêrgî hinek tiştan werin, divê binge-
heke meyî felsefî, edebî û psîkolojîk hebe. 
Çawa ku doxtorek bê perwerdeyî nikaribe 
nexweşekî ‘emelyat bike, bê bingeheke 
akademîk jî bîner nikarin ewqasî hêsan 
lehengên/fîlmên Bela Tarr fêm bikin.

Bela Tarr û hevalên wî, bi ruhê Nietzsche 
û Camus nêzîkî çêkirina fîlmekî dibin li 
gorî raçavên min. Li du rastî û heqîqetê, li 

du reş û spiyek heqîqî, li du valahiyek tije 
nêzîkî hûnerê û sînemayê dibin. Berî ku 
fîlmekî biafirînin, beriya fîlm gelek axaftin 
û nîqaşên felsefî dikin. Senarîst jî mûzîkjen 
jî lîstikvan jî, dostên Tarr in. Dizanin bê 
Tarr çima dixwazê lehengê xwe deh xuleka 
bê armanc dimeşîne. Dizanin bê Tarr çima 
lehengê xwe nîv saetî bêdeng di quncika 
kuçeyekê de bê armanc disekinêne. Lê 
helbet ne bê armanc e. Li ser axa dinyayê, 
tu tişt ne bê armanc e. Tu tişt ne bê sedem 
e. Tu tişt ne vala ye ligel ewqas valahiyê…

Bela Tarr halo dibêje di fîlmên xwe de; 
Her tişt, her bûnewer, her tevger bi ar-
mancekê tevdigere û heye. Valahiya tune jî 
heye. Divê em gelekî baş binihêrin li tiştan. 

Di rêwîtiya fîlmên xwe de Bela Tarr ne 
tenê ye; jina wî Agnes Hranitzky, senarîstê 
Bela Tarr Laszlo Kranzsznahorkai, mûzîk-
jenê wî Mihaly Vig, bi dehan salan e ku ligel 
Tarr dixebitin. Pê re rêhevaltiyê dikin.

Werckmeister Harmóniák yanî Armoni-
yên Tarî, ji fîlmekî zêdetir dişibe volkaneke 
ku berî biteqe. Hêdî hêdî dikele… 

Di sekansa ewil de, lehengê me Janos 
Valuska, li bîraxaneyekê, di nava civata 
komeke serxweş de, bi vegotineke teatral, 
qala tevgerên heyv-roj û dinyayê dikî. 
Mekaneke gotîk, dîmenên monochrome, 
plan-sekanseke bêqisûr û awirên Valuska…

Stephen Hawking dema qala tevgerên 
heyv-roj-dinyayê dikî tu kes ji we hestiyar 
dibe? Ez bawer im na. Lê dema ku em li 
vegotina Valuska temaşe dikin, bêgûman 
em hestiyar dibin. Ferqa zanîstê û hûnerê 
ev e. Her çiqasî em ‘evdên xwedayekî bin 
û wî em afirandibin jî, bêgûman însan ji 
yezdan afirînertir in di hêla hûnerê de û di 
têgihîştina gelek tiştan de însan ji Yezdan 
cudatir e. Di awirên Valuska de, tevgerên 
heyv-roj û dinyayê bûyereke gelekî hestiyar 
e.

Dema ku ji min tê pirsîn; fîlmê herî zêde 
tu jê hez dikî û tu diecibînê kîjan e? Ez 
dibêjim Armoniyên Tarî. Ji ber ku, dema 
ku em qala sînemayeke baş bikin, yanî em 
bibêjin gelo divê fîlmekî pir qenc çawa were 
kişandin, hemû mînak hene di vî fîlmî de. 

Ji bo sînemayeke/fîlmekî pir baş, xwediyê 
hemû hûnerê ye fîlmê me Armoniyên Tarî.

Berî her tiştî, xwedî bingeheke felsefî ye. 
Divê ku fîlmek bê derd û bê endîşe neye 
kişandin. Heta ku dilê hunermendekî pir 
neêşe, heta ku giyanê wî neşewite, heta ku 
mêjiyê wî nekeve nava lêpirsînên kur û dur, 
nikare berhemeke serkeftî derxe holê. Têgi-
hîştin ne ewqasî hêsan e. Gava ku mirov 
têdigihîje, dikeve gerînekeke gelicî, wê çaxê 
diafirîne. 

(Ez heta aniha wilo bawer dikim. Pêrgî vê 
rastiyê hatime di vê heyata kambax de…)

Dema ku em bibêjin Armoniyên Tarî çi 
tê bîra we? Bêgûman her bîner, li gorî ‘erd-
nîgariya xwe, li gorî civaka xwe bersivina 
dibîne ji xwe re. Jixwe divê wilo be. Derdê 
macarekî herî zêde macarek dikare fêm 
bike, derdê kurdekî jî helbet kurdek dikare 
herî zêde bizanibe/fêm bike. 

Navê fîlmê me ji kompozîtorê navdar 
Andreas Werckmeister  tê. Armoniyên 
Bela Tarr, hem tarîtiyê hem jî hêvî û tiştên 
nazik yên di nava wê tarîtiyê de nîşanî me 
dide. Ronahî û tarîtî. Reş û spî. Diyalektîk 
û mêzêna kaînatê. Ji ber ku fîlm mono-
chrome (reş û spî) ye, bîner hemû bala xwe 
didin ser sembol û metafor û çîroka ku li wê 
taxê diqewime. Bela Tarr dibêje ku, sahne 
dirêj in û reş û spî ne, temaşevan aciz bibin 
û ji xwe re li nesneyên rengîn bigerin jî ev 
rev bêwate ye. Jixwe temaşevanên hişmend 
bawer nakim ku ji fîlmekî wilo aciz bibin. 

Lehengê me Janos Valuska, xortekî bi 
hêvî û jîr e. Rojnameyan belav dikî li taxê. 
Heman demê de jî li ber destê piyanîstekî 
yextiyar, Apê Gyurî dixebite. Karên wî yên 
rojane dikî. Rojekê sîrkek tê bajarê wan. Li 
meydana bajêr balînayeke mezin û prensekî 
sê çav tê nîşan dan. Di nava xelkê bajêr de 
rîwayet destpê dikin. Li gorî rîwayetan ew 
balîna û ew prens, bêoxirî aniye bajêr. Wê 
kaosê derxin. Jiyan wê serobino bibe. 

Valuska, xortekî xweşbîn e. Dema diçe 
darî balînayê, gelekî hestiyar dibe. Li hun-
dirê çavê balînayê dimeyzênê û mat û metel 
dimîne. Valuska dibêje, ‘Ev ê ku ev balîna 
afirandiye, çiqasî afirînerekî mezin e.’ 

Valuska di kuçeyên tarî û sar de tena serê 
xwe dimeşe her tim. Tenêtî û masumiyete-
ke bêdawî tîne hişê mirov. Awirên Valuska 
gelekî bandorê li ser temaşevanan dihêle. 

Di hundirê şevekê de kaos û anarşî 
destpê dikî. ‘Komeke bihêrs’ di destên 
wan de dar û çek, hemû bajêr talan dikin, 
dikanan û şibakan, saziyan û mirovan 
tarumar dikin. Çi tê pêşya wan, xera dikin, 
dişewitînin. Heta dikevin nexweşxanê û 
nexweşan hemûyan dikujin û darp dikin. 
‘Koma bihêrs’ ji xelkê bajêr pêk tên. Ji nişkê 
ve, hêzek ji wan re dibêje ku ‘Bajarê me 
dibin tehdîtê de ye, divê em derkevin ‘op-
erasyona paqijiyê.’ Nizanim ev bûyer hinek 
tiştan tîne bîra we jî. Ez bawer im em ne 
biyanê van bûyera ne…

Di plan-sekansa nexweşxaneyê de, ji 
aliyekî Valuska ji aliyê din jî temaşevan mat 
dimînin. Koma bihêrs, bi lezekê û hêrsekê 
nedîtî dikevin nava nexweşxanê û diçin 
nexweşên li ser ranzeyan bi daran darp 
dikin û dikujin. Doxtoran dikûjin û hemû 
cîhaz û ranzeyan dişkînin. Di dawiya vê 
sahneyê de du zilam têne li ber perdeyeke 
spî disekinin û perdeyê didin alî. Wê demê 
zilamekî şilfîtazî di hundirê serşokê de 
dibînin. Zilamê yextiyar şaş û bêhal ketî 
li ‘erdê dimeyzêne. Herdû zilamên dar di 
destê wan de ewilî li zilêm dinihêrin piştre 
li ruyê hevdu dinihêrin û hêdî hêdî bi 
wechekî polîpoşman ji wir derdikevin. Ew 

hatina wan ya bi xezeb vediguhere meşeke 
giran giran û diçin…

Mirovan, di hemû serdemên mirovati-
yê de, her tim ta’de û zilm li kesên ji xwe 
qelstir kirine. Ta’de û zilm li xwezayê, li 
ajalan, li zarokan, li jinan kirine. Yanî hemû 
hêrsa xwe û kibra xwe bi zordariya li ser 
hinek kesên din tatmîn kirine. Bela Tarr di 
vî fîlmî de ev jî nîşanî me kiriye. Metafor 
û sembolên wî ewqasî bihêz in ku mirov 
devjihev dimîne. 

Wê şeva kaosê, sîrk jî talan kirin. Balîna 
kuştin. Em prens ê ku qala wî dibe qet 
nabînin di nava fîlm de. Tenê behsa wî tê 
kirin. Wê şevê Valuska piştî dîtina ewqas 
barbarî û şîddetê, bêdeng dimîne. Deruniya 
wî xera dibe. Heta hêza wî hebe direve li 
ser demir. Balafirek li azmên wî dişopîne. 
Tirseke bêhempa digre Valuska yê reben…

Ji bo dîroka sînemaya dinyayê fîlmekî 
gelekî bihêz e Armoniyên Tarî. Bi muzîkên 
xwe, bi dîmenên xwe, bi çîroka xwe yî 
felsefî û bi metafor û hêmayên xwe yî bihêz 
fîlmekî efsûnî ye.

Bi kurtasî em dikarin bibêjin ku Bela 
Tarr, li kuçeyekê bênav pêrgî heqîqetê 
hat û ji wê heqîqetê hinek dîmen bi me re 
parvekir. Li awirên Valuska baş binihêrin. 
Dibe ku hun jî bibînin wê heqîqetê…

Valuska halo dibêje; ‘Gelo wê bihuşt bi 
ser me de bikeve yan na wê dinya biderize 
di bin piyê me de, em nizanin…’
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Bêgûman gelek versiyonên çîrokê hene! Her yek ji ya din cudatir e. Çîrokeke efsaneyî ye! Hinek dibêjin kurik keçik 
kuştiye hinek jî dibêjin keçikê kurik kuştiye. Li gor min ferqa wan ji hev nîne.

Di serî de derhêner bi çîrokê lîstiye û rengê xwe daye çîrokê. Çîrok ji nav 
efsaneyên Kurdan derxistiye û hinek ji xwe û ji derdore li ser çîrokê bar 
kiriye. Honandina fîlm ewqas nazik e mirov ji fîlm aciz nabe û heya dawiyê 
temaşe dike.



Bajarê herî mezin yê Herêma Serhedê 
bajarê Wanê ye. Wan di warê pîşesazî, geşti-
yarî, zanîngeh û hatin û çûyînê de navenda 
bazirganiyê ya Herêma Serhedê ye. Pispor 
û karsaz diyar dikin ku bajarê Wanê îsal di 
warên hilberandin û avahîsaziyê de saleke têra 
xwe tijî derbas kiriye û di wê baweriyê de ne 
ku karkirina Waniyan a îsal wê bike ku Wanî 
xwe ji zivistana sar û seqemî derbasî bihara 
nerm û berhemdêr bikin. Serokê Komeleya 
Pîşesazên Organîzeyê yê Wanê (VOSİAD) 
Şemsettin Bozkurt pîşesazî û bazirganiya li 
Wanê, rêjeya bêkariyê ya ciwanên Wanî ji 
Heftenameya Basê re nirxand.

“Li Wanê rêjeya avahîsaziyê ji sedî sed 
zêde bûye”

Serokê Komelaya Pîşesazên Organîzeyê yê  
Wanê (VOSİAD) Şemsettin Bozkurt dest-
nîşan dike ku aboriya Wanê li ser kar û barên 
avahîsaziyê ye û axaftina xwe wiha didomîne: 
“Aboriya bajêr li ser bingeha avahîsaziyê 
dimeşe. Ez li gelek bajaran digerim û dibînim 
ku di warê avahîsaziyê de Wanê saleke têr û 
tije derbas kiriye. Kêmasî û bêsiûdiya Wanê 
ew e ku di 6 mehên zivistanê de ji ber serma 
û seqemê karkirin radiweste û şêniyên bajêr 
piranî di wan mehan de betal in. Li aliyê din 
jî bi destpêkirina hatina geştiyarên Îranî jî 
pereyekî zindî ketiye Wanê. Îsal nêzîkî 400 
hezar geştiyarên Îranî hatine Wanê û vê yekê 
jî kiriye ku dovîzeke baş bikeve Wanê. Li 
aliyê din jî karê avahîsaziyê li Wanê ji sedî 
sed zêde bûye û vê yekê jî ji aliyê aboriyê ve 
bazirganiya Wanê zindîtir kiriye. Em dikarin 
bi awayekî vekirî bibêjin ku Wanê îsal di warê 
pîşesazî, avahîsazî û geştiyariyê de saleke têr 
û tije derbas kiriye. Ez bawer dikim ku bi saya 
vê pêşketinê Wan dê xwe bigihijîne bihara 
2018an jî. Bi kurtasî bazirganiya Wanê wisa ye.

“Mixabin pisbor ji bo dîtina kar kêm-
derfet in”

Serokê Komelaya Pîşesazên Organîzeyê 

yê Wanê (VOSİAD) Şemsettin Bozkurt di 
derbarê kardîtina ciwanan de wiha diaxive: 
“Rêjeya bêkariyê, weke ku we jî berî niha 
diyar kiribû Wan li seranserê Tirkiyeyê bajarê 
xwedî nifûsa herî ciwan e. Li Wanê nifûsa 
ciwan a temenê wan di navbera 18 – 22an de 
ye. Ev nifûs jî bi piranî zanîngeh kuta kirine. 
Mixabin em niha  ji bo îstîhdamkirina van ci-
wanên kalîfiye ne xwedî bingeh in. Rêjeya van 
ciwanan ji sedî 30 nifûsa Wanê ye. Mixabin ev 
ciwanên me ji bêkariyê di qehwe û cafeyan de 
demên xwe derbas dikin. Zêdetir îstîhdama li 
Wanê di warê ew kesên ku nexwendine û ne 
xwedî pisboriya zanistî ne. Ji bo van ciwanên 
pisboriya xwe li ser beşa xwendina xwe kirine 

niha ew bingeh nîne li Wanê. Li Wanê kar 
û barê rêjeya bêkariyê ji sedî 35an zêdetir e. 
Ev hejmara bêkaran jî piranî ji ciwanên ku 
zaningeh kuta kirine pêk tê.”
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Şemsettin Bozkurt: “Dema em li perwerdehiya cîhanê ya hemdem dinêrin mixabin li Tirkiyeyê, 
zarokên me ji wê perwerdehiyê bêpar in. Zarokên me bi piranî li ser ziberê xwendina xwe dikin. 
Zarokên me ne li gor pisboriya xwe, an jî beşên ku bi dilê xwe li gor perwerdehiya asta zanistî de 
dixwînin. Zarokên me ji vê pergalê bêpar in. Ciwanên me ku di warê pisboriya xwe de dibistanan 
dixwînin û piştî kuta dikin bêkar dimînin. Weke mînak zarokekî li Meletiyê li ser înternetê projeyek 
amade kiriye. Ji bo bikaribe vê projeya xwe bide jiyandin 50 hezar dolar jê re lazim e, lê mixabin 
kesekî ku li Tirkiyeyê piştgiriya wî bike derneketiye. Ev ciwan li ser înternetê perwerdehiya mate-
matîkê dide ku dikare di carekî de perwerdehî bide 20 hezar kesî. Welhasil ciwan dikeve lêkolînan 
û li Geliyê Sîlîkon (silicon valley) ji xwe re sponsorekî dibîne û niha di Geliyê Sîlîkon de bûye cîranê 
Facebookê. Bifikirin ku yên di warê nivîsandina pişt compîtirê de, di warê teknolojiyê de xebatan 
dikin jî ji bo projeyên xwe têxin hilberandinê sponsor û alîkarî nabînin. Ew ciwanê ji Meletî li 50 
hezar dolarî digeriya, niha ew projeya wî yek milyar dolarî zaftir qedir dibîne. Eger li bajarên me 
ji bo van ciwanan derfet hebûna wê vî ciwanî li Meletî, li Wanê ev xebatên xwe bikirana û wê ji bo 
ciwanên me bibûya xwedî derfet da ku bixebitin. Welhasil em ji perwerdehiya hevdem bêpar in û ev 
yek jî dike ku ciwanên me ji kar û barên jê hez dikin bêpar bimînin.”

“Perwerdehiya hemdem li Tirkiyeyê nîne”

Çaçan diyar dike piştî ku cotkar qozayên xwe dide saziya eleqedar û sazî jî kurmê hevrîşimê ku 
di nav qozayê de ji qonaxa fetisandinê derbas dike yanî kurm li vir bi riya fetisandinê tên kuştin. 
Paşê ji bo ku qozaya hevrîşimê zuha bibe bi qasî 2-3 mehan tê sekinandin û dem bi dem van 
qozayan ji bo ku zuha bibin li hev dixin. Pişt re qoza bo bikaranînê û bo çêkirina tayê amade ye.  
Em qozayan di depoyên xwe de, li dijî bizûz û kurmên din derman dikin.  Çaçan di derbarê xwedî-
kirina hevrîşiman de van agahiyan dide, “Febrîqeya tek ya kurmê hevrîşimê ya Rojhilata Navîn û 
Ewropayê li Pasûrê ava bû. Ji aliyê xebatkarên vê febrîqayê ve karê xwedîkirina kurmên hevrîşimê 
tê organîzekirin. Wek me li jor jî behs kiribû ev febrîqa di 2013an de hat avakirin û ev cî ji 2013an 
pê ve qozayên ku ji cotkaran hildide dike ta, yanî piştî hilberînê qoza tên bikaranîn. Heman demê li 
navçeya Pasûrê atolyeyên me yên  tevnkirinê hene. Nêzî 15 jin hevrîşimê dikin ta.” 

Li Rojhilata Navîn û li Ewropayê tekane 
febrîqeya hevrîşimê li Pasûrê ava bûye

Li Meletiyê cotkaran 2 mîlyon 
darên mişmişê birîn

Li Diyarbekirê ji nû ve geşbûna 
xwedîkirina kurmê hevrîşimê

Li Pasûra Diyarbekirê ev heyameke dirêj e 
kurmê hevrîşîmê tê xwedîkirin. Li gor agahiyan 
li Pasûrê heta 2000an xwedîkirin û tevnkirina 
hevrîşimê demekê ji ber hin sedeman sekiniye 
lê di  2000an de bi saya hin xebatên nû mîna 
berê ji nû ve ev kar tê kirin. Peywirdarê Tesîsa 
Hilberîneriya Hevreşîm a Odeya Zîreatê a 
Pasûrê Mizbah Çaçan li ser xwedîkirina kurmê 
hevreşîmê ji Heftenameya Basê re axivî.

Li Diyarbekirê dîroka xwedîkirina 
hevrîşimê kevn e

Mizbah Çaçan ji sala 2009an û heta niha him 
wek hilberînerekî him jî wek peywirdarekî li 
Pasûr û Diyarbekirê di rêverbirina vî karî de 
cihê xwe girtiye. Çaçan ewilî wiha behsa dîrok 
û rewşa xwedîkirina kurmê hevrîşimê dike, 
“Dîroka xwedîkirina kurmê hevrîşîmê li Diyar-
bekirê kevn e. Di dema Osmaniyan de li hemû 
Diyarbekirê ev kar zêdetir hatiye kirin. Kurdan 
kurmê hevreşimê xwedî kirine Ermenan jî tevn 
kirine. Piştî Komarê, Ermenan ji van deran 
koçkirine û bi vê yekê re li herêmê êdî tevnkirina 
kurmê hevrîşimê jî nehatiye kirin. Her wisa,  
ji ber sedemên şer û pevçûnên ku li herêmê 
qewimî û bandora Çînê ya ku li ser sektora 
cîhanê ev hemû tişt bûn sedem ku xwedîkirina 
kurmê hevrîşimê li Diyarbekirê raweste. Di sala 
2000î de êdî ev kar nedihat kirin lê belê ji 2000î 
pê vê bi saya piştgiriya Wezareta Çandinê û bi 
hevkariya saziyên herêmî wek Qeymeqamtiya 
Pasûrê,  Miduriyeta Çandinî a Navçeya Pasûrê 
û Odeya Zîreata Pasûrê xebatên nû pêk hatin. 
Her wisa ji aliyê Wezerata Pêşveçûnê li Pasûrê 
febrîqeya kurmê hevrîşimê jî di sala 2013an de 
hat vekirin. Çima bi taybet li Pasûrê hevrîşim tê 
xwedîkirin, ji ber ku erdnigariya Pasûrê çiyayî ye. 
Li navçeyên deştî yên din ên Diyarbekirê cotkarî 
tê kirin û ji ber cotkariyê jî dermankirin zêde ye 

û li van deran hevrîşim nayên xwedîkirin. Kurmê 
hevrîşim gelek hesas e û dermanên cotkariyê 
zirarek mezin didin wan. Kurmekî melez e û 
berhemdar e.”  

Kurmên hevrîşimê di nav 45 rojan de 
mezin dibin

Çaçan destnîşan dike ku li hin navçeyên 
Diyarbekirê kurmê hevrîşimê hindik tên 
xwedîkirin lê ji sedî 90î li Pasûrê ev kar pêk tê. Ji 
28 gundên Pasûrê nêzî 600 hilberîner hene û ji 
salê 50 ton hevrîşim ji vê navçeyê tê bi destxistin. 
Ev yek jî tê wê wateyê ku ji sedî 40 hilberîna 
kurmê hevrîşimê ya Tirkiyeyê ji Pasûrê çêdibe. 
Çaçan wiha behsa şert û mercên xwedîkirina 
kurmê hevrîşimê dike, “Em hevrîşimê wek 
tov ji Koomperatîfa Yekitiya Qoza ya Bursayê 
hildidin. Koomperatîfa Yekitiya Qoza ya Bursayê 
jî tovan ji Çîn û Japonyayê hildidin. Piştî ku 
me hêk girtin em hêkan hişyar dikin. Ev qonax 
wekî ku mirîşk rûdine  kurkê. Piştî vê qonaxê 
kurm ji hêkan derdikevin û bi vî şiklî em jî 
kurmên hevrîşimê didin cotkar û gundiyan. 
Divê xwedîkirina kurmê hevrîşim di serî havînê 
de berê destpêkirina cotkariyê bê kirin da ku 
dermankirina gihayan zirarê nede kurman. 
Cotkar xwedîkirina kurman zêdetir li axûran 
dikin û heywanên xwe ji axûr derdixin û axûr 
paqij dikin, kurman li vir xwedî dikin.  Kurmê 
hevrîşim bi tenê pelê tûyan dixwe ji bilî pelê 
tûyan tu tiştî naxwe. Wekî din pêwistiya kurmê 
hevrîşimê bi hin tiştên din jî heye. Li ser meselê, 
divê pîleya germahiyê di navbera 20-24 an de be 

û nem jî dora ji sedî 80î be.  Ji ber ku di mehên 
di navbera Gulan û Hezîranê de, şertên hilberînê 
gelek pêkan e ji loma di vê wextê de salê carek 
hilberîn tê kirin. Kurm di nav 45 rojan de 
mezin dibin. Herî dawî hilberîner tovên kurmê 
hevrîşimê wek qoza radestî me dikin.”  

Kîloya hevrîşimê îsal bi 55 lîreyî hat firo-
tin 

Çaçan bo hilberîna hevrîşimê jî wiha axivî, 
“Îsal li navçeya me zîpik zehf barî û zîpikan 
zirar da darên tûyê. Îsal li navçeya me 44 ton 
hilberîna hevrîşimê hate bidestxistin û 585 
hilberîner xebitîn. Wezareta Çandiniyê 50 lîre 
piştgirî da û me jî 5 lîre da ser. Yanî cotkar îsal 
kîloya hevrîşimê bi qasî 55 lîre firotin û tu carî 
hevrîşimên cotkaran di destê wan de namîne.  
Cotkar vî karî wek karekî alternatîf di nav 45 
rojan de dikin û xilas dikin. Cotkar li gor cî û 
potansiyela pelên dara tûyê hevrîşiman xwedî 
dikin û qezenca wan jî li gor wê digûhere.”

Ji bo bikaranîna tayê hevrîşimê Çaçan tîne 
ziman ku ta zêdetir di çêkirina xalîçe û kîlîman 
de tê bikaranîn û wiha pê de diçe, “Tayê hevrîşim 
li bajarên wekî Qeyserî, Hatay û Bursayê ji bo 
tevnkirina xalîçeyan tê bikaranîn. Wekî din em jî 
li Pasûrê ji hevrîşima xwerû/saf di atolyeyên xwe 
de li ser dezgehên destan ên dar; şal, egal, fular, 
kravat çêdikin. Li Tirkiyeyê di salekê de 80î ton 
tayê xalîçeyan yê hevrîşimê tê bikaranîn. 4 tonên 
tayê em çêdikin û dixin piyasayê, yên din jî li 
derveyî welêt tê kirîn.”

Meletî bi mişmişên xwe  tê nasîn û bi salan e 
gelek malbat debara xwe bi cotkariya mişmişan 
dikin. Lê belê ev demek e ku ji ber hin sedeman 
li vî bajarî rewşa cotkariya mişmişan ne baş e 
û li gor agahiyan ev çend mehên dawî cot-
karên Meletî 2 mîlyon darên xwe yên mişmişê 
birîne. Yek ji cotkarê mişmişan Mehmet Ballı 
di derbarê rewşa mişmişên Meletiyê de ji Heft-
enameya Basê re axivî. 

“Dermanên ziraatê bi rêkûpêk nayên 
bikaranîn”

Ballı anî ziman ku ji ber şert û mercên din ên 
heyî cotkar mecbûr mane û darên xwe jê dikin 
û van sedemên din jî wiha rêz dike, “Dermanên 
ziraatê bi rêkûpêk nayên bikaranîn. Berê di 
sezonekê de herî zêde du an jî sê caran mexsûl 
derman dikirin.  Niha cure cure nexweşî 
çêbûne wek ‘bixukê sor’ ji ber ku nexweşî zêde 
bûne darên mişmişan di sezonekê de çar an 
jî pênc caran tên dermankirin. Ev yek jî dibe 
sedem ku darên mişmişan zirareke mezin 
bibînin. Ji aliyê din ve her diçe avûhewayê Me-
letiyê diguhêre û bo cotkariya mişmişan şert û 
merc zehmettir dibe. Li ser meselê di Sibatê de 
ji ber hewaya germ darên mişmişan zû kulîlk 
vedikin lê gava ku di nava û dawiya meha Adarê 
de hewaya sar çêdibe vê carî jî kulilkên vekirî 
dişewitin. Yek ji sedema din bêavî ye, ji ber ku 
bendav têre nakin û çem baş nayên şopandin 
darên mişmişan têra xwe nayên avdan. Li gor 
hewcedariyê divê mişmiş di sezonekê de pênc 
caran bên avdan.  Helbet hin cure ax evqas tên 
avdan lê ger ax, axa biqûm be wê demê dibe ku 
di navbera heşt an jî deh caran avdanî bê kirin. 
Çawa ku di her darê de xewa zivistanê heye 
darên mişmiş jî dikeve xewa zivistanê. Pelên 
xwe diweşîne koka xwe û wisa dikeve xewê. 
Dema ku avdanî baş neyê kirin wê demê dar di 
xewa zivistanê de birçî dimînin û zêde berhem-
dar nabin. Bi kurtî rewşa heyî bo avdaniyê ne 
pêkan e.  Her wisa heqê keda karkerên demsalî 
jî zêde ye. Min bi xwe jî karkarên demsalî dane 
xebitandin. Ez li gor şixulan, ji hin karkeran re 
60 lîre yên din re jî 100 lîre didim. Mesrefên me 
yên din jî bidî ser hev ji bo me heqê karkeran 
zêde ye.”

Ballı dibêje niha li Meletiyê ji ber bihayê 
kêm ên mişmişan, cotkar dewsa mişmişê gûz 
û behîv diavêjin. Ji ber hin sedeman tehmîn 
nakim ji van mexsûlan randimaneke baş bê 
bi dest xistin û dîsa cotkar dê berê xwe bidin 
hin mexsûlên din. Bi kurtî vê ya bibêjim ku li 
Meletiyê mişmiş diqedin.  Cotkar Mehmet Ballı 
diyar dike ku divê cotkarên Meletiyê tiştê ku 
heta niha nekirine divê bila bikin û wiha pê de 
diçe, “Bila mişmişan bixin depoyên sar da ku li 

zivistanê mişmişên Meletiyê teze bên firotin. 
Bi saya depoyên sar dê zivistanê mişmiş biha jî 
bê firotin. Wekî din ger cotkar bi xwe bikaribin 
rasterast mişmişên xwe bifiroşin wê demê rê li 
ber birîna darên mişmişan bê girtin.” 

Cotkar Mehmet Ballı destnîşan dike ku ji 
zaroktiya xwe heta niha bi karê mişmişan 
re eleqadar e û Ballı wiha behsa sedemên 
jêkirina darên mişmişan dike,  “Ji xwe li 
Meletiyê, darên mişmişan ên heyî 10 mîlyon 
in. Erê, rast e îsal hema dora 2 mîlyon 
dar hatin birîn, em şahidê vê  ne û berê jî 
dar dihatin jêkirin lê berê ne evqas zêde 
bû. Cotkar ji ber hin sedeman darên xwe 
dibirrin. Bi ya min sedema yekemîn ew e ku 
cotkarên Meletiyê keda destê xwe nastînin 
û her wisa di navbera cotkaran de yekîtî 
tune, yanî ne rêxistinî ne. Herkes dibêje 
dest nede hisabê min em birayê hevûdu 
ne. Ji ber vê hişmendiyê tu kes mafê kesê 
din naparêze. Ger cotkar bi rêxistinîbûna 
dewsa birîna darên xwe wê bi awayekî 
din pirsgirêka xwe çareser bikirana. Wekî 
din di borsaya mişmişên Meletiyê de hin 
sîmsar hene bazirganiya mişmişan li ser 
van dimeşe yanî rasterast cotkar bi xwe 
mişmişên xwe nafiroşin. Li ser meselê li Me-
letiyê dikanên çerezan hene. Li van dikanan 
mişmiş bi qasî 14-15 lîreyî tên firotin halbûkî 
cotkar incax herî zêde 7 lîreyî mişmişan 
difiroşin sîmsaran. Ji ber vê rewşa heyî ne 
cotkar, sîmsar bi xwe qezenc dikin, ev rewş 
ji berê ve heye. Ji aliyê din ve bo mişmişan 
bazargeriyeke baş jî nayê kirin reklam û 
tiştên wisa tune ne.” 

“Sedema herî girîng; 
Cotkar keda destê xwe 
nastînin”

GÖNÜL GÜN

SÎNEMÊ SAKÎ

BİLAL ADLIĞ

Piştî salan, li Pasûra Diyarbekirê 
di sala 2000î de bi hevkariya hin 
sazî û dezgehên herêmî xebatên 
nû pêk hatin û digel van xebatan, 
xwedîkirina kurmê hevrîşimê ji 
nû ve geş bû û di salekê de 50 
ton hevrîşim tê bi destxistin. 
Li 28 gundên Pasûrê nêzî 600 
hilberîner kurmê hevrîşimê xwedî 
dikin. 

“Wanê îsal di warê pîşesazî, avahîsazî û geştiyariyê de saleke têr û 
tije derbas kiriye. Ez bawer dikim ku bi saya vê pêşketinê Wan dê xwe 
bigihijîne bihara 2018an jî.”
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Seserra 20. de Rojhetlato Mîyanên de hetê 
emperyalîstan ra sînorî ancîyayê û goreyê bîranê 
petrolî û lîmanan dewletî awan bîyê. Bi Peyma-
na Sevrî heqê dewletbîyayîşî dîyabi Kurdan zî. 
Labelê madeyê 62, 63 û 64an ke derheqê Kurdan 
de bî, tetbîq nêbîyê. Xora çend semedê ney estbî. 
Dewletê emperyalîstî ameyê pêser û goreyê 
rewşa newîye xarîtayê neweyî xêz kerdê û sînorê 
neweyî antê. La mi gore semedo tewr sereke 
bêîtîfaqîya kurdan bî. Eke ma bi yewfek a, dor-
meyê yew amancî de biameyêne pêser empery-
alîstan ma wina bi rehetî nêeştêne. Maalesef… 
Şanso ke kewt ma dest firra û şi. 

Vurîyayîş kaosî ra dima yeno. Coka no 
kaoso ke tira vanê “Wisarê Ereban” mijdonîya 
vurîyayîşî xo reyde ardbî: Vurîyayîşê sînoran. 
Badê se serran sînorê Rojhelatê Mîyanênî do 
newe ra biameyêne xêzkerdiş. Rojawan de kurdî 
bîy serdest, Veraroj de Kerkuk zî pa girewt. Û 
rewşêka winayên de Mesud Barzanîyî qerarê 
referandumî girewt. Ez penceraya kurdan ra 
ewnîyena tira, mi gore qerarêko rast bi. Çike 
Daîş roje ra roje hêz kerdêne vîndî û hukmatê 
merkezî hêz girewtêne. Bihêzbîyayîşê hukmatê 
merkezî seba ma kurdan xeterî ya. Ma naye de-
wrê Malîkî ra zanî. Senî ke tîkey hêz kewt destê 
Malîkî, leşkerê xo ramitbî Kerkuk ser. Û heto 
bîn ra Amerîka zî hêdî-hêdî Rojhelato Mîyanên 
ra vejîyena. Seba Amerîka êdî xeterîya pîl Çîn a 
û ganî dîqetê xo bido Pasîfîkan û vernîya Çînî 
bigêro. Nê şertan de wext aleyhê ma kurdan de 
vîyartêne. Bê piştgirîya Amerîka dewletbîyayîşê 
kurdan zaf çetin o. Dormaleyê ma de dişmenê 
ma estê. Coka ganî ma na nuqta de penceraya 
kurdan cayê xo de verde û sewbîna pencerayan 
ra zî biewne mesele ra. Mesela Amerîka zî tede 
yew dewleta pîle zî piştgirî nêda referandumî. 
Tayê vanî, Amerîka ma rê îxanet kerdo. Ney, 
Amerîka îxanet nêkerdo. Îdarekarê Amerîka 
zaf rey vejîyayê ekranan û vat “Ma nê şertan de 
referandumî nêwazenî, eke Kurdî referandum 
bikerî wa ma ra piştgirîye nêpawî.” Êdî vajî çi? 

Xayînan xayînîya xo kerde. La sucdarî tena 
ey ê? Medyaya nêzdîyê PDK heme sucî erzena 
xayînan ser û PDK kena pak û temîz. Seke na 
felaketa pîle de qet sucê înan çin o? Rast o, eke 
xayînan îxanet nêkerdêne netîce wina nêbîyêne. 
Sey vateyê Mela Bextîyarî –ke hîna zaf perrê 
Talabanîyan de asayêne- zafê dewletan belkî 
şerê Kerkuk de qerarê xo yo peyên bidayêne û bi 
îhtîmalo pîl lehê kurdan de mudaxale bikerdêne. 
La ez ancîna persena, ya înan ke karê xo şaş 
kerdo, qerarê şaşî girewtî qey ey zî sucdar nîyê? 
Referandumî ra ver kamî çi pers bikerdêne 
îdarekaranê Verarojî vatêne “Ma her çî girewto 
xo çim.” 

Pers: Amerîka piştgirî nêdana. Cewab: Ma her 
çî girewto xo çim.

Pers: Dewletê cîranî sînoran qefilnenî. Cewab: 
Ma her çî girewto xo çim.

Pers: Hêzê Îraqî hêrişê Kurdistan kenî. Cewab: 
Ma her çî girewto xo çim.

Ma eşkenî wina dewam bike. Coka ma kurdî zî 
zerrwirax bî, hêvîdar bî. Ma vatêne, xora îdare-
karanê ma her çî girewto xo çim û goreyê ney 
amadekarîya xo kerda. Ez hewna vana, xayînan 
xayînîya xo kerde; la ya îdarekaranê ma? Gelo 
îhtîmalê îxanetê xayînan nêgirewt xo çim? Eke 
nêgirewtbi xo çim, na zî şaşîyêka pîl a. Qey nê 
xayînî nêbî referandumî ra çend rojî verî şîyê 
Kerkuk û waşt Kerkuk de referandum îptal bik-
erî? Senî beno ke her çî genê xo çim, la îxanetê 
nê xayînan nêfikirîyenî û seba ney tedbîran 
nêgenî? Hereketê Goran tîya de heqdar vejîye-
no. Amancê înan o esas çî yo, ez nêzana. Wexto 
vatêne “Parlemento aktîf nîyo, mîyanê ma de 
problemî estî, ganî ma hêverî înan safî bikere”, 
ma ê sey “xayîn” telefuz kerdêne, ma vatêne “nê 
çehşê Îranî yê.” Werîkna ma goşdarîya GORAN 
bikerdêne. 

1992 ra hetanê ewro 25 serrî vîyartî. 2003 
ra hetanê ewro 14 serrî vîyartî. Labelê hema zî 
Veraroj de di îdareyî estî. YNK bê destûrê PDK 
nêeşkeno linge bierzo Dûhok, PDK bê destûrê 
YNK nêeşkeno linge bierzo Silêmanî. Mesud 
Barzanî serek o, labelê qala ci Silêmanî de pere 
nêkena. Hema zî Veraroj de artêşêka netewîye 
çin a. Pêşmergeyê PDK û pêşmergeyê YNK estê. 
Îstîhbaratê PDK cîya yo, yê YNK cîya yo. Dûhok 
û Hewlêr de daîreyanê resmîyan de sewbîna 
fotografî aleqnaye yê, Silêmanî û Kerkûk de –êdî 
Kerkuk de tena alê Şîa estê- sewbîna fotografî. 
Di-îdareyîya Verarojî yew het a, YNK û PDK 
zî xo mîyan de kewtê lejê îktîdarî. Lejê mîyanê 
YNK ra her kes haydar o, la ya yê PDK? Nêçîr-
van û Mensûr nika ra seba “dewrê badê Mesût 
Barzanî” kewtê mîyanê mucadeleyî. Ganî her 
kurd nê persî bikero û vajo, şima 25 serran de 
seba yewbîyayîşî se kerd? Heqê ma esto ma ney 
biperse. Mesud Barzanî bîyê çend serrî, seba 
girewtişê piştgirîye dinya ra gêreno. Hukmato 
merkezî bêhêz bi, dewletanê kendawe verba 
hîrabîyayîşê Îranî piştgirîye dayêne ma. Eke Ve-
raroj nêbo tu manaya xo nêmanena ke Amerîka 
piştgirîye bide Rojawanî. Yanî konjektoro sîyasî 
lehê ma kurdan de bi. Îdarekarê Verarojî nê 
şertan de zî nêeşkayê piştgirîya dinya bigêrî. 
Ganî seba ney zî cewabê înan bibo. Wexto ma 
ewnîyenê 25 serranê vîyarteyan ra, Veraroj de 
serkewtişêk çin o. 

LEWEND PALÎYIJ

Berpirsîyarî

Mi na xebata xo de waşt ke edebîyatê kirmanckî de teswîran ser o 
bivindî. Ma verê manaya teswîrî vajîn. Teswîr kerdene yeno a mana 
ke yew çî bi vate yan zî bi nuşteyî bi hawayokê seke o çî verê çimanê 
merdimî de gandar bo vajîyayîş o. Bi kilmêkî yew estene, yew hedîse, 
yew rewşe yan zî yew termî bi şeklêko hişê merdimî/e de gandar bo 
vajîyayîş o. 

Teswîr hetêk ra resmêko bi çekuyan virazîyeno yo. Merdim seba ke 
bieşko yew estene tam bi mana aye îfade biko, ganî merdim a estene 
heme hetan ra baş bişinasno. Naye ra semede teswîrkerdişêko serkewte 
bêro nuştene, ganî merdim muşahîdêko baş bibo.

Edebîyatê kirmanckî de teswîrê tebîetî û merdiman plano verên de ca 
gênê. Teswîrî bi îdyomanê ke şar înan cuya xo ya rojane de xebitneno 
yenê nuştiş. Edebîyatê ma de heme esteneyê tebîetî û heme taybetîyê 
merdiman bi muhtewayêka xorînê yenê teswîrkerdiş.

Ez wazena ke çend hîkayeyan ra di-hîrê pasajan sey nimûne bida: 
“Banê Hesen Axay rojawanê dewi di bi, banê ey ra daşt hinî ban çinê bi. 
Dêsê qatê corênê banê ey heme ebi kerranê goşêyinan ê sipîyan virazîyay-
bî. Herçiqas ki kerreyê sipî nika biney lêminî bibî zî qonaxê Hesen Axay 
hema zî seki durî ra veng bido vajo no ban banê yewdê namêdarî yo.” 

Pasajê corênî ra fehm beno ke nuştoxî teswîrê xo de wendoxanê xo rê 
seke yew resmî nîşan bido, bi o şekil qisey keno. Seke ma nê banî bivînê 
ma do ey nas bikê.

Ma yewna mîsalê teswîrî bidîn: “ Mi pîyê xo verê verkan yew eşkefte de 
dî, uca nas kerd. Çarserre estbî yan kî çin bî. Kuncikê eşkeftî de niştibî 
ro, her di destê xo yê recef îyayeyî kerdibî mabênê qoranê xo, çimê xo yê 
girsî kerdibî bel, mi de nîyadayênê. Zerrîya xo winî dayêne piro ke sêneyê 
xo lerzayêne. Çimê xo yê zengî bîbî girs seke pîyê mi dêsê eşkefte de çutê 
çiman bî. Qayîtkerdişê xo sey kardî sanayêne zerrîya mi ro. ” 

Nê pasajî kam biwano çimê ê domanî yenê verê çimanê ey, ê çimê 
bêçare û bêhêvîyî her kesî rê asenê. Çunke nuştoxe, seke ma rewşa qehre-
manî vînenê, çimê ey bi o şekil tarîf kerdê.

Nika ez wazena ke saf î teswîrê yew vengî bida: “ Odaya maya qije ra 
yew zirçayîşo barî beno berz. Verê gineno goşanê mi ro. Dima gineno 
dêsanê kerrayînan ro û uca ra kî mîyanê serdê şewa sipîye de vila beno. 
Zirçayîş zaf barî yo. Wina barî û narîn o ke seke yew mîlçike ra vejîno. 
Seke na mîlçike kewta destê seydwanan û seba azadîya xo zirçena. La 
tesîrê nê zirçayîşî zaf gird o. Tesîrê nê zirçayîşê wina gird o ke seke ban 
cayê xo de leqeno. No bano welin duştê nê zirçayîşê barî de bêqeweto o.”  

Ma paragrafo corên de vînenê ke nuştoxe saf î teswîrê vengêkî kena. 
Nuştoxe ruhêk dana vengî û ma ê ruhî temaşe kenê.

Eke mewzuyê ma teswîr o ganî ma teswîrê rindîya kênakanê kurdan  ra 
zî paragrafêk binusê.“Hacere esmer bî. Gijikê aye mendêne tutinê Licê. 
Bisk û birûyê xo tenik-tenik, to vatêne pê qeleme viraştê. Didanê xo yê 
sipîyê vewra hamnanî heb-heb kerdêne. Alişkê xo sey saya sûre bîy. Rind 
bî, la rindî mîyanê ê koyan de pê se kenê! ” 

Ez teswîrkerdişê tebîetî ra zî nimûneyêk bida: “Peyê dewe de Koyo 
Sipî tim û tim sey şare sipîye vewre girê dano xo sere ra. Vewra xo dûrî 
ra beriqîyena. Sey çadira kuyaya ê koyî ya. Sey xemlê veyvvekan Awka 
Muradî xo pistan ra xemilneno. Serê Muradî de pirdêko kehen xo raf îs-
neno linganê dewe ver. Her hetê dewe ra çimeyê hênîyan qilqilîyenê. 
Zergunîya mazêran nihes a her cayî neqişnena. Dewe seke destê resaman 

ra vejîyaya. ”  
Goreyê mi nê teswîr û ziwan xebitnayîşê nuştoxî xo mîyan de zaf bi-

aheng ê. Xora no zî teswîrêkê başî ra yeno ware. Ez wazena ke nuşteyê xo 
bi şîîrêk dewam bika. Şîîre, metnanê edebîyan mîyan de  hetê ziwanî ra 
tewirêka hîna dewlemend  a. Teswîrkerdişî şîîre de zaf weş îfade beno. 

Ti yew gula sûr a, serê lewanê mi de ya                                                                                  
 Ti bîya şa welatê eşqê canê mi de ya.
 Huyayîşê to hend rind o, hend baş o
 Heme cemedê derdanê mi helnayo.
…
 Kamî ke rindîya to dî, vano: “Wey çi baş a!
 Maşallah kamî rê bîye yar, o xo rê bi şa!” 
Na şîîre de ma vînenê ke rindîya waştîye zaf baş îfade bîyo. Teswîrî, 

edebîyatê ma de, tena dewlemendîya cû û mîzacê  merdimanê ma ney, 
fikirîyayîş û vajîyayîş de westayîya nuştoxanê ma zî nîşan danê. Naye ra 
teber ma teswîran de hunerêkê sey çekuyan xebitnayîşî vînenê. Ez bawer 
kena ke nuştox û şaîrê ma do roje bi roje bizêdîyê û vengê nuştoxan ma 
çend berz bo, ma do hende aver şirê.
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Hamnan qedîya û payîz dest 
pêkerd. Payîz mewsîmê huznî yo 
û depresyonî ano vîrê merdimî. 
Çîyê ke benê sedemê depresyonê 
payîzî nê yê: zedebîyayîşê berpirsî-
yarîyanê ma yê karî, vurîyayîşê 
hormonalî, roşnîya rojan ra hîna 
kêmî îstîfadekerdiş, henikbîyayîşê 
hewayî.

    Goreyê pisporan depresyon 
yew nêweşîya tibî ya, xeripîyayîşêko 
rewşa hîsî yo. Yew xeripîyayîşê 
şexsîyetî nîyo, zeîfî nîya. Dîyarîyê 
na nêweşîye nê yê:

•Hîsê nêbewtewerîye, tu çîyî ra 
keyf û zewq nêgirewtiş

•Bêhêvîyîye, bêçareyîye, bêerjîye, 
xosucdarvînayîş û bêqerarîyê

•Rincanîye, bêteqet bîyayîş û 
kêmîyayîşê enerjîyî

•Kêmmotîvasyon û kêmwaştiş
•Derûdorê sosyal, kargeh û key-

eyî ra dûrî vindertiş
•Bi hawayo asan bermayîş, 

halêko perîşan mîyan de asayîş
•Kêmbîyayîşê qabîlîyetê konsant-

rasyon û xafiza 
•Hewnaşîyayîş de zehmetî 

antene, zaf rew weriştene yan zî 
rakewtene 

•Halê kilo û made (îştah) de 
vurîyayîşî

•Hêrsin û gergînbîyayîş
•Kêmîya lîbîdo û waştişê cinsî
•Derheqe cuye de fikrê sey bêer-

jîye, întîhar û mergî 
   
Payîz, Hormonê Bextewerîye 

Beno Kêmî
Depresyonê payîzî bi ameyîşê 

payîzî dest pêkeno û beno ke 
hetanî destpêkê hamnanî dewam 
bikero. Baş o payîz çirê merdiman 
ser o tesîrê huznî keno?

Seke yeno zanayene payîzî ra 
sey mewsîmê huznî zî qal beno. 
Semedo ke rewşa hewayî bena 
xirab, merdimî hîna zaf mekananê 
girewteyan tercîh kenê û beno ke 
no zî merdiman ser o hîsê nêbex-
tewerîye peyda bikero. Êdî yeno 
zanayene ke rojê germ û tîjinî pey 

de mendê, şertê zimistanî newe ra 
yenê û berpirsîyarîyî zêdîyenê (sey 
abîyayîşê wendegehan ûêb.) Der-
heqê sedemanê deprosyonê payîzî 
de sedemanê bîyolojîkan û psîkolo-
jîkan ser o yeno vindertiş. Payîzan 
de zeîfbîyayîşê tîrejanê tîjê (roj) ver 
virazîyayîşê hormonê bextewerîye 
(serotonîn) beno kêmî, hormonê 
hewnî zî beno zêde.  Bi no qayde 
kîmyayê mezgî vurîyeno û na rewşe 
ra girêdaye depresyon peyda beno.  
Sedemo psîkolojîk zî no yo ke payîz 
merdiman keno huznin. Nînan ra 
teber eke merdimî/e de hetê ge-
netîkî ra zî meylê depresyonî estbo 
yeno na mana ke seba depresyonê 
payîzî her şert temam o.

Seba vernîgirewtişê depre-
syonê payîzî 10 Pêşnîyazî

1-Roşnaya tîje ra çiqas mumkun 
o hende îstîfadekerdene (nim. 
perdeyan akerde verdayene)

2-Mîyanê roje de teber a 
rayşîyayîş kerdene

3-Bi hawayo pozîtîf fikirîyayene 
4-Xo rê zeman abirnayene 

(aktîvîteyê pozîtîfî: sey sînema 
şîyayene ûêb.)   

5-Embazan reyde têhetameyene
6-Keye û embazan ra desteg 

girewtene
7-Firsendê tehtîlî temîn kerdene
8-Çîyê werdişê ke enerjî danê 

merdimî werdene
9-Fealîyetê ke bala merdimî 

ancenê sewbîna heten ser, înan 
kerdene

10-Aktîvîteyanê ke rehetbîyayîşê 
beden û ruhî temîn kenê kerdene

Perso yewin: Mavajîm ke şima yew cinî 
ya ke şeş domanê aye estê nas kenê. Nê şeş 
domanan ra hîrêyê xo kerr ê, dîyê xo kor 
ê û yewê xo zî hetê mezgî ra seqet o. Ser 
ra zî na cinî de nêweşîya frengî esta. Na 
cinîya ke reya hewtine hemîle ya, şima aye 
rê pêşnîyaz kenê ke kurtaj bika? Cewabê 
xo zereyê xo ra bidîn û aqilê xo de bigîrin.

Perso Dîyin: Mavajîme ke ganî dinya rê 
yew sereko newe bero weçînayene û beno 
ke tena tek raya şima tesîrê netîce bikero. 
Şima her hîrê namzetan yê ke taybet-
mendîyê înan cêr ra ameyê dîyarkerdiş ra 
kamcînî bi zarrîya safî weçînenê? 

Namzet A: Têkilîya ey bi sîyasetmeda-
ranê şaîbeyinan zaf baş a. O, bê ke falê xo 
ra bido ewnîyayene kar nêkeno. Di birakê 
ey estê. Hema vajîn ke bê mabên cixare 
şimeno û her roj heşt yan des bardaxe 
martînî [yew şimita alkoline] şimeno. 

Namzet B: O di rey îqtîdarî ra ameyo 
dûrîvistiş. Heta pêrojî rakeweno. Yeno 
zanayîş ke xortîya xo de esrarkeş bîyo û 
her şewe nêm şuşe wîskî şimeno.

Namzet C: Yew gazîyê herbî yo ke ma-

dalyaya qehremanîye girewta. Vejeteryan 
o. 40 serran ra reyê yew şuşe bîra şime-
no û tim bîyo camêrdê yew cinîye, yew 
tolazîya/çimteberîya ey nêameya vînayîş.

Cewabî:
Babeta weçînayîşê serekê dinya de …
Eke şima raya xo daye Namzet Ayî şima 

Franklîn D. Roosvelt weçîna.
Eke şima ray daye Namzet Byî şima 

Wînston Churchîll ard îqtîdar.
Eke şima ray daye Namzet Cyî yeno a 

mana ke şima Adolf Hîtler tercîh kerd.
Welhasilê kelamî: Şima hende baw-

erîya xo bi ê kesanê ke cuyêka bisihet û 
biserûbere/întîzamine ramenê mîyarîn. 
No mîyan de eke şima perse yewinî de 
şiqê kurtajî tercîh kerdo bizanê ke şima 
Ludwîg Van Beethoven bê ke maya xo ra 
bibo kişt.     

Tirkî ra çarnayox: Pêşar Bextewer 
*No tekst parçeyê nuşteyêkê Mîne G. 

Kirikkanate yo ke 07. 10. 2005 de rojnameyê 
Radîkalî de ameyo weşanayene. 

Edebîyatê Kirmanckî de Hunerê 
Teswîrî ra Çend Nimûney

SELMA DOGU 
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SEYÎDXAN KURIJ

SAÎT FAÎK ABASIYANIK*

Zerrîya mi ra nêame ke ez yew sernuşte 
panî nê nuşteyî ra. Seke ma pêro zanî roja 
16 êlule 2017î de yew felaketo gird ame 
sereyê kurdan. Artêşa Îraqî bi hetkarîya 
pasdaranê Îranî Haşdî Şabî ya bajarê 
Kurdîstanî Kerkûk îşgal kerd. Hema-hema 
heme kurdî nê işqalkerdişê Kerkûkî sey 
yew felaketo pîl vînenî. Ya raşt ma zafê kur-
danê ke dîyaspora de ciwîyenî, ma verê cû 
nêzana se beno. Yanî ma yew mehna nêda 
xo tepîya antişê pêşmergeyan. La yew mu-
det cûwa pey vejîya orte ke tayê sîyasîyanê 
kurdan îxanet kerdo. Mi heta ewro zî fehm 
nêkerdo, yew însan senî eşkeno welatê xo 
rê, şarê xo rê wina yew xayîntîye bikero. 
No senî yew terbîyeyo sîyasî yo, senî yew 
wîjdan o, senî yew halîyetê ruhî yo? 

18î êlule de ma çend kurdî ke Almanya de 
ronişenî ameyî pêser, ma bajarî Duisburg 
de yew kombîyayiş viraşt. Ez zî zaf embazî 
bîn zî, ma bîy lal, ma nêzana se vaje. Ma 
nêzana ma se bikerî. Ez 30 serrî yo ha Al-
manya de ya, heta nika tim wexto ke yew çî 
ameyo kurdan ser, ma tim xo eşto kuçeyan, 
ma devletê kolonyalîstî protesto kerdî. La 
na rey mi zerre ra nêame ke ez Amerîka,yan 
zî dewletanê kolonyalîstan yê bînan pro-
testo bikerî. Çunke na rey îxanet zereyî de 
bi, heqê ma çîn bi, ma şarî ra lome bikeri. 
Xora kombîyayîşê ma ra yew qerar nêvejîya. 
Ma wezîfe da NAVEND (Merkezê Cigêray-
işanê Kurd) ke yew kombîyayîşo hîra hadre 
bikero. Mi ewro dawetnameyê kombîyayişo 
hîra girewt. Ma do 04.11.2017 de Bonn de 
yew kombîyayiş bivirazî.

15ê êlule 2017î de ekrananê televîzyonan 
de serek Mesûd Barzanî, Hero Îbrahîm 
Ahmed, serekkomarê Îraqî Fuad Masum 
û Qosret Resul pîya netîceyê kombîyayîşê 
Dûkanî eşkera kerdênî. Goreyê qeraro 
ortax referandum ra tepîya game eştiş 
nêbînî û ganî hukumetê Îraqî de cîya-cîya 
qiseykerdiş nêbînî, yanî bi hukumetê Îraqî 

de qiseykerdiş bi îradeyo ortax bibinî. 

No qerar zaf raşt û ca de bîye. % 92ê şarê 
Kurdîstanî qerarê xo semedê xoserîye dabî. 
Her çiqas nê çend seranê peyênan tayê 
qadroyanê YNK xususen zî Hero Talabanî 
û embazanê xo Kurdîstan de polîtîkayê 
Îranî ramitênî, bendê xo tam dabi Îran dest 
zî, verî referandumî înan zî polîtîkaya xo 
bedilnaybî û paşt dabi referandum. Înan 
îmza eştbî heme qeraran û semedê “Belê” 
ya propaganda kerdibi. No rid ra ez eşkena 
vajî ke nêameynî şeytan vîrî zî ke Hero,  
Bafil û birazayê Mam Celal Talabanî wina 
yew îxanet bikerî. 

Tayê analîstî no felaket bi felaketê 
pîyaameyîşê Cezayir – 1975 a têvero danî. 
La goreyê vînayîşê mi wina yew têverdayîş 
zaf raşt nîyo. 1975 de bi destegê sere-
kwezîrê Tirkîya Bulent Ecevît a Cezayir de 
Îraq û Îran amey têhet, verba kurdan yew 
pîyaameyiş îmza kerd. Nayê ser o Îran berê 
ardimî qefilnayî. Sereko nemerg Mistefa 
Barzanî mecbur mend ke şerê çekdarî 
vindarno. La na rey bi vateyê endamê polît-
buroyê YNK Mela Behtîyarî kurdî tarîx de 
reya verêne hende nêzdîyê xoserîye bibîy, 
nêzdîyê dewletbîyayîş bibîy, nêzdîyê ca 
ardişê hewnanî hezar seran bibîy. Tayê qaşo 
sîyasetmedaranê kurdan bi destê xo hewnê 
hezar serran yê şarê xo, hêvîya şarê xo şikna. 
Welatê xo bi destê xo teslîmê dişmenanê xo 
kerd.

Gelo sebebî nê îxanetî çi yo?
Goreyê vînayîşê mi sebebê îşqalbîyayişê 

Kerkûk û bajarokanê bînan yê Kurdîstanî 
ne bihêzbîyayîşê leşkerîya Îraqî yo ne 
çekê giran yê Îraqî yê, ne zî Haşdî Şabî yo. 
Wexto ke Bafil Talabanî û merdimanê ey 
leşkerê Îraq û Haşdî Şabî dawet nêkerdênî, 
ne leşkerîya Îraqî nê zî Haşdî Şabî cesaret 
nêkerdenî ke hêrişê Kurdîstanî bikerî. Gelo 
însan senî hende erzan welatê xo roşeno? 
Goreyê mi çend sebebê naye estî. Hirs, 
hirsê îqtîdarî, bi dewletanê kolonyalîstan 

a têkilîyê nimitkî, yanî bendê xo dişmen 
dest dayîş. Mi rê wina yeno ke mîyanê YNK 
û Goran de tayê sîyasetmedaran hende 
bendê xo dayo destê Îran ke hinî biwazî zî 
nêeşkenî xo dewleta terorîste ya Îranî ra 
bixelisnî. 

Yew sebebo muhîm zî dişmenîya Barzanî 
ya. No derheq de Noşirwan Mistafa ya yew 
vîrameyişî mi esto, la ez nêwazena tîya de 
binusî.

Çira hende dişmenê Barzanîyan estî? 
Di serrî cûwa ver birêz Bayram Bozyel 

semedê kovara DENGî derheqê serewedar-
itişê Şêx Seîd yê 1925î de mi de yew roportaj 
viraştbi. Mi uca de vatibi, ez reyna nusena; 
kurdî ganî bifikirî gelo çira hem çepgirê-en-
ternasyonalîstê ereban, tirkan, farisan 
hem zî rastgirênasyonalîstê ereban, tirkan, 
farisan hende Barzanîyan rê dişmenîye 
kenî. Na dişmenîye ewro dest ci nêkerdo, 
na dişmenîye wextê Mistafa Barzanîyo 
nêmergî ra menda. Sebebê na dişmenîye 
çi yo? Çunke Barzanî her wext Kurdîstanî 
bîye, her wext menfîyetê kurd û Kurdîstan 
serê her çîyî de tepişto. Sey mîsal serranê 
1960î de Talabanî û embazanê xo desteg da 

polîtîkaya Cemal Abdulnasir ya yewbîyayişê 
ereban, Mistafa Barzanî vato na, şovenîzmê 
ereban kena berz, kurd zerar vînenî. Ewro 
zî yew qismê sîyasetmedaranê kurdan 
îdeolojîk fikirîyenî, verba dewletbîyayîşê 
kurdan vejîyenî, yewbîyayîyê dewletanê 
kolonyalîstan mudefa kenî, la serek Mesud 
Barzanî bi israr dewletbîyayîşê kurdan, 
xoserîya Kurdîstanî mudefa keno. No rid 
ra Barzanî sey telî kewto çimanê kolony-
alîstan. Heme serdarê dewletanê Iraq, Îran, 
Tirkîya û Sûrîye zaf akerde Mesud Barzanî 
rê dimenîye kenî û wazenî ey ekarte bikerî. 
Çi heyf ke na propagandaya dewletanê 
kolonyalîstan mîyanê kurdan de zî bitesîr 
o. No rid ra mîyanê qadroyanî sîyasîyan yê 
kurdan de dişmenîya Barzanî peyda bîya. 

Helbet sebebê naye yê îdeolojîkî zî estî. 
Nika taye sîyasîyanê kurdan û xususen zî 

tayê çepgiranê tirkan reyna dest ci kerdo, 
vanî, ma nêva, dewletbîyayişê kurdan 
xelet o, referandum de israrkerdiş xelet o. 
Kam se vano wa vajo, viraştişê referandum 
raştibi. Xora % 92ê kurdan raştbîyayişê nê 
qerarî îspat kerd. 100 serrî cuwa pey kurd 
biwazî dewlet bibî, ancî zî wina asteng 
vejîyenî. 

Ganî kurdî naye weş fehm bikerî ke şex-
sîyetê Barzanî rê dişmenîye vera Kurdîstanî 
yena kerdiş. Kolonyalîst û xizmekarê înan 
wazenî bi ekarte kerdişê Mesûd Barzanîyî 
hewnê dewletbîyayîşê kurdan bikişî. Aye 
ra ra ganî ewro kurdî hîna zaf paşt bidî 
Mesûd Barzanîyî.

Ez şandanê şona yew qewexaneyo tewşo 
ke caddeyêko qelabalix ser o yo, cayo ke 
hema peyê masayanê verê camî de yo, 
uca nîşena ro û manena. Ez merdimê ke 
verê qewexaneyî ra vîyarenê ra bi seatan 
temaşeyê înan kena. Ez eciz nêbena? Eqsê 
ci ez zaf keyf kena. Ez ewnîyena rîyê înan 
ra, hal û hereketê înan ra û hîkayeyan 
nusena? Çi eleqe? O wext ti senî keyf kenî? 
Ez senî keyfweş bena; Ez mergî fikirîye-
na, kokimîye fikirîyena, şeranê newîyan 
fikirîyena… Fikrê xirabî çiqas zaf mi teng 
bikerê ez hende keyf kena.   

Pêro merdimî xirab ê. Ciwîyayene tal o. 
Heskerdene bomî/ehmeqî ya… Felan bêvan 
o.   

Hemê însanî xirabinê. Cuwîyayiş tal o. 
heskerdîş bomtî ya... No yo, o yo. Baş o, 
merdim bi nînan senî keyf rameno? Hela xo 
rê bifikrîn. Şima do rayîrê asan yê her çîyî 
bivînê. Mi tewr zehmetin dî: Çareyê mergî. 
Ez sey seke nêmirena fikîrîyena, beno. Hela 
şima zî reyêk biceribnê  

Demekê merdim hende fikranê xiraban 
dima reseno yew dinyaya tezîye, huyayîşin û 
şaye. Demekê merdim tena nuqtaya ke ser 
o hereket keno tena uca xirabvîn beno. Eke 
wina yo mesela çin a. Ti ancîya o merdimo 
verên î. Bêxem û şên î. Ney!  Peynîya seya-
hetê min o ke ez xirabîye ra ver bi başîye 
şîyêne de qewexaneyî ra vejîna û reyna xo 
bi mergan, şeran, bahayîyan û endîşeyê 
îstîqbalî erzena kuçeyan, xemgîn mebîn. 

Ez senî ke qewexaneyî ra vejîyena teber, 
a game yew kokim dekeweno zere. Hende 
zeîf o ke hende vajîn. Herdişa xo her roje 
bi eynî hawa terdene, na zehmetîye bi 
yewna qayde antene nîya? Herdişa ke tim 
eynî sewîye de ya. Se keno senî keno ke na 
herdişe qet derg nêbena, yew sewîye de 
manena? Merdim tede ecêb maneno.

Çimê ey mîyanê herdişa xo ya gewrine ra 
simûsîya û bi hawayo ganî ewnenê. Bijangê 
ey bi qudretê Homayî kildar ê. Mi Tirkîya 
de ey rê sey cayê mayaxorabîyayîşî bajarê 
Wanî weçînit. O uca ra yo, uca ra nîyo no 

mi qet eleqedar nêkeno. Eke îstanbulij o 
yan zî ney balikkesirij o zî ez ey ra vaja ke 
“Ti xelet vî pî û begê mi. To xo vîr ra kerdo. 
Mumkun nîyo ke ti balikkesîrij bibî. Ti 
wanij î. Na zure ra fek verade! Ma qey Wan 
cayêko xirab o? Ti uca nêecibnenî? Gola 
Wanî ya ke ez xeyal kena to a bizanayênî… 
Derûdormeyê aye bi koyanê vewrinan 
xemilnaye yo. Wexto ke tarîya şewe nişeno 
serê aye ra, qeraxanê bekuyan (issizan) de 
bi estoranê xoyê perrinan esparê hovîyî 
asenê. Kênayê înan yê tensipî û çimsîyayê 
ke awa gole de kincan şuwenê estê. Her çîyê 
Wanî maneno awa gola ey a ke nêna şimi-
tene. Merdim ancax bi temaşekerdiş tehmê 
ci gêno.  Yew vayo ke ez tewr nameyê ey zî 
nêzana, pelanê ke şewan bîle roşnayanê 
beriqîyayen erzêno qeraxan ser peyda keno. 
Wexto ke qaqlîbazê Gola Wanî qaqnenê 
cinîyî tim lajan anê,  mahînan, golikan. 
Merdimî ancax wexto ke awa Gola Wanî 
bena sekin eşkenê bimirê. Ti zurî kenî 
kokim! Ti wanij î. Tizbaya to ra bellî yo. Ez 
vengê şeqnayîşê tizbaya to ya kehrebarêne 
ra fehm kena. Ti qey vanî ez balikkesîrij a? 
Ti wanij î yahu! Ti wanij î”

O, masaya verê camî de roniştêne, verçi-

mikanê xo yê çarçewasêmênan şanaynê verê 
çimanê xo û rojname wendêne. Mi vatbî 
gama ke o kewtêne qewexaneyî ez vejîyêne 
teber. Rast o winî bîyêne la mi o reyna bi 
hawayo ke muhefazaya verçimikanê ey ya 
rîqedîfeyin ver de, verçimikî çimanê ey ra  
rojname wendêne dîyêne. Çunke ez verê 
qewexaneyî ra hîrê-çar reye bînî derbaz 
bîyêne û bi no qayde pîyaseyê xo yê şanî 
kerdêne. 

Emrê ey, dorûverê pancas û heştay de 
bî. Eke ey bivatêne ez pancas serrî ya şima 
bawer kerdêne la vatêne ke o zaf kewto rew 
bîyo kokim. Eke vajo heştay, meşalah!  Şima 
zî seke şaş mendê biaseyê ci û ey ra vajê ke 
“ti hende nêasenî” . Bê naye çareye şima çin 
o. O kam o? Çi kes o? Wanî ra key ameyo û 
çi kar keno? Ez do nêeşkena cewabanê nê 
persan bida. La o muheqeq bekar o. Îhtîmal 
o ke o yew odaya xanî de maneno û uca 
kar-ma rê wanijan vîneno. Mi fehm nêkerd 
ke o çi kar keno. Mi xo bi va o sîmsar o nê, 
mi va tucar o nê, mi va keyxwayê hemalan 
o nê, mi va hemalanê verênan ra yo nê, 
nobedarê şewe yo nê, mi va felan o nê mi 
va bêvan o nê, çşmê mi de çi kar munasîbê 
ey nêasa. Axir mi peynî de yew kar mu-

nasîbê ey dî. Mi dî ke seke yew kinco ke bi 
destê terzîyêko baş ameyo deştene ey ser 
o ronîşo no kar zî tam goreyê ey o. No yew 
entîkdaro verên o. Gama ke ey tîzbaya xo 
sanadalîya ke ser o roniştêne,  kobeyê ey 
ra dardê kerdêne û destê xo dayêne masa 
ser kamcîn xebere wendene? Mi tim no 
meraq kerdêne. O verê berî de asayêne, 
ameyêne zereyî de roniştêne, cebê çaketê 
xo ra verçimikanê xo vetêne, a game ez zî 
vejîyenê teber. 

Yew şan de karê mi vejîya. Ez wexto ke 
hertim ameyêne ê wextî ra tayê dima şîya 
qewexane. Kokim ameybî û ronişte bî. 
Mi zî xo eşt masaya ke peyê ey de bîye ser. 
Wext zaf erey bî. Qewexane de hema-hema 
kes çin bî. Kokimî rojnameyê xo rewna ra 
wendbî, xelisnaybî û bi hawayo xorişîyaye 
dest bi temaşeyê kuçeyî kerdbî.   

Demeyêk ameyîşê ey bi qewexane û 
qewexaneyî ra rawuştina mi hende zaf 
raştê yewbînî ameyî ke ez naye ver hem şaş 
menda hem zî hêrs bîya. Dima ra mi dest 
pêkerd, ez verê ke o berî ra bikewo zereyî 
vejîyêne teber û şîyêne.    

Mi zî winî kerd. Ey yew cixare taviste. Mi 
zî taviste. Dima ey tîzbaya xo ya kehre-
barêne vete û bi hawayo şikûşîk dest bi 
antişê aye kerd. Eke tîzbaya mi bîbîyêne 
mi zî vetene û aye antene. Seba ke çin bîye 
ez nêeşkaya bika. No semed ra ez biney 
eciz bîya. Ey temaşeyê kuçeyî kerdêne mi 
zî temaşeyê ey kerdêne; o biney xemgîn as-
ayêne. Xemgînîya ey nêmendêne xemgînîya 
mergî yan zî ya eşqî. Ez tayê ser o fikîrîya 
gelo na xemgînîye çîyî ver peyda bîbî? 
Seke ma tayêna ci ra hayîdar bê mi tede 
vet ke sedemê na xemgînîye desttengî ya 
ke problemê nê dewrî bî. Seke mi nêzan-
ayêne desttengîye senî tesîrê rengê rî û halê 
merdimî kerdêne. Belkî ez nêzana zî no zî 
yew tesaduf o. Hema ke kokimî mi ra nêva 
mi tede vet ke o desttengîye anceno. De-
meyêk mi kokim xo vîr ra kerd, mi dest bi 
temaşeyê kuçeyî kerd û ez xo xo de şîya. Eke 
ez vaja mi nêzana ke ey xo senî sey versîye 
ant û şî zurî nêbeno. *nuştoxo tirk

Tirkî ra çarnayox: Hakan Gol                                                                                                                                              
-dewamê metnî esto

Referandumê xoserîya Kurdîstanî reyna zaf hol nîşanê ma da ke dewletanê kolonyalîstan de dişmenîya kurdan genetîk a. Heme 4 dewletî 
zî kurdan sey koleyê xo vînenî. Ê wazenî ke kurdî hertim înan rê koletî bikerî, wayîrê îradeyê xo meberî. Her 4 dewletan zî verî waşt ke nêverdî 
ke no referandum bivirazîyo. Wexto ke nêeşkayî manîyê viraştişê referandum bibî û  şarê Kurdîstan bi yew nîspeto wina berz semedê xoserîya 
Kurdîstanî va, “Belê” o wext har bîy. Sûrîye hilî- bilî xo bîya, o rid ra zaf vengê Sûrîye nêvejîya. La 3 dewletanê bînan kombîyayiş ser o kombîya-
yiş viraşt. Tirkîya heme problemî xo bi Îran û Îraqî ya eştî yew kişt, tena dişmenîya kurdan ser o bîy yew. Na dişmenîya kurdan çimê înan kerdo 
kor, aqil înan serê ra veto. Ma reyna dîy ke nê dewletî vanî,  “Wa kurd dewlet nêbî, wa na herême de Kurdîstan çîn bo, se beno wa bibo”. Hela ke 
sîyasetmedarê tirkî tam har bîy, hema kew kewtî fekî înan.  

Çi heyf ke kurdî naye ra ders nêgênî. Esas kurdî yew bibîyenî, dewletê kolonyalîstî bi harbîyayîşê xo ya mendênî. Ma ganî no kerdenanê 
kolonyalîstan ra ders bîgêrî û bizanî ke eksê înadê înan ganî yew Kurdîstanê ma bibo. Hinî ma rê yewna rayîr nêmendo.

Çira cîranê ma hende dişmenê Kurdan î?

Goreyê vînayîşê mi sebebê îşqalbîyayişê Kerkûk û bajarokanê bînan yê 
Kurdîstanî ne bihêzbîyayîşê leşkerîya Îraqî yo ne çekê giran yê Îraqî yê, ne zî 
Haşdî Şabî yo. Wexto ke Bafil Talabanî û merdimanê ey leşkerê Îraq û Haşdî 
Şabî dawet nêkerdênî, ne leşkerîya Îraqî nê zî Haşdî Şabî cesaret nêkerdenî ke 
hêrişê Kurdîstanî bikerî.

Ganî kurdî naye weş fehm bikerî 
ke şexsîyetê Barzanî rê dişmenîye 
vera Kurdîstanî yena kerdiş. 
Kolonyalîst û xizmekarê înan 
wazenî bi ekarte kerdişê Mesûd 
Barzanîyî hewnê dewletbîyayîşê 
kurdan bikişî. Aye ra ra ganî ewro 
kurdî hîna zaf paşt bidî Mesûd 
Barzanîyî.

Saît Faîk Abasiyanik
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Bergeha meriv gelek caran bi derûdora 
meriv bisînor e. Em tiştên li derûdo-
ra xwe dibînin, dibêjin qey li her dera 
dinyayê wilo ne. Di hin serdeman û hin 
welatan de ev yek bêhtir wilo ye.

Di destpêka salên 1990î de bi nasekî re, 
em li Şamê digeriyan. Li sêrêka diçe Sûka 
Ehmediyê, rê zêde qelebalix bû. Lam-
bê trafîkê tune bûn. Eskerekî temenê 
wî dora 18-19 salî rê dida peyayan an jî 
erebeyan. Komek peya li aliyê me komek 
jî li aliyê dinê li benda rêdana vî eskerî 
bûn. Axirê esker darê destê xwe bilind 
kir, erebe sekinîn û em jî derbas bûn. Em 
û koma dinê weke du colên pez ber bi 
hev ve hatin. Lê ya balkêş ev bû: Esker kî 
di ber re derbas dibû, bi darê destê xwe li 
qûna wî dixist û digot: ‘’Yella!’’

Piştî em derbas bûn, min ji nasê xwe 
pirsî, bê esker çima wilo dike û çima kes 
dengê xwe dernaxe. Nasê min got: ‘’Ma 
çi bûye, camêr alîkariya me dike, rê ji me 
re vedike, ne ji wî be, Xwedê zane bê wê 
rojê çend kes li ser vê rêyê têkevin bin 
erebeyan.’’ Tiştê min weke heqart dîtibû, 
li gorî nasê min, tiştekî ji adetê bû.

Ji roja pêşî ve dibistanên Almanyayê 
bala min dikşandin. Ku bi sebebekê 
biçûma wan, min li hundirên wan dinêrî, 
bê ka wêneyê kê lê daleqandiye, pey-
kerê kê wê di bin çavan re li min binêre. 
Wilo dizanim çavên min li wêneyên 
Bîsmarkî, yan Konrad Adenaurî digeriya. 
Lê li dîwarên dibistanan ne wêneyên 
damezrênerê dewleta alman, ne yê 
siyayesetvanekî navdar nebû. Wêneyên 
xwendekaran bi sebebên cuda çêkirine 
dîwar dixemilandin. Lî dîwaran sondên 
weke ‘Andımız’, an jî metnên weke  an 
‘Atatürkün Gençliğe Hitabesi’ jî nîn 
in. Li dewsa wan mijarên projeyên 
hefteyî an mehî hene. Mafên zarokan, 
demokrasî, nîjadperestî, parastina jînge-
hê hin ji mijarên wêne û nivîsên li dîwara 
ne. Kêm cara jî wêneyekî bê îştiham yê 
kesê navê wî/wê li dibistanê kirine, weke 
sêwiyekî li dîwarekî daleqandî ye.

Weke dîwarên wan, navên dibistanan jî 
bala min dikşand. Em ji welatekî hatibûn 
ku ji navê her sê dibistanan yek Atatürk, 
yek jî Cumhuriyet bû. Li dibistanên vî 
welatî ne roja înê, ne jî roja duşemê sirû-
da netewî nayê xwendin, qet nayê xwen-
din. Heta piraniya xwendekaran sirûda 
netewî ya alman jiber  nizanin. Her sibeh 
xwendekar ranabin ser niga û bi serê tu 
kesî sond jî naxwin. Jiberkirina merşên 
eskerî jî li dibistanên vî welatî ne ferz in, 
heta nayên bîra ti kesî wan fêrî xwende-
karan bikin. Mamoste jî li xwendakaran 
naxin, an jî nikarin li wan bixin. Her tişt, 
ji tiştê me dîtibûn û dizanibûn cihê bû.

Miraq meriv teşwîqê pirsê û lêpirsîne 
dike. Navê kolana di destpêka salên 1990î 
de em lê bûn, Lasker-Schüler bû, Else 
Lasker-Schüler helbestvaneke cihû bû 
û weke nûnera helbesta modern dihate 
naskirin. Min paşê navê wê li dibistanekê 
jî dît. Weke ji min re bûbe kurm, di ber 

kîjan dibistanê re derbas dibûm, min li 
navê wê dinêrî, mimkin baya diketim 
hundirê wê ji vî an jî wî dipirsî bê  navê 
vê dibistanê ji ku hatiye.

Li Almanyayê ji dibistana serate heta 
lîseyê hema hema navê hemû dibistan-
an bi zanebûn û bi biryara Meclîsa 
Dibistanê ku ji birêveberiya dibistanê, 
nûnerên xwendekar, mamoste û dêûba-
van pêk tê, tê hilbijartin. Dibistanên bi 
navê zilamdewletan ên weke Konrad 
Adenauer û Otto von Bismarck jî kêm 

caran hene lê navê siyasetvan û eskeran 
li dibistanan nayê danîn. Eger li gund 
û navçeyên piçûk nivîskarek, helbes-
tvanek, hunermendek, rewşenbîrek, 
wênesazek, zanyarek ji wê hebe, tevî 
navê gund an navçeyê navê wî/wê li 
dibistanê tê kirin, ku ji wê kesekî wilo 
tune be, navek bi van taybetmendiyan tê 
hilbijartin.

Ji bo hilbijartina navê dibistanê hin 
pîvan hene. Divê kesê navê wî/wê li 
dibistanê tê kirin, kesek bi jiyan, raman, 

xizmetên xwe bo xwendekar û civakê 
mînak be. Loma navê gelek dibistanên 
Almanyayê navê zanyar, perwerdekar, 
nivîskar, helbestvan, an jî tekoşer û berx-
wedêrên dijî rejîma nazî ne. Herweha ku 
li dibistanekê de mijareke weke werziş 
an mûzîkê di giraniyê de be, navê wer-
zişvanek an mûzîsyenek li wê dibistanê 
tê kirin.

Navên herî zêde li dibistanan ha-
tine kirin ev in: Sophie û Hans Scholl, 
Albert Schweitzer, Johann Wolfgang 

von Goethe, Friedrich Schiller, Theodor 
Heuss, Freiherr vom Stein, Alexander 
von Humboldt, Erich Kästner, Anne 
Frank,  Albert Einstein û perwerdekarê 
reformîst Johann Heinrich Pestalozzi. 
Divê bê destnîşankirin ku di van salên 
dawî de navê Nelson Mandela jî li gelek 
dibistanan hatiye kirin.

Di hemû formên dibistanan de rola 
dêûbavan girîng e. Ji pola pêncê pê ve 
rola xwendekaran bi xwe jî girîng dibe. 
Hemû biryarên derheq dibistanê, mu-
fredata dersan, cezayên disîpîlînî û çûna 
seyranan, bihayê xwarin û vexwarinê 
ji aliyê meclîsa dibistanê tên wergir-
tin. Li dibistanan di şer û pêvçûnên 
navbera xwendekaran de pêşiyê ‘Heyeta 
Dadweran’ ku ji xwendekaran pêk tê, 
lêpirsînekê dike. Gelek dibistan hema 
hema bi hemû zimanên bo xwendekarên 
wan zimanê dayikê ne, bixêrhatinê li 
xwendekar û dêûbavan dikin.

Li vî welatî xwendekarek heta lîseyê 
xilas dike, weke sparteka malê pênc-şeş 
roman nexwendibe, li ser rejîma Nazî -li 
dibistanan- sê-çar fîlm nedîtibe, li ser 
mafê zarokan, demokrasiyê, nîjadper-
estiyê, piştgirî û hevkariya civakî, li ser 
parastina jiyangehê, li ser heywanên ji-
yana wan di bin xeterê de, li ser navdarên 
weke Nelson Mandela, Martin Luter an jî 
Gandî, çar-pênc referant nedabe tune ye.

Koln, 03.11.2017

ŞEFÎQ PÊŞENG

Ne sondxwarin, ne navên general û polîsan
Dibistanên Almanyayê: 

GULÎSTAN MILANÎ

Kerkûk, xwediyê ezmanekî wekî behrê 
şîn û xwediyê taveke wekî simbilê genim, 
wekî porê Bozo zer. Mijara me xwezî 
bedewiya Bozo ba lê belê mesela me 
Kerkûk e, Kerkûk evîneke ji evîna Bozo 
muhîmtir. 

Kerkûk wexta Gulîstan û Bozo li 
ezmanê te dinêrîn wêneyê Mela Mistefa 
Barzanî di ezmanê te de veşartî welat. 
Kerkûk qîrîna dayikên şêra...

Li ezman wêneyê Mela Mistefa Bar-
zanî, bavê egîd û dîsa wekî şêrekî bi 
nêrîneke kûr û xemgîn li bajarê Kerkûkê 
dinêre. Tiliya xwe rakiri bû, wekî bixwaze 
ji Bozo û Gulistan ê re tiştekî bibêje. Bi 
dengekî xurt û wekî dengê layê xwe wexta 
ku heqê serokbûna xwe axivî wisa xemgîn 
wisa xeyidandî. Got:

- Keça min û layê min yên ku 
îxanetê li we û li welatê we kirin jibîr 
nekin. Ji Gulîstan ê re got berxika min 
yên ku tişta zû jibîr dikin nagihîjin tu 
cihî. Ger hûn dixwazin bibin tiştek 

van rojên muhîm bila çavê we egîdan 
jî bibîne xayîna jî. Ez û malbata min 
heta anha me bi tenê bo milet û axa xwe 
xizmet kir me xwe bo Kurdistanê feda kir. 
Emê heta hetayê jî wisa berdewam bikin. 
Em torinê Selaheddîn ê Kurdî ne, em 
heta bimrin jî emê li ber xwe bidin û tenê 
li ber Xwedê xwe sitûxwar bikin.

Bozo wekî ku tiştê Mela Mistefa dix-
west bibêje fehm dikir. Nikari bû bi hêsrê 
xwe. Got:

Eyy bavê me kurda ey rêhevalê Qazî 
Mihemmed yê ezîz wekî navê xwe ji me 
ji ciwanên kurd bawer be em ne van roja, 
ne îxanetê ne jî xayînan jibîr dikin. 

Me bi van herdû çava dît Mesûd Bar-
zanî çawa serî rakir li cîhanê bo gelê xwe. 
Bo referandûmê guh neda kesî tenê guh 
da miletê xwe. Me dît gav bû pêşmerge, 
gav bû serok, gav bû bav û kal.

Yên ku namûs û heysiyeta xwe avêt 
çopê di hembêza dagirkeran de rûnişt 
gelê te dît, heta dawiyê emê jibîr nekin.

Gulîstan xwe dirêj kir destê pêşmergê 
hêja, destê Mela Mistefa maçî ke û got:

- Fikra Kurdistan ê dewlet û mi-
letê cîhanê ditirsîne. Wexta Mesûd Bar-
zanî got emê referandûmê bikin hemû 
cîhan li hev hatin bûn dijmin qebûl 

nekirin lê belê serokê birûmet qet gava 
xwe paş de neavêt. Wê çaxê me dîsa dît 
ku ew şêrekî mezin e. Ew agirê dilê kurda 
geş kir dîsa bo serxwebûnê. Ger her çar 
parçe bibe yek ew ê bi destê serokê me be 
em pê bawer in.

Wexta li Mehabad ê dijmin zilm li me 
kir Qazî Mihemmed şehîd kirin te pes 
nekir li ber xwe da bi hevalê xwe re. We 
bi nenûka bi kedê welat ava kir bavê ezîz. 
Xwedayê ku ji wan roja me anî van roja 
helbet ê me bigihîjîne rojên xweş dilê me 
ê bike geş.

Ew ê ku nehişt Kobanê bikeve, destana 
egîda bi cîhanê da nas kirin tu car nahêle 
ev milet paş ve here. Di dîroka me de 
hebkî Qazî Mihemmed heye, bi destê 
dijmin ji jiyana xwe bû em nahêlin bibe 
dido...

Mela Mistefa hinekî kenî û serê 
Gulîstan ê çavê Bozo maçî kir. Got: 

- Oxir be, Xwedê ê wekî we he-
jmara wan zêde bike.

Herdû heval li kolanê bêhna azadiyê, 
li kolanê gul û kulîlka meşa xwe dewam 
kirin.

Gulistan digot bila li fonê strana 
tu pêşmerge yî tu serokî lê xe Bozo jî 
digot bila tiştekî din lêxe. Helbet gotina 

Gulistan ê bû çimkî kes nikare bi jinekê, 
jin karin tiştê ku dixwazin hertim li ser 
mêra xin.

Wexta Bozo digot “Kerkûk ey welatê 
bav û kala, ey welatê şêra, welatê xewn û 
xeyalan yê ku te dan destê neyaran me dît 
hemû dîrokê dît, me nivîsand, em jibîr 

nakin” tavê êdî mala xwe bar kiri bû, tarî 
li kolana bela dibû wekî stranên Şakiro 
mîrov dibir cihê hizûr û xweşiyê, dişibiya 
cineta cîhana din...

Êdî tenê dengê pelên dara, bayê 
Kerkûk, Ala rengîn û rihê Mela Mistefa 
yê ku Kerkûk diparast hebû.. 

Kerkûk warê bav û kalan



xwezî, lewitîn di kirêtiyê de
û şer dizî j ime xewnên mîrekî
li herêmekê em ji gundekî
dijmin jî bûna malê me pev dima
neyariya me nedigiha qewmekî
kengî bûya lev dihatin
em eydekê, erefatekê… 
dibêje Arjen Arî. Pêşengê hemdemên 

xwe, helbestvanê nûjen ê zaravayê Kur-
mancî. Di 31ê Cotmeha 2012an de ji nav 
me koç kir. Li pey xwe bi hezaran dil-
dar, bi sedan jî helbest hiştin. Em weke 
Heftenameya Basê bi sedema 5. salvegera 
helbestvanê nemir Arjen Arî bi heval û 
hogir û dostên wî re axivîn û her yekî ji wan 
ji bo me di derbarê Arjen de nivisî. Ji bo 
xatirê bîranîna Arjen Arî û xwînerên Heft-
enameya Basê em çarîneke Arjen Arî ku 
heta niha nehatiye weşandin tînin pêşberî 
we xwîneran. 

îşev rêwiyê şevê me. 
tu. 
hew tu dizanî xunav. 
mêvanê dilê kê me
Arjen Arî

Firat Cewerî: Arjen Arî diltenik bû
Dema min û Arjen Arî hevûdu nas kir, 

dema rêxistinan bû. Em jî di rêxistinekê de 
hatibûn ba hev. Em pê ketibûn û me xwe 
bi felsefeya materyalîst digihand; em noqî 
lîteratura Marksîzmê bûbûn û me qirik li hev 
diqetand. Em ji wê derbasî xwendina şaîrên 
şoreşger bûn. Ji bilî Nazim Hîkmet û Ahmed 
Arifê ku me bi şev û roj dixwend, em bi ser 
Mayakovskî, Neruda û Lorca jî ve bûbûn. Bi 
taybetî jî bi serkêşiya Mayakovskî tevgera 
futurîstên ûris tesîreke mezin li me dikir. 

Di vê navê de me li Nisêbînê komeleyeke bi 
navê Komeleya Xortên Şoreşger ên Demokrat 
vekiribû. Ez, Arjen Arî û Ekrem Kut ji bo 
komîteya karger a komeleyê hatibûn hilbi-
jartin. Piştî demekê Ekrem ji Nisêbînê koç 
kir, birêvebirina komelê di destên min û 
Arjen de ma. Di wê navê de qelem û kaxez ji 
ba Arjen kêm nedibû û ha ha şiîr dinivîsan-
din. Di Kurdî de bûbû rengekî din ê Ahmed 
Arif. Ji xwe re defterek girtibû û deftera xwe 
dagirtibû. Arjenê diltenik, dil jî girtibû. Lê 
dildara wî li aliyê xetê yê din, li pişt têlan, li 
Qamîşlokê bû. 

Rojekê helbesteke xwe ji min re xwend, 
beşek ji wê helbestê hê jî di bîra min de ye: 

 
Ez bibêjim lê, wê deng bê te
Lê ev têl, ev mayin, ev leşkerên rom
Ne dihêlin bang bikim, ne jî dihêlin bêm.

 Di dawiya salên heftêyan de haziriya derx-
istina kovara Tîrêjê dihat kirin. Min helbestên 
Arjen Arî û karîkatorên Niyazi Yıldırım, (navê 
wî yê hunermendiyê Çep bû) birin Diyar-
bekirê û teslîmî hevalên Diyarbekirê kir. Piştî 
demekê, êdî Arjen Arî herfên xwe yên reş li 
ser kaxeza spî dîtibû, şûr simbêlê wî nedibirî. 
Êdî şaîr bû, helbestên wî hatibûn weşandin û 
wê di riya xwe de dewam bikira. 

Piştî cûntaya 12ê Îlona 1980an û heta salên 
1990î jî Arjen Arî bêdeng mabû. Helbestên ku 
dinivîsandin jî di tûrikê xwe de hiltanîn. Gava 
min di sala 1992an de dest bi weşana Nûdemê 
kir, min li deriyê Arjen Arî jî xist. Heta hingî jî 
navê wî ne Arjen Arî bû. Ez dibêjim cara pêşî 
wî ew nav di Nûdemê de bi kar anî. Heke ne 
cara pêşî be jî wî herî pir ew nav di Nûdemê 
de bi kar anî û bi Nûdemê navê Arjen Arî 
belav bû. 

Arjen Arî diltenik bû, zû evîndar dibû; yanî 
şaîr bû. Arjen jîr bû, kursiya xwe dadigirt. Ar-
jen şên bû, bi dora xwe re xweş dikir. Arjen ne 
mirovekî tengijî û dexsokekî jirêderketî bû; 
henekçi û sohbetxweş bû. Zarê Arjen şêrîn 
bû, kes jê aciz nedibû. Arjen jixwehez bû, 
kincekî xweşik li ku hebûya wî yê li xwe biki-
ra, pêlavên wî ne wek ên her kesî bûn. Arjen 
ferqa nifşan rakiribû, bûbû îdolê xortan. Dilê 
Arjen hertim xûrt bû. Arjen jî wek Mehmed 
Uzun û Mahmud Baksî bîra mirina her kesî 
dibir, lê bîra mirina xwe nedibir. 

Nizanim, ez dikim nakim devê min nagere 
ez bibêjim Arjen miriye… Arjen Arî ye…

Rêdûr Dîjle: Ez ê Ahmed Arif bikujim
Havîna 2012an. Ber destê êvarî. Li Ofîsê, li 

dawiya Kolana Hunerê, li qadeke vekirî. Ez 
û Arjen. Em ji siyasetê-nizam wê çaxê dîsa 
Leyla Zana tiştek kiribû- ketinê ta em hatin 
ser helbestê. Qederekê şûn ve, li dor me 
belkî 9-10 kesên ciwan civiyabûn û bi baldarî 
guhdêriya Arjen dikirin. Ne dida der, lê ev yek 
ew kêfxweş dikir. Bi vê re ne wek pêşengekî 
siyasî, lê wek pêşengekî helbesta hevçax 
peyva kurmancî dida xeberdan. Behsa ku dê 
rojekê çawa helbesta Kurdî li vê xakê bibe hel-
besta serdest dikir û gotina wî ya dawî ev bû: 
“Mebesta min ew e ku li vê xakê bi şi’ra xwe 
Ahmed Arif bikujim.” Wê rojê min ev gotin 
tam îdraq nekir, lê paşê wexta li ser hûr bûm, 
ev hizir li min peyda bû:

Heke hêmana herî sereke ya helbestê “hest” 
be, nexwe mirov dikare bibêje ku ji çeşnên 
edebî hunera herî netewî jî “helbest” e. Di vî 
warî de T.S. Eliot jî vê nêzîkatiya navborî pe-
send dike û dibêje civatek dikare wek civateke 
din bifikire, lê nikare wek a din hîs bike. Lew, 
hîskirina wek civateke din, mirin e, jixwedûr-
ketin e. Di vî warî de bi barê xwe helbest, 
barekî giran e. Kesê tevî hemû faktoran bi 
wêrekî tev bigere û vî barî hilgire, helbestkar 
e. Di vê çarçoveyê de dema mirov li sekna 
helbestî ya Arjen dinere, bi exlaq û mi’me-
lata edebî dîmeneke ku hemû qeyd û bend 
şikandine, bîra netewî ji xwe re kiriye mertal 
dibîne û leqayî pênûseke ku li dijî her cure 
pêkûtiyên dîrokî û navxweyî helbest veguhe-
randiye çekekê tê. Û ne ji ber qesda kuştina 
Ahmed Arif dike, lê ji ber ku dîrokê rojane 
dike, di çav serdest û mêtingarên ku çima bi 
zimanê Ahmed Arif bi peyvê nalîze sûcdarekî 
serdema xwe bû. 

Mihemed Ronahî:  Ji bîranîn û bîrewer-
iyên wî  bêhtir, min ji bîra wî hez kir

Qeda li dinê keve! Heya her tiştî 
neguherîne û têk nebe dev jê bernade. Bi 
kulîlkeke heftreng destpê dike çîroka darekê 
û bi zer û zerkemîbûnê dîqede. Bi şahî û 
şênayî destpê dîke çîroka mîrovan û bi şînekê 
diqede. Çawa ku behr ji çeman kedî dibin û 
bi çeman tên dagirtin. Mirov jî li vê jînê bi 

bîreweriyan dadigirin bîra xwe. Heya ku li 
jînê be xwedî bîrekê ye pîştî çû bîra wî xwe 
werdigerîne bîranînan. Di vê jiyanê de erka 
mirov a yekem paqijdagirtina wê bîrê ye bi 
ya min. Lewre her mirov bi bîra xwe mirov e. 
Her kes bi qasî bîra xwe paqij e bê ka ava xwe 
ji kîjan çeman dagirtiye, ji avên berfên kîjan 
çiyayan nizilandiye avên xwe yên zelal. 

Arjenê min û we jî bîrek bû ji bîrên herî 
pak ên Kurdistanê lê serê xwe girt û ji nav 
me hilat. Ji hinekan re bîra xwe, ji hinekan 
re bîranînên xwe, ji hinekan re jî bîreweriyên 
xwe hişt û çû. Mala xwedê ava ku ji min re 
hersê jî hişt û wisa çû. Lê ji bîranîn û bîrew-
eriyên wî bêhtir min ji bîra wî hez kir (ew 
bîra wî ya ku ji avên Kurdistanê yên herî zelal 
û paqij xwe nizilandibûyê). Di wê bîra wî ya 
paqij de Kurdistan her yek perçe bû belkî 

loma min ewqas jê hez kir. Min Kurdistanek 
nedabeşkirî di wê bîrê de dît. Hema hema her 
roj nebûya jî ji du rojan carê teqez em li cem 
hev bûn. Beriya nexweşiya wî me tim behsa 
Dêrsimê dikir û havîn bû. Tim digot em ro-
jekê biçin Dêrsimê axir rojekê em bi rê ketin 
û me berê xwe da Dêrsimê. Wexta em ketin 
bajarê Dêrsimê di seyarê de ji min re got “Tu 
zanî ji bo çi min ewqas xwest ez vir bibînîm?” 
Min got “çima?” got “Tenê ji bo ku ez çiyayê 
Tûjik bibînîm min xwest ez bêm. Min di hel-
bestên xwe de tim navê vî çiyayî bikar dianî lê 
min nedîtibû. Êdî dikarim bimirim”

Bo min pir watedar bû ev nêrîna wî lewre 
dîtina perçeyekî welatê xwe ne wek ger û 
geştekê wek erkekê dizanî û piştî dîtinê weke 
ku erkeke pîroz bi cih anîbe kêfxweş bûbû.
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DARA PORXELEK

Taveke nermik li hewşa Mizgefta Mihrîmah 
Sultanê dixe. Pîremêr li ser rûniştekên darîn ên li 
ber berojkê rûniştine. Ez jî li rûniştekeke vala rû-
dinim. Pirr kêm pel mane bi dara pîr î mezin ve, 
a ku terken spîçolkî li qurma wê ya gewr ketine. 
Du pîremêrên li rûnişteka kêleka min rûniştine 
ji serî heta piyan bi kincên stûr, qat bi qat, pêçayî 
ne. Yek ji wan alî ê dî dike û goreyekê dixe piyê 
ê dî, û jê dipirse ku wî cota wan bi çiqasî kiriye. 
Dengê wî nakim gava evê dî lê vedigerîne. 
Delingekî bejik di bin şalikê wî de xuya dike. 
Piyê wî yê xwas wek berfê spî ye û şûna birînekê 
li gutlika sere pêçiyan xuya dike. Teqlên wî giran 
in. Destê xwe dibe gopalê xwe, lê ranabe. Em 
xwe li ber tava berojkê vedizelînin. Dengekî sivik 
ji nava hewşê tê. Dara mezin nîvê wê, kevirên 
wê yên spî, di siyê de hiştiye. Dinya germ e, lê 
ez jî wek herdu kalemêran serma dikim. Berê 
min bi devê deriyê mizgeftê dikeve. Ala tirkî bi 
çarçoveyekê li dîwarê wê hatiye daliqandin. Min 
berê nedîtibû.

Îro duşem e. Wexta her kes li kar e, ez li ber 
berojkê Mizgefta Mihrîmahê di nav kal û pîrên 
bê kar û betal de rûniştî me. Payîz e, li gel hesti-
yên bi sirra zivistanê serma dikin xwe didim ber 
tavê. Roja ku ez gihaştim jiyê wan (temenê wan), 
di dilê xwe de dibêjim, van derdên min ên îro dê 
yek jî nemabin. Ez ê jî bi du qat cil û kiras xwe 
bidim ber berojkê û bi gewdeya xwe ya lawaz 
çirîskên dawî ên bîranînên xwe vejînim. Belkî ji 
her tim dilniyatir dest bi gotinê bikim wê çaxê û 
bibêjim “Ti zivistanê wiha nebûbû.” 

Xêlekê li nava sûkê piyase dikim û cardî 
vedigerim ber mizgeftê. Hinguvfiroşê ku çûbû 
nimêjê vegeriyaye. Dibêjimê “Qirika min diêşe.” 
Cardî ji wî têkeliya hinguvî şûşeyekê pêşniyazî 
min dike. “Min evana nû hazir kirine,” dibêje, 
wek her car. Dû re devê şûşeyê vedike û tozikek 
biharatên dî jî lê zêde dike. Wexta şûşeyê dipêçe 
û dide min, cardî dibêje: “Min ji bo te hinekî 
dî jî tevlê kir.” Dertêm ber deryayê û di wir re 
dimeşim diçim malê.

Li malê kevçiyekî ji wî hinguvî dixwim û 
kompîtera xwe li milê xwe dikim û dertêm. Yaz-
deh sal in wê bi kar tînim, weku sal bi sal girantir 
dibe. Çi bigire min hemû kitêb û nivîsên xwe 
di wê de nivîsîne. Gelek caran ew tamîr kiriye û 
parçeyên wê dane guhertin. Bi hêviya ku hinekî 
dî jî li ber xwe bide û bimeşe. Nizanim ku ez wê 
hilînim heye ku rojekê ew jî weku deqtîloyan 
bibe alaveke qedîm a xwedî nirxekî estetîk û 

nostaljîk. Di halê hazir de ev dirûv bi kompîteran 
nakeve, sik û nexweşik xuya dikin ji bo refiken 
tarîxê û muzexaneyan. Lê ma çi ne wiha bû di 
roja xwe de, di dilê xwe de dibêjim. Tişta ku 
alavan pîr dike, dike entîkeyeke nostaljîk, ma 
ne tarîx bi xwe ye? Toz û xubara wê ya ecêb e? 
Çirîskên dawî ên bîranînan wê rojekê ji qefesa 
nava wan jî bifûrin, û em ê wan bi çavekî ku heta 
wê demê nedîtibû bibînin.   

Bi vapûrê derbasî aliyê dî dibim. Têm qehwex-
aneya li Karaköyê. Ji her demê qelebalixtir e. Vê 
dawiyê her tim wiha ye. Rojên sekan û hêmin ên 
havînê, ku kes li derdorê tine bû û min bi kêfa 
dilê xwe lê şol dikir, çûn. Li ber bayê payîzê çûn, 
dibêje wî dengê jibîrbûyî ê ku xwe li helbestê 
radikişîne. Lawikê li ber dezge, gava dor tê min, 
navê vexurka ku her tim li vir vedixwim dibêje û 
dipirse, “Dîsa ji wê?” Na, ne ji wê vê carê. Tiştekî 
ku min hîç venexwaribû, çaya kesk a bi zencefîl 
û porteqal, dixwazim. Û ji xwe re difikirim, gelo 
rojekê me dewlet hebûya me ê jî ji garsonan re 
bigota ‘lawik’, ji ber ku bi fransî maneya garson jî 
lawik e. Gava heqê çaya xwe didim, çavê min bi 
pirsa wê rojê dikeve, a li ser depê reş ê li dîwarê 
pişt dezge. Dibişirim: Cara pêşî bi bersiva wê 
dizanim. Ji roja ku hatime vir her tim li pirsa ku 
wê rojê bi tebeşîrê li wî depî nivîsîne dinêrim 
û hewl didim bersiva wê bibînim. Lê heta îro 
min çi carî pê dernexistibû û bersiva pirsên wan 
nedîtibû. Ji pirsên wek “Thomas Edison çawa 

teklîfa zewacê li jina xwe kiriye” û “Kîjan spor ti 
carî di olîmpiyatan de pêşbaziya wê li dar neke-
tiye?” heta bi ên wek “Bajarê Elbalsan li kîjan 
welatî ye?” Ezmûneke giran bû ji bo min. Hin 
caran karmendên li wir bi xwe jî bersiva pirsan 
nedizanîn û dosyeya pirsan a qalind vedikirin û 
tê de bersiva wê ji min re didîtin. Lê tu ê bibêjî 
qey wan jî zanibû ku ez ê a îro pê derxim, lewma 
îşareta bişirînê li dawiya pirsiyarê danîbûn: 
“Champs Élysées” li kîjan bajarî ye? ☺” Li bajarê 
ku par vî çaxî ez heftayekê lê bûm.

Li qatê jorê, li maseya dirêj a xebatê, kursi-
yeke vala dibînim bo rûniştinê, lê her kesî fîşên 
kompîterên xwe û telefonên xwe xistine prîzan 
û ciyekî vala tê de nemaye. Li dinyayê pêdiviya 
xelkê a bi enerjiyê çiqas pirr bûye, çi li piya çi 
rûniştî, me misêwa divê fîşekê têxin prîzekî û en-
erjiyê bikişînin. Û dinya ji bo pêdivî û dabînki-
rina her cûre enerjiyê siyaseteke nû û felsefeyeke 
nû çêdike, ku carina tê de em li ber lingan diçin. 
Li qatê jorê maseyeke piçûk dibînim. Ji bo fîşa 
kompîtera xwe jî prîzekî dibînim, kompîtera min 
î pîr a ku betaryeya wê êdî deqakê jî bê şarj li ber 
xwe nade. Xort û keça li kêleka min behsa dawe-
ta xwe dikin û nîqaş dikin ku dê kîjan muzîkan 
tê de lê bidin. Di nav tîqetîqa ken û xeberdana 
wan re keçik milên xwe bilind dike dihejîne û ji 
lawik dipirse ku bi govendê dizane yan na. 

Herçî ez im, dilê min bi kul û derd e, li rûdan 
û karesatên Kurdistana Başûr difikirim. Dixwa-

zim tiştekî binivîsim, tiştekî bibêjim. Lê çiqas 
hewl didim, kul, kula ku bi giraniya xwe dizane, 
kûrtir diçe û naye ser zar. Ne dewsa xencerê xweş 
dibe, ne dewsa xeberê. Wiha xuya dike ku ên ku 
bi xencerê ên ku bi xeberê tişta nemayî kirin û 
dev ji piştevaniyê berde rêz û hurmetê jî layiqî 
daxwaza 92.73% nedîtin, hêvî û umêda milet 
binpê kirin. Li ser vê reşbîniya min hevalekî 
min di ber dilê min da û got, “tu ê bibînî, rojekê 
pêşmerge dê heta deşta Mûsilê bera artêşa Iraqê 
û Heşda Şabî bide.” Nizanim. Sibê dema seroka-
tiya Mesûd Barzanî bi kotayî tê û dê jê bi şûn de 
vegere ser navê xwe yê herî dêrîn û cardî bibe 
pêşmerge.

Ji nişka ve yek destê xwe dide ser çengê 
min û min dihejîne. Serê min î daxûl bûye ser 
kompîterê bilind dibe û hevalekî xwe li hember 
xwe dibînim. Cara pêşî ye wî li vir dibînim, şaş 
dimînim. Ji bo daşirê hatiye vî qatî û çav li min 
ketiye. Dibêje digel wan herdu hevalên îranî 
hatiye vir – du kurdên rojhilatî ên ji bajarên 
Mehabad û Sinê. Dibêje li kursa tirkî tiştekî fêr 
nebûne, lewma ew ê bi xwe li vê derê dersa tirkî 
bide wan. Baş e, dibêjimê, ez ê jî niha nivîsa xwe 
biqedînim û dayêm bal we. Dawiyê radibim 
tiştekî ku min nivîsiye kopî bikim, pê li aliyê 
rastê dikim lê dikim nakim pê lê nabe û vebijêrk 
venabe bo ku kopî bikim. Fahm dikim ku 
kompîtera min jî yekcar nema dikare û dixwaze 
biçe ber berojka bîranînan, xwe vezelîne.
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Ev pênc sal in helbest sêwî ne…

31ê Cotmeha 2012’an, roja piştî koça dawî ya Arjen Arî ya şaîrê gewre yê Kurdiya me, dema 
ku bi boneya Hamleta William Shakespeare ez li Amsterdamê bûm, hevalekî min ew xebera dil-
tezîn a mirina Arjen Arî anî û gihande min, wê kêliyê dest û ling li min sar bûn, ne bi tenê ji ber 
nemana can û cesedê şaîrekî gewre, lê belkî ji ber hesta ku neteweya Kurd ew henaseya ciwan 
a kelepora şiêra Kurdî ya nûjen ji dest da û em ên dembesteyên zimanê xwe nema bikaribin ji 
nû bi ruh bikevitin, belkî jî, li ber wê deng û behsa nebixêr ez bi wî çendî wale bûm, çi ku, li cem 
min, mirina berwext û Arjen Arî dûrî hev bûn.

Piştî ku ez vegerîyame welêt, bi qasî salekê çendî caran ev qewam hate serê min: Li Amedê, 
mala min li Ofîsê bû û çendîn mekanên ku ez û mamosta gelek caran bi hev re rûdiniştin û 
carinan bi saetan me qala edebiyatê û jiyanê dikir, hemû jî li der û dora mala min bûn, di nava 
rojê de ez derdiketim û diçûme wan mekanan, bi niyeta ku ez û wî em hev du bibînin, lê bi rê de 
ji nişkê ve dihate bîra min...

Hê jî ez nikarim mirina berwext a Arjen Arî qebûl bikim; çi ku wî qala nivîsîna gelek ber-
hemên din dikir, çi ku alema xeybê hemû hêja û gewreyên me zû ji destên me digire, çi ku, bi wê  
dilgiraniya xwe ve li dû mirina wî min wiha nivîsîbû:

“Kurdistanê ti carî bi duristî ji te hez nekir; lê berhema jiyana te xurtir e ji avahîyên qelp 
ên mutehîdên vî zemanî! Te ji nişkê ve got, “Bi xatirê te, viyana min!” Bi xatirê Te, Arjen Arîyê 
gewre... Helbesta Kurdî, ew kelepora gewre, bi te serbilind e.”

Ez bêyî serê we nebim, li dû mirina wî, kulek jî di dilê min de ma. Arjen Arî zehf hez ji şaîrê 
Amerîkî Langston Hughes dikir, min jî di nava panzdeh salan de bi zimanê Arjen Arîyî 216 şiêrên 
Hughes wergerandibûne Kurdî û ew werger jî dîyarî wî kiribû, carinan min ew şiêrên wergerandî 
ji wî re dixwendin, gelekî kêfa wî dihat, lê wî çapbûna wê wergerê bi çavên serê xwe nedît mixa-
bin û hê jî nehatiye çapkirin wekî kitêb. Lê bila ev şiêra Hughes bigihîje ruh û rewana wî ya pak, 
ku wî bo risteya, “Hezkirin siyeke destevala ye” digot, “Ev riste, ya min e... Weku min nivîsîbe...”         

Kilamek Bo Keçeke Qemer
Li Dixieyê, li ser rêya li binîya Başûr
(Dil li min dibe dêran)
Dardakirine delala min a ciwan a qemer
Li dareke li ser xaçerêya wêran.

Li Dixieyê, li ser rêya li binîya Başûr
(Bedena bi kul û birîn rakirine hewayê)
Min pirsî ji Îsayê spî yê Mîr
Sûde çi bû ji nîyaz û duayê.

Li Dixieyê, li ser rêya li binîya Başûr
(Dilê min ranagirê)
Hezkirin sîyeke destevala ye
Li ser dareke rût û girêgirê.

Ez gelekî bêrîya Arjen Arî dikim; bi hesreta ku qet sar nabe, bi xema ku ciyê wê tijî nabe.

Kawa Nemir: “Hezkirin siyeke destevala ye”

“Arjen Arî ji hinekan re bîra xwe, ji hinekan re bîranînên xwe, ji hinekan re jî 
bîreweriyên xwe hişt û çû..”

Di sala 2011an de min di pêşbazîya çîrokan ya Abdullah Duran de xelat wergirtibû. Bo şeva 
merasîmê ji Stenbolê hatibûm Diyarbekirê. Nemir Arjen Arî jî hatibû merasîmê. Dema min xelat 
wergirt, min got ‘’Rok bibe, welatê me azad bibe û bo wêjeya me li ser navê şairên mîna Ma-
moste Arjen Arî jî pêşbirk li dar kevin’’ Abdullah Duranê zarok ji alîyê polîsên dewleta Tirkîyê ve 
hatibû kuştin ji ber ku. Kêfa nemir Arjen Arî ji wê axaftina min re hat nehat nizanim, lê ez paşê 
bi gotina xwe pir poşman bûm. Bi nezaniyê min ji hêlekê ve mirina wî xwestibû. Jixwe di ser 
re salek derbas bû, rehmetî bû. Niha li ser navê wî pêşbirka helbestan li dar dikeve û Arjenên 
nû tên wêjeya me. Helbet ti kes şûna wî nagire û ez dibêm qey kê bi cenabê wî re kêliyekê be 
jî muhbet kiriye nebûna wî hîs dike û pir bêriya wî dike. Bi me ciwanên wê çaxê re nola hevalê 
salan rabû rûdinişt û em nedişikênan. Di sala 2012an de bo festîvaleke li Soranê, em ji Diyar-
bekirê bi otobusê çûbûn başûrê welêt. Rêwitiya min ya herî xweş e li vê jiyanê: Ez li kêleka wî 
rûniştibûm û heta rê qedîya geh ji vê rêzikê geh ji wê helbestê, min ji hemî berhemên wî her 
tiştî min meraq dikir pirs kir. Xweziyeke li gewriya min wer, çû filitî min tiştên wî gotinî ne li 
cîhazekê ne li defterekê qeyd nekir. 

Ömer Faruk Baran: Bi ciwanan re nola hevalê salan radibû rûdinişt

F, Ceweri, Musa Anter, Arjen Ari sal 1990



Ji bo werzîşa kaşkirinê berfa herî guncav, a 
qrîstalî ye. Li cîhanê li deverên gelek kêm tê 
dîtin. Bi taybetî jî Çiyayên Alpê di vê mijarê 
de para xwe gelekî zêde ji ekolojiyê wergirti-
ye. Di xeyala hemû werzîşkarên kaşkirinê de 
heye ku rojekê li ser Alpan xwe kaş bike. Lê 
belê eger hûn li Kurdistanê bijîn hewce nake 
hûn berê xwe bidin wan deverên dûr. Çi-
yayên li welatê me ku bi qelîteya berfa xwe ya 
Alpan ne kêmtirin û bi xwezaya xwe jî gelekî 
dewlemend in. Ew jî li navçeya Sariqamişê 
ne ku girêdayî bajarê Qersê yê Bakûrê Kurd-
istanê ye. Berfa ku li cîhanê tenê li Alpan 
dibare, li navçeya Sariqamişê jî dibare. Berfa 
toz a qrîstal li çiyayên Sariqamişê jî dibare. 
Ev yek jî dike ku bibe deverên gelek guncav ji 
bo pîstên kaşkirinê û werzîşa kaşkirinê.

Bajarokê ku ji serdema sêyemîn a jeo-
lojîk heta îro hatiye

Navçe li Bakûrê Kurdistanê li herêma 
Erzirom – Qersê dikeve. Li Rojhelat Kax-
izmana Qersê, li Başûr Eleşkîrta Agirî, li 
Başûrê Rojava Xorasana Erziromê,  li Bakûrê 
Rojava Şenkayaya Erziromê û li Bakûr Selîma 
Qersê heye. Erdnîgariya wê 1751 km2 ye. 400, 
18 deqîqe li enlema Bakûr û 420 31 deqîqe 
li Boylama Başûr dikeve. Bilindahiya wê ji 
behrê 2225 metre ye. 

Li herêma Sariqamişê çavkaniyên avê yên 
girîng jî gol in. Li herêmê 7 jê derbasdar bi 
giştî 9 gol hene. Ji wan golên derbasdar yên 
herî girîng Gola Turnayê 6 km ji navenda Sa-
riqamişê ber bi Başûrê Rojava dikeve û ya din 
jî Buyukturna ye ku 8 km li Rojavayê navçeyê 
dikeve ye. Gola Asboxayê yek ji girîngtirîn 
golên herêmê ye. Bilindahiya wê 2007 metre 
ye û 13.8 hektar cih digire. Gola Bebekê ku 
li taxa Înonûya navenda Sariqamişê dimîne 
heta salên 1950an jî devereke gerûgeştê ya 
girîng bû. Kaniya wê çiyayên Tazî ne. Ji bo 
xatirê ajalên ku havînan derdikevin zozanan, 
şeş golên biçûk li gundên Bozat û Yaxbasanê 
hatine çêkirin. 

Navenda navçeyê ji ber dema sêyemîn a 
jeolojîk taybetmendiya wê demê dihewîne. 
Bi bazalt û andesît a ku veqetîna wan a 
kîmyewî û fizîkî derneg çê dibe pêk hatiye û 
bi giştî ji xweliya kehweyî ya darisatnî pêk tê. 
Taybetmendiya xweliya bi kil her çiqas avê 
kêm jî derbas bike, di xwe de girtina avê 
gelekî zêde 
ye. Di 

xweliya wê de kils nîne. 
Sariqamiş navçeyeke Bakûrê, Bakûrê 

Kurdistanê ye ku li ser Platoya Volkanî 
hatiye avakirin. Ji Bakûrê navçeyê re Çi-
yayên Allahûekber ku bi awayekî tektonîk 
çê bûne derbas dibin. Li Başûrê wê, Çiyayên 
Tazî hene, Çiyayên Bi Herrî, Çiyayê Kese, li 
Rojhelat Çiyayê Aladax(3188 m) û Çiyayên 
Kazikkiran bilindahiyên girîng ên vê herêmê 
ne. Ji navçeyê ber bi Rojava ve di nav palên 
volkanî de Deşta Hendere ku bi avê hatiye 
kaşkirin heye. Kanyona Arasê û ya Kewan 
ku ji ber Volkanên Lav veqetiyane hene. Li 
Rojhelat ber bi Qersê ve jî platoyê volkanî, 
deştên yarim û Kuvarterên tektonîk hene. 
Deşt û zozan ber bi Qersê ve dewam dikin. 

Sariqamiş ji ber ku li dergeha derbasbû-
na ji Îran û Kafkasan ber bi Anatoliyayê ve 
ye, di dîrokê de tim ji şaristaniyan re bûye 
mazûvan. Ji ber vê yekê jî deverên dîrokî û 
şaristanî li herêmê gelekî zaf in. 

Bihûşta spî ku berê koçberan dide 
bajarên mezin

Li gor daneyên 2010an, li navçeyê 17 hezar 
860 kes û li gundan jî 31 hezar û 676 kes 
dijîn. Ji ber ku herêm dûrî deverên hilbe-
randina aborî tê kirin, xwezaya wê ya bilind 
û sar, taybetmendiya ax û avûhewayê jî li 
ber hilberandinê asteng in. Ev yek jî li ber 
pêşketina aboriyê asteng e, û bûye sedem 
ku kesên li vir dijîn koçberî bajarên mezin 
bibin. Di halê hazir de hilberandina lawaz û 
geşta zivistanê herêmê li ser lingan dihêle. 
Her sal ji bo geşt û werzîşa zivistanê 22 hezar 
geştiyarên hundir an jî derve serdana vê 

navçeyê dikin. 

Deverên dîrokî û bajarokê dewlemend 
ê florayê

Li herêmê kelehên Koroxlu, Bardiz, Qîzan, 
Verişan, Micingirt û Dêra Hefta, Dêra Kupê, 
Gorên Oxizan, Sanamer, Duza Hunkar ku 
cihên mayîna tarîqatan e, Şikeftên Kevirîn ên 
Başûrî û Destnivîsên li Ser Tahtan ên Sum-
eran ên Sariqmişê hene. Herwiha atolyeyên 
dîrokî yên cer, Koşka Nêçîrê ya Çar Nîkolayê 
duyemîn xwedî girîngiya geştiyariyê ne. Sa-
riqamiş bi xwezaya xwe jî cihekî taybet e. Li 
navçeyê mirov xebatên mozhingivê jî dibîne. 
Di mijara daristanan de jî li herêmê cihê herî 
dewlemend e. Li gor firehbûna Florayê jî li 
herêmê cihê sereke ye. Hebûna Çamên Zerîn 
li ber hêlanê weke bendeke xwezayî ne. 

Koşka nêçîrê ya Katerîna
Koşka Katerîna di sedsala 19. de ji aliyê Çar 

Nîkolayê II. ve ji bo jina wî Katerîna hati-
ye çêkirin. Bi plana çargoşeyî û ji sê beşan 
pêk tê. Sedsal derbas bibin jî yên dibînin 
heyranê koşkê dimînin. Dîwarên koşkê ji 
keviran û yên berojkê jî ji daran pêk tên. Di 
nav daristanê de, di gewriya darên çamê de 
xwe veşartiye û bi salan e li ser lingan maye. 
Koşka Nêçîrê di serdema Çarê duyem ê 
Rûsan de ku piştî şerê di salên 1877 – 1878an 
de di navbera Osmanî – Rûsya de derbas dibe 
ku piştî wî şerî Rûsya 40 salan serweriya Sa-
riqamişê dike de hatiye avakirin. Ev avahiya 
dîrokî ya 119 salî bêyî bizmar bên bikaranîn 
bi tarza mîmariya Baltikê di nav Çamên Zer 
de hatiye ava kirin. Di koşkê de 11 ode, li 

avahiya li kêleka wê jî 10 ode hene. Ev koşk 
demeke dirêj e di bin devera leşkerî de mabe 
jî beriya 7 salan derbasî bin îdareya Wezareta 
Çandî bûye. 

Obsîdyenê Sariqamişê
Taybetmendiyeke girîng a Sariqamişê jî ew 

e ku xwedî kevirê obsîdyen e. Ji vî kevirî kel û 
pelên diyariyê û peykerên biçûk tên çêki-
rin. Tê gotin ku kevir xwedî şîfa ye. Kevirê 
obsîdyenê li Bakûrê Kurdistanê bi giştî li 

Sariqamişê tê dîtin. Wisa tê bawer kirin ku 
dema hûn bi vî kevirî deverên êşodayî miz 
didin êşê dibirre. Enerjiya êşê derbasî xwe 
dike. 

Navenda Qeşar, kome û çeçilê
Qers û Sariqamiş bi cûreyên penîr û hingiv 

jî navdar in. Qeşarê Qersê, Gravyera Qersê, 
Penîrê Çeçil û rûnê nivişt li vê derê pir tê 
hilberandin. 
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Bajarê ku raza 
xwe di guhê berfê 
de dike pistinî

Berfa qrîstalî ya Sariqmişê di salê de 5 mehan dike ku taybetmendiyeke cuda bigihîje bajêr. 
Berfa Çiyayên Alpan ku li hemû cîhanê navdar e û ya Sariqamişê heman berf e. Berfa qrîstalî di 
hewaya vekirî de di bin hewaya şîn de bi çîrûskên tavê dibiriqe û derdikeve holê. Li Sariqamişê 
taybetiya berfê bi giştî qrîstalî be jî li Qersê jî car caran ev berf dibare. Cihê herî zelal lê berfa 
qrîstalî tê dîtin Gundê Barkali ku girêdayî navçeya Arpaçayê ye. Taybetmendiya vê berfê ew e ku 
weke tozê ye. Gihîştina vê berfê û çîrûskên tavê dîtineke pirlantayî derdixe holê. 

Nepeniya qrîstalî ya Sariqamişê

Ji berfa qrîstalî bûka berfê çênabe. Ji ber ku berf weke toza kayê belav dibe, berhevkirina wê 
ne pêkan e. Dema mirov di nav lepên xwe de diguvişe jî nayê hev. Eger mirov destên xwe mizde jî 
weke tozê difire û winda dibe. 

Gelek cûreyên berfa qrîstalî hebin jî tev bi 6 koşe ne. Şêweya hebên berfê yên qrîstalî ne weke 
hev in. Li gor lêkolînên li ser berfê hatine kirin du hebên berfê tu carî ne wek hev in. Yekem kesê 
ku li ser berfa qrîstalî lêkolîn kiriye Wilson Bentleyê DYAyî ye û piştî dîtina berhema gelekî bedew 
bi dirêjahiya50î salan wêneyên qrîstalên berfê girtine. Di 6000 wêneyên qrîstalên berfê de dîtiye 
ku di nav wan de du qrîstalên ku dişibin hev tune ne. Piştî wî, lêkolîneran heta niha du qrîstalên ku 
di heman giraniyê de, di heman şiklî de an jî di heman rengî de nedîtine.

Îro bi saya lêkolînên bi mîkroskopê ku pê wêneyên qrîstalên berfê digirin em dizanin ku ji sala 
1885an û  heta îro jî du qrîstalên berfê yên weke hev nehatine dîtin. Du qrîstalên berfê ku li heman 
cihê qrîstalîze bûne wekhevbûna wan û deverên çêbûna wan çiqas wekhev be ewqas îhtîmal e. 
Di sala 1988an de li Eyaleta Wisconsin a DYAyê du qrîstalên berfê ku bi heman awayî wek hev in 
hatine dîtin. 

Çapa wan 2 – 4 mm, û giraniya wan jî 0,005 gram e. Ji ber berxwedana hewayê bi palîn tên jêr. 
Di vê kêlikê de hebên berfê hev dav didin ji ber wê jî bi hev ve nazeliqin. Ev qrîstal, ji ber ku çîrûs-
kên tavê bi temamî der didin, spî xwiya dikin. Barîna berfê bi giştî dema pileya hewayê di navbera 
-40 û -200 de pêk tê. Ev barîn di dema pileya gerê di bin sifirê de be bi hêdî, giraniya wan heta 
dihijîje 1 gramî û nermik nermik dibarin. Eger germa axê ji ya atmosferê zêdetir be dema hebên 
berfê dikevin erdê wê gavê dihelin.

Ne pêkan e ku mirov ji berfa qrîstalî bûka berfê çê bikeEger hûn li Kurdistanê bijîn hewce nake hûn berê xwe bidin wan deverên 
dûr. Çiyayên li welatê me bi qelîteya berfa xwe ji ya Alpan ne kêmtir in û bi 
xwezaya xwe jî gelek dewlemend in.

Sariqamiş ji ber ku li dergeha derbasbûna ji Îran û Kafkasan ber bi 
Anatoliyayê ve ye, di dîrokê de tim ji şaristaniyan re bûye mazûvan. Ji ber 
vê yekê jî deverên dîrokî û şaristanî li herêmê gelekî zaf in.

Bajarê ku raza 
xwe di guhê berfê 
de dike pistinî

Sariqamiş 50 km ji balafirxaneya Qersê dûr e. Ji Stenbol, Enqere û Îzmîrê bi riya THYê û kar-
sazên taybet hûn dikarin di nava 3 saetan de di pîstên seranserê cîhanê de yên herî paqij, herî bi 
ewle xwe kaş bikin an jî cûreyên werzîşa zivistanê bikin. 

Tesîsên Kaşkirinê yên Sariqamişê di saetekê de bi qapasîteya 2700 kesî, bi pergala tesiyej û bi 
pergala compîterê li seranserê Tirkiyeyê cihê herî pêşketî ye. Li tesîsa Bayraktepeyê li gor zehme-
tiyên xwe 9 pîstên kaşkirinê û 3 lîft hene ku 2635 metre bilind e. Lîfta yekem ku 1435 metre bilind 
e ji bo kesên ku nû dest bi kaşkirinê dikin baş e û 3 metre dirêjahiya wê heye ku bi du pîstan bi 
navenda kaşkirinê ve tê girêdan. Lîfta duyemîn jî 1800 metre dirêjahiya xwe û bi pîstên xwe bi lîfta 
yekem ve tê girêdan. Herwiha telesiyeja ku 1750metre ye û 2 pîst ku bi Çemê Tarî ve bi Bayrak-
tepeyê ve tên girêdan. Dema meriv ji zinaran bi Çamên Zer ve hatiye xemilandin xwe bera xwarê 
dide bi dengên çivîkan û xwezaya xweş  bi meriv re hevaltiyê dikin. Tişta ku van pîstên kaşkirinê 
ji yên din vediqetîne ew e ku bi dirêjahiya 5 km meriv xwe kaş dike û cûreyeke din a berfê heye. 
Herwiha ji her cûreyî şînahî jî bi meriv re hevaltiyê dikin. Berfa toz a qrîstalî ku tenê li Çiyayên 
Alpê heye li herêmê tenê li Sariqamişê heye. 

Hevrîkê çiyayên Alpê


