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Çarenivîsa Efrînê ne diyar e                     
Di mehên dawîn de, helwesta Tirkiyê di derbarê 
rewşa herêma Efrînê ya Rojava de, tundtir û bilindtir 

dibe û bi awayekî berdewam rayedarên Tirkiyê gefûgurên 
derxistina herêmê ji bin kontrola hêzên Kurdî de dixwin. 
Gefên Tirkiyê yên di derbarê devera ku ji bilî şêniyên xwe 
li dor 300 hezar penaber hembêz dike, dihêle ku bazar 
biqermiçin û tevgera kirîn û firotanê lawaz bikeve, tevî 
jiyan bi awayekî asayî li herêmê derbas dibe.

ROJAVA R06

PANORAMA R04

Heftenameya Basê bi hejmara 44an 
dawî li weşana xwe tîne...

Ji bo ku di navbera Kurdan de pirekî ava bikin, 
rojeveke Kurdan a hevpar bigihînin xwîneran û 

herwiha di nava Kurdan de hişmendiyeke dîrokî, çandî ava 
bikin, bi Kurdî (Kurmancî – Kirmanckî) û Tirkî 44 hejmaran 
em li gel xwînerên xwe bûn. Ji hejmara ewilî û pê ve li 
ser mijarên jin, koçber, cîhan, aborî, çand, huner, werzîş, 
siyaset, dîrok, lêkolîn û gelek mijarên din me gelek dosya 
û raport amade kirin û gihandin ber destê xwîneran.

Erdheja Kirmanşahê û peyamên gel 
bo Komara ‘Îslamî’             

Eger em li qiyasên xwe yên berê tevbigerin em ê 
xeletiyan bikin û dê kêmasiyên me jî çê bibin. Dema 

mirov li edebiyatê dinêre gelek sûd û ders ji tecrûbeyan 
tê girtin. Vê dibêjin weke mînak: Rabûna her ketinekê 
an jî piştî hemû têkçûna serkeftin heye. Erdheja li 
Kirmanşahê pêkhat ne têkçûneke leşkerî an jî siyasî bû. 

ROJHILAT R05

BASKÊ YNK ÇEKDARÊN ÎRANÊ 
LI KURDISTANÊ BICIH DIKE

> BI SEDAN ÇEKDAR LI WÎ BAJAROKÊ KURDISTANÊ HATIN BICIHKIRN  

Heftiya derbasbûyî bi sedan çekdarên ser bi Sipaha Pasdaran a Îranê ve ji bo 
navçeya Kifrî ya Zînanê li Germiyanê, hatin veguhastin. Li gor agahiyên berdest 
ew çekdarên Îranê ne û ji bo derxistina neftê li Kifrî navçeya Zînanê ne hatine 
bi cî kirin. Ew çekdar bo derxistina neftê û bo aktîvkirina bîrên kevn ên neftê li 
wê navçeya Kurdistanê bicî bûne.

>  ARMANC EW E KU NEFTA KURDISTANÊ BI DIZÎ DERBASÎ ÎRANÊ BIKIN

Li gor agahiyên berdest hatina wê koma çekdar ji bo wî bajarokî Xurmatû ya 
Kerkûkê bi agahdarî û hevkariya berpirsê îstîxbarata YNKê Lahor Şêx Cengî pêk 
hatiye û wî baskê YNKê yê îxanetkar ji bo ku bi hevkariya vê koma çekdar nefta 
Kurdistanê bi dîzî ji Kifriyê bibin bo Xaneqîn û ji wir jî derbasî Îranê bikin ew li wê 
devera Kurdistanê bicih kiriye.

ŞIRÎKATIYA ÎXANETÊ BERFIREH DIBE R2

Mirovahî çawa ji gundan 
derbasî bajaran bû?             

Mîrê Kurd Gunnar EkelöfPanoramaya 
Kirmanckî yê Basî                  
WENDOXÊ erjayeyî yê rîpelanê kirmanckî yê rojnameyê 
Basî merheba… Seke şima destpêkê rojnameyî ra zî fehm 
kerdo na hûmara ke destê şima de ya hûmara peyêne ya 
rojnameyê Basî ya. No nuşteyê mi zî, tena nuşteyê min o 
peyên nîyo eynî wext de wesîleyê xatirwaştişî yo. Belê, bi 
na hûmare weşanê Basî rê nuqta ronîyeno. RÛPEL 10

DI destpêka salên nodî de gava min helbesta 
Gunnar Ekelöf a bi navê Celad wergerand kurdî 
û di kovara Nûdemê de belav kir, xwendevanan 
pêşwaziyeke pir germ û baş lê kirin. Wan meraq 
kirin bê helbestvanekî swêdî çawa dikare weha 
ji dil û hestyar babeta êşkencê û êşkencekaran 
binivisîne. 
RÛPEL 12

BAJARVANÎ proseyeke wisa ye ku di serdema me de jî 
didome. B.Z di sedsala 10 hezaran de yekem car mirova-
hiyê pê derxist ku dê bikaribe li devera ku lê dijî mayînde 
bibe. Ev yek jî bû sedem ku neçarî û daxwaza deverên lê 
dijîn xweştir bike. Gelo cara yekem avahiya bajaran ji ku 
dest bi veguhestinê kir, çawa derket holê? RÛPEL 14

KIRMANCKÎ PİRTÛK GEŞT Û GUZAR

Ji Zaningeha Ticaretê ya Stenbolê Dr. Bekir Tank 
di derbarê geşedanên piştî referandûmê û rewşa 
heyî de ji Heftenameya Basê re axivî. Bekir Tank 
dibêje Kurd ne biyaniyên xiyanet û îxanetê ne û 
îxaneta dawîn jî weke surprîz nabîne. Tank herwiha 
radigihîne ku têkoşîna Kurdan a ji bo bidestxistina 
mafên xwe yên xespkirî rewa ye û diyar dike 
ku dagirkirina Kerkûkê ne encama pêkanîna 
referandûmê ye û referandûm tenê hincetek e ji bo 
dagirkirina Kerkûkê.

Referandûm tenê hincetek bû ji bo dagirkirina Kerkûkê            
Bekir Tank: 

HOŞENG OSÊ

Kî ne em?
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Di vê heftiya borî de li bajarê Rûsya 
Soçî civînek di navbera serokkomarê 
Rûsya V. Putîn, serokkomarê Îranê H. 
Ruhanî û serokkomarê Tirkiye R. T. 
Erdoğan de çê bû. Ev civîn gelek aliyan 
tijibihandin  Civîna Yalta a di sala 1945an 
de li bajarê Rûsya Yalta ku weke Soçî ew 
jî li ser Behra Reş e. Civîna Yalta di sala 
1945an de di navbera Stalîn (Rûsya), 
Roosevelt (DYA), Churchill (Îngilîz) li ser 
parvekirina piştî şerê cîhanê yê duyemîn 
hatibû çêkirin. civîna Soçî çi girîngiya 
wê hebû ku weha çavê temamê cîhanê lê 
bû? Çi girîngiya wê ji bo kurdan hebû ku 
weha guhê kurdan li ser bû? Ji bo cîhanê 
girîngiya wê ew bû ku, yek jê ku ji bo 
dawî lê anîna şerê Sûriyê ku bû sebebê bi 
sed hezaran qurbanî û bi milyonan muha-
cir her weha hesabê jeopolîtîk yên welatê 
ku xwedî hesab in li ser herêma rojhilata 
nêzîk û navîn. Xurt kirina nifûsa xwe li 
herêma rojhilata nêzîk û navîn e. Ji bo 
kurdan girîngiya wê ew bû ku di vê civînê 
de yek ji pirsa esasî pirsa kurda bû û li ser 
paşeroja kurda bi tevayî û bi taybet li ser 
Rojavayê Kurdistanê wê paşerojek çawa 
bê şekil kirin. Ji ber wê kurdan girîngi-
yek taybet dan civînê. Weke eşkereye 
beriya civîna her sê serokkomara, V. 
Putîn hevdîtin li Soçî li gel serokkomarê 
Sûrî Beşar Esad pêk anî. Di hevditînê 
de Esad da diyar kirin ku rejîma Sûriyê 
amadeye bi muxalefeta Sûriyê re li civîna 
Soçî a Niştimaniya Sûriyê amade bibe û 
li ser paşeroja Sûriyê li rêyên careseriyê 
bigerin. Her weha piştî civîna bi Esad re 
V. Putin bi telefonê li gel serokê DYA, 
Siûdiya Erebî, Misir, Îsraîl, Qeter û Urdun 
re peyivî. Paşe Putin mezûbantî ji Ruhanî 
û Erdoğan re kir û civiyan.

 Piştî civîna Soçî her sê serokkomar 
preskonferans li dar xistin. Ji preskonfer-
ansê eşkere bû ku gelek pirs hatine rojevê. 
Lê pirsa esasî ku mohra xwe li civînê 
xist, pirsa civîna Niştimanî a Sûriyê bû 
ku Rûsya li Soçî amadekariya wê dikir 
ku rejîm û muxalefet wê beşdar bibin 
û Îran û Tirkiye dijberiya wê dikirin, ji 
ber beşdariya kurdan. Putîn got; “Civîna 
Niştimanî ya Sûriyê wê li Soçî bê amade 
kirin, Tirkiye û Îran jî piştgirî didin vê 
civînê. Emê lê bixebitin maksîmûm hemû 
aliyên Sûriyê yên siyasî, netewî û olî yên 
Sûriyê beşdarî vê civînê bibin. Ev civîn 
wê yasaya bingehî a Sûriyê, hikumeta 
muweqet û şeklê nizama Sûriyê wê amade 
bikin”. Her weha piştî civînê bi rojekê 
pressekreterê Putîn Peskov ji medyayê 
re got nêzîk civîna niştimaniya Sûrî çê 
dibe û li ser pirsa rojnamevanekî ku wê 
kurd bikevin civînê Peskov got; ”Ev civîn 
wê maksîmûm hemû aliyên Surî beşdar 
bibin.” Ji gotina Putîn ku got di civîna 
niştimanî a Sûrî de wê neteweyên Sûriyê 
beşdarî civînê bibin. Bi awayekî diplo-
matîk da fam kirin ku kurd wê beşdarî 
civina niştimaniya Suriyê a Soçî bibin. 
Diyar e Îran û Tirkiye gav bi şûnde avê-
tin. Ne bes gav bi şûnde her weha piştgi-
riya xwe dane vê civînê. Diyar e piştî li 
hevkirina Putîn û Tramp tiştekî Ruhanî û 
Erdoğan bikira nema bû. Niha pir eşkere 
bû ku Rûsya bi Erdoğan û Ruhanî da fam 
kirin ku rewşa Sûriyê ber bi fînalê diçe 
û lazim e hûn hêdî hêdî hesabê xwe ku ji 
Sûriyê derkevin bikin. Ji ber diyare Rûsya 
û DYA (terefê Tramp) li Wîetnamê di 
civîna APECê gotina dawî kirin û paşê 
li yekîtiya netewan biryar derxistin ku 
lazim e hêdî hêdî hemû hêzên biyanî ji 
Sûrî derkevin. Ew beyan û beyana li civî-
na APECê her du jî li dijî Îran û Tirkiyê 
bûn. Her li DYA terefên li dijî Tramp in 
dijberiya hevkariya  Putîn û Tramp dikin 
ew dikare hinekî problema ji vê pros-
esê re derxin. Kurdên rojava çi ENKS çi 
PYD  divê vê rewşa heye baş bixwînin 
û li gor wê siyasetekê bimeşînin û kurd 
divê bi tevayî divê vê ya baş bizanibin ku 
bi kêmayî 3 salê Tramp maye wê rewşa 
DYA weha be yanî DYA wê çend alî bin 
siyaseteke wan a muşterek wê nebe. Divê 
kurd bizanibin û bi vî awayî bi DYA re 
têkiliyên xwe deynin. Ev rewş di bûyerên 
Kerkûkê de pir eşkere bû ku Îngilîz bi 
terefekî DYA (yên li dijî Tramp bûn tifaq 
kirin û Kerkûk ji destê kurda derxistin û 
dan Bexda yê). Civîna Soçî ji bo kurdan 
bi taybet ji bo kurdên rojava pozîtîv bû, 
ji ber diyar e Rûsya bi israre ku kurd 
beşdarî civîna Soçî bibin û pir guh nadin 
Tirkiye û Îranê. Ya din nakokiya Rûsya 
bi Tirkiyê re ew e ku Tirkiye dixwaze 
grubên terorîst yên weke Cephet el Nusra 
û Ehrar el Şam jî bikevin civîna Soçî lê 
Rûsya bi tu awayî qebûl nake ji ber ev her 
du rêxistin di lîsta terorê a Rûsya de ne. 
Hêja ye ENKS û PYD li hev bikin û bi hev 
re beşdarî civîna Soçî bibin wê demê wê 
kurd hîn xurttir bin ji bo bi destxistina 
mafê kurdan.
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Li Herêma Kurdistanê ew bask 
û koma ku Kerkûk û navçeyên din 
ên Kurdistanê radestî Îraq û hêzên 
paramîlîter ên Îranê kirin û bûn sedema 
karesateke mezin, li ser îxaneta xwe ya li 
dijî Kurdistanê berdewam dikin. 

Wek tê zanîn ew baskê YNKê yê ku 
hevkariyeke qirêj bi hêzên dagirker re 
pêkanîn û komployeke mezin bi serê 
xelk û miletê Kurdistanê de anîn, Bavil 
Talebanî û Lahor Şêx Cengî serkêşiyên 
wê dikin. Ev heyamek e ev baskê YNKê 
dest bi anîna milîşeyên Îranî bo deverên 
din ên Kurdistanê jî kirine bo armanc û 
kar û barên xwe yên qirêj.

Heftiya borî li devera Germiyan a 
Herêma Kurdistanê liv û tevgereke 
leşkerî hebû û helîkopteran bi sedan 
çekdar vedûguhastin bo wan deveran 
ku yekem car BasNewsê hatina vê koma 
leşkerî bo navçeyeke Kurdistanê ji raya 
giştî re eşkere kiribû.  Li gor agahiyên 
berdest ew çekdarên Îranê ne û ji bo 
derxistina neftê li Kifrî navçeya Zînanê 
ne hatine bi cî kirin. Ew çekdar bo 
derxistina neftê û bo aktîvkirina bîrên 
kevn ên neftê li wê navçeya Kurdistanê 
bicî bûne.

Heftiya derbasbûyî bi sedan çekdarên 
ser bi Sipaha Pasdaran a Îranê ve ji bo 
navçeya sînorê bajarokê Zînanê ku ser 
bi bajarê Kifrî ve ye li Germiyanê, hatin 
veguhastin. Pêşiyê hatin û veguhastina 
van çekdaran bo vê navçeya Kurdistanê 
nehat zanîn û hat gotin ku di navbera 
wan û asayîşa girêdayî YNKê de alozî jî 
derketine, lê Lahûr Şêx Cengî ku yek 
ji mîmarên xiyaneta 16ê Cotmehê ye, 
ferman daye asayîşê ku xwe tevlî wan 
nekin.

Bi helîkopteran ew çekdar hatin 
veguhastin

Rûniştvanê bajarokê Zînane yê ser bi 
bajarê Kifrî Karwan Mehmûd ji Basê 
re wiha axivî bû: “Roja 11ê Cotmehê 
2017ê min dît şeş helîkopterên leşkeri 
nêzîk Zînane bo demekê rûniştin û du 
helikopter jî li esman man û çavdêrî 
dikirin. Pişt re rabûn û çûn.”  Mehmûd 
herwiha diyar kiribû ku hatina wê komê 
di nava xelkê de tirs ava kiriye lê tu kes 
nizane ka ev kom ji bo çi hatiye û sede-
ma wê tevgerê çi ye. Amaje bi wê yekê jî 
kir ku heman rojê du helikopterên din 
jî dîtine ku nêzîk gundê Pelkane ya ser 
bi bajarokê Zînane rûniştine. Karwan 
Mehmûd di berdewamiya axaftina xwe 
de gotibû ku li navçeyê gotegot belav 
bûne ku bi sedan çekdar ji aliyên wan 
helîkopteran ve hatine danîn, lê em niz-
anin ew çekdar ser bi kîjan hêzê ve ne.

Berpirsê navçeya Kifrî yê Partiya 
Demokrat a Kurdistanê (PDK) Zeynel 
Ezîz ji Basê re eşkere kiribû ku li gor 
zanyariyan zêdetirî 300 çekdar li gundê 
Pelkane yê ser bi bajarokê Zînane ji 
aliyê hejmareke helîkopteran ve hatine 
danîn û bi berdewam jî helikopter 
çavdêriya esmanî li navçeyê dikin, lê em 
nizanin ew helikopter bi ser kê ve ne. 
Zeynel Ezîz herwiha eşkere kiribû ku 
ji wê koma çekdar re dibêjin ‘Çekdarên 
Azadî’.

Lahor ferman da hêzên asayîşê
Pêgeha Bexdad Post jî di derbarê wan 

çekdaran de eşkere kiribû ku zanyarî 
hene ku 6 helîkopter bi sedan çekdarên 
Hêza Quds a ser bi Sipaya Pasdaran a 
Îranê ve ji bo sînorê bajarokê Zînane 
yê ser bi Kifriyê veguhastine. LI gor 
agahiyan wê pêgehê di destpêkê de di 
navbera çekdar û hêzên asayîşa YNKê 
aloziyan jî rû dane, lê pişt re Lahor Şêx 
Cengî ferman daye hêzên ser bi YNKê ve 
ku têkelî wê koma çekdar nebin.

Li gor agahiyên berdest hatina 

wê hêzê bo wî bajarokî Xurmatû ya 
Kerkûkê bi agahdarî û hevkariya ber-
pirsê îstîxbarata YNKê Lahor Şêx Cengî 
bûye û wî baskê YNKê li gel armancên 
xwe yên qirêj û bîrên petrolê yên wê 
deverê ew hêza çekdar a ser bi Îranê ve li 
wê devera Kurdistanê bicih kiriye.

Hêzên Îraqî jî nêzîk nebûn
Endamê Komîteya Rêveberiya Partiya 

Zehmetkêşan ya Kurdistanê li Kerkûkê, 
Şivan Mihemed li ser vê mijarê ji Basê 
re axivî. Şivan Mihemed jî heman agahî 
piştrast kirin û diyar kiribû ku li gorî 
agahiyên ku ketine destê me çend roj 
berê çend helîkopterên serbazî li kêleka 
gundê “Pilkane”, ku dikeve navbera 
bajarên Xurmatû û Kifrî yên Kurdistanê, 
danîne û bi sedan çekdar jê peya bûne. 
Mihemed herwiha eşkere kir ku naven-
da YNKê ya li Hemrînê daye zanîn ku ew 
çekdarên ku ji helîkopteran peya bûne li 
derdora 400 kesan bûne û hêzên Îraqî jî 
xwe nêzikî wan nekirine.

Armanc nefta Kurdistanê ye
Pişt re derket holê ka ew koma 

çekdar çawa û ji bo çi hatiye wê navçeya 
Kurdistanê. Li wê devera ku liv û tevgera 
leşkerî lê zêde bûye û ew kom lê hatiye 
bicihkirin gelek bîrên petrolê lê hene 
ku serê wan girtiye. Li gor agahiyên ku 
Basê bidestxistine, ew pasdarên Îranê 
ku heftiya borî bi helîkopteran li nêzikî 
bajarê Kifrî bicih bûbû, ji bo derxistina 
petrolê li wê deverê hatiye bicihkirin û 
ev yek jî bi hevkarî û alîkariya wî baskê 
YNKê yê îxanetkar ku 16ê Cotmehê ba-
jarê Kerkûkê radestî hêzeke paramîlîter 
kir, pêk hatiye.

Li wê devera navborî çend bîrên 
petrolê hene ku petrola wan nedihat 
derxistin. Ew koma çekdar jî ji bo bîrên 
petrolê yên wê deverê hatine. Li gor aga-
hiyên berdest wê baskê YNKê ew mîlîsên 

şîe û pasdarên Îranê ji bo derxistin û 
firotina petrola wê navçeya Kurdistanê 
aniye wê deverê. Bi vî awayî petrola ku 
ji Kifriyê tê derxistin wê derbasî Îranê 
were kirin.

“Nefta wê deverê heyamekê ji aliyê 
Kurdistanê ve dihat derxistin”

Şaredarê nahiya Zînanê Dilêr Eb-
dullah jî ji  Basê re eşkere kir ku bîrên 
li Pelîkanê hene gelekî kevn in û wiha 
axivî: “Di dema rêjîma Sedam de hatine 
lêdan. Heyamekî petrola wan bîran ji 

aliyê Hikûmeta Kurdistanê ve hat derx-
istin lê dîsa hat sekinandin.”

Wê bi dizî neftê bibin bo îranê
Beriya bi 2 hefteyan jî Basê aşkere 

kiribû milîşeyên Haşdî Şabî ligel guruba 
xiyanetkar a YNKê rojane zêdetir ji 250 
tanker neft di deriyê Perwêzxan û Baş-
max re dibin Îranê. Ew koma çekdar jî bi 
wê mebestê li herêmê ne û dê neftê bi 
dîzî ji Kifriyê bibin bo Xaneqîn û ji wir jî 
derbasî Îranê bikin. 

MURAT ÖZDEMİR

Baskê YNK çekdarên Îranê 
li Kurdistanê bicih dike

Li gor agahiyên berdest ew çekdarên Îranê ne û ji bo derxistina neftê li Kifrî navçeya Zînanê ne hatine bi cî 
kirin. Ew çekdar bo derxistina neftê û bo aktîvkirina bîrên kevn ên neftê li wê navçeya Kurdistanê bicî bûne.

Şaredarê nahiya Zînanê Dilêr 
Ebdullah jî ji  Basê re eşkere 
kir ku bîrên li Pelîkanê hene 
gelekî kevn in û wiha axivî: “Di 
dema rêjîma Sedam de hatine 
lêdan. Heyamekî petrola 
wan bîran ji aliyê Hikûmeta 
Kurdistanê ve hat derxistin lê 
dîsa hat sekinandin.”

Beriya bi 2 hefteyan 
jî Basê aşkere kiribû 
milîşeyên Haşdî Şabî 
ligel guruba xiyanetkar 
a YNKê rojane zêdetir ji 
250 tanker neft di deriyê 
Perwêzxan û Başmax 
re dibin Îranê. Ew koma 
çekdar jî bi wê mebestê 
li herêmê ne û dê neftê 
bi dîzî ji Kifriyê bibin bo 
Xaneqîn û ji wir jî derbasî 
Îranê bikin. 

Dijwar IbrahimKarîkator

Li gor zanyariyan Berpirsê Giştî yê Zanyariyê Lahor Şêx Cengî jî ligel wê koma 
çekdar şirîk e û ew komên çekdar ê Îranê bi hemahengiya wî hatine herêmê. Niha 
zêdetir ji 400 çekdarên pasdarên Îranê li Zînanê hewl didin bîrên nû yên neftê bikolin 
û bîrên berê yên neftê aktîf bikin.

Şîrîkatiya qirêj li gel Îranê

Li hêla din hejmara wê koma çekdar a li bajarokê Kifrî hat eşkere kirin.  Berpirsê 
navçeyê yê PDKê li bajarokê Kifrî Zeynel Ezîz ji Basê re ragihand ku ew kom bi ber-
dewamî li navçeyê cihê xwe digûhere û dest daniye ser bîrên neftê û neftê bi qaçaxî 
difiroşin. Ezîz diyar kir ku hejmara wan kesan gihiştiye 400 kesan û di navbera Kifrî 
û Xurmatû de hatûçûnê dikin. Zeynel Ezîz herwiha ragihand ku ew koma çekdar bi 
navê Sunneyên Azad xwe pênase dikin û kar dikin û eşkere kir ku dibe di pêşerojê de 
tevgera wan zêde bibe. 

Liv û tevger û hejmara wan zêde dibe

Şirîkatiya îxanetê berfireh dibeŞirîkatiya îxanetê berfireh dibe
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HOŞENG OSÊ

Kî ne em?

Helbesta Seydayê Cegerxwîn “Kî 
me ez” ku hunermend Şivan Perwer 
hinek guhert û awaz ji wê helbestê 
re çêkir û kir strana “Kî ne em”, ew 
helbest, dibe ku eger Perwer nekiriba 
stran, kêm kes wê naskiribana. Ev 
helbest, nemaze piştî bû stiran, roleke 
baş di livandina hestên netewayetî 
de li cem kurdan lîst. Lê ev nivîs, 
ne lêkolîneke rexneyî ye derbarê vê 
helbestê de, ku nakokî û nijadper-
estî, başî, nebaşî û asta huneriya vê 
helbestê dê binirxîne, lê bi kurtî be 
jî, mirov bi hêsanî dikar bêje ku ev 
helbest, ne pir dûrî şêweyê nivîsandin 
û hûnadina helbesta erebî ye, ji aliyê 
pesindayîna xwe, dîrok û kevneşopiya 
xwe weke gelê kurd û piçûkkirina di-
jmin ji aliyekî û ji aliyeke din ve, dest 
nîşan kirina êş, jan, şikestin û kêşeyên 
kurdan ku dijmin sedema wan e. Lê 
baş diyar e ku di vê helbestê de xwe 
pesinandinê zora her tiştî biriye... û 
hema Cegerxwîn, li ser zimanê gelê 
kurd, gotiye: Ez û ez û ez... Ev im! û 
Ev im! Û ev im! Heta qûnaxa tiştên 
ku Cegerxwîn di pesindayîna kurdan 
dibêje, dûrî rastiya dîroka kurdan in, 
mînak dema dibêje: “Ez im ew qelaş 
xurt û pehlewan/ Xerac min distand ji 
hind û yewnan”.

Divê helbestê de, Cegerxwîn, gotina 
dijmin nêzîkî 16 caran dubare dike û 
gelek kêşe û problemên kurdan dixe 
stûyê dijmin. Rast e divê helbestê de 
hinek xwe rexne kirin jî heye, weke: 
“Îro lor û kelhor û kurmanc / Ji dest 
xwe berdan ew text û ew tac / Bûne 
olperest bi tizbî û xişt / Ta dijmin 
şikand li me ser û pişt / Me da bin 
lingan dewlet û hebûn / Bûn dijminên 
hev, perçe perçe bûn /...” Lê dema 
mirov dîroka kurdan bi helbesta Sey-
dayê Cegerxwîn bipîve, pir bi hêsanî 
mirov dikar bipirs e: “Textê çi û taca 
çi? Dewleta çi û hebûna çi û halê çi, 
ku Cegerxwîn behsa wan dike. Ji roja 
roj de, em ev mal in Seyda, perçe 
perçe ne û dijminên hev in.

Li ser ritim û movikên helbesta “Kî 
me ez – Kî ne em” û li gorî rewş û 
rojeva kambax ya kurd û Kurdistanê 
mirov dikar wisa bêje:

Kî ne em: Her bijî hezin. Her bijî 
xwazin. Serok perest in, serok pîvaz 
in. Ji partiyên xwe, ji serokên xwe, 
hesab naxwazin. Siyasetmedar in, 
mêjî gemar in. Dijî rexnan in, ji 
pesnan hez dikin. Ser tiştên vala, her 
tim şer dikin. Şûr û mertalên, di-
jminên xwe ne. Di vê dunyê de, wek 
me tune ne. Ji tirkan tirktir in. Ji ere-
ban erebtir in. Ji farisan farstir in. Em 
qet nabin yek, dijmin dikin sedem. Ne 
xem xurên hev, ji hev re kelem. Kî ne 
em.

Kî ne em. Apocî ne em. Barzanî ne 
em. Talabanî ne em. Başûrî ne em. 
Bakurî ne em. Xefkan vedidin, ji hev 
re her dem. Goran ji hev re, her tim 
dikolin. Ji dijminan re gore û sol in. 
Eger ji me bê, emê hev bixwin. Li 
pêşiya neyar, xwîna hev vexwin. Kî ne 
em.

Kî ne em. Nivîskar in em. Nivîsxawr 
in em. Em rewşenbîr, rewşenhevîr in. 
Em keysebaz in, gotin firoş in. Ji bo 
jîna xwe, mêşê didoşin. Şoreşger in 
em, Şoreşrev in em. Di sînga hev de, 
di pişta hev de, di çavên hev de, wek 
kêr û kelem. Kî ne em.

Kî ne em. Azadîxwaz in, kolên 
serok in. Em demokrat in, li pêşiya 
dijmin. Em dîktator in, hev qebûl 
nakin. Ji rastiyê direvin, li paş xwe 
nanêrin, li pêş xwe nanêrin. Bi gotinê 
xweş, pûşê dihêrin. Em pir nûjen in û 
kevne perest in. Em pir modern in, lê 
êl perest in. Heta ji me tê, em xapî-
nok in. Xwe dixapînin. Gel dixapînin. 
Xweliya hezar sal, li serê hev tînin. 
Çav nebar in em, serên hev dixînin. 
Zikreş in her dem, hevdû dişkînin, 
hevdû dêşînin. Kî ne em.

Kî ne em. Azadiya jinê, armanca 
me ye. Azadiya jinê, xebata me ye. 
Em famînîat in, Lê jin dimîne jin û 
mêr dimîne mêr. M dimîne mê û nêr 
dimîne nêr. Şîr dibe mast, lê mast 
nabe penêr. Em famînîat in, lê mêr 
perest in. Kî ne em.

Kî ne em. Dostên dijmin in, di-
jminên hev in. Hezar salên din, emê 
wisa bin. Pesnên xwe bi din, bi tiştên 
ne rast. Gotinên qelew, durişmên 
derew, gelan dikin xew, lê av nakin 
dew. Kî ne em. Em ev in û hew.

Em gelek tişt in û ne tiştek in. Em 
gelek sîng in, lê em bê piştek in. Gelek 
serî ne. Gelek kerî ne. Gelek nexweş 
in, ne nexweşek in.  Kî ne em.
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Ji Zaningeha Ticaretê ya Stenbolê 
Dr. Bekir Tank di derbarê geşedanên 
piştî referandûmê û rewşa heyî de ji 
Heftenameya Basê re axivî. Bekir Tank 
dibêje Kurd ne biyaniyên xiyanet û îx-
anetê ne û îxaneta dawîn jî weke sur-
prîz nabîne. Tank herwiha radigihîne 
ku têkoşîna Kurdan a ji bo bidestx-
istina mafên xwe yên xespkirî rewa ye 
û diyar dike ku dagirkirina Kerkûkê 
ne encama pêkanîna referandûmê ye 
û referandûm tenê hincetek e ji bo 
dagirkirina Kerkûkê.

Îxaneta 16ê Cotmehê li ser rewşa 
derûnî ya Kurdan travmayek 
pêkanî. Gelo ev surprîz e?

Kurd ne biyaniyên îxanetê ne û 
di nava Kurdan e gelek caran ev yek 
pêk hatiye. Nemaze jî di civakên ku 
di bin hişmendiyeke mustemleke 
(mêtingeh) de ne, ev yek heye ku şex-
sên di vê civakê de jî xweperest in. Di 
nav Kurdan de ev yek berbelav e. Lew-
ma ev yek diçe heta îxanetê jî. Ev ne 
biçûkxistina qewmekî, destnîşankirin 
û nîşandana tesbîtekê ye. Eger hûn 
lê binêrin em hêj bi hişmendiya 
malbat-qabîle-eşîr dijîn. Bêyî ku em li 
heqî û neheqiyê binêrin, em her li gel 
eşîr, malbat an partiya xwe ne. Kurd 
hemû ne wiha ne lêbelê mixabin ev 
tişt heye di nav Kurdan de. Di dîroka 
me de beg Mîrtî û dewlet hebin jî 
niha rastiya civaka me ev e. Ji bo yekê 
ez îxaneta Kurdan a li hemberî hev 
weke surprîz nabînim. Eger em di wê 
baweriyê de bin ku ew dedorên ku 
berî niha em kirine 4 parçe, wê îro me 
bikin yek û her çar parçeyan bi hev 
ve girêbidin, ev şaşitiyeke mezin û tê 
wê wateyê ku gelek xwîna me heye 
bo rijandinê. Em dizanin ku ka ev bi 
salen e di nav van 4 dewletan de em 
tûşî çiqas zehmetî û zilmê hatine. Ji 
ber wê yekê helbet têkoşîna Kurdan a 
ji bo bidestxistina mafên xwe rewa ye 
û şertekî mirovbûnê ye. Lêbelê divê 
em êdî çekan ji jiyana xwe derxin.

Ji îro û pê ve Kurd divê çi bikin û 
riyeke çawa bişopînin?

Herêma Kurdistanê divê statuya 
xwe û hêza xwe ya leşkerî biparêze. 
Lêbelê divê hêza xwe ya leşkerî Bexda 
jî di nav de li hemberî tu derdor û 
dewletan bikar neyîne. Dibe ku hinek 
rewş û statuya niha bi hebûn an jî 
bikaranîna çekan ve girêbidin, lêbelê 
ez ne di heman baweriyê de me. Ji bo 
çareserkirina kêşeyan muxatabên me 
ne hêzên derve, lê hêzên navxweyî 
ne. Hindî ku em li hemberî hev çekan 
rakin û tevbigerin, tiştek bi dest me 
ve nayê û kêşe çareser nabin. Tişta 
ku divê Kurd bikin ew e ku li wan 
welatên lê dijîn xwe weke xwediyên 
xwezayî bibînin ku têkoşîna xwe ya 
ji bo maf û azadiyan jî li ser bingeha 
heq û dadê birêve bibin. Bi ya min a 
girîng ne şekl û şemalê dewletê lê nirx 
û bingeha ku li ser hatiye avakirin e 
ku çiqas bersiv dide pêdiviyên wela-
tiyan.

Divê em helwest û nêzikahiya 
dewletên mezin a li hemberî Herê-
ma Kurdistanê çawa bixwînin?

Ya rastî mesele ewqas ne tevlîhev 
e ku neyê fêmkirin. Tenê divê dîroka 

sedsala dawîn û têkiliyên hêzên 
navdewletî yên bi Kurdan re bibînin û 
li ser bifikirin. Kurd di Şerê Cîhanê yê 
Yekem de li gor daxwaz û armancên 
hêzên mezin tevnegeriyan. Dema ku 
aliyê wan, yanî Dewleta Osmanî hat 
rûxandin jî Kurd hatin sizakirin û 
di nav çar dewletên ku sînorên wan, 
wan bi xwe diyar kirin de belav kirin. 
Ew hêzên ku sed sal berê bi vî awayî 
tola xwe ji Kurdan hildan, niha ji bo 
Kurdan qala dewletê dikin.

Yanî helwesta hêzên rojavayî ya 
li hemberî Kurdan diguhere?

Em dikarin têkiliyên hêzên mezin 
ên bi Kurdan re bi mînakeke wiha 
rave bikin; Ev hêzên mezin ku rûpoşa 
demokrasî û mafên mirovan li xwe ki-
rine, ji wan rejîmên ku Kurdan înkar 
dikin û komkujiya bi serê Kurdan de 
tînin jî hovtir in. Lêbelê mixabin ji 
ber nebûna hişmendiyeke dîrokî û 
bêçarebûnê Kurd careke din bi van 
dewletan dixapin. Divê em jibîr nekin 
ku yên ku ev rejîm weke bela bi serê 
me de anîne, dîsa ew hêzên mezin bi 
xwe ne. Wan jibilî xêzkirina sînoran, 
biryara çawaniya rejîm, dewlet an 
hikûmetan jî dan. Lewma eger em 
niha bêjin ku rejîmên Sûriye û Îraqê 
Ereban, Tirkiye tirkan û Îran jî Farisan 
temsîl dikin, ev xelet e. Ev rejîm tenê 
hest û raman netewiya van gelan 
îstîsmar dikin û di vê îstîsmara xwe de 
bi ser ketin.

Hûn têkiliyên Herêma Kurdis-
tanê û Tirkiyê ku salên dawîn bi 
pêş diketin, çawa dinirxînin?

Her kes û derdorên ku geşedanên 
li cîhanê û taybet jî li Rojhilata Navîn 
rast bibînin û bixwînin, wê bibînin ku 
hêzên mezin di nav têkoşîna mêtina 
wan welatên ku çavkaniyên enerjiyê 
lê zêde ne de ne bi awayê herî erzan. 
Rêxistin, partî, hikûmet an jî dewleta 
li hember vê yekê nerazî be jî ji aliyê 
wan ve weke dijmin tê dîtin. Tehamula 
wan ji rêxistin an partiyên wiha re nîn 
e. Sedema helwesta wan a li hemberî 
Tirkiyê jî ev e. Dema ku me li dîroka 
Komara Tirkiyê nêrî em ê bibînin ku 
di van heyamên dawîn de têkiliyên 
Tirkiyê him bi Kurdên xwe û him jî 
bi Kurdên derveyî sînorên xwe re baş 
bûn û serdema herî baş ev bû. Dema 
ku hişmendiya dewletê ew aliyê xwe 
yê nijadperest beralî kir têkêliyên wê 
yên bi Kurdan re jî wê gelek baştir 
bibin. Çarenivîsa Kurd û Tirkan di 
nav hev de ye û mehkûmê hev du ne. 
Ji ber wê yekê ketina yekî nayê wateya 
rabûn û an serkeftina yê din.

Piştî referandûmê helwesta Tir-
kiyê gelekî guherî...

Helwesta Tirkiyê ji roja ku re-
ferandûm ket rojevê heta niha zelal 
bû. Hişyariyên xwe kirin. Ez bi xwe 
wî şêwazê hişyariyan baş nabînim ku 
min gelek caran ev anî ziman û nivîsî, 
hinek nîgeranên Tirkiyê mafdar bûn. 
Tirkiye jî dibîne ku ew hêzên mezin 
ên ku Rojhilata Navîn dagir kirine, 
dixwazin di ser Kurdan re li Tirkiyê 
bixin. Jixwe ji ber wê yekê rêxistinên 
ku hevkariyê bi wan re dikin bi çekên 
giran û cur bi cur tên techîzatkirin. Û 
gelek hêz hene jî ku hevkariyê bi wan 
re bikin.

 Pêwendiyên di navbera Herêma 

Kurdistanê û Tirkiyê wê careke din 
pêş bikevin û xurt bibin?

Ev daxwaz û hêviya me hemûyan e. 
Jibilî hêvî û daxwazê ev tekane vebi-
jêrk e ku ev her du hêz li ser têkiliyeke 
dostane berdewam bikin. 

Hûn helwesta DYA û hêzên roja-
vayî ya li hemberî Herêma Kurdis-
tanê çawa dibînin?

Dema ku me rewşa welat an hêzên 
li herêmê anî ber çavan û nirxand em 
ê bibînin ku aciziya wan li hemberî 
sê herêman zêde ye; Tirkiye, Herêma 
Kurdistanê û Îran. Her çiqas Herêma 
Kurdistanê ne xwedî statuya dewletekî 
be jî îstîqrar û hişmendiya Mesûd Bar-
zanî ya parastina nirxên netewî û di vê 
çarçovê de birêvebirina têkiliyeke baş 
bi Tirkiyê re, ji bo wan welatan cihê 
aciziyê bû û nedibû ku çavê xwe li vê 
rewşê bigirin. Bi ya min ji bo bêçare-
kirina Barzanî ji gelek aliyan ve gav 
avêtin. Him ji aliyê PKK, Goranê ve, 
him bi birîna mûçe û bûdçeya Herêma 
Kurdistanê ji aliyê Hikûmeta Navendî 
ve û him jî bi gotinên piştgirîdayînê. 
DYA di piştgiriya xwe ya bo Sedam ku 
êrişî Kuweytê dikir de çiqas jidil be ew 
hêzê ku soz û gotinên piştgiriyê didan 
Kurdan jî ewqas samîmî û jidil in. 
Divê her Kurdek vê yekê bizanibe ku ji 
bo hêzên navdewletî dilopeke neftê ji 
dilopeke xwînê girîngtir û hêjatir e. Ji 
ber wê dixwazin him rijandina xwîna 
me berdewam bike û him jî petrola 
me bo xwe bibin.

Bi rastî jî Kurd bi tenê ne an bi 
tenê man?

Tenêtiya Kurdan ne nû ye û ji 
rûxandina Dewleta Osmanî heta niha 
bi tenê ne. Helbet divê ev şaş neyê 
fêmkirin dewletan Kurd bi tenê hiştin 
ne ku miletan. Tirk, Ereb û Farisan 
tu caran kiryarên rejîmên xwe taswîp 
nekirin. Helbet hejmara kesên ku li 
gel polîtîkayên  dewletên xwe ne jî ne  

kêm e, lêbelê raya giştî ya van dew-
letan her tim bi hişmendiyeke aqlî 
selîm tevgeriya. Heta niha tu dewlet 
bi dadwerî nebûne hevalbendên 
Kurdan. Ji xwe ew hêzên biyanî yên li 
herêmê qet nabin mutefîkê Kurdan. 
Eger baweriya kes an pêşengekî Kur-
dan bi hevalbendiya van hêzan bê ev 
musaîbeteke mezin e. Ji xwe vê yekê 
berî her kesî bêguman Mesûd Barzanî 
dizane ku berî niha  van hêzên ku 
rûpoşê demokrasiyê  li xwe kirine, 
heman tişt li Mela Mistefa Barzanî jî 
kiribûn. Eger em van tiştan li ber ça-
van negirin em ê her tim winda bikin.

Geşedanên ku li Kerkûkê rû 
dan rast e ku mirov tenê bi re-
ferandûmê ve gire bide?

Dagirkirina Kerkûkê ne encama 
referandûmê lêbelê referandûm 
tenê hinceteke ji bo vê dagirkirina 
Kerkûkê. Bi ya min ji ber ku tişta ku 
dixwast ji Herêma Kurdistanê werneg-
irtin, wê zext û fişarên xwe zêdetir 
bikin. Ji ber wê yekê divê em êdî vê 
yekê weke îmana xwe bizanibin ku ji 
bo hêzên dagirker ên li herêmê milet 
û dewletên li herêmê hemû yek in û 
dijminên potansiyel in. Lêbelê em hev 
du weke Şîe, Sunne, Kurd, Ereb, Faris, 
Tirk û hwd. dibînin û êrişî mafên hev 
du dikin. Lê ew me hemûyan weke 
hev dibînin. Helbet ne ewqas nezanin 
û ku vê yrkê bi zelalî ji me re vebêjin. 
Carnan niyetên xwe eşkere dikin jî. 
Dema ku Bush Îraq dagir dikir, digot 
ev şerê Xaçperestan e. Lêbelê tevî vê 
yekê jî hê jî serwerên rewşê ne. Ji ber 
ku hê jî me dixapînin û ber didin hev. 
Dema ku tehamula me ya li hemberî 
hev du zêde bû, me rêbaza çareserki-
rina kêşeyan bi riya çekan ji holê rakir 
û me berê xwe da rêbaza diyalogê 
serweriya wan ya li ser me jî wê bişkê 
û rabe.

CESIM İLHAN 

Referandûm tenê hincetek bû ji 
bo dagirkirina Kerkûkê

Kurd tu caran li ser dînamîkên navxweyî ji bo serxwebûna xwe tevnegeriyan. Ev 
yek jî bû sedem ku encamên ku fatûraya wê girantir ji Kurdan re derkevin. Divê di 
serî de em bersiva vê pirsê bidin; Navê wê her çi be me dadwerî divê an tenê dew-
letek ku navê wê Kurdistan be lê zalim be û mafên welatiyan binpê bike. Ez alîgirê 
edaletê me. Eger edalet û dadwerî hebe ji xwe mafên me yên sereke wê werin cih. Lê 
eger edalet nebe nav û ala dewletê jî wateya xwe ji dest didin. Ez weke misilmanekî 
di Kurdistaneke ku edalet tê de nebe jî de najîm ku di Erebîstana Siûdî ya ku ala wê ji 
kelîmeyî tewhîd pêk tê de najîm.

Eger em bi baldarî li hebûna hêzên navdewletî ya li heremê, li hevalbendî an dija-
yetiya wan a li hember hin aliyan û li ser navê kê, kê biçek dikin û van çekan li dijî kê 
didin bikaranîn, em ê tişta ku tê xwastin bi hêsanî bibînin. Em 15 salan biçin paş. Tevî ku 
qet qala wê nedihat kirin, ji nişka ve rêxistineke bi navê Talîbanê derket holê. Piştre El 
Qaîde û niha jî DAÎŞ. Ev rêxistinên ku ji dînamîkên navxweyî derketine ne an jî berhemên 
hêzên emperyalîst in? Gelo em li ser wê yekê sekinîn ku ev hêz ji kêmasiyên me îstîfade 
dikin û bi riya rex û komên navxweyî bajarên me wêran dikin, gelo em dersan ji vê yekê 
derdixin? Şer gur bibe an nebe, lê rastiyek heye ku niha em di nav şer de ne?

Hûn li ser rewşa heyî û dînamîkên niha îxtîmala 
dewleteke serbixwe ya Kurdan çawa dibînin?

Rûdan û geşedanên dawîn yên li Rojhilata Navîn 
nîşanên hatina şerekî mezin in?

“Kurdan niha tenê bi dînamîkên navxweyî ji bo serxwebûnê hewl 
nedane û bi hêza xwe tevnegeriyane. Ev jî dibe sedem ku her carê 
encamake biêş û kul derkeve holê.”

“Ya rastî mesele ewqas ne tevlîhev e ku neyê fêmkirin. Tenê divê 
dîroka sedsala dawîn û têkiyên hêzên navdewletî yên bi Kurdan 
re bibînin û li ser bifikirin. Kurd di Şerê Cîhanê yê Yekem de li gor 
daxwaz û armancên hêzên mezin tevnegeriyan. Dema ku aliyê wan, 
yanî Dewleta Osmanî hat rûxandin jî Kurd hatin sizakirin û di nav çar 
dewletên ku sînorên wan, wan bi xwe diyar kirin de belav kirin.

Bekir Tank:



Ji bo ku di navbera Kurdan de pirekî ava bikin, 
rojeveke Kurdan a hevpar bigihînin xwîneran û 
herwiha di nava Kurdan de hişmendiyeke dîrokî, 
çandî ava bikin, bi Kurdî (Kurmancî – Kir-
manckî) û Tirkî 44 hejmaran em li gel xwînerên 
xwe bûn. Ji hejmara ewilî û pê ve li ser mijarên 
jin, koçber, cîhan, aborî, çand, huner, werzîş, 
siyaset, dîrok, lêkolîn û gelek mijarên din me 
gelek dosya û raport amade kirin û gihandin ber 
destê xwîneran.

Jibilî van me rûpelên xwe ji Kurdên ku li 
Diyasporayê dijîn re jî vekirin. Herwiha di serî 
de KDP Bakur, KDP –T, HDP, DBP, PSK, HAK 
– PAR, Hereketa Azadî, PAKURD, Huda Par, 
OSP, PAK, Hereketa Maf û Azadiyan, Însiyatifa 
KDP Bakur me cih da hemû partiyên Kurdan. 
Karîkatorên Dijwar îbrahim û Çendo jî her 
heftê bi riya rojnameya me gihiştin ber destê 
xwîneran. Herwiha referandûma 16ê Nîsanê ya 
li Tirkiyê ku sîstema rêveberiyê guherî, bi her 
awayî heta roja encamdana giştpirsiyê jî cihê xwe 
di heftenameyê de girt.

Mesaiya 3 meh û nîvan a ji bo Referandû-
ma Serxwebûnê

Ji 7ê Hezîranê, roja diyarbûna lidarxistina 
refrandûmê  heta 25ê Îlonê, roja encamdana 
referandûmê, em bi hemû pêkhateyên etnîkî û 
olî yên li Kurdistanê re di derbarê nêrîna wan ya 
li ser referandûmê, herwiha piştgiriya Kurdên 
Dîyasporayê, Tirkiyê, Sûriyê û Îranê yên ji bo 
refernadûma serxwebûnê, têkiliyên Kurdistan 
û Tirkiyê, di derbarê helwesta NY û YE a li ser 
referandûma serxwebûna Kurdistanê, 3 meh 
û nîvan me bi nûçe û raportên taybet û bi her 
alî referandûma serxwebûna Kurdistanê kir 
rojeva herkesî. Me bi siyasetamedarên ku roja 
7ê Hezîranê li gel Serokê Herêma Kurdistanê 
Mesûd Barzanî biryara pêkanîna referandûmê 
dan û herwiha ligel Şêwimendê Encûmena 
Asayişa Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî 
hevpeyvîn pêkanîn.

Ji hejmara 23an û pê ve rojeva me referandû-
ma serxwebûna Herêma Kurdistanê bû ku di 
25ê Îlonê de pêk hat. Manşetên me yên hejmara 
23an wiha bûn; “Demjimêr bo serxwebûnê 
dijmêr e” û “Kurd ji bo serxwebûnê diçin ser 
sindoqan”.

Dîsa me bi nûçe û dosyayên xwe ragihand ku 
Kurdistana serbixwe ji bo cîran û cîhanê ne gef û 
metirsî ye wê li ser bingeha maf û azadiyan were 
avakirin. Herwiha piştgiriya ji bo serxwebûna 
Kurdistanê ji aliyên cuda ve jî dîsa ji raya giştî re 
hat eşkerekirin.

Herwiha nivîsara Serokê Herêma Kurdistanê 
Mesûd Barzanî ku 28ê Hezîranê  di Washington 
Postê de bi serenava ‘Dema wê hatiye Kurdista-
na Îraqê biryarê li ser çarenivîsa xwe bide’ hat 

belav kirin, jî di nav rûpelên Heftenameya me de 
cih girt. Herwiha bi serenava, ‘Li her devera ku 
Pêşmerge lê hebe sindoq wê werin danîn’ ragi-
hand ka wê li kîjan deveran sindoq werin bicî 
kirin. Heftenameya me di 25ê Îlonê de jî bi sere-
nava, ‘Me ji cîhanê re nîşan da ku em çavkaniya 
aşitî û îstîqrarê ne’ derket pêşberî xwîneran.

Dagirkirina Kerkûkê...
Herwiha me xiyanet û dagirkirina Kerkûkê di 

16ê Cotmehê de, di hejmara xwe ya 39an de bi 
manşeta, “İxaneta mezin; Kerkûk hat dagirkirin”  
ji xelkê Kurdistanê, Tirkiyê û cîhanê re eşkere kir. 
Dîsa çalakiyên ji bo şermezarkirina dagirkirina 
Kerkûkê cihê xwe di rûpelên me de girtin. Her-
wiha geşedanên piştî dagirkirina  Kerkûkê jî bi 
berfirehî hatin şîrovekirin. Herwiha geşedanên 
li herêmê rû didin jî dîsa cihê xwe di rûpelên 
Heftenamê de girtin. Di hejmara 41an de Civak-
nas Îsmaîl Beşîkçî di derbarê Serokê Herêma 

Kurdistanê Mesûd Barzanî de nivîsarek pêşkêşî 
xwîneran kir.

Em bi kê re axivîn?
Di proseya referandûmê de em bi Serokê Giştî 

yê Partiya Sosyalîst a Demokrat a Kurdistanê 
Mihemed Hacî Mehmûd, Berpirsê Têkiliyên 
Derve Felah Mistefa, Endamê Polîtburoya Berê 
yê YNKê Azad Cundiyanî, Sekreterê Giştî yê 
Partiya Komunîst a Kurdistanê Kawe Mehmûd,  
Endamê Komîteya Referandûmê Hawkar 
Mehmûdî, Endamê Hereketa Îslamî Ebdula 
Wertî, Serokê Partiya Gel a Tirkmen Îrfan 
Kerkûkî, Endamê Polîtburoya Partiya Geşepêdan 
a Tirkmenan Muhammed Sadettîn, Nunera 
Herêma Kurdistanê ya Washingtonê Bayan Samî 
Abdulrahman, Parlamenterê Ermenî yê Parla-
mentoya Kurdistanê Nîsan Markos, Sekretera 
Giştî ya Kar û Barê Jinan a Hikûmeta Kurdistanê 
Pexşan Zengene, Endamê Polîtburoya PDKê Elî 
Ewnî, Nunerê PDKê yê Tirkiyê Omer Mîranî, 
Berpirsê Kar û Barên Derve yê PDKê Hoşyar 
Sîweylî, Serokê Meclîsa Bajar a Kerkûkê Rêbwar 
Talebanî re axivîn. Herwiha li Herêma Kurdis-
tanê em bi xelkê re axivîn di derbarê serxwebûn 
û dewletbûna Kurdistanê de.

Ji her alî û fikr û ramanê siyasetmedar, 
rojnameger, nivîskar...

Siyasetmedar, rojnameger û nivîskarên mîna 
Kemal Burkay, Naci Kutlay, Ahmet Türk, Tarık 
Ziya Ekinci, Orhan Miroğlu, İsmail Beşikçi, 
Berdevkê HDPê Osman Baydemir, Civaknas 
Mücahit Bilici, Wezîrê Karên Derve yê Berê Yaşar 
Yakış, Prof. Doğu Ergil, Parlamenterê CHPê 
Stenbolê Sezgin Tanrıkulu, Parlamenterê HDPê 
yê Diyarbekirê Altan Tan, Parlamenterê AKPê 
yê Berê Abdurrahman Kurt, Siyasetmedar Fuat 
Önen, Rojnameger Avni Özgürel, Oral Çalışlar, 
Ali Bayramoğlu, Etyen Mahçupyan di derbarê 
geşedanên li Kurdistanê, herêmê û cîhanê de ji 
Heftenameya Basê re axivîn û fikrû ramanên xwe 
bi me re par ve kirin.

Di beşa çand û hunerê de me bi kesayetên 
navdar  re mîna; Bahman Ghobadi, Homer 
Dizeyî, Jan Dost, Hesenê Metê, Nilüfer Akbal, 
Halil Ergün re hevpeyvîn  pêkanîn.

Me diyaspora paşguh nekir
Ji DYAyê heta Almanyayê, ji Swîsreyê heta 

Ermenîstanê, ji Fransayê heta Australyayê, me 
guh da Kurdên ku li diyasporayê dijîn û rûpelên 
xwe ji wan re vekirin. 

Rûpelên azad...
Herwiha di rûpela Kursiya Azad/Analîz ya 

Heftenameya me de di beşa Kurdî û Tirkî de 
serok, berpirs û endamên partiyên KDP Bakur, 
KDP –T, HDP, DBP, PSK, HAK – PAR, Hereketa 
Azadi, PAKURD, Huda Par, ÖSP, PAK, Hereketa 
Maf û Azadiyan, Însiyatîfa KDP Bakur û gelek 
partî û dezgehên din fikr û ramanên xwe yên 
di her warî de nivîsandin. Her wiha kesayetên 
weke Îsmaîl Beşîkçî û Kemal Burkay di heman 
rûpela de cihê xwe girtin. Jibilî siyasetê di gelek 
warên din de gelek nivîskaran fikr û ramanên 
xwe nivîsandin.

Guhertina sîstemê jî bi her awayî hat 
şîrovekirin

Di proseya referandûma 16ê Nîsanê ya li 
Tirkiyê de jî em bi hiqûqnas, rêxistinên sivîl, si-
yasetmedar û pisporan re li ser guhertina destûrê 
axivîn. Jibilî partiyên siyasî me li Stenbol, Diyar-
bekir, Wan, Riha, Mêrdîn û gelek bajarên din yên 
Tirkiye û Kurdistanê ev guhertin ji xelkê pirsî. 

04[ PANORAMA ]

Heftenameya Basê bi hejmara 44an dawî li weşana 
xwe tîne...

Li Herêma Kurdistanê me bi nûçe, hevpeyvîn û analîzan piştgiriya xwe bi awa-
yekî xurt ji serxwebûna Kurdistanê re ragihand û li Tirkiye û Bakûrê Kurdistanê jî 
destpêkirina proseyeke diyalogê ji bo çareserkirina kêşeyan bi berdewamî rojeva 
me bû.

Li Herêma Kurdistanê serxwebûn, li Tirkiye û Bakûr jî rojeva me aşitî bû

Di hejmara me ya 10. de ji bilî Heftenameya Basê me ligel Gerînendeya Giştî Hamiyet Çelebi 
û xebatkarên jin yên Basê bi boneya Roja Jinan a Cîhanê ya 8ê Adarê paşgoyeke (ek) taybet bi 
Kurdî û Tirkî amade kir. Di paşgoyê de, jibilî gotara Gerînendeya Heftenamê, Hamiyet Çelebi a 
di derbarê Femînîzmê de, bi hevsera Ahmet Türk, Mülkiye Türk û bi Fermandara Yekitiya Jinên 
Roj Xate Xidir ku ji aliyê jinên Êzidê ve hatiye avakirine re hevpeyvîn hatin pêkanîn. Herwiha di 
heman hejmarê de li ser dîroka 8ê Adarê û jiyana jinên mihefezekar, jinên Kurd ên di nava kar û 
barên siyasetê de û li ser tevgera jinan ya Kurdistanê nivîsan cî girtin.

Hejmara taybet a 8ê Adarê

Me wek Heftenameya Basê 16ê Îlonê beriya referandûma serxwebûnê ya di 25ê 
Îlonê de xwest li Enqerê konferansekê li ser têkiliyên Herêma Kurdistanê û Tirkiyê 
pêk bînin ku wê siyasetmedarên ji Bakûr û Başûrê Kurdistanê gotarên xwe pêşkêş 
bikirina. Lêbelê ev konferansa me ji aliyê parêzgeriya Enqerê ve hat qedexekirin.

Di rûniştina Tirkî de, bi moderatoriya Gerînendeya  Giştî ya Heftenameya 
Basê Hamiyet Çelebi bi dor Serokê Weqfa Riya Azadî Kemal Burkay, Hevşaredarê 
Mêrdinê Ahmet Türk, Civaknas İsmail Beşikçi, Parlementerê HDPê Kadri Yıldırım û 
sîyasetmedar Sertaç Bucak wek axaftan wê cî bigirtana. 

Di rûniştina Kurdî de jî bi moderatoriya Berdevkê Berê yê Koma PDKê ya Parla-
mentoya Iraqê Muayyed Teyyib, Serokê Berê yê Parlamentoya Kurdistanê, Ferman-
darê Eniya Kerkûk – Germiyanê Dr. Kemal Kerkûkî, Serokê Giştî yê Partiya Sosyalîst 
a Demokrat a Kurdistanê Mihemed Hacî Mehmûd, Sîyasetmedar Azad Cundiyanî, 
Serokê Partiya Gel a Tirkmen û Serokê Koma  Tirkmen ya Meclîsa Kerkûkî Îrfan 
Kerkûkî dê gotarên xwe pêşkêş bikirana. 

Ji Enqere qedexe!

Wekî din danasîna pirtûka ‘Kobanî’ ya ji nivîskarên girîng ên wêjeya Kurdî û 
nivîskarê Heftenameya Basê Jan Dost, li Stenbolê 26ê Gulanê, ji aliyê Heftenameya 
me ve hat kirin. Dost di vê romana xwe de cih dide geşedan, rûdan, rewş û tekoşî-
na di heyama êrişên DAIŞê yên li ser Kobaniya Rojavayê Kurdistanê. 

Danasîna pirtûka ‘Kobanî’ a Jan Dost li Stenbolê hat kirin
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Heftenameya Basê ku bi Kurdî (Kurmancî - Kirmanckî) û Tirkî nêzî salekê bi 44 
hejmaran û bi nûçe, dosya, gotar, nivîsar û mijarên cur bi cur rojveya her çar 
parçeyên Kurdistanê, herêmê û cîhanê gihand ber destê xwîneran, dawî li weşana 
xwe tîne. Hejmara 44an, hejmara dawîn a Heftenameya Basê bû. Bi xatirê we...

Dîsa me bi nûçe û dosyayên xwe ragihand ku Kurdistana serbixwe ji bo cîran 
û cîhanê ne gef û metirsî ye wê li ser bingeha maf û azadiyan were avakirin. 
Herwiha piştgiriya ji bo serxwebûna Kurdistanê ji aliyên cuda ve jî dîsa ji raya 
giştî re hat eşkerekirin.



Eger em li qiyasên xwe yên berê tevbi-
gerin em ê xeletiyan bikin û dê kêmasiyên 
me jî çê bibin. Dema mirov li edebiyatê 
dinêre gelek sûd û ders ji tecrûbeyan tê 
girtin. Vê dibêjin weke mînak: Rabûna her 
ketinekê an jî piştî hemû têkçûna serkeftin 
heye. Erdheja li Kirmanşahê pêkhat ne 
têkçûneke leşkerî an jî siyasî bû. Bobe-
lateke trajîk bû tenê. Mirov dikare weke 
têkçûn an jî ketinekî binirxîne? Lê belê 
piştî hemû têkçûn an jî bobelatê tesîr û 
encamên xwe hene. 

Piştî rûdana bobelata erdhejê li Kir-
manşahê û giraniya wê li ser medyaya 
civakî hat zanîn û piştguhkirina sazî û 
îdareya Komara Îslamî ya Îranê bû sedem 
ku di nav gelê Kurdistanê ku bi nêrînên 
cuda tevdigerin de yekîtiyeke xurt ava bibe 
û bi yekdengî alîkariya erdhejzedeyên 
Kirmanşahê bikin.  Eger em di warê civakî 
û netewî de li çarçoveya ‘Qedr û qîmetê’ 
binêrin divê mirov li peyaman baş hûr 
bibe. Tişta herî girîng jî ew e ku ev têkilî 
û alîkarî li ser esasên Kurdbûnê ji hemû 
demê zaftir xwe di navenda van xebatan de 
dîtiye ye. 

A girîngtir jî divê lêkolînerên civakî û 
siyasî di demên bobelat û karesatan de 
li enerjî û hevsengiya di nav gel de baş 
binirxînin û bikin ku ev hevsengî bibe 
bingeha tevgera netewî. Divê bıngeheke 
nû were ava kirin û li Rojhilatê Kurdistanê 
bi proseyeke nû dest bi tevgerek nû bê 
kirin. 

Ji Lûrîstanê ta Makoyê...
Her çiqas gelê Kurd li Rojhilat rakir ser 

lingan û bir hawara Kirmanşahiyan bi hes-
tên Kurdî bin jî, tişta herî girîng bêdengiya 
hikûmeta Îranê li hember bobelateke wisa 
mezin bû. Gelê Rojhilatê Kurdistanê ji 

Lûristan ta Makoyê tevlî xebatên alîkariya 
birayên xwe bûn û du peyamên girîng dan. 
Yek: Rihê Kurdî, li hemû herêmên Ro-
jhilatê Kurdistanê hişmendiya netewî be-
lav bû û bêyî ku Rojhilat tê derxîne hemû 
xalên doza Kurdî temam bûn û Kirmanşah 
wê bibe navenda doza Kurdî li Rojhilatê 
Kurdistanê tevlî hemû astengî û zilma 
Îranê li ser wê herêmê. Peyama ‘ev xebatên 
Îranê bê wate ne’ hat dayîn. Duyemîn: 
Baweriya gelê Rojhilatê Kurdistanê bi 
îdare û saziyên Îranê nema. Ev rastî jî her 
çiqas ji aliyê îdareya Îranê banga alîkariyê 
hatibe kirin jî di navbera 24 saetan de bi 
derfetên xwe xwe gihandin Kirmanşahê 
û derket holê. Gel bilez û bez çû alîkariya 
Kirmanşah, Serpêl Zehaw, Qesrî Şîrîn, 
Ezgele, Salasî Bawecanî, Şaabad, Kirênd 
û gundewarên der û dorê û rûpelek nû li 
dîrokê zêde kir. 

Komara ‘îslamî’ li şûna alîkariyan, 
hêzên leşkerî şandin

Bi vê tevgera netewî Komara Îslamî ya 
Îranê gelekî hat rexnekirin. Hemû lîs-
tik, plan û fişar derxist holê. Ji dêvla ku 
Komara Îslamî ya Îranê bi hemû sazî û 
derfetên xwe biçe alîkariya gel û birînên 
wan derman bike bi hêza xwe ya leşkerî 
(Pasdaran, Artêş, Besic) çû devera bûyerê. 
Dîsa bi niyeta heman dijminahiyê hêza 
xwe ya leşkerî li ser Kurdistanê dirûst kir. 
Armanca serdana Hasan Ruhani, Ali Xa-
maney û wezîran ew bû ku ev hevsengiya 
di nava gel de derket holê û hişmendiya 
tevgera Kurdî ji ber çava rake  bû. Hat dîtin 
ku armanca hikûmetê ew e ku bi artêşa 
xwe êşên Kurdistanê zêde bike. Bi taybetî 
jî ji bo zirarên erdhejzedeyan bên spartin 
tu gav ne avêt. Bi hêza leşkerî dest danîn 
ser alîkariyên ku gel bi destên xwe berhev 
kiribû. Vê yekê kire ku gel zaftir bi hêrs 
bibe. 

05[ ROJHILAT ]

Erdheja Kirmanşahê û 
peyamên gel bo Komara ‘Îslamî’ 

Li Rojhilatê Kurdistanê di van salên dawî de bi çendîn awa-
yan proseyeke nû destpê kiriye. Di nava vê proseyê de gelekî 
peyam û nêrîn hene. Divê hizbên siyasî, aliyên hizbî û rewşenbîr 
li ser vê yekê bi hûrgilî bisekinin. Dixwazim bala we bikşînim 
ser çend xalên ku di nav peyamên gelê Rojhilatê Kurdistanê de 
derketine. 

-Gotina Îranê ku dibêje li Rojhilatê Kurdistanê şoreş tenê li 
deverên Sûne hatibû kirin hat sererastkirin. 

-Hat îspatkirin ku baweriya gelê Rojhilatê Kurdistanê bi 
îdareya Tehranê nemaye. Dê di dahatûyê de ev bêbawerî wê 
xurtir jî bibe. 

-Li Kirmanşahê hat dîtin ku nasname û Kurdbûn li seranserê 
Rojhilatê Kurdistanê ji bo Kurdan pir biwate ye. Wê Rojhilatê 
Kurdistanê jî weke Kerkûkê bibe stratejiya doza Kurdistanê

-Hat dîtin ku gelê Rojhilatê Kurdistanê xwedî hişmendî ye. Li 
hember rûdanên parçekirinê yekdeng û nabe di însafa hikûmet 
û aliyekî de bê hiştin.

-Divê ev tevger û xebat ligel tomarkirina kiryarê saziyên 
hikûmeta Îranê geşkirina li Kurdistanê rihê Kurdbûn û felsefeya 

wê bê xwendin.
-Hikûmet pir xebitî ku li Kirmanşahê di navbera mezheban de 

cudahiyê çê bike. Lê belê alîkariyên ji Merîwan, Ûrmiyê, Erdelan, 
Sine, Hewreman û hemû herêmên din  derxist holê ku Kurdbûn 
û doza netewî li ser her tiştî ye. 

-Alîkariya gelê Rojhilat bi zanebûn û dildarî deng veda û bû 
sedem ku li hember kiryar û kêmasiyên hikûmetê deng derke-
vin. Rastiya Îranê jî derket holê

-Dîmenên ji aliyê gel ve hatine kişandin derewên medyaya 
Hikûmeta Îranê derxistin holê. Hêzên ewlekarî û artêşê jî bi 
heman çavî li Kurdistanê dinêrin.

-Her çiqas erdhej bobelateke têkşikandî be jî bi taybetî gelê 
Rojhilata û bi giştî jî cîhanê dît ku Îran çiqas îhmalkar e.

-Tevgirtin û yekîtiya gelê Rojhilatê Kurdistanê herî zêde ji 
aliyên siyasî re peyamek bû. Peyam ev e, divê em yekîtiya xwe 
ava bikin ne wisa em ê di nav van rûdanan de têk biçin.

-Piştî vê bobelatê di rûdanan de gelek mijarên manîdar hene. 
Divê ji vê dersên netewî bên derxistin. Divê ev rih li Rojhilatê 
Kurdistanê bibe bingeha Kurdbûnê.

Li Rojhilat proseyeke nû birêve diçe

ŞERÎF FELAH
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Li parêzgeha Ûrmiyê ya Ro-
jhilatê Kurdistanê, ji Newrozê 
heta niha bi dehan qaçaxçiyên 
tiştên kevnar hatine girtin.

Berpirsê yekîneya parastina 
jîngeha parêzgeha Ûrmiyê Hesen 
Ehmedî ragihand ku di heyama 
8 mehên borî de hêzên wan 
karîne gelek kesên bi awayekî 
qaçax li dû tiştên kevnar di-
geriyan, bigirin. Hesen Ehmedî 
da zanîn, di dema girtina wan 
tohmetbaran de bi dehan tiştên 
kevnar hatine zeftkirin û radestî 
dezgehên pêwendîdar hatine 
kirin.

Di van salên dawîn de ji ber 
belengazî û hejariyê, welatiyên 
Rojhilatî li dû tiştên kevnar û 
entîke bi taybet zêran digerin lê 
gelek caran yan ji aliyê dewletê 
ve tên girtin yan jî rastî ziyanên 
mezin tên.

Li Ûrmiyeyê di 8 mehan de 86 qaçaxçî hatine girtin

Tirşik xwarineke navdar a heremê ye, ev 
xwarin niha xwarineke ji rêzê ye, hema bêje 
li mala herkesî bi rihetî tê dîtin. Tirşik berê 
xwarina dewlemendan bû, li mala herkesî 
tine bû, birastî berê firingî, îsot û bacanê reş 
jî pir kêm bûn milet nikarîbû libek firingî 
bidîta kî karibû wan di nav hev de bikelîne 
tor îja bi goşt.

Helbet sebebên bihabûna firingî, îsot û 
bacanan hebûn, sebeba herî mezin jî ev bû 
ku ev her sê sebze jî ji derveyê welat dihatin, 
çîroka wan dûr û dirêj e, heta ez karibim ezê 
kin bibirim.

Firingî: Sebzeya me ya herî modern û 
romantîk ev e, firingî bi eslê xwe ji Meksîka 
ye, navê we Tomatl e, di sala 1528a de Her-
nan Cortes ew ji Meksîkaye anî ewropayê. 
Ewrûpayiyan jê gelekî hez kirin û navê we 

kirin sêva evînê, gelek romatîkên ewropî ev 
sebze weke dîyarî ji heskirîyên xwe re dişan-
din. Îspanyolîya ji vê sebza sorîk û gilover 
re gotin tomato û navê we ma tomato, îro jî 
li ewrupa navê we di tevekê zimanan de ji 
tomat zêde bûye. Îja Firingî ji ku hat, belê 
navlêkirina tiştan li herema me pirê caran 
wusa ye; ji kurê hatibin navê wî welatî li 
wan dikin. Li  gundên navbera Nisebîn û 
Merdîn de ji tomatan re dibêjin Îstembolî 
çimkî ev sebze ji Stembol gihaştîyê wan, Li 
Amedê dibejin Firingî çimkî zanin kû di ser 
ewrûpa (Berê ji ewrûpa re digotin Frenk an 
Frengîstan)  de gihaştîye wan. Ji ber kû Riha 
nezî Surî ye li wê heremê ji wan re tê gotin 
Şamiktomat di ser Şamê re gihaştibû wan.*

Bîber:EzbenîÎsot ( Büber)ne bi Kurdî 
ye, tor bi Tirkî ye ; Îssî Ot** yanî gîyaya 
germ (bi şewat) ango tûj. Ji alîyêBaşurê 
Asyayê hatîye ewrûpaye navê we bixwe bi 
sanskirîtî Pîppalî ye ewrûpîyan navê kire 
Pepper Osmanîya got Büberduv re Tirkên 
îro jî gotinBîber.***  Îsot jî di nav de pirê 
beharata ji Hindîstanê li dinyaye belav bûne 
ji xwe hevoka ‘Beharat’ji Hindîstanê te navê 
hindê Bharat e, ew ji welatê xwe re dibejin 
Bharat…

Bacanê Reş: Ev jî ji Hîndîstanêye, navê 
wê bixwe bi sanskrîtî Vatîngan e,Fariscîranê 
Hindêne, zutir gihaşte Îranêû ji Vatînganêre 
gotin Badîngan. Ereb herfa G’yê nikarin 
derxin wan jî got Badîncan Tirka got Patli-
can me jî got Balîcan ango Bacan.

Belê, van sebzeyên ji rêyên dûr dihatin, 
gelekî biha diketin nav sûk û bazarên**** 
me lewma tenê li malên dewlemend, axa, 
qeymeqam û walîyan hebûn, çîmrût û 
pêxwasên gund û bajaran ji bo ku karibin 
xwe bigihînin tirşikê divê nezîkî xwedan-
hêzan bibûna. Xwe gihandina tirşikê ancax 
bi gilîkirina hinek gundîyan an runşewîtan-
dina xwedanhêzan mimkun dibû. Carna jî 
dema kû îhtîyaca xwedanhêza bi van çîmrut 
û çavbirçîyan çêdibû tirşik çêdikirin û wan 
li dora xwe kom dikirin. Piştî demekê yên 
kû diçun xwarina tirşikê xwe nezîkî hêzê 
(îqtîdar) dîtin, niherîn xwarina tirşikê wan 
dixe bin sîwana erk û hêzê. Peşbirka xwe 
gihandina tirşikê derket holê, kî pir tirşikê 
bixwe ew nezîktirî erkê dibe û ji nemetên 
erkê betir sudê werdigire. Milet nav li van 
çîmrûtên berjewendîperest danî: Tirşikçî.

Baş e tirşikçî li ser kîjan îdeolojîyê ne ni-
zanim, berî min kes ev nav danî bû an na wê 

jî nizanim navê vî tiştî hema bila Tirşikîzm 
be. 

EsasêTirşikîzmê:
A)Ji mecbûrî ye; Hingî xwarine dibe-

jin qey bê tirşik nabe û xwe mecburî 
tirşikêdibînin.

B) Em nekin ewê hinekî dinê bikin: Ji wan 
tiresifra tirşikê ( Belkî Sifra Tercal ango Dec-
cal ev be)  li erdê raxistî ye ew nexwin ewê 
hinekî dinêji mecburî bixwun dibejin; ‘‘ Hey 
ewê bê xwarin hema yên bixwin bila em bin’’.

C) Bê pişt nabe: Bela ku xwe jar û zeîf 
dizanin dibêjin: ‘‘Heyran bo kû em li ser 
linga bimînin divê em xwe bisipêrin sitûn an 
dîwarekî. Ferqa makyavelîzmê û tirşikîzmê 
eve: Makyavelîzm dibejê; bo ku tu bibî 
îqtidar her tişt rewa ye, tirşikîzm dibêje bo 
ku ti xwe bigihînî muqtedîr (xwedîerk) her 
tişt rewa ye. Dema mirov herdu îdeolojîyan 
dide ber hev makyavelîzm bi çend qiruşan ji 
tirşikîzmê bi rumettir e.

D) Neyarên Me hene:Reqîb û neyarên me 
hene, eger kû em ne nezîkî xwedîyê sifrê bin 
emê li ber niga harin, ewê neyarên me, me 
betaweta bikim. 

E)Li ser sifra tirşikê em bêtir dikarin 
arîkarîyê bidin derdora xwe: Meşandina 

karûbara di destê xwedîyê sifra tirşikê de 
dibînin û dibêjin: Eger em ne li ser sifra 
tirşikê bin ka emê çawa karûbarên dora xwe 
birevê bibin. Dema hinekî ne li ser sifra 
tirşikê xwe bi hawakî diavêjin wan ew teza 
wan piştrast dibe. Fedî nekin ewê bejin em ji 
bo we tirşîkê dixwin.

Tirşik xwarineke xayînê biharê tê xwarin 
va çile hat ewê tirşik jî hare, jixwe ji niha de 
tema we mirr bûye jî. Tirşikçî jî xwedîyê ro-
jên biharê yên geş in, kesek çile wan nabîne.

----------------------------------
*Demekê kerê boz û bilind hebûn, bela kû 

ji Şamê hatibûn navê wan kiribûn Kerê Şamî. 
Ne pir zude ye Werdekê Almanya jî hebûn.

 Min behsa werdeka kir elok hatin bîra 
min bela kû di ser Şamê re gihaştine welat 
hinek ji wan re jî dibejin Şamî, bela kû ji 
Hindîstanêhatinê nav Osmanîyawan jî navê 
wan Hîndî danî,Bela kû di ser Tirkî re çûbûn 
Ewrupa wan jî ji van mirîşkên gir re gotTur-
key(Törkî).

**Camîûl Furs, Ahmet Wefiq Paşa – Lux-
at- î Osmanî.

***Mintehab –îŞîfa, Xizir Paşa
**** Tiştek Balkeş firingî ji Ewîna û gundê 

Cilîn dihatin bazara Bismilê.

KADIR KARAGÖZ

Tirşikîzm

Li parêzgeha Ûrmiyê ya Rojhilatê Kurdistanê, ji Newrozê heta niha bi dehan 
qaçaxçiyên tiştên kevnar hatine girtin.
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Di mehên dawîn de, helwesta Tirkiyê di 
derbarê rewşa herêma Efrînê ya Rojava de, 
tundtir û bilindtir dibe û bi awayekî berde-
wam rayedarên Tirkiyê gefûgurên derxistina 
herêmê ji bin kontrola hêzên Kurdî de dix-
win didin xuyakirin ku metirsiya li herêmê 
li ser ewlehiya netewî ya wî welatî zêde dibe 
loma Artêşa Tirkiyê hêzên zêdetir dişîne 
ser sînorê di navbera herêmê û parêzgeha 
Idlibê de. 

Artêşa Tirkiyê xalên çavdêriyê li bajarê 
Darûzê û çiyayê Şêx Berekat avakirine û her-
wiha hêzên xwe li derdora devera Şehbayê jî 
zêde kirine û bi taybetî bajarê Ezaz, gundê 
Kilcibrîn û Şêx Eqîl, her wisa Artêşa Tirkiyê 
ji aliyên bakur û rojavayê herêmê ve jî çekên 
giran li ser sînorê Tirkiyê bi Efrînê re, bi cî 
kirine û li hin cihan diwarê ku berî bi deme-
kê ava kiriye, heriftiye û rê ji  bo derbasbûna 
nav xaka sûriyê vekiriye û li ser çemê ava Reş 
li deşta Mîdan Ekbezê pirek ava kiriye. 

Çavdêrên Efrînê gavên dewleta Tirkiyê 
dişopînin û dibînin ku Artêşa Tirkiyê di 
ajotina karekî leşkerî li dijî herêma Efrînê 
bi her du kantonên xwe rijd e lê ew li benda 
destûrdayîna dewletên navnetewî ye. Li gor 
dîtina çavdêran, armanca sereke ya Tirkiyê 
ew e ku pirojeya siyasî ya Kurdan li herêmê 
ji bin bixe û herwisa deverên Mertala Feratê 
(Cerabulis, Bab û Ezaz ê Mariê) di riya 
Efrînê re  bigihîne parêzgeha Idlibê, ya dawî 
heya niha di bin kontrola Bereya Nusra û 

tevgera Nûredîn Zingî û Ehrar Şam de ye.
Li hemberî gavên Tirkiyê, helwestên 

rengereng ji aliyê YPG û HSDê jî derdikevin 
û dibêjin ew ê heta dawîn Efrînê biparêz-
in û Tirkiye wê rastî şikestineke mezin 
were. Di heman demê de Hêzên Sûriya 
Demokratîk(HSD) ku YPGê stûna wê ye, 
heya niha du caran, karwanên leşkerî ku ji 
çekên giran ên Amerîkî û şervanan pêk tê, 
ji bajarê Reqayê kişandine û anîne herêma 

Efrînê û ev yek jî dide xuyakirin ku ti ni-
yazên radestkirinê tune ne û amadekariyên 
rûbirûkirinê tên kirin. 

Aliyên siyasî çi dibêjin?
Serokê Desteya Karûbarên Derve ya Rêve-

beriya Xweser di axaftineke taybet de da 
xuya kirin ku armanca gefûgurên Tirkiyê ew 
e ku karibe nêrînên cîhanê li ser tiştên ku li 
Bakurê Kurdistan diqewimin bide alî û Tir-

kiye dixwaze ziyanên xwe ji ber êrîşên PKK 
veşêre. Silêman Ceifer tekez dike ku Tirkiye 
bi vî awayî krîza xwe ya hundirîn derdixe 
derve û hewl dide bandora wan operasyo-
nan li piroseya dengdanê neke. Silêman 
axaftina xwe wiha berdewam dike: “Erdogan 
ji  bo derketina partiyên nû pir nîgeran e û 
hewl dide ku xwe weke serokekî bêhempa 
bide xuyakirin da ku weke lehengekî netewî 
were berzkirin.”

Berpirsê Desteya Karên Derve di wê 
baweriyê de ye ku Erdogan dê nikaribe 
gefûgurên xwe bi cî bîne lê bi herhawî 
helwestên Tirkiyê cidî digirin û hemû 
amadekarî hatine kirin. Herwiha Ceifer 
destnîşan dike ku di dema ku amadekariyên 
leşkerî tên kirin de, kar ji  bo lidarxistina 

hilbijartinên xwecihî dibe û dibêje: “Em 
ji vê yekê bi gavekê venagerin û bi bawerî 
hilbijartinan bi serxînin.

Ji aliyekî din sekreterê Partiya Yekîtiya 
Demokrat a Kurd, Mihyedîn Şêx Alî, ku li 
bajarê Efrînê dimîne ji ragihandinê re got 
ku eger Tirkiyê êrîş kir bila Enqere xwe ji  
bo pêşwazîkirina cenazeyên xwe amade 
bike.  Herwiha Şêx Alî amaje bi wê yekê 
kir ku Efrîn amade ye mafê xwe yê rewa 
ji berevaniyê, bêdudilî bike. Lê Şêx Alî di 
wê baweriyê de ye û pêşbîn e Moskowa bi 
roleke erênî û astengdar li pêş gefên Tirkiyê 
rabe, ji ber ku hilweşîna rewşa Bakurê Sûri-
yê dê bandoreke neyênî li pervana Sûriyê 
bike, ango hin binkeyên leşkerî yên Rûsya li 
wir hene.

Piştî qedandina gera yekem ên hilbi-
jartinên Rojavayê Kurdistanê ku weke 
Federesiyona Bakurê Sûriyê hatiye 
birêxistinkirin li her herêmên Rojava û 
Bakurê Sûriyê, niha jî amadekarî ji bo 
pêkanîna gera duyem  tên kirin.

Di 1ê Berfanbarê de hilbijartinên 
encûmenên şaredarî, navçe û kantonan 
tên lidarxistin, ango piştî bidawîkirina 
qonaxa berbijarkirinê, aliyên siyasî dest 
bi ragihandina bernameyên hilbijartinî 
dikin.

Li seranserê her sê herêman sê lîste 
dê dakevin qada hilbijartinan, lîsteya 
Netewa Demokiratîk ji PYDê û Partiya 
Demokirat a Kurd (Konferans) pêk 
tê, lîsteya Hevbendiya Niştimaniya 
Demokirat a Sûrî ku ji pêkhateyên 
netewî û olî pêk tê û lîsteya Partiya 
Yekîtiya Demokrat a Kurd a ku ji aliyê 
Rêveberiya Xweser ve hatiye rixsetkirin, 
lê ev partî ne beşek ji rêveberiyê ye.

Hevbendiya Niştimaniya 
Demokiratîk bi dirûşma ‘ji bo Sûri-
yeke pirreng û demokratîk’ wê beşdarî 
hilbijartinan bibe. Endamê Komîta 
Cîbicîkar a Hevbendiyê Fethî Elî diyar 

dike ku lîsteya wan hemû pêkhateyên 
Sûrî kom dike, ji Kurd, Ereb, Suryan, 
Aşûrî û hemû mezhebên olî pêk tê.  
Fethî dibêje ku hevbendî li ser hemû 
asta Bakurê Sûriyê di hilbijartinan de 
beşdar e.

Li aliyê din Partiya Yekîtiya 
Demokirat a Kurd li Sûriyê jî bi deng-

dan û berbijaran li ser asta her sê 
herêman beşdar dibe, ango ew li kan-
tonên Efrîn û Kobanî bi navê partiyê 
beşdar in lê li kantona Cizîrê di nav 
rêzên Hevbendiya Niştimaniya Kurd 
de cî digirin û pê re daketine hilbijar-
tinan ji Hevbendî li Kobanî û Efrîn ne 
ruxsetkirî ne.

Lûtkeya sêalî di navbera serokên Rûsya, 
Tirkiye û Îranê de, li havîngeha Soçiyê ya 
Rûsî di 21ê Berfanbara 2017an de li dar ket 
û tê de hewildan û gavên çareserkirina 
krîza Sûriyê hatin gengeşekirin.

Putîn, Ruhanî û Erdogan di dawiya 
kongira Soçiyê de li gavên çareseriya 
siyasî ji  bo bidawîkirin şerê li Sûriyê 
lihevkirin, ji  bo vê yekê ewê kongireyeke 
diyalogê lidar bixin û tê de hemû pêkhat-
eyên Sûrî beşdar bikin û sekinandina şer 
xurt bikin û herwiha ew ê alîkariyan bo 
ziyanbaran zêde bikin.

Hersê serokan vexwendname şandin ji 
nûnerên rêjîma Sûriyê û rikberiya Sûriyê 
ya  ku bi yekbûna xaka Sûriyê pêgir in da 
ku di kongra diyaloga Sûriyê de beşdar 
bin.

Herwiha Putîn, Rûhanî û Erdogan 
tekezî li ser serwerî, serxwebûn û yekîtiya 
xaka Sûriyê kirin û soz dan ku ew ê bi 
rengekî kara aboneyê di serxistina kongrê 
de bikin.

Hin çavdêrên siyasî dibînin ku dew-
leta Tirkiyê dixwast di Soçiyê de, navê  
YPGê têxe lîsteya rêxistinên terorist lê di 
bendên lûtkeya Soçiyê didin xuyakirin 
ku Tirkiyê di van hewildanên xwe de bi 
ser neketiye, ango li wir tenê tekezî li 
ser jinavbirina rêxistina DAIŞê û Bereya 
Nûsrayê hatiye kirin. 

Herwiha gefên Tirkiyê di pêkanîna 
karekî leşkerî li dijî herêma Efrînê jî, li 
Soçiyê vala hatine derxistin, ji ber ku 
tê gotin ku Serokkomarê Tirkiyê Receb 
Tayyip Erdogan soz daye ku ji  bo kirina 
karên leşkerî di hundirê axa Sûriyê de, tê 
xwestin ku Tirkiyê hemahengiyê bi Şamê 
re bike. 

“Em ji bo Soçiyê hatine vexwendin”
Piştî dawîhatina civîna sêalî li Soçiyê, 

Hevserokê PYD Şahoz Hesen di di der-
barê beşdarbûna Kurdan a civîna Soçiyê 
de daxuyanî da. Şahoz Hesen ragihand 
ku eger Kurd beşdar nebin ti civînên 
ku ji bo çareserkirina qeyrana Sûriyê tê 
niqaşkirin bi ser nakevin û ti encam jê 
dernakevin. Hesen da zanîn ku ew ji alîyê 
Rûsyayê ve ji bo civîna li Soçî hatine vex-
wendin û ew dixwazin beşdarî kombûna 

li Cenevrê jî bibin. Hesen herwiha got, 
“Ji bo Soçî daxwaz heye ku em lê amade 
bibin. Me eşkere gotibû ku, em ê wek 
partî yan kesayetî li wir amade nebin. 
Em ê li ser navê Rêvebirîyên Xweser ên li 
herêmên Efrîn, Kobanî û Cezîre beşdar 
bibin”. Her wiha Şahoz Hesen dîyar kir ku 
wê meclîsên bajarên nû hatine rizgar ki-
rin yên wek Reqa, Minbic jî beşdarî civînê 
bibin. Hevserokê PYDê da zanîn ku ew ê 
Soçî bo hevdîtinên li Cenevre gavek be û 
got ku ew dixwazin ku Neteweyên Yek-

bûyî (NY) bo beşdarbûna Kurdan li wê 
civînê gavên pratîk biavêje. Hesen herwi-
ha diyar kir ku Tirkiye dixwaze rê li ber 
Kurdan bigire û ragihand ku eger êrişek 

li ser Efrînê çêbibe ew ê berxwedaneke 
mezin nîşan bidin. Hesen da zanîn ku ew 
ê di rojên pêş de hilbijartinên herêmî jî li 
dar bixin.

Çarenivîsa Efrînê ne diyar e

Di vê derbarê de Qaziqlî Mihemed, Endamê Desteya Rêvebir ya Partiya Yekîtî ji Basê re 
wiha axivî: “Tevlêbûna me wek partî û wek Hevbendî bi berendam (namzetdayîn) û dengdanê, 
berî her tiştî ji ber ku em endamên  damezirêner in û xem û qisaweta me ya sereke serkeftina 
projeya Federaliya Bakurê Sûriyê ye, belavkirina çanda demokrat a hilbijartinê ye, bervedayîna 
xelkê me bi aliyê dengdanê ve, pêhesandina cemawerê me bi bûhabûna dengê wan, fêrkirina 
gel ku çawa dikare mirovê layiq bigihîne ciyê ku heq dike û azad û serbest dengê xwe bide... Û 
ne xem e ji me re kî û çend ji me divê bi ser kevin û bibin endamên encûmanên federaliya li pêş 
me. Careke din em  dubare bikin serkeftina projeyê bo me armanca herî sereke ye, ji ber ku di 
baweriya me de ew ji bo hemû pêkhateyên Sûriyê bi tevayî û bo me Kurdan bi taybetî çareserî 
û derman e. Qaziqli axaftina xwe wiha berdewam dike: “Li gor ku komisyona bilind a hilbi-
jartinan destnîşan kiriye, propogandaya berî hilbijartinan di 28ê Mijdarê de bidawî dibe, pişt 
re qonaxa bêdengiyê dest pê dike. Di vî warî de, desteya bilind a hilbijartinan hemî xerciyên 
propogandaya namzetan hildaye ser milê xwe, lê li hemberî wê namzet tomarkirina navên xwe 
didin komisyonê. 

Tê zanîn ku Encûmena Niştimaniya Kurd ku bi xwe weke beşek ji rikberiya Sûriyê ye û di 
nav Hevpeymaniya Niştimaniya şoreşa Sûriye de ye, li Rêveberiya Xweser mikur dernakeve û 
hilbijartinên wê jî nas nake û herwiha Partiya Demokrat a Pêşverû jî tevlî hilbijartinan nabe.  

Beşdarbûna partiya Yekîtî dê çi li rêveberiya xweser zêde bike?

Çavdêrên Efrînê gavên dewleta Tirkiyê dişopînin û dibînin ku Artêşa Tirkiyê di 
ajotina karekî leşkerî li dijî herêma Efrînê bi her du kantonên xwe rijd e lê ew 
li benda destûrdayîna dewletên navnetewî ye. Li gor dîtina çavdêran, armanca 
sereke ya Tirkiyê ew e ku pirojeya siyasî ya Kurdan li herêmê bin bixe.

Gefên Tirkiyê yên di derbarê devera ku ji bilî şêniyên xwe li dor 300 hezar penaber hembêz 
dike, dihêle ku bazar biqermiçin û tevgera kirîn û firotanê lawaz bikeve, tevî jiyan bi awayekî 
asayî li herêmê derbas dibe. 

Beşa herî sereke ku bi rewşa heyî akamdar dibe, beşa xanêberan e, ango nîgerana xelkê ji 
nezelaliya çarenivîsa herêmê, hiştiye ku xelk di kirîna xaniyan de dudil bin!  Elî xwediyê nivîsge-
ha kirîn û firotina xanî û zeviyan e, ji Basê li ser vê meselê axivî. Elî dibêje: “Di salên berê de û 
bi taybetî di werzê çinîna zeytûnan de tevgera bazara xaniyan geş dibû, lê îsal rewşa bazarê bi 
carekê paş de çûye. Me ji bêtirî mehekê de ti girêbestên kirîn an firotina xaniyan çê nekirine!

Hêjayî destnîşankirinê ye ku herêmên HSDê yên ku di bin parastina Emerîka de ne, lê herê-
ma Efrîn ketiye bin bandora desthilata Rûsiya û heya niha çarenivîsa wê ne diyar e, û ne eşkere 
ye ku ev herêm dê weke xwe li benda çareya siyasî ya giştî li Sûriyê bimîne  yan dê bikeve bin 
êrişên dijwartir. 

Bandora gefên Tirkiyêli ser rewşa mirovî…GÊNCO XELÎL

27 MIJDAR - 3 KANÛN 2017

Di 1ê Berfenbarê de hilbijartinên encûmenên şaredarî, navçe û kantonan tên 
li darxistin, ango piştî bidawîkirina qonaxa berbijarkirinê, aliyên siyasî dest bi 
ragihandina bernameyên hilbijartinî dikin.

Di heman demê  de, di 22-23ê Berfanbara 2017an de, Erebistana Siûdî civîneke berfireh ji rikberiya 
Sûrî re bi rêve bir lê di encama paşguhkirina desteya bilind a guftûgoyan de, komeke fereziyên rikberi-
ya dest ji kar vekêşan û di sere wan de Riyad Hicab, Suhêr Etasî û Riad Neisan Axa. 

Kongira Riyad a Duyem rastî rexneyên siyasetmedar û çalakvanên Sûrî hat ji ber ku di encama 
kongirê de, 140 kesayetiyên di civînê beşdar bûne, ragihandin ku ew amade ne bê merc tevlî guftûgoyên 
Cinêv a heştan li gel rêjîma Sûriyê bibin.

Di civîna Riyad de 50 kesyatî ji  bo beşdarbûna Cinêv  heştan hatin destnîşankirin, di nav wan de tenê 
kesayetî ji Encûmena Niştimaniya Kurd ve hene, Serokê Encûmenê Îbrahîm Biro, Fesla Yûsif û Hews Egîd.

Civata Riyad a Duyem li ser serwerî û yekîtiya axa sûriyê tekez kir û Sûriyê weke dewlete pirnetew 
û pirçand da naskirin û destûra wê mafê netewî yên hemû pêkhateyên Kurd, Ereb, Suryan, Asûrî û 
Tirkmen hwd. misoger dike û herwiha doza Kurd weke dozeke niştimanî destnîşan kir, bê ti nîşan ji  bo 
federalîkirina Sûriyê hebe, ango tê zanîn ku ENKSê hercar dûbare dike ku ew ê ji  bo Kurdistana Sûriyê 
federesiyonê pêk bîn in.  

Kongira Riyad  a duyem jî hat lidarxistin 

Hesen da zanîn ku ew ji alîyê Rûsyayê ve ji bo civîna li Soçî hatine vexwendin û ew 
dixwazin beşdarî kombûna li Cenevrê jî bibin.

Putîn, Ruhanî û Erdogan di dawiya kongira Soçiyê de li gavên çareseriya siyasî ji  bo 
bidawîkirin şerê li Sûriyê lihevkirin, ji  bo vê yekê ewê kongireyeke diyalogê lidar bixin 
û tê de hemû pêkhateyên Sûrî beşdar bikin û sekinandina şer xurt bikin.

Qonaxa duyem a hilbijartinên Rojava; çi amadekarî tên kirin?

Encamên lûtkeya Soçî...
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Ji sedsala 9. û şûn de, li ser dewlet, 
eşîr û mîrtiyên Kurdan, ji aliyê Kurdan 
ve bi zimanên Erebî, Farisî, Osmanî 
û Kurdî pexşan û hejmareke kêm jî 
berhemên menzûm (helbestkî) ku li ser 
dîrokê ne, hatine  nivîsîn. Di vê nivîsê 
de wê li ser pirtûkên li ser ‘Dîroka Kur-
dan’ ên Serdema Klasîk were sekinîn.

Şecere’ul-Zwkiyye:
Di berhema bi navê ‘Şecere’ul-Zw-

kiyye’ ku di serdema Emîrê Behdînan 
Siltan Huseyîn Welî (1533-1573) de ji 
aliyê Mela Mehmûd Balîsanî ve hatiye 
nivîsîn de di derbarê mîrên Hekarî û 
Amediyê de agahî tên dayîn. Ev berhem 
ji aliyê Îmad Abdusselam Raûf ve bi 
navê ‘Eş-Şeceretu’z-Zîvekiyye’ hatiye 
weşandin. (Hewlêr, 2009)

Pirtûkên di derbarê Mîrtiya Er-
delan:

Li ser Mîrtiya Erdelan çend heb 
pirtûk hatine nivîsîn. Pirtûka Mehmed 
Mela Şerîf Erdelanî, ‘Zubdetu’l-Tevârix’ 
yekser di derbarê Mîrtiya Erdelan de 
hatiye nivîsîn. Di vê berhema ku di 
salên 1800-1an de hatiye nivîsîn û tenê 
kopîyeke wê (Pirtûkxaneya Zaninge-
ha Cambridge) heye de, ‘pêşgotinek’, 
dozdeh ‘beş’ û ‘gotina dawîn’ cih digirin. 
Piştî Qazî Mehmed, Mehmed Îbra-
him Erdelanî di sala 1810an de ‘Zeyl-î 
Şerefnâme’ ku ‘Şerefname’yê tamam 
dike nivîsî. Di Zeylê de dîroka Mîrtiya 
Erdelan a di navbera 1005/1596 û 1810an 
de hatiye gotin. Ev Şerefnameya ku 
digel Şerfnamê di Pirtûkxaneya Asya 
Qral ya li Londonê de dimîne, weke de-
wama ku ji bo weke hakimên Erdelanê 
hatiye pêşkêşkirin (Erhan Çağlayan; 
“Şeref Han-î Bitlîsî ‘Şerefname’ Eserine 
Tarihsel Bakış”, ss:323.) Xusrew Begî 
Benî Erdelanî jî li gor hesaba ebced di 
salnameya hicrî 1249an de ‘Leb Tewarîx’ 
nivîsiye. Kopîyeke vê berhema ku di 
1977an de hat çapkirin, di Pirtûkxaneya 
Netewî ya Parîsê de û yek jî di pirtûkx-
aneyeke Tehranê de heye. Jibilî van 
berheman, Mesture Şeref Xanım ‘Tarix-i 
Erdelan’, Abdulqadir Rustem Babanî 
‘Hedîqa-i Nâsırî’, ‘ Eli Ekber Weqa’î 
Nîgarî JÎ ‘Tuhfe-i Nasırî’ nivîsiye.

Dîroka Mîrîtiya Soran: 
Heta niha sê kopîyên pirtûka Malâ As 

‘ad-î Xêlanî’nin (1854-1930) ku 300 salên 
dawîn ên mîrtiya Soranmê digire dest 
û nemaze jî li ser serdema Mîr-i Kôr 

disekine û bi Kurdî (Devoka herêma 
Rewandûzê) hatiye nivîsîn, hene. Yek 
ji van nushayan li gel kurê nivîskar 
Evdilkerîm Muderîs, yeke ku ji 92 rûpe-
lan pêk tê di pirtûkxaneya şexsî ya Gîwî 
Mukriyânî û nusxayek jî di pirtûkx-
aneya Cemal Nebez de cih digire. Li gor 
nivîsa li ser nusxaya ku di Pirtûkxaneya 
Cemal Nebez de heye de, ev berhem 
li ser daxwaza kurê Şêx Ubeydullahê 
Nehrî, Seyîd Taha Şemzînanî ve di sala 
h.1345/m.1927an de hatiye nivîsîn.

Daftaraka-î Husain Nâzim:
‘Daftaraka-i Hüsain Nâzım’ ji aliyê 

Nazim ve ku di nav Kurdan de bi navê 
Mehemê Kor tê zanîn ku di serdama 
19an de jiyaye û herwiha sekreteriya 
Mîrtiya Baban kiriye ve bi Tirkiya ebedî 
hatiye nivîsîn. Di berhemê de têkiliya 
mîrtiyên Baban û Soran hatiye vegotin. 
M. Zekî Beg, di amadekarina berhema 
xwe ya bi navê Tarîxa Soran de gelek 
ji vê pirtûkê îstîfade kiriye. Heta niha 
3 nusxayên vê berhemê hene ku yek ji 
wan winda ye. Nusxayeke vê berhemê 
li nik Celal Baban li Bexdayê û yek jî 
li gel Mihemedê Xal li Silêmaniyê ye. 
Rozbayânî jî nusxaya di destê xwe winda 
kiriye.

Perek Zêrîn ji Tarîxê:
Di helbesta Evdirehîm Rehmî Hekarî 

(1890-1958) ya bi navê ‘Perek Zêrîn ji 
Tarîxê’ ku li gor serdema xwe mod-
ern û lê ji aliyê naverokê ve ‘klasîk’ tê 
pênasekirin û şêweyê helbesta mesnewî 
hatiye nivîsîn, dîroka Kurdan a ji 
serdema Hz. Nûh heta 1920an digire 
dest û cih dide kesayetên girîng ên 
Kurd. Vegotina bi şêweyekî helbestî, di 
pirtûka helbestî ya Rehmî Hekarî ya bi 

navê ‘Gaziya Welat’ de ku beşa yekem 
di 1921an hat çapkirin, sala 1945an di 
Gaziya Welat-4an de hat belavkirin. 
Ev berhem ji aliyê Ayhan Geverî ve bi 
meqaleyekî hatiye nasandin; ‘Evdirehîm 
Rehmî Hekarî û Berhema wî ya li ser 
Tarîxa Kurdan: Perek Zêrîn ji Tarîxê’, 
Wêje û Rexne, S/H:5, 2015, ss:7-27.

Li gor berhema Baba Merdûx Rûxanî 
(1923-1989) ya bi navê Tarih-i Meşahir-i 
Kurd’ di derbarê Xanedana Kurdên 
Badînan de bi Erebî ‘Tezkiretü’l Neseb’ 
hatiye nivîsîn. Tezkiretü’l Ecnad fi 
Muharibetü’l Etrak ve’l Ekrad’ ku di 
pirtûka‘Nuru’l Envar’ qala wê tê kirin û 
ya Husrev Beg Munşî‘Tarih’ul Ekrad hê 
jî winda ne. 

Di weşanên periyodîk de ‘Dîroka 
Kurdan’...

Di hejmara 4an a Rojnameya Kurd 
Teawûn û Terakî ku ji aliyê Cemiyeta 
Kurd Teawûn û Terakî ve dihat derx-
istin, nivîseke bi navê ‘Di derbarê Kurdî 
de’ ku ji aliyê Îsmaîl Hakki Baban ve 
hatiye nivîsîn, di vê nivîsê de piştî 
vegotina ‘divê rêzimaneke Kurdî û fer-
hengek’ werin amadekirin, hevoka ‘divê 
dîroka Kurdan jî were nivîsîn’ cih digire. 
Di hejmara 8an a rojnamê de di nivîsara 
bi navê ‘Li Kurdistanê riya birêkûpêkki-
rin û vejandina perwerdeyê’ ku ji aliyê 
Hamdî Suleymanê Erzînganî ve hatye 
nivîsîn, tê gotin ku divê pirûkeke dîrokî 
ya bêhempa ku ‘qonaxên ku Kurdistanê 
derbaskirine û Kurdan vedibêje’ were 
amadekirin.

Sosret e ku di nivîsara Dr. M. Funck 
a bi navê ‘Rapora Kurdistanê’ ku di 11ê 
Avrêla 1915an hatiye nivîsîn û di Ro-
jnameya Frankfurter Zeitung hatiye be-
lavkirin tê gotin ku ‘Heta niha dîrokeke 

Kurdan a nivîskî tune ye’.

Destpêka Qonaxa Nûjen a Dîroka 
Kurdan:

Piştî Şerê Cîhanê yê Yekem tevî 
pêşketina hişmendiya netewî, rewşen-
birên Kurd bêhtir bi awayekî cidî li ser 
nivîsandina Dîroka Kurdan sekinîn. 
Di qonaxa nûjen a Dîroka Kurdan de 
berhemên ewil ên girîng ji aliyê M.Em-
in Zekî Beg ve hatine nivîsandin. Heta 
Basil Nikitin bo berhema Zekî Begê ya 
bi navê ‘Xulasayekî Tarîxî Kurd û Kurd-
istan’ wek ‘Berdewamiya Şerefnâme’ bi 
nav kiriye. 

Şexsiyetên wek kesên ku bi dîro-
ka Kurdan re eleqedar dibin Hüseyin 
Hüzni Mukriyanî, Tevfik Vehbi, Salih 
Kaftan, Refik Hilmi, Enver Mayi, Alaad-
din Secadi, Cemil Bendi Rojbeyani, 
Celadet Ali Bedirxan, Mehmet Ali Avni, 
Ali Seydo Goran gelek berhemên van di 
lîteratûrê de ciyê xwe girtin. 

Xulasayekî Tarîxî Kurd û Kurdis-
tan:

Pirsa ku ‘Gelo koka miletê Kurd ji ku 
tê?’ her di hişê Zekî Beg de bû.  Zekî 
Beg ji bo ku bersiva vê pirsê bibîne 
di sala 1910an û pê ve dest bi lêkolînê 
kiriye, dema ku sal bûye 1912 Zekî Beg 
xwe gihandiye ‘bi sedan berhem û gelek 
çavkaniyên dîrokî û metn û nêrînên 
hêja berhev kirine. Zekî Beg di sala 
1913an de, li Ewropayê gelek pirtûkxane, 

sahaf û li Almanya û Fransayê muzeyên 
ku berhemên bi qîmet tê de mihefeze 
dikin zîyaret kiriye   û her wisa di wê 
demê de Zekî Beg ‘ ji çavkaniyên bi 
qîmet yên ku bê hempa’  derbarê Kurd 
û Kurdistanê de agahiyên girîng berhev 
kirine.  Zekî Beg piştî Şerê Cîhanê yê I. 
nîşeyên xwe bi awayekî rêzkirî aniye ba 
hev û bi qasî 200 rûpelî xebatek amade 
kiriye. Lê belê di sala 1919an de li şewata 
ku li taxê derketiyê de ev xebata  wî jî 
şewitiye. 

Her çi qas ev bûyera ku ji nişkê ve 
çêbûye, hêviyên Zekî Beg şikandibin 
jî di sala 1929an de di cîlda duyemîn 
a Ansîklopediya Îslamî de rastî nivîsa 
Vlademir Minorsky a bi navê ‘Kurd û 
‘Kurdistanê’ tê û ev nivîs ji nû ve kele-
cana berê ya Zekî Beg geş dike. 

Di sala 1930î de Zekî Begê ku ji nû 
ve dokumentan berhev dike bi salekî 
xebateke rêk û pêk pêk dike û temamiya 
kurtasiya Dîroka Kurdan û Kurdistanê 
û perçeyê ‘Dîroka Dewletên Kurdan’ 
amade dike.

Li gorî Zekî Beg tu sedem/mahne 
tune ye ku Emîr Şeref xan Bêdlisê 
‘Şerefnâmeya xwe’ bi Farisî nivîsiye. 
‘Çimkî xebata wî beriya her tiştî dîro-
ka netewî ya miletê Kurd e.’ Zekî Beg, 
ev babet daye pêşiya xwe û tevî 250 
pirtûkên ku bi Îngilîzî, Fransî, Almanî, 
Erebî, Tirkî û Farisî… bi Kurdî ‘Kurd û 
Dîroka Kurdistanê’ nivîsiye.  

Pirtûkên ‘Dîroka Kurdan’ ên Serdema Klasîk

Li gorî Zekî Beg tu sedem/mahne tune ye ku Emîr Şeref xan Bêdlisê ‘Şerefnâmeya 
xwe’ bi Farisî nivîsiye. ‘Çimkî xebata wî beriya her tiştî dîroka netewî ya miletê 
Kurd e.’ Zekî Beg, ev babet daye pêşiya xwe û tevî 250 pirtûkên ku bi Îngilîzî, 
Fransî, Almanî, Erebî, Tirkî û Farisî, ‘Kurd û Dîroka Kurdistanê’ bi Kurdî nivîsiye.  

Pirtûka Muhammed Emin Zeki Beg a bi Kurdî a bi navê ‘Xulasayekî Tarîxî Kurd û Kur-
distan cîlda yekemîn a pirtûkê di 1931 an de û cîlda duyemîn jî di 1937an de temem bûye 
û pirtûk di 1939an de ji aliyê M. Avni Beg bo Erebî hatiye wergerandin. Zekî Beg hin tiştên 
din ji pirtûkê zêde kiriye û her wisa hin beş jî derveyî wergerê hiştiye.

Wergera xebata dîrokî ya Zekî Beg li gorî versiyonên bi Kurdî û Erebî ji aliyê Vahdettin 
İnce, Mehmet Dağ, Reşat Adak û Şükrü Arslan ve hatiye kirin û di sala 2010an de çapa 
yekemîn ji Weşanxaneya Nûbiharê der çûye.

Zekî Beg, li ser Kurdên Îran, Iraq, Suriye, Tirkiye, Rûsya, Belûcîstan, Hîndîstan û 
Afkanîstanê lêkolîn kiriye. Derbarê koka Kurdan de, cî daye nêrînên V. Minorsky, Sidney 
Smithê û yên xwe. Dîroknas koka Kurdan biriye wek miletê Lulu, Guti, Kasay, Urartu, 
Subaru, Mad, Nairi û Karduchoian. 

Bi berfirehî cî daye dewlet û emîrên Kurdan ên di serdema Îslamiyetê de jî.  Edmonds 
di 1933an de ji bo weşanên Kurdan ên li  Iraqê xebata bîblîyografyayê amade kiriye û di 
vê xebatê de piştî Hüseyin Hüzni Mukriyanî û M. Mahmudê Bazidî, wek duyemîn dîroknasê 
kurdan cih daye navê Zekî Beg ku bi Kurdî pirtûka dîrokê nivîsiye. 

Beşa duyem a nivîsê wê di malpera BasNewsê de were belavkirin

ŞÎRKÛH AMEDÎ

ZAN ZAGROSÎ
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“Nîştecîhên herêma Ermenîyan ên ku li 
ser vî axê da aborijînal in (resen in, eslî ne, 
xwecihî ne) nav du kokan - Ermenî û Kurdan 
- de dabeş dibin. Kurd (kurdukên qedîmê 
(Kardoxên kevnedemê)) qewmekî kevne 
ê ku Haykê (kalikê ermenîyan) li welatekî 
di bin Erez de hatibû û dîtibû. Ihtimal e ku 
ew (Kurd) û Partên kevnar ji eynî qewmî 
ne (eşîrê ne), wan Partên kîjan ku Romîyan 
nikaribûn rêveberiya (îdare) wan bikin! Ne 
mimkin e ku Kurd wek avtoxtonê (resenê, 
eslî) vî welatî neyên nasîn, ew heman Kur-
dukin (Kardoxin) ku Ksênofon di derheqa 
wan de li Anabazîsê de behs kiriye. Û bêgu-
man ew aîdî bingeha (koka) giştî (amî) ê 
sanskrîtî ne. Ji zaravayên xwecihî (eslî, aborî-
jînal, orîjînal) kevintirîn divê ku ya Kurdî 
be.” Îvan Şopên (1798-1870) – dîrokzanê rûs, 
nijadnas û dewletmedar.

“Kurd nevîyên Partên kevnar in ên ku 
li Asûrê û Mezopotamya yê bi cih bûn. Bi 
zimanê sûrî Partan ra digotin Kerad, piştî 
demekê peyva Kerad hat veguhartin û 
bû Kurd”. Kaçênovskî M.T. (1775-1842) – 
dîrokzanê rûs, wergêr, profesorê Zanîngeha 
Moskovayê.

Rojhilatnas û tirkologê (tirkzanê) Sovyetê, 
akademîk Vladîmîr Alêksandrovîç Gord-
lêvskî (1876-1956) nivîsîbû ku “kelhên ku di 
demên mêjeyî de Kurdan ji xwe re ava diki-
rin”, hê bi xanedana XVIII ê fîrewnên Misrê 
ve dihatin bîrhatin.

Rojhilatnasê Sovyetê Îvan Omarovîç 
Farîzov (1923-2012) nivîsîbû ku folklora 
(zargotina) Kurdan bi pirrengînîya janr 
(şêwe, nimûn) û fabil (hikayet, rîwaye) ên 
xwe va di nava zargotinên gelên Rojhilata 
Navîn de cihê yekem digire. 

Rojhilatnas, qefqaszan û zimannasê mezin 
ê Rûs Nîkolay Yakovlêvîç Marr (1864-1934) 
ji Kurdan re digot “nevisên dîrokê”. N.Marr 
nivîsîbû: “Di nav Kurdan de elemanên 
(hêmanên) çanda kevnar a Rojhilata Navîn 

mane ji ber ku ewan neslê (nifşê, nevîyên) 
nîştecîhên avtoxtonî (resenî, eslî) ne.” 

“Heta nîveka sedsala borî gelê Kurd bi giştî 
dihate hesibandin çawa miletekî bênivîs 
(nekitêbî) ku çanda xwe ya netewî ava 
nekiriye. Lê ya rastî ew e ku abîdeyên wêjeya 
Kurdî ya hezar salî ne… Ne şerên bi xwîn û 
ne jî sîyaseta Dewleta Osmanî ya tepisandina 
kêmnetewan serxwebûna Mîrîtîyên Kurdan 
neşikandin, Mîrîtîyên ku hebûna xwe ser-
bixwe berdewam dikirin. Di têkoşîna dijwar 
de li dijî dagirkeran Kurdan karîn serxwebûn 
û çanda xwe biparêzin”. Rûdênko Margarîta 
(1926-1976) – wêjevana rûs, fîlolog-oryan-
talîst, rojhilatnas, nijadnas (etnograf).

Zanistvanê rûs û kurdnasê navdar, 
dîrokzan, rojhilatnas, profesor Mîxayîl 
Sêmyonovîç Lazarêv (1930-2010) derbarê 
Kurda da nivîsîbû ku “gelekî zehmete ji bo 
dîtina miletekî wek kurda ên ku li ser xaka 
xwe ya neteweyî wisa demeke pir dirêj jîyaye”.

“Qedera Kurdan trajîk (kovanî) e. Ser-
hildanên wan ê neteweyî bi hovîtî dihatin 
perçiqandin; daxwazîyên wan ên li ser 
otonomîya (xweserîya) netewî û çandî, mafê 
perwerdeya zarokên xwe û weşandina pirtûk 
û rojnameyên xwe bi zimanê Kurdî heta niha 
nehatine bicîhanîn. Gellek eşîrên Kurdan 
bi zorê ji axa xwe ji Kurdistanê li herêmên 
navendî yên Tirkîyeyê di nava xelkê Tirk de 
dihatine bicîhkirinê ji bo ku bileztir Kurd di 
nava Tirkade bihelin bibin Tirk û bi vî awayî 
pirsa Kurd bête ‘çareserkirinê’”. Dîrokzanê 
rûs, profesor D.Ê.Êrêmêyêv. 

“Gelo tê hişê kê ku sedema pir xemgînîya 
xaçperestan Selahedîn kurd bû, ku emîrên 
Çepildirêj (Mxargrdzêlî) ên ku di dîro-
ka Ermenîstanê û Gurcistanê de rewnaq 
in (mihteşem, bi rûmetin) ne tenê wek 
serleşkeran lê wisa jî çawa damezrînerên 
(avakerên) çandê bi eslê (koka) xwe kurd 
bûn, ku Şedadîyên ku li Îranê hukimdarî 

dikirin û li Qefqasê ji bo sazkirina dewle-
ta xwe bi Gurcistanê ra ketibune hevrikê 
(reqabetê) kurd bûn, şaîrê (helbestvanê) 
mezin (gewre) Nîzamî ê ku bi farisî dinîvîsî 
eslê xwe va bi nivî kurd bû.” Îosîf Abgarovîç 
Orbêlî (1887-1967) – rojhilatnasê Sovyetê, 
dîrokzan, akademîkê Akademîya Zanistan 
ya Sovyetê (1935), akademîkê û yekem serokê 
Akademîya Zanistan ya Ermenîstana Sovyetî 
(1943-1947).

“Ji bo ku demeke dirêj Cihû bi Kurdan 
re dijîyan, Cihûyan çanda wan hildabûn 
(wergirtibûn), bi Kurdî diaxivîn. Û her çiqas 
jî merasima (rituala, rêûrisma) dînî ya xwe bi 
zimanê aramêyî bikirina dîsa jî di bin tesîra 
kûrdî da bûn. Û piştî çûna (guhartina) wan 
ji warê Kurdan Cihûyan dîsa jî xwe wek Kurd 
dihesibandin. Proseyên analojî (pêvajoyên 
eynî) di têkîlîyên Kurd û Aşurîyan de (Sury-
anîyan) jî dihatine dîtin (dîyarkirin).” Olga 
Jîgalîna – nijadnasa (etnograf) rûs, profesor, 
doktorê zanyarîyên dîrokê.

“Rûsya yekemîn bû ku fêm kir ku Kurd 
miletekî neadî (cihêwaz) û egîdî ye û di çare-
serkirina pirsgirêkên jeopolîtîk de dest pê kir 
Kurdan bike alîgirên xwe. Di jîyankirina li ser 
sînorên şaristanan – ê erebî, tirkî, rojavayî, 
vî gelî (Kurd) mucîza (kerameta) zindîtîyê 
(jîyanîtîyê) nîşan dida. Û ew pir nêzîkî gelê 
Rûs bûn û ji ber vî vekolîna akademîk a 
çanda Kurd bi rêya sempatiyê (dilsozîyê) û 
têgihîştinê birêve diçû. Bingeha kurdzanîya 
cîhanê zanistvanên (ilmdarên) rûs yên 
xebatkarên Ênstîtûta me ne: Lêrx, Marr, 
Orbêlî, Mînorskî.” Îrîna Popova – dîrokzana 
rûs, çînnas (sinolog), professor, rêveberê 
Enstîtuya destnivîsên rojhilatî ya Akademîya 
Zanistan ya Rûsyayê li St. Petersbûrgê.

“Kurda rêyekî gellekî zehmet a dîrokî 

derbas bûn, lê karîn zimanê xwe, çand û 
folklora (zargotina) xwe ya xweş biparêz-
in. Peyva “kurd” zêdetirî şeş hezar salîye 
cîhan dizane û wateya wî “egîdê siwarî” ye. 
Lê ev gelê kevnar ne tenê bi şervantîya xwe 
ve navdar e. Vî gelî cîhanê re gellek navên 
(mirovên) xweş daye. Mînak yekî wek hel-
bestvan, fîlozof  û ramanvan Ehmedê Xanî ê 
ku lêkolîner bi Firdewsî û Şota Rûstavêlî ve 
di rêzekî de datînin. Kurdistan bêşîk çanda 
cîhanî ye”. Zara Yûsûpova – profesor, doktorê 
zanyarîyên fîlolojîyê, xebatkarê zanyarîyê 
ya Enstîtuta Rojhilatnasîyê ya Akadêmîya 
Zanistan ya Rûsîyayê.

“Kurd cengawerên cesûr in, şerrvanên 
mezin in”. Gêorgî Îlyîç Mîrskî (1926-2016) – 
dîrokzan ê rûs, rojhilatnas-erebzan, sîya-
setnas, doktorê zanyarîyên dîrokê, profesor, 
xebatkarê zanyarîyê yê Enstîtûta Aborîya 
Cihanî û Pêwendîyên Navneteweyî ya 
Akademîya Zanistan ya Rûsyayê.

“Ermenîstan û Azerbaycan ser (ji bo) axa 
Kurdan şer dikin ji ber ku newala Laçînê ê ku 
li Qerebaxa Çîyayî de xala (dota, niqta) di-
jbûna Azerbaycan û Ermenîstanê ye ev erdên 
(xaka) Kurdan e, hetta li Sovyetê hinek dem 
li vir herêmekî otonomî bi navê Kurdistana 
Sor hebû”. Dîrokzan û sîyasetnasê rûs Vadîm 
Makarênko. 

“Kurd şervanên wêrek in û tenha hêze ku 
bi realîte (bi rastî, bi heqîqetî) şerê li dijî 
têrorê dike”. Stanîslav Mîxaylovîç Îvan-
ov - doktorê zanyarîyên dîrokê, xebatkarê 
zanyarîyê yê Navenda ewlekarîya navnetewî 
ya Enstîtûta Aborîya Cihanî û Pêwendîyên 
Navneteweyî ya Akadêmîya Zanistan ya 
Rûsyayê.

*Amadekar û wergera ji Rûsî Silêman Barî

Ji bo ku demeke dirêj Cihû bi Kurdan re dijîyan, Cihûyan çanda wan hildabûn 
(wergirtibûn), bi Kurdî diaxivîn. Û her çiqas jî merasima (rituala, rêûrisma) dînî ya xwe 
bi zimanê aramêyî bikirina dîsa jî di bin tesîra kûrdî da bûn. Û piştî çûna (guhartina) 
wan ji warê Kurdan, Cihûyan dîsa jî xwe wek Kurd dihesibandin.

Qedera Kurdan trajîk (kovanî) e. Serhildanên wan ê neteweyî bi hovîtî dihatin 
perçiqandin; daxwazîyên wan ên li ser otonomîya (xweserîya) netewî û çandî, mafê 
perwerdeya zarokên xwe û weşandina pirtûk û rojnameyên xwe bi zimanê Kurdî heta 
niha nehatine bicîhanîn.

Dîrokzanên Rûs di derheqê Kurdan de



Demek ji deman rehme li dê û bavê guh-
daran! Carekê gurekî boz bela xwe li pezê 
gundekî xist bû! Her roj wî gurî ajaleke wî 
gundî dixwar! Çiqas dem derbas dibû gundî 
ji gur aciz dibû û li çareseriyê digeriyan! 
Rojekê ji rojan gundî kombûn û kemînek 
li gur kirin ku wî bikujin! Gurê birçî ket 
kemîna gundiyan! Lê bes gundiyekî extiyar 
î zana nehişt gundî gur bikujin. Gundî 
hemû şaş man ku ka sedem çi ye. Extiyarê 
zana nezî gur bû û zengilek kir sikura gur 
de. Piştî wê deme her ku gur nezî nêçîra 
xwe dibû nêçîr pê dihisiya û baz dida. Piştî 
demekê gur ji nêza bêçare ma û di nav 
birçîbûnê de perişan bû û mir!

Birastî her çîrok rastiyekê vedibêje. Çîro-
ka gurê bi zengil jî rastiya Kurdan vedibêje. 
Îcar gurê ku li Kurdan peyda bûne reng û 
cinsê wan zêde ye. Nexasim ku Kurdistan 
ji aliyê van guran ve hatiye dorpêç kirin û 
perçe kirin. Ev gur mîna gurên çîrokê her 
roj berxekî ji nav me didizin û dixwin.

Di van salên dawî de fîlmê Min Dît jî 
bal kişandiye ser vê mijare. Dîsa mezin 
tên kuştin û zarok bi rûyê şer ê dijwar re 
tenê dimînin. Car caran em dengê dayika 
zarokan ji teybeke kevn dibihîzin. Dayik 
qala çîroka guran dike ku mijara fîlm li ser 
vê çîrokê dimeşe.

Dem, xuyaye dema salên 90î ye. Kêm 
zêde herkes wê demê û êrîşa gurên wê demê 
dizane. Bav xebatkarê çapemeniyê ye. Di 
nûçeya wî ya dawî de jî em dibînin ku li ser 
faîlî meçhûlan disekîne. Mîna ku hewl dide 
zengil bixe stûyê dewletê. Lê bes gurên har 
pê dihisin û di rê de bav û dêya zarokan 
dikûjin. Dema bav tê kuştin dengê jina wî 
tê. Wedat!!!  Wê demê Wedat Aydin ê ku ji 
aliyê guran ve hat qetil kirin tê bîra me.

Piştî kuştina dê û bavê zarokan xaltiya 
wan hewl dide wan bi xwe re derxe der-
veyî welêt lê dîsa gurên har dibin asteng û 
xaltiya wan jî ji wan qut dikin. Xwişka wan 
a piçuk jî dimire. Peşî ava wan, dûv re cey-
rana wan qut dibe. Hêdî hêdî amûrên jiyana 
wan ji destên wan tên girtin. Di encamê de 
xwediyê xanî jî amûrên malê yên ku ji ber 

firotanê mane datîne devê derî. Êdî zarok 
bê mal jî dimînin. Birastî di vir de ci-
vak-derdor jî tê rexne kirin. Herçiqas jinên 
derdorê bixwazin alîkariyê bikin mêr dibin 
asteng û hinekî jî pêşiya guran vedikin.

Li bajarekî mîna Amedê du zarok an jî 
kesek bê mal bimîne gelo çi pê tê. Fîlm 
bersiva vê pirsê jî dide. Demên 90î û Amed! 
Bêgûman ew dem di dîroka Kurdan de deh 
salên pir xerab bûn.Guran bi her awayî 
êrîşeke bê pîvan li ser Kurdan kiribûn. 
Gund û bajar bi her awayî dabûn ber xwe. 
Zana û jîrên Kurdan her roj dibûn nêçîra 
guran. Di rewşeke wisa de xwedî derketina 
gelek tiştan lawaz dima.

Em dibêjin zarok. Ma gelo bav û dêyên du 
zarokan li ber çavên wan were qetilkirin wê 
ew zarok çi hîs bikin. Ez nizanim. Nikarim 
xwe bikim dewsa wan zarokan û bifikirim. 
Gelo gundê mirovekî xaniyê wî ajal û 
bexçeyên wî werin şewitandin û ji warê xwe 
were koç kirin wê hîssiyata wî kesî çawa 
be? Nizanim! Nikarim xwe bikim dewsa wî 
jî. Ev zarok jî xwe dispêrin bircên Amedê! 
Ew bircên ku bi hezaran sal li ser piyan e û 
kalikên wan parastine. Ew difikirin ku wê 
wan jî biparêzin. Lê bes fîlm wisa naherike. 
Her diçe zarok dikevin nav kolanên teng û 
jiyan ji bo wan tengtir dibe. Fîlm di vir de 
balê dikeşîne ser vê mijarê jî ku di van ko-
lanên teng de evqas zarok hene û ji wan her 
yek xwedî çîrokeke cûda ye! Çîroka Zelalê ji 
ya Gulîstanê ne cûdatir e! Mikaîl ji Firat ne 
cûdatir e! 

Piştî ku zarok wan sikakên teng ji xwe re 
dikin war, hinek hewcedariyên wan sikakan 
hene ku bikin! Jiyana ber bajêr ne hêsan e. 
Divê tu zîrek be! Mînak dema te hesteyek 
an jî desmalek firot divê tu fedî neke. Heya 
ew kes tiştên te nekirin dîvê tu dev ji wan 
bernedî. Hêdî hêdî xwişk û bira dielimin 
wê qadê. Firat dest bi alîkariya diziyê dike û 
Gulîstan jî bi keçeke ku laşê xwe difiroşê re 
tekilî datîne. Êdî ew jiyana wan a berê li dû 
wan dimîne. Lê bes kûjerê dê û bavê xwe jî 
ji bîr nakin! 

Di firotana hesteyan de Firat û gur (Ku-
jerê dê û bav) rastî hev tên! Firat ji tirsa bi 
xwe de mîz dike. Bertek ev e ma wekî din 
mirov dikare ji zarokekî çi hêvî bike. Tirsa 
wî dibe mîz û xwe ji laşê wî yê nazik de 
berdide xwar! Gulîstan di bazara keçika ku 
laşê xwe difiroşe de pêrgî gur dibe. Sekna 
Gulîstan ji ya Firat bi wêrektir e. Gulîstan 

dikeve nav hewldana ku gur bikuje lê bes 
çîroka diya wê tê bîra wê disekine û li dora 
gur diçe û tê! 

Di serî de jî min got her çar aliyê Kurd-
istanê di nav guran de ye! Mirov destê xwe 
diavêje ku derê gurek lê peyda dibe. Fîlm 
bal kişandiye ser vê mijare jî; mirov çawa bi 
kûjerê xwe re di heman bajarî de bijî! Gur 
çawa xwe dihilîne ku carinan çêdibe mirov 
jê hesteyekî bixwaze an ew hesteyekî ji te 
bixwaze. Rast e. Çêdibe ku tu û kûjerê xwe 
di heman restorantê de xwarin bixwin! Di 
heman avahiyê de bijîn. Ji heman dikanan 
danûstandinê bikin. Zarokên we diçin 
heman dibistanê. Hûn heman tîmên fut-
bolê digirin. Li heman taxê rûdinin. Mîna 
te ye. Cîranê wî jî hene. Zarok û jina wî jî 
heye. Zarokên wî jî nexweş dikevin. Lê bes 
ew gur tu berx î û hûn di heman deverê de 
behnê distînin. Kî dikare bêje ku gurê birçî 
yê ku Tahir Elçî kuşt niha ne li hember te ye 
û hûn di heman restoranê de xwarinê nax-
win? Baş e lê kujerê Kemal Korkut? Ev gur 
hemû di nav me de dijîn. Lê bes bê zengil 
in. Ji her yekî re zengilek pêwist e.

Fîlm xirabiya jiyanê di rûyê gur de derx-
istiye holê. Heger tiştek xirab biqewime em 
di serî de pozê gurê har dibînin. Fihûşe ew 
dikin. Zana û jîrên wî welatî ew dikujin. Xe-
beran ew dikin. Di nav me de ne, şiklê wan 
wek yê me ye, bi me re dijîn lê bes zengilê 

wan nin e.
Çi cara ku em dikevin cafe an cihekî 

runiştinê dengê stranên Kurdî tên guhên 
me! Tişta ku bala min kişand jî hemû 
stran li ser welat bûn. Herçiqas li gor min 
stranek arabesk jî bê derhêner di dawiya 
fîlm de strana “Ka welatê min Kurdistan’’ 
bi zarokan daye gotin. Her zarokek ji wan 
bi xeyala welatekî binavê Kurdistan mezin 
bûne! Xuya ye derhêner bêrîkirina xwe ya 
welat bi stranan ji me re ragihandiye! Ji 
f îlma Rê-Yol bigire heya roja me ya îro her 
kesê ku li Amedê fîlman çêdike illeh dengê 
balafir an jî helîkopterên şer dikevin fîlmên 
wan. Bêgûman fîlmên ku ji vî dengî bêpar 
in ji rastiya wê deverê jî bêpar in, Ji ber ku 
her roj û rojê bi dehan caran li ser azmanên 
Amedê balafirên şer radibin.

Bajar êdî ji Gulîstan û Firat re teng tê. 
Gulîstan û Firat bi alîkariya hevalên xwe li 
gor çîroka ku diya wan ji wan re qal kiribû 
ket nav hewldanê û tola xwe ji gur hilanî. 
Herçiqas derfeta kuştina gur ketibe destên 
wan jî wan ev rê hilnebijart. Tişta herî bi 
bandor kirin. Tişta ku me hemûyan zanîbû 
eşkere kirin. Zengil kirin stuyê gur. Êdî gur 
li bajêr eşkere bû. Êdî dema çû ber nêçîra 
xwe wê zengilê wî lê bide. Êdî wê gur ji nêza 
bi sefaletî bimire. Hey bajarîno evê hanê 
gur e dê û bavê min kuştin! Navê wî ew, 
mala wî ev e, bila herkes bizane!

Min Dît yekem fîlmê metrajdirêj ê der-
hêner e. Dema fîlm ket vîzyonê gelek rexne 
lê hatin kirin. Di Festivala Antalya de rastî 
êrîşeke nijadperest hat. Her ku fîlmekî Kur-
dan dikeve vizyonê û serkeftî ye û taybetî 
jî rastiyekê vedibêje rastî êrîşên bi vî rengî 
tên. Fîlm ji ber ku civaka Kurdan xem-
sar nîşan dide hat rexne kirin. Bêgûman 
hunermend berhemekê çêdike û pêşkeşî gel 
dike. Ne mumkun e ku gel bi her awayî wê 
berhemê biecibene. Rexne rêya berhemên 
xweşiktir û baştir vedike lê bes ku rexne bê. 
Li gor min di civakê de rewşa hinek zarokan 
sed qatî ji ya van zarokan xerabtir e. Bêx-
wedî û bêkes in. Heger derhêner xwestibe 
bal bikişîne ser vê mijarê êdî ew tercîha wî 
ye.

Herçiqas di pêvbestinê de hinek kêmasî 
hebin jî ev kêmasî zêde tadê nade fîlm. 
Hinek diyalog hebûn ku hewce nedikir 
bên bikaranîn. Derhêner dikaribû kolanên 
Amedê yanî deverên baştir bikar bîne. 
Lîstikvanên fîlm ji bilî zarokan ên din 
zêde çêkirî bûn. Zarokên ku tê de dilîs-
tin ji mezinan xweştir û baştir rolên xwe 
dikirin. Xwezatiya wan xwe di rolên wan 
de derxistiye holê. Fîlm peyama xwe bi 
zimanê sînemayê gihandiye temaşevanan û 
wek fîlmekî serkeftî mohra xwe li sînemaya 
Kurdan daye.

Ji bo 37. Festîvala Fîlman a Stenbolê 
dema serîlêdanê dest pê kir. Kesên bix-
wazin fîlmên xwe bişînin divê heta 25ê 
Rêbandana 2018an fîlmên xwe bigihînin 
ber destên amadekarên festîvalê. 

Weqfa Çand û Hunerê ya Stenbolê 
(İKSV) ji sala 1982an ve vê festîvalê li 
dar dixe. Pêşî wekî Hefteya Sînemayê 
dest pê kir û her ku çû mezintir bû. 
Niha Festîvala Fîlman a Stenbolê yek ji 
festîvalên mezin a Tirkiyeyê ye. Festîval 
niha ji bo sala bê xwe amade dike. Fes-
tîvala 2018an wê di nabeyna 6-17ê Avrêlê 

de li dar bikeve û kesên bixwazin fîlmên 
xwe bişînin ji niha de divê lez bikin. Ji bo 
Beşa Sînemaya Tirkiyeyê di ser înternetê 
re jî dikarin serî lê bidin. 

Di beşa Sînemaya Tirkiyeyê de beşên 
wekî Pêşbaziya Netewî, Sînemaya Nû ya 
Tirkiyeyê, Pêşbaziya Belgefîlmên Netewî 
û Pêşbaziya Kurtefîlman a Netewî hene. 
Di bin van beşan de dê berhemên ji Tir-
kiyeyê bêne nîşandayîn û bikevin pêşba-
ziyê. Di dawiya pêşbaziyê de jî dê xelat 
bên belavkirin. Di nav Lijneya Şêwrê 
ya Sînemaya Tirkiyeyê de nivîskarên 
sînemayê Engin Ertan, Nil Kural, Kaan 
Karsan û Esin Kuçuktepepinar hene.

Festîvala Fîlmên Karkeran a 
Navnetewî di navbera 17-19ê meha 
Mijdarê de hat pêşkeş kirin. Fes-
tîvala Fîlmên Karkeran a Navnetewî 
vê carê berê xwe da Mêrsînê. Ber-
nameya festîvalê ya 12mîn 17ê mehê 
bi nîşandayîna belgef îlmê “Huner-
mendê Gel” (Halkın Sanatçısı) 
dest pê kir.  Merasîma destpêkirina 
festîvalê 17ê mehê saet 18.30an de li 
Hola Mehrê ya Şaredariya Yenîşehîrê 
li dar ket û belgef îlma navborî hat 
nîşandan.

18ê mehê di navbera saet 11.00-
17.20an de li Atolyeya Hunerê 
(Ozgun Sanat Atolyesi) f îlm ha-
tin nîşandan û Grup Permiyenê jî 
konserek pêşkeş kir. 19ê mehê jî di 
navbera 11.00-19.30an de li heman 
cihî nîşandanê berdewam kir. Bi 
beşdariya niviskarê Kovara Ot û se-
narîst Bîrol Tezcan gotûbêjek li dar 
ket û paşê festîvalê berdewam kir. 
Fîlm bê pere hatin nîşandan.
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Serlêdana Festîvala 
Fîlman a Stenbolê dest pê kir

Festîvala Fîlmên Karkeran hat lidar xistin 

Festîvala Gerrok a 23. wê dest pê bike

Birastî her çîrok rastiyekê vedibêje. Çîroka gurê bi zengil jî rastiya Kurdan vedibêje. Îcar gurê ku li Kurdan peyda 
bûne reng û cinsê wan zêde ne. Nexasim ku Kurdistan ji aliyê van guran ve hatiye dorpêç kirin û perçe kirin. Ev gur 
mîna gurên çîrokê her roj berxekî ji nav me didizin û dixwin.

FERAT KEVIR

Festîvala Gerrok ji aliyê Komeleya Sînemayê ya Enqere 
û Wezareta Geşt û Çandî ve tê li darxistin. Festîvala 
Gerrok a 23. dê îsal dest pê bike. Wekî her sal wê îsal 
jî festîval li Enqerê dest pê bike û dê festîval li Enqerê 
di navbera 1-7 Berfanbarê de li dar bikeve. Bi piştgiriya 
Şaredariya Çankayayê, festîval dê li Navenda Huneran a 
Hemdem a Şaredariya Çankayayê û Goetha Instituteyê 
bê li dar xistin. 



Me hefteya borî behsa mêşvaniya bajarê 
Dêrsimê kiribû emê vê hefteyê jî li ser sîrên 
Dêrsimê bisekinin. Hin taybetiyên cuda yên 
sîrên Dêrsimê hene û berhevkar û firoşkarê 
sîran Mehmet Korkmaz dest nîşan dike 
ku sîrê Dêrsîmê piranî di gelî, berpal û di 
zeviyên hişk de û di ciyên bilind de digihêje û 
500 sal zêdetir e ku tê zanîn. Wekî din sîr yek 
dendik e û qalikê wê gelek tenik e û bêhna 
wê jî pir sivik e. Mehmet Korkmaz di derbarê 
sîrên Dêrsimê de ji Heftenameya Basê re 
axivî. 

“Sîr zêdetir di çiya, berpal û zinaran de 
ji xwe ber digihêje” 

Mehmet Korkmaz diyar dike ku li Dêrsimê 
500 sal zêdetir e ku sîr tê zanîn û tê rakirin. 
Korkmaz ewilî wiha behsa sîrên Dêrsimê 
dike, “Sîr bêhtir jixweber  çêdibe yanî di serê 
çiya û zinarên hişk û berpalên deverên wiha 
de digihêje. Li Dêrsimê zêdetir çend deveran 
sîr jixweber digihêje. Yek ji van quntara çi-
yayê Munzurê ye ku sîr çê dibe. Ev çiya hişk û 
bi zinar e û hin deverên din wek li Munzurê 
jî sîr jixweber digihêje. Her wisa ev erdên ku 
sîr jixweber digihêje mîna zeviyên sîran xuya 
dike û dema sîr mezin dibe şiklê wê dişibe 
pîvazê.  Li van ciyan meriv bi cî nebûne heta 
heywan jî zû bi zû nayê li van deran naçêrin.  
Sîrên Dêrsimê di her axê de çê nabe û di 
axên bi nem de sîr çê nabe, a rast li Dêrsimê 
ji van erdan hindik hene. Erdê Dêrsimê 
pirani berhemdar e sor û hişk e. Jixwe axê di 

laborantan de lê dikolin bê ka bo sîrê baş e 
an na. Dema me xwest sîrê biavêjin û me li 
ser axê lêkolîn kir me dît ku ax bo sîrê baş e û 
endazyarên zîraatê jî erê kirin.” 

“Sîrên Dêrsimê bi kêrî gelek nexweşi-
yan tên” 

Tê gotin ku ev salên dawî li Dêrsimê ji bo 
cotkariya sîrê bê kirin hin hewldan û xebat 

hene. Korkmaz dibêje hin sazî û dezgehên 
eleqedar xebatên li ser cotkariya sîrê dane 
dest pêkirin lê encameke ber bi çav nehatiye 
bi dest xistin, dibe ku li pêşerojê tiştin baş 
çêbibin. Berhevkar û firoşkar Korkmaz di 
derheqê taybetiyên sîrên Dêrsimê de van 
agahiyan dide, “Taybetiya sîrên Dêrsimê ya 
herî balê dikişîne ew e ku sîr yek dendik/
diran e û mezinahiya wê jî bi qasî gûzekê 

ye. Qalikê sîrên Dêrsimê gelek tenik e heta 
bi rihetî dikarî bi neynûka destê xwe rakî û 
rengê vê jî gelek spî ye. Taybetiya sîrê ya din 
a balê dikişîne jî bêhna sîrên Dêrsimê pir 
sivik e naşibe sîrên din. Ji ber van taybetiyan 
sîrên Dêrsimê ji yên din cudatir û resentir 
e. Ez ne bijîk im lê dibêjîn sîrên Dêrsimê bo 
gelek nexweşiyan bi feyde ye. Li ser meselê 
ez ê hinek behsa sîrên Kastamonuyê jî bikim.  
Ji bilî Dêrsimê bi qasî tê zanîn herî zêde li 
Kastamonuyê sîr digihêje. Sîrê Kastamonuyê 
zêdetir di zêviyan de digihêje û 10-15 dend-
ikên sîrê hene, bêhna wê zehf giran e û qalikê 
wê bi zehmetî tê spî kirin. Wekî din piraniya 
şêniyên vî bajarî debara xwe ji sîrê dikin. Sirê 
Kastamonuyê di bazarê de cihekî fireh digire. 
Kîloya wê  3- 4 lîre heta carinan dikeve binê 
vê bihayê jî. Bi ya min sîrên Dêrsimê bi her 
awayî rind û resen e. ” 

“Di Tebaxê de sîr tê rakirin” 
Korkmaz di derbarê berhevkirina sîran 

de wiha axivî, “Di nava meha Tebaxê de sîr 
mezin dibin û tovên xwe dirijînin û piştî vê 
tên berhevkirin. Demek berê sîrên Dêrsimê 
beriya ku tovên xwe birijîne dihat rakirin lê 
li dijî vê yekê hin saziyên eleqedar xwestin 
tewdîran bigirin. Çimkî berî ku sîr tovê xwe 
nerijine  bên rakirin ev yek dibe sedem ku 
careka din sîr jixweber negihêje,  bi saya tovê 
sîr cardin jixweber çêdibe. Wekî din ger sîr 
di wextê  xwe de neyê berhevkirin ava sîrê  
dimiçiqe û ev yek zirarê dide sîrê, bo sîrê ne 
baş e. Her çi qas hin kes sirê bi destan rakin jî 
lê ji ber ku erdê sîrê hişk e û ji loma piranî bi 
hêsanî sîr nayê rakirin û bo vê hin amûr wek 
şivê hesîn an jî tevir tên bikaranîn. 
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Korkmaz li ser bihayê sîrê jî van agahiyan dide, “Îsal kîloya sîrên Dêrsimê 60 lîre ye û her sal 
bihayê wê zêdetir dibe, salek berê 20-35 lîre bû.  A rast danasîna sîrên Dêrsimê zêde tune ye, li ser 
sîrê sazî û dezgeh jî nehatine avakirin lê ji nas, dost û hevalan re tê firotin. Bêhtir Dêrsimiyên derve 
dijîn û yên li bajêr dijîn dikirin yanî bi awayê perakende firotina sîrê çêdibe û sîr vê gavê tomerî nayê 
firotin ev yek jî dibe sedem ku sîr biha bê firotin. Bo firotina tomerî divê an komperatîf bên avakirin 
reklam û danasîna sîrê bê kirin yan jî bi riya şîrketan sîr bê firotin û sîr ji gelek cî û deveran re bê 
firotin. Ger sîr bi tomerî bê firotin bihayê wê jî dê hinek bikeve ( her çi qas bihayê sîrê hinek bikeve 
jî bi ya min  nakeve binê 30 lîreyî çimkî sîrên Dêrsimê bi qelîte ne, helbet niha tiştek wisa tune ye.)  
Ev pirsgirêk dê bê çareserkirin nizanim lê hin hewldan hene. Dibe ku di demên nêz de encama van 
hewldanan bê bi dest xistin. Ji aliyê din ve sîr ji bo aboriya hin kes û malbatan  feyde ye. Her çiqas 
berhevkirina sîrê mehekî bikişîne jî sê an jî çar kes sîrê rakin dê gelek sîr berhev bikin, vê sîrê jî bi 
bihayekî bifiroşin wê perekî baş qezenc bikin û qe nebe debara demsalekê çêdibe.”

“Her sal bihayê sîrên Dêrsimê zêdetir dibe” 

Cotkar Salih Derman jî diyar dike ku ji polîtîkayên dewleta Tirkiyeyê yên çandiniyê ne 
memnûn in û divê teqez ev polîtîka bên guhertin. Derman di berdewamiya axaftina xwe de 
wiha diaxive: “Ez ji Sirûca Rihayê me. 300 donim erdê min ê çandiniyê heye. Ez her sal gilgil, 
genim û ceh diçînim. Ev zêdetirî deh sal e ku bihayê genim weke xwe ye. Nizanim bê ka dê 
halê me yê cotkaran wê  çawa be. Dewlet bi polîtîkayên xwe yên şaş, dike ku cotkarên Kurd ji 
karê xwe qet pere qezenc nekin. Welatê me xwedî dewlemendiyeke mezin e. Lê mixabin ji ber 
bikaranîna dermanan û gubreya zêde êdî axa me jî her diçe lawaz dibe. Bifikirin ku dewletê bi 
van polîtîkayên xwe wisa kiriye ku welatekî weke yê Kurdan wisa berhemdêr e ku mirov dika-
re salê sê caran berheman jê bigire û ew welat niha sewze û kel û pelên xwarinê ji derve tîne.  

“Welatê me berhemdêr e”

Cotkaran erdên xwe çandin
Kurdistan, welatekî wisa ye ku çar dem-

salên salê jî mirov dikare çandiniyê bike û ji 
zeviyên xwe sûdê wergire. Demsala payîzê 
û bi taybetî jî payîza dereng dema cotkirin 
û rakirina erd û zeviyan e. Di vê demsalê de 
cotkarên Kurd dest bi liv û tevgera çand-
iniya erd û zeviyên xwe dikin. Cotkarên ku 
wê vê demsalê genim, cîh, nîsk û çendîn 
cûreyên din biçînin di vê mehê de erdên 
xwe radikin û çandiniya xwe tov dikin. Bi 
taybetî jî herêma Mêrdîn, Botan, Diyar-
bekir û Rihayê ku deverên bihara wan zû 
tê, çandinî zû digihîje, di van rojên dawîn 
de cotê xwe kirin û çandiniya xwe çandin. 
Em bi cotkarên Bakurê Kurdistanê re li ser 
çandiniyên wan ên îsal û hêviya wan ji salê 
axivîn.

“Ev 10 sal e dewlet bi heman bihayî 
distîne”

Mehmet Ahparê Cizîra Botan dibêje eger 
ne ji tunebûna derfetan bûya min ev kar 
nedikir û dewletê jî debra min wisa bi er-
zanî ji xwe re nedikir mal û milk. Em cotkar 
bi sala sax bi çandiniyên xwe re mijûl in, cot 
dikin, gubre dikin, av didin û derman dikin 
lêbelê dema firotanê dewlet bihayekî gelek 
hindik dide çandiniyên me û ji me dikire. 
Ahpar axaftina wiha didomîne: “Zarokên 
min hûr in. Nêzî 100 donim erdê min ê 
çandiniyê heye. Ez her salê cûreyek çandinî 
diçînim lê mixabin her sal dîsa vedigerim 
weke dema berê. Tu karê min ji vî karî nîne 
ji ber ku ev deh sal e dewlet debrên me bi 
heman bihayê distîne an jî me mehkûmê 
destê alafan dike û alaf jî li gor kêfa xwe 
bihayê wê diyar dikin.”

Wezareta Darayî û Aborî ya Herê-
ma Kurdistanê ragihand ku mil-
yarek û 160 milyon dînar (898 hezar 
dolar) ji bo nûjenkirina Bendava 
Derbendîxan û dibistanê wê hatiye 
terxankirin

 Ji ber erdheja 12ê Mijdara 2017an 
Bendava Derbendîxan zirar dît û 
divê beşeke mezin a bendavê were 
nûjenkirin. Ji bilî bendavan, li hemû 
dibistan û cihên giştî pişkinîn ha-
tine kirin ku ji ber erdhejê zirar gi-
hiştiye wan deran. Bi daxuyaniyekê 
Wezareta Darayî û Aborî ya Herêma 
Kurdistanê ragihand ku bi biryara 
Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê  
ji bo  ziyanpêkevtiyên erdhejê yên li 
Bendava Derbendîxan û dibistanên 

160 milyon dînar hatiye terxankirin.
Ji bo nûjenkirina dibistananên 

li Silêmanî, Helebçe, Germiyan û 
Derbendîxanê 160 milyon dînar dê 
bê xerckirin. Herwiha ji bo nûjen-
kirina Bendava Derbendîxanê jî 
milyarek dînar hatiye terxankirin.
Ji bo ku perwerdehiya wê navçeyê 
raneweste, perwerdeya Derbendîx-
anê çar dibistan di avahiyekê de 
bi cih kirine. Li sînorê Rêveberiya 
Perwerdeya Derbendîxanê hezar û 
968 mamoste, 70 dibistan û 16 hezar 
û 343 xwendekar hene. Wezareta 
Darayî û Aborî ya Herêma Kurdis-
tanê 20ê Mijdarê ji bo ziyanpêkeft-
iyên erdhejê 1.3 milyar dînar bûdçe 
veqetandibû.

BILAL ADLIĞ

GÖNÜL GÜN 

Ji bo dibistan û Bendava 
Derbendîxanê 898 hezar dolar hatine terxankirin

Di xwezaya Dêrsimê de tevî gelek cure berhem û mexsûlan sîr jî digihêje. 
Sîra Dêrsimê piranî ji xwe berê di gelî, berpal û zinaran de digihêje û yek 
dendik e û bêhna wê jî pir sivik e. Berhevkar û firoşkar Mehmet Korkmaz 
dibêje, “sîrên Dêrsimê ji sîrên din gelekî cudatir û resentir e lê danasîna 
wê têra xwe nayê kirin.” 

Welatê me xwedî dewlemendiyeke mezin e. Lê mixabin ji ber bikaranîna 
dermanan û gubreya zêde êdî axa me jî her ku diçe lawaz dibe. Bifikirin 
ku dewletê bi van polîtîkayên xwe wisa kiriye ku welatekî weke yê Kurdan 
wisa berhemdêr e ku mirov dikare salê sê caran berheman jê bigire û ew 
welat niha sewze û kel û pelên xwarinê ji derve tîne.
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Panoramaya Kirmanckî yê Basî 

Merheba wendoxê erjayeyî yê Basî, mi 
nuşteyanê xoyê verênan de şîyayîşê xo yê 
Fransa û rojanê xoyê sifteyinan yê Fransa ra 
kerdbî la mi waşt ke, no nuşteyo ke welatê 
ma ra nusîyeno wa rojanê min yê welatê ma 
ser o bo. Ez wazena verê cû vajî ke, Xecê ya 
Fransa nika welatê xo de nefes gêna û halê 
xora zaf memnun a. Şima do nika vaje gelo na 
Xecê çira ameya welat, ecêb Fransa teber ker-
da yan ameya gêrayîş? Tabî, nêno aqilê şima 
ke ez semedê xebata sehaya masterî bera 
welat, la şima zî heqdar ê çunkî nuşteyo pey-
ên o ke mi şima rê nuştbî destpêkê rojananê 
min yê siftayinan ser o bî. E rojan ser ra zaf 
wext ravîyert û zaf çî ame vurnayene. 

Eslê xo de ez dayê na hûmare de zî dewamê 
ê nuşteyî binûsî şima rê la ganî çîyê îtîraf 
bikerî ke nêzanay û bêdîqetey û gêjîna min 
ra (mevajê ke estaxfurullah Xeca ma xo rê 
heqeret meke la wullay zî bîllahay zî ge-ge 
zaf gêjîna mi zî tepişena) nuşteyo ke he-
ma-hema qedîyabi û dewamê nusteyê peyênî 
bi, finê de mi dest ra şî. Senî şî sima zanê ; 
ax, ax ez xo rê çi vajî kêmî maneno. Mi nuşte 
nuştêne, finê de yew pencera werdîyêke mi 
verde abîyê û mi zî nêwend û hema pencer-
aya ke abîyaya girote. Girotişê min ya pîya 
finê de pencereyê ke akerdeyîbî gêrîyayî û 
nuşteyo ke dewamê nuşteyê peyênî bi şi û 
ma pêro-pîya bênuşteyî mendîme. Ez şima 
ra efê xo wazena, la şima rê soz, eke weşanê 
rojnameyê Basî dewam bikero ez do şima rê ê 
nuşteyî fina binusî û dewamê ey zî binusî. 

 Ez, 25ê teşrîna verêne de semedê xebata 
masterê xo yê sehayî ameya welat. Şukir 
hezar qor, mi dersê xoyê masterî pêro day. 
Semedo ke babeta nê nuşteyî, hîrê serran ver 
ra erzîyê ewroyî ser ganî tayn bo zî ez qalê 
çend çîyan bikerî. Şeş aşmanê kursê franskî 
ra pey, mi destpêkê masterê ziwannasîya 
franskî kerd û di serrî û nêmî (5 semestirî) 
mîyan de ez pêro dersan ra derbaz bîya û 
mi aşma şibate ra pey dest bi nuştişê tezê xo 
kerd. Nika hema-hema qismê teorî mi nuşt û 
mamosteyê xo rê erşawit. Seke mi va nika ez 
seba xebata sehayî welat de ya. 

Şima zî tayn ra zaf zanê ke mileta ma tenya 
gorê mintiqayan ney gorê qezayanê yew 
şaristanî bîle semedê xo û ziwanê xo namey-
anê cîya-cîyayan şuxulneno. (kird/kirdkî,kir-
manc/kirmanckî, dimlî /dimlîkî, zaza/zazakî 
û şarê ma/zonê ma…) Babeta tezê mi zî na 
ya ke çiçî tesîr kerdo ke na mileta ma xo û 
ziwanê xo wina cîya-cîya nameyana name 
dana. Ez do xebeta xo hîrê jenerasyonan 
mabeyn de çar saristanan û qezayanê înan 

de bikerî ke nê şaristanî nê yê : Dîyarbekir, 
Çewlîg, Xarpêt û Dêrsim. Çira mi nê şaristanî 
tercîh kerdî ? Çunke nê şaristanan de hem 
nufusê mileta ma zaf o, hem gorê qezayan te-
wr-tewr nameyana xo û ziwanê xo name danê 
û hem zî nê şaristan de tewir bi tewir mezheb 
û bawerîyî estê. 

Ez mesela derg nêkerî, raywanîya mi 
merkezê Dîyarbekirî ra dest pêkerde û Çewlîg 
û Dêrsimî ya dewam kerde û ewro ez ameya 
Xarpêt û eke problem nêvejîyo ez do 28ê 
kanûne ez  ageyra Fransa. 

Dîyarbekir de ez şîya qezayanê Licê, Pîran, 
Pasûr û Sêwregi (mevajê ke Xecê Sêwregi 
Dîyarekirî ya girêdayê nîya, Riha ra girê-
dayê ya. Rasta, labelê gorê mi Sêwregi hetê 
sosyolojî ra Riha ra zêdê manena Dîyarbekirî 
û o semed ra zî mi Sêwregi Dîyarbekirî ser o 
hesibnaye.)  qezayanê Çewlîg de : Bongilan, 
Dara Hênî, Kanîreş ; qezayanê Dêrsimî de : 
Pulur, Pilemurîye, Xozat û Pêrtage. siba zî 
ez do qezayanê Xarpêtî ra şira Xulaman û 
Mîyaran û hina texmîn kena ke dima zî ez 
do şira Pali, Depe û Maden. La ez do sima rê 
yewna çî îtîraf bikerî ke nê bajaran ra tewr zaf 
Xarpêtî ez tersanaye û no semed ra zî mi va 
eke moralê mi do bixeripîyo wa peynîya se-
hayî de bixeripîyo. Xora tîya qet lazim nêkeno 
ke ez şima rê vajî çira, ney ? 

Na xebata sehayî de çîyo ke tewr zaf weşê 
mi şi, şima zanê çi bi ? Cara yewin o ke ez ha 
hena welatê xo gêrena, vînena û merdimanê 
xo de soxbet kena û înan tayna dahanî nas 
kena. Mi na raywanîya seha de dî ke şarê 
welatê ma zaf rindek û asîl o. 

Mi heta paragrafo corên vizêr nuştbi û 
dewamê ci ez ha nika nusena û çi heyf ke 
paragrafanê corênan ser ra ra di rojî vîyartîy 
û tayê fikrê min ê corênî ameyî bedilnayene. 
Mevajê ke se bî Xecê di rojan de fikrê kesî 
hend yeno bedilnayene ? Ez ba, ez do jî vajî 
yew neheqîye esta orte de, di rojan de fikrî 
kesî ganî hende nêro vurnayene, la eke şima 
yê ke ziwanê kurdkî û mileta kurdan ser o 
xebitîyenî  rayîra şima zî Xarpêtî ser ra ravêre-
na, xo her çî rê hedre bikerî û qet mevajê ke 
Xecê to ma ra nêvatbi. Mi vatêne qey, mi xo 

hedre kerdo la çi heyf ke çîyê ke mi dî, ez 
şima rê tîya binusa o  do zaf derg bo û Mutlu 
do mi ra vajo: Xecê mi to ra nêvatibi ke 6 
hezar karekterî bes bî gelo ti çira wina kena, 
hinî nê Mutlu? 

Semedo ke ez Îzmîr de bîya pîle, ham-
nanê 2015î de semedê naskerdena mileta 
ma û welatê ma mi va  tayn bigeyrî û ez 
kewta rayîr. La sey her wextî, o wext zî ne 
ma kurdan rê ne zî welatê ma Kurdîstanî rê 
rehetey çin bî û zaf cayan de bombeyî ameyî 
teqnayene, rayîr ameyî girewtêne. O semed 
ra zî mi va ez tena şira Dersîm û Xarpet. La 
o wext ez zaf çîyode muhîm zî musabîya ke 
no çî her çiqas hetê metodolojî ra rast nêbo 
zî  na xebata min ya sehayî de zaf ardimê ci 
resabî mi. Wexto ke proses hesas bo ke pros-
esê kurdan her dem hesas o û persê merdimî 
zî milet û ziwan û dîn û sosyolojîyê kurdan 
ser o bê, mumkunîya ci çin a ke yew nas to 
hete nêbo merdimêk to de qisey bikero. Mi 
no 2015 de tespît kerdibi. No semed ra, na rey 
verê şîyayîşê cayan mi verî o ca de tewr tayn 
merdimêko nas eyar kerd. Cayo ke nasê mi 
nêbê zî, mi hema embazan ra pers kerdênê 
gelo nas masê înan estî û eşkenê ardimkarîya 
mi bikerî ? Ez bi zerrî da reheteya eşkena vaja 
ke embazê min yê delalî hewl ke şima estî û 
eke ez eşkaya xebata xo ya sehayî wina bikerî 
hendayê mi emegê şima zî tede esto û ez 
şima heminê rê zaf sipas kena ke tîya, ez do 
nameyanê şima nêda la tezê xo de ez do tek 
û tek sipasdarîya xo şima rê bikerî. Pê ardimê 
nê ebazanê delalana heta Xarpêt ez şîya kotî 
mi merdimana qisey kerdî û zaf baş derbaz 
bi, la Xarpêtî çi heyf ke xatirê nas û dostan 
bîle nêda. embazan nêeşkayê ardimcîyê 
mi bibê çike cara yewin a ke pê nasana zî 
kesî nêwaştênê qisey bikero. Çimanê her 
kesî de yew terso gird bî, “kam a na keyna, 
ça ra ameya, çira nînan persena û ma ra çi 
wazena?”. Înan semedo ke nêşabi ardimcîyê 
mi bê bîy mehçub ez zî mahçubîyeta înan rê 
bîya mehçub. Zaf çî esto bero vatenê la ez do 
tenîya vajî heyfo gird to rê’!

Ez gerek tîya de biqedînî, bimanê weşîye 
de. 

Telefonê mi akerde bî, mi Dîyarbekirî ra 
yew embazî reyde qisey kerdêne, embaz 
qiseyê mi birna û va “erd lerzeno, Homa 
zano zelzele beno ez nika telefon gêna” mi 
zî va “temam” û a deqa ma telefonî girewt. 
Meraq ez girewta û mi hema twîtter akerd. 
Xo ra edî ma her çî uca ra xeber gênê. Mi 
dî ke raştî zî erdlerz bîyo, her kesî winî 
nuşto. Labelê sifte çîyê dîqetê mi ant, yew 
embaz Wan ra nuştbî, yewo bîn zî Meletî ra 
nuştbî, mi va “Ya sitar se beno? Zelzeleyêno 
senîn o ke mintiqaya wina hera de tesîrê xo 
musneno?” Dima xebere ameye ke zelzele 
Hewlêr de zî bîyo. Meletî, Dîyarbekir û 
Wan hend dûrî nîyê pê rê labelê Hewlêr zî 
kewt meseley mîyan mesele bî cidî. Çinkî 
erdlerzêno wina tesîrhera nîşan dano ke 
merkezê erdlerzî de texrîbat pîl o. 

Erdlerz Kirmanşan de bîbî. Heta nika 
500 ra vêşî kesî wefat kerdî. Hezarana 
însanî dirbetin bîy. Hezarana keye û banî 
xirabe bîy û xilîyay. Hewna ewro zî seyana 
dewî rê alîkarî nêşîyo. Na orteyê zimistanî 
de şar nêeşkeno çadirên bivîno ku sereyê 
qeç û kufletê xo dekero mîyan... Banê ke 
Îranî viraştê ê heme xilîyay. Înanê ke nê 
keyeyî înşa kerdê, ê zî firmayê mutahîtî 
yê Tirkîya yê. Erdlerz ra tepîya vejîya orte 
ke înan herinda betonî de dar û kolîyî 
şuxulnayê û dekerdê qolonan. Fîrmayê 
Tirkîya malzemeyan tirawito, Îran zî çimê 
xo girewto. 

Dinya de hema-hema her milet, netew û 
şarî dewleta xo esta. Û qandê zey nê fela-
ketan zî rêxistenan awan kenê. Nê sazgeyî 
zî normal wextan de pere kom kenê, tet-

bîqat virazenê depoyanê xo bi şamî, kon-
serve û werdanê wişkana pir kenê. Çadir, 
betanî, çina û heta konteynir stok kenê. Çi 
wext ke felaketêno wina bêro şarî ser, hema 
şinê malzemeyan vila kenê şarî rê yardim û 
alîkarey resnenê. 

Ma parçe parçe bigîrê xo dest, rojawan 
xora kewto derdê xo Homa înan rê quwet 
bido. Ê ancax biresê xo. Başûr de nêm 
dewlete esta, gerek hal hende xirab nêbo 
la uca de zî sîstemêno ronişte hewna saz 
nêbîyo. Weqfê Barzanî esto mîsal. Homa 
înan ra razî bo raştî zî zerîpak ê, wazenê 
alîkarî bikerê, çend destê înan ra yeno kenê 
zî la kêmaney zî zaf estê. Senî estê? Mîsal 
bida; nika Keko Berhem Hesen rayberê 
Weqfê Barzanîyî yo. Ez şaş nêba mîyanê 
heyetê mutevellî de yo zî. Vakur de 20-30 
milyon kurdî ciwîyenê labelê no weqif 
heta nika Tirkîya de yew şube anêkerdo fek 
verade şube ra, qandê bexş kerdenê yew 
hesabê banka zî anêkerdo. Se bî ez şima 
rê vaja. Kek Berhem Hesenî bi nameyê 
xo Bankaya Zîraatî de yew hesab akerd û 
qandê kurdanê Vakurî zî numreyê nê hes-
abî vila kerd. Labelê hesabê şexsî ya bexş 
kom nêbeno. Seba çîyanê winasîyan gerekê 
sazgeyê wezîran ra destûr bero girewtene. 
Şima nêvanê destûr nêgîrîyayo. Zaf cayan 
ra pere kewto hesab, dewlete zî hesab 
bloke kerdo. 

No musîbet gerekê ma rê yew nasîhetê-
no pîl bibo. Rew û lezalez ma sazgeyanê 
xo mezbut bikerê. Û gerekê ma xo vîr ra 
nêkerê sazgeyê xurt yenê pêhet û pîya dew-
lete anê orte. Vizêr Erzîngan, Wan ewro 
Kirmanşan meşte, bîro Xarpêt an Elbîstan.. 
Ma destanê xo bidê pê, bê ma kesê ma çin 
o.

Dîyaranê Kirmancan ra Vizêr Wan 
Ewro Kirmanşan

Wendoxê erjayeyî yê rîpelanê kirmanckî 
yê rojnameyê Basî merheba… Seke şima 
destpêkê rojnameyî ra zî fehm kerdo 
na hûmara ke destê şima de ya hûmara 
peyêne ya rojnameyê Basî ya.  No nuşteyê 
mi zî, tena nuşteyê min o peyên nîyo eynî 
wext de wesîleyê xatirwaştişî yo. Belê, bi 
na hûmare weşanê Basî rê nuqta ronîyeno. 
Û ma zanê ke tayê çîyan rê nuqta ronay-
ene zehmet o. Hela ke ê çîyê ke seba şima 
mana û ehemîyetê înan zaf bo, mîyanê 
şima de têkilîyêka bi kede, bi hîsanê 
rindan ameya munitene estba ê çîyan rê 
nuqte ronayene rasta zî zehmet o. Demanê 
winasîyan de normal o ke merdim bibo xe-
mgîn, bikewo binê tesîrê huznî û merdimî 
ser o yew hîso ke maneno ruhê payîzî 
peyda bo; o payîz o ke tewr verî daran ra 
rişîyayîşê pelan ano vîrê merdimî…

Ez nika atmosferê hîsîyatê xo ra tayê 
bivejîye teber ke şima rê hîkayeya Basî 
ra qal bika. Vanê her cuye eslê xo de yew 
hîkaye ya. Yê weşanan zî wina yo. Her 
weşano ke bi hûmara xo ya yewine vejîno 
destpêkerdişê yew hîkaye zî îfade keno. 
Hîkayeya Basî zî sey rojnameyêkê hewtey-
anê 02 Çele 2017î de dest pêkerd. A roje ra 
hetanî ewro pêro-pîya 44 hûmarê ey resayî 
şima ke eke ez şaş nêba rojname tena yew 
hewte –seba ke Başûr de tehtîlo fermî bî 
hewteyê Newroze de- nêame weşanayîş. 
Bas, tena bi rîpelanê xo yê kirmanckî ney 
hem bi muhtewaya xo ya pêroyî, hem bi 
kadroyê nuştoxan hem zî bi kalîteya xo ya 
çapkerdişî bala kurdan ante. Xususen êyê 
ke qîymet danê nuştiş û wendişê kurd-
kî, ê yê ke bi nameyanê xo vîtrînê edebî, 
hunerî, sîyasî û entelelektuelîya kurdan 
teşkîl kenê bi giraney hetê înan û zafê teb-
aqayanê kurdan ra bikeyf ame wendiş. 

Heto bîn ra semedê kurdanê kirman-
can yew taybetmendîya nê weşanî esta. 
O zî no yo ke destpêkî ra hetanî peynî 
bi hawayo sîstematîk û sewîyeya cîdî de 
ca da lehçeya kirmanckî. Seke qismêkê 
şima zî zanê ez çarçewaya xebatêka xo 
de weşananê perîyodîkanê kurdkî ser o 

xebitîya. (Ez semedê meraqdaran hûmarê 
weşananê ke mi ser o cigêrayîş kerd îlawe 
bika; 1 fanzîn, 60 kovarî, 29 rojnameyî. 
Tabî xelet fehm nêbo nê hûmarî tena yê 
weşanê ke mi tede nuşteyê kirmanckî 
dîyê.) Rojnameyê kurdan yê ke tede bi 
hawayo sîstematîk ca dîyayo kirmanckî û 
dereceya cîdî de nuşteyê kirmanckî ameyê 
weşanayîş çend heb ê. Eke merdim çend 
nimûneyan bido; Armanc, Peyama Kurd, 
Rûdaw, Welat û weşanê ke dewamê nê 
tradîsyonî yê. Her çend emrê xo zaf derg 
nêbo zî Bas zî mîyanê înan de cayê xo 
girewt. Nê tesbîtê mi de krîtero bingeyin 
tewr tay bi di lehçeyanê kurdkî (kur-
manckî-kirmanckî ge-ge îlaweten tirkî) 
weşanîyayîşê nê rojnameyan o. 

Bi destûrê şima ez nê çend tespîtanê xo 
ra dima dest bi teswîrkerdişê panaromaya 
rojnameyê Basî bika. Helbet ez do tena 
muhtewaya ey ya kirmanckî ser o vindera. 
Ez nê teswîrkerdişê xo tena sey cigêrayox-
êkê wareyê çapemenîya kurdan ney eynî 
wext de sey edîtorê beşê kirmanckî yê nê 
Basî bika. Tabî mi çekuya edîtorî xebit-
naye la ganî ez verê çend detayan ser o 
melumat bida şima;  mi destpêk ra hetanî 
na hûmara peyêne edîtorîya beşê kir-
manckî yê nê Basî kerde.  La tayê qaydey-
anê formelan ver,  kunyeya rojnameyî de 
nameyê mi sey endamê merkezê xeberan 
derbaz bîyene. Tena edîtorî ney ez yew 
nuştoxê rojnameyî zî bîya û tede ge-ge 
nuşteyê mi zî weşanîyayî. Heta ke destê mi 
ra ame mi karê redaktorîye û tashîhkerdişî 
zî kerdî. bê karê grafik û mîzanpajî heme 
mesulîyetê di rîpelanê kirmanckî mi ser o 
bî. Ancîya nuşteyê ke bênameyê nuştoxî/e 
ameyî weşanayene hetê mi ra nusîyayî yan 
zî açarnîyayî. Beno ke mi şima bi nê cum-
leyanê peyênan tayê eciz kerd, bibexşîn. 
Nêbo ke şima nê cumleyanê mi sey xo we-
sifnayene, keda xo pîlkerdene fehm bikerê. 
Semedo ke na hûmara peyên a mi va tayê 
detayanê muhîman ra haya şima estba. 
Yewna xusus zî no yo ke nê weşanî tarîxî 
rê manenê. Ganî wendoxan û cigêrayox-
anê kirmanckî yê ameyeyî nê melumatan 
bizanê. (Ez bi xo seba ke derheqê ro-
jnameyan û kovaranê verênan de tayê 

xususanê nezelalan pers bika mesulan û 
nuştoxanê înan dima tay/şenik nêgêraya.) 
Coka mi ganî nê detayan zî binuştêne û 
eke şima nê hetî ra biewnê heq danê mi; 
mi no nuşte tayê zî seba înan nuşt. Heto 
bîn ra mi bi no qayde eşkera kerd ke heme 
mesulê pêro xeletîyan û kêmaneyanê 
rîpelanê kirmanckî yê Basî ez a. Madem 
mi wina va ez naye zî vaja; mumkun o ke 
xeletî û kêmaneyê nê rîpelan estbê, la ez 
hêvî kena ke şima beşê kirmanckî de mi ra 
teber nêbîyayîşê kesî anê çimanê xo ver û 
nêewnîyênê qusurê mi.   

Wendoxê delalî, 44 hûmaranê Basî de 44 
kesan nuşt. Nînan ra 36ê xo camêrd, 8ê xo 
cinî yê. Rîpelê 10. û 11. yê nê rojnameyî bi 
hawayo safî û bê mabên bi kirmanckî ve-
jîyayî. Pêro-pîya keno 88 rîpel ke no tablo 
seba pêserîya nuştekî ya kirmanckî –hela 
ke nê di-hîrê serranê peyênan yê ke seba 
kurdanê bakurî zaf hetan ra yenê manaya 
apeymendişî de - yew nîsbeto cidî îfade 
keno. Ez nuştoxanê beşê kirmanckî yê 
Basî rê tek bi tek sipas kena û nameyanê 
înan neqlê cêrî kena: Bawer Sewregî, Dîlek 
Akdemîr, C. Pîranij, Ebdulqadîr Necaranij, 
Ehmedê Dirihî, Elîda Zerrî, Fîruze Demîr, 
Hacer Petekkaya, Hacî Îbrahîm Aytekîn, 
Hatîp Erdogmuş, Heyderê Keça, Îsmaîl 
Guven, Lerzan Jandîl, Lewend Palîyij, 
Lorîn Demîrel, Mehdî Özsoy, Mehemed 
Malmîsanij, Mehmet Selîm Uzun, Miraz 
Babij, Murad Burtakuçîn, Musa Anter, 
Mustafa Îslamoglu, Mutlu Can, N.Elî, 
Nadîre Guntaş Aldatmaz, Netîce Altun, 
Newzat Valêrî, Nureddîn Celalî, Omer 
Kanipak, Pêşar Bextewer, Saît Faîk Abasi-
yanîk, Sebahedîn Ozan Aslan, Sedat Çelîk, 
Seîd Veroj, Selma Dogu, Serdar Roşan, 
Seyîdxan Kurij, Sezgîn Fırat, Sîdar Hal-
man, Suphî Aydın, Şîrkuh Amedî, Welat 
Ramînazad, Weysel Hanyildiz, Zazanus.  

44 hûmaranê Basî de pêro-pîya 188 
nuşteyê kirmanckî ameyî weşanayene. 
Nînan ra tena 7 hebî, seba ke çimê mi 
de taybetmendîya înan estbî reya dîy-
ine Basî de neşr bîy. Nê 7 nuşteyan ra 
teber %90ê nuşteyan rasterast seba Basî 
nusîyayî û pêro reya verêne nê rojnameyî 
de ameyî weşanayene. Bi goreyê bêjanê/

tewiranê înan tesnîfkerdişê nuşteyanê 
kirmanckîyan yê Basî wina yo: nuşte û 
meqaleyî: 110, nuşteyê ke babetanê tarîx-
îyan û portreyanê kurdan ser o nusîyayê: 
13, roportajî: 10 (7 hebê xo bi hawayo 
kilmî; pers & cewab), metnê foklorîkî: 10, 
ê bînî: 45 heb ê. (Nê 45 nuşteyî bêname 
weşanîyayî.) 10 nuşteyî ziwanan û lehçey-
anê bînan ra açarnîyayî kirmanckî ser. 

Derheqê rojnameyî de hema zaf plan û 
xeyalê mi estbîy. Heyf ke weşanê ro-
jnameyî bi na hûmare qedîyeno. Labelê 
ma se bikê! ge-ge tayê çîyî destê merdimî 
de nîyê. Teselîya mi na ya ke no rojname 
goreyê şertanê xo nuştişê kirmanckî de 
yew sînerjîyo muhîm teşkîl kerd, terzêko 
newe rona û seke cor ra zî aseno wextêkê 
hende kilmî de pêserîya cîdîye vete orte. 
Helbet na netîce tena bi keda mi nêameya 
girewtene. Naye ra wetêr zî heyf ke ma 
mîyan de “yew moblekar yan zî keso ke 
hunerê moblekarî îcra biko” çin bî. (!) 
Aye ra ez eşkena vaja ke na netîce tena bi 
sayeyê semîmîyet û xebata kollektîfe vejîye 
orte. Yê mi tena no bî heta ke mi dest ra 
ame ez xebitîya ke her hûmare a verêne ra 
hîna zengîn û bêqusur biba. Ez sey edîtorê 
beşê kirmanckî yê Basî vana keyeyê pêro 
nuştoxan û wendoxanê ma awan bo… 

MUTLU CAN

HACER PETEKKAYA

SÎDAR HALMAN

Êdî wext, wextê xatirwaştişî yo. Û 
mumkun nîyo ke merdim wextê cîyayî-
yan de xemgîn nêbo. Ez bawer kena ke 
ma heme sînayoxê kirmanckî xemgîn ê. 
Hela ke semedo ke nê şertanê xiraban 
de yewna zemîn ma dest ra şono… 
La ma zanê payîzî ra dima zimistan 
yeno, zimistanî ra pey wisar. Hêvîya 
ma zerrîya ma de nimite ya. Bawerîya 
ma zî. Seba ke bawerî û mîsyonê ma 
yê ewroyênî weş formule kerdo ez 
wazena yew îfadeyo ke beşê Wendoxan 
rê yê hûmara 51. ya kovara Vateyî de 
vîyareno, bi ey biqedna; “Ma bawer kenî 
ke rew yan erey ziwanê ma beno ziwanê 
perwerdeyî, coka xebatê ke ma ewro 
kenî hem seba ewro yê la hem zî seba 
siba yê.”

Bi hêvîya demanê başan û yewna 
merheba bi xatirê şima..

Sey vatişo peyên
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Şîîra Kirmanckî ya 
Anonîme û Nê Edebîyatî de Cayê Deyîran Ser o

Şîîrê anonîmî, pêro şîîranê fekkî yê ke, verê 
cû qiseykerdox/vateyoxê înan eşkera bîyê, la 
zerêyê zemanî de vateyoxê nînan vîr ra şîyê û 
kes nêzanaynê nînan kamî vato û peyder pey 
bîyê mehsulê muşterekê/hempayîya şarî. Verê 
cû ra nat zanîyeno ke pêro komelan de meh-
sulê tewr verên yê fekkî bi terzê şîîrî ameybî 
vatene. Şîîre hetê wayîrê qafîye, vezin û ahenk 
bîyayîşî ra hem bi asanî ameyîşa ezberkerden 
û vîr de mendeyîşî û hem zî bi asanî fek bi fek 
vilabîyayîşî ra seba averşîyayîşê kulturê fekkî 
rê yew zemîn hedre kerda û herîkbîyayîşê 
wextî de bîya çimeyê eslî yê tradîsyonê fekkî 
ra yewî.

No meyan de, mehsulê/metinê tradîsyonê 
fekkî baxusus yê edebîyatê anonîm yê şarî, 
verê verkan seba bingeyê edebîyatê nuştekî 
rê hîna muhîm ê, la heto bin ra zî êdî no 
dewreyî modernite û her çî lezabiz serfkerdişî 
(bi ing.; fast consuming, bi tr.: hızlı tüketim) 
de, asan nîyo ke payîdar bimanê, o semed ra 
seba muhefezekerdiş nînan hewceyo ke yew 
gama ver qeyd bibî. Nê gamî û xebat zî seba 
hêş-hêşyarî (bi ing.: memory, bi tr.: bellek) 
kulturê miletî gelek ehemîyet erz keno. 

Eke ma reyna biewnê verê dewreyê kulturê 
fekkî, proesesê anonîmbîyayîş yê şîîre de, ke 
şîîrê esasê kulturo fekkî bi, sey fekkîbîyayîşê 
(oralbîyayîşê) mehsulanê dewreyî, nînan wex-
tî de nêameybî nusîyayîş û fek bi fek vajîyayîş 
tesîr kerdo. Sewbîna sey şertê cografîk, şer/
herb, galabîyayîş, koçkerdiş, zulm û zordarî, 
qedexebîyayîşê ziwanî û yan nêbîyayîşê 
ziwanê perwerdeyî çendin faktorê bîn zî na 
babete de wayîrê rolî yê.

Şîîra Kirmanckî ya Anonîme de Deyîrî û 
Çend Nimûneyî 

Edebîyatê şarî yê kirmanckî de, sere de 
“deyîr”î bi nameyanê xo yê bînan “lawik”, “kil-
am/kelûm”  û “manî”, “şîn” û sey “lorî” tewran 
de cuya şarî, hîs û fikrê şarî sey babetanê eşq, 
merg, cuye, xerîbî, cîyabîyayîşî, şer, afat, koç 
usb. yeno ifadekerden. Bi yew ziwano zelal û 
bi retorîkê naturalî nê babetî, şîîra anonîm de 
cayê xo gênî. 

Şîîra anonîme de çîyêko balkêş, nînan de 
estbîyayîşê ritim, aheng û muzîkalîte yo. 
No meyan de Fuad Köprülü vano ke şîîra 
anonîme û muzîk pîyabesteyê yewbînan ê, 
yewbîn reyde eleqedar ê. Gama ke merdim 
biewno cuya hozanan, eşiqan û ma kurdkî de 
vajîme dengbêjan, eserê înan ra bigîre û heta 
îcrakerdişa nînan û tradîsyonê dengbêjî de 
ser ra heta cêrî tesîrê muzîkî xo eşkera keno.  
Birastî lorî, şîn, manî ra heta deyîran her yew 
tewirê şîîra anonîm de, pîyayî û hemahengê 
vate/qisey û ritim/melodî têhêt de ca gênî.

Şîîra anonîme ya kirmanckî demo vîyarteyî 
ra heta nê deman merasîmê şîwaran/tazîy-
eyan ra şayîya (şahîya) veyveyan, bernameyê 
kulturîyan ra heta cuya rojane zafê cayan de bi 
çendin nimûneyan estbîyayîşê xo domnena. 
Baxusus deyîrî hem warê şîîra şarî de hem 
zî yê muzîkê şarî de, sewbina wayîrê cayêko 
mustesna û qiymetin ê.

Xulasa 
Seke yeno zanayîş şîîra kirmanckî ya 

anonîmî xorînîya tarîx ra heta ewro, zereyê 
yew prosesê dergûdilayî de berdewamî yo. 
Sey yew gencîne, dewlemendî demo vîyarteyî 
ra heta nika bi destê tayê şexsan û sazgehan 
resayo ma. Nê şexsîyatan ra mîyanê komelî de 
sey dengbêjan, hozanan, çîrokvanan, deyîr-
bazan û tayê cinî û camerdî ke bi weş-vatiş nê 
mîsyoni ardo ca/anî ca. 

Mîyanê nê şîîra anonîmî de mehsulêkê/
tewirêkê muhîman ra yew zî deyîr î. Nê deyîrî 
wazena wa veyveyan de, wazena wa şahî û 
şînan de bê mîyanê cuya şarî de hertim cayê 
xo girewto û bîyê tercumanê hîsan, fikir û 
xeyalanê înan. Seke ma cor ra zî eşkera kerdbî, 
deyîrî ke edebîyatê anonîmî de cayê xo gênî, 
vêşêrî bê metîn/tekst ê yanî fekkî yê û anonîm 
ê (vatoxê înanê eslî bellî nîyo).  Bi ziwanêko 
sade ameyê vatiş. Sewbîna bi veng û vate ci-
wîyayê û înan de tekrarê vengî, rîtîm û qafîye 
rolêko muhîm îfa keno. Û vateyê peyên zî nê 
dewlemendî, bi wesîleyê sazgehê sey “deyîrba-
zî”, “dengbejî” zemano kehanî ra heta nika bi 
esasê yew tradîsyonî ciwîyayo û vila bîyo. 
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Celadet Beg, Hecî Nîhat û Şêx Behrun
Hewteyeko vîyart; şinasîyê mi hîrê 

camêrdî kurdan, dinyayê xu bedelnayî.
 Înan ra Celadet Elçî Beg (58 serre) 

Roj şeme Îstanbul ra pê teyareya ard, ma 
mezelcayê dewa Zeynebê ya Çolîgî de, Heq 
kerd.

Hecî Nîhat Qasimûn (66 serre) Roj 
sêşeme Hamburg ra pa teyareya Îstanbul ser 
ra ard meydana Çolîgî û ma piya hewelna 
dewe, badê nimacê berd mezelcayê dewa 
ma Çilkonî de Heq kerd.

 Şêx Behrun (63 serre) Roj panşeme wextê 
nimacê taştareyî de ma camîyê Pîran ra 
girot, berd mezelcayê Pîranî de Heq kerd. 

Hîrê heme zî hema serranê mergî de nêbî. 
Celadet Beg û Hecî Nîhat nêweşîyê kanser 
ver, Şêx Behrun zî kirîzê zerrî ver merdî. 

   Yew heta derd û kulê bindestîyê, heto 
bîn a qehir û qotikê dinyayî ver, lez şîyî 
rehma Homayî. Celadet Beg hema 9 serre 
bi, babî xu (Seîd Elçî, serekê PDKT) kerdbi 
vîn, Saîme Xanim ci rê hem dadîyê û hem 
zî babîyê kerdbî. Îstanbul de wend û bibi 
avukat. Kekê ey Fuad Beg sekerd nêkerd, 
nêşka mezelcayê babî xu ca biko.  

Hecî Nîhat hema çewres sere bi, dêsê 
mektebê dewa qican pê boya ya “Bijî 
Kurdistan” nuştbi. Yuzbaşi zor dano mux-
tarê dewe, Hecî Husnî Şêr Dowr (Hüsnü 
Karadağ) ci ra perseno, “bijî” çina yo mux-
tar? O vano, yuzbaşîyêm ez “bijî” nêzana 
la erebeyanê benzînîyan de parçeyek esto, 

“bujî” yo. Yuzbaşî vano dê, muxtar pê ey ho 
dem keno, hezar yew heqaret keno ci rê. 
Muxtar dano ra şino qonaxa Hukmatî, îstîfa 
keno û muhurê xu zî teslîmê înan keno.  

Badê ey Hecî Nîhat ma bibi muxtar. 
Rocek celbê yew dewicî dano ci, dewic vano 
“ez nêşina esker”. O zî yarî keno û tira vano, 
“Ti zanî, ti yan şinî esker yan zî vicênî koyan 
ser”. Dewic nata – weta nînan vano, xeber 
ginena alayî, dezay mi genî erzenî zindan.  
Vanî tu çira vato, “Madem ti eskerê kenî, 
bivêcî ko bibi eskerê ma”!

Dezay mi zindan ra vecîya, rema şi 
Almanya.  Uca ca da xu, badê çend seran 
cinî û gedeyanê xu hewelna Almanya. Laco 
peyin Hîşar zî, Hamburg de ame dinya. 
Pasaporta Almanya vist xu dest, her serre 
amnanan ameynî  Çilkonî,  peynîyê payîzî 
de agêyrên Hamburg.  Nêweşîyê şekerî zî 
tede vecîyabi. 

Aşmêk cuwaver ageyrabi Hamburg, dok-
tor vano ti kanser î, 3 –-4 hewte cuwapey 
nefesê xu yo peyin dabi.  Nika ez tersena, 
gedeyan ra çew anêgeyro welat, no keyê ma 
hetan – hetan uca de bimano. Terkwelatî mi 
gore, çîyo zaf xirab o.

Seke ez ha vînena: Her cayê welatê ma de, 
sîyasetê serdestan ser bi ser ho ma helîneno. 
Serranê verînan de Şêx Mehdî nêwaştbi ke 
keyeyê înan ra çew bibo wekîl. La serekîya 
şaredarîya Pîranî 1950 ra hetan 2004 hertim 
keyeyê înan de bi. Nînan ra Şêx Zulkîf 
(1950-1959), Şêx Husamedîn (1968 – 1989), 
Şêx Behrun (1994 – 2004) bîbî şaredarê 
Pîranî. 

2004 de partîya DEHAP ra Abdullah 
Akengîn, Şêx Behrun ra şaredarî girot, 2009 
de partîya DTP ra Mustafa Uyguner bibi 
şaredar. Serrê 2014 de na rey partîya HDP 
zî dezayê Şêx Behrun, Abduselam Bîlgîn 
(dezayê Şêx Behrun)  mojna ra û pê ey a, 
şaredarî vist xu dest. Seke verînanî ma vanî : 
“Mîhîn mi keyê mi ra ancîya yo”! 

Serranê 2002 ra nat Şêxên Xinûsî amey 
wekîlîyê Dîyarbekirî dima erzîyayî we, la 
şêxanê Pîran de no kultur çin bi, çirey goş 
pa nêkuwenî û paştgerê înan nêbenî. 

Celadet Beg torina Şêx Evdirehîm, Dr. 
Nuşîn Xanim a zewejîyabi. 15 serre pîya ci-
wiyayî,  tira gede nêbibi. 8 serre cuwaver zî 
cîya bîyî. Goreya vatenan her di keye zî qayîl 
bî ke lac û keynayê înan pîya bizewicî. Lac 
û keyna vera rikê înan ser, neçar mendbî.  
Vateyê ma verînan esta: “ Zewajo bêzêr, gola 
bêqam a” !

Hîrê hemin ra yew cinî ra cîya bibi, yew 
cinî ra ciya ciwiyaynî, yew zî amnanan de 
Hamburg ra ameynî keyeyê xu Çilkonî de 
tena ciwîyaynî.

Hîrê heme zî qehir û qotikê na dinya 
ver bîyî nêweş. Celadet Beg û Hecî Nîhat 
nêweşîyê kanser ver, Şêx Behron zî  kirîzê 
zerrî ver şîyî rehma Homayî. Homa mera 
hîrê heme camêrdanê ma rê, rehma xu 
bivarno. 

Seke şima pê zanî, ma tirmanê xu Îstan-
bul û Hamburg ra ard dewê Çolîgî, Zeyneb 
û Çilkonî de defin kerdî. Cayê merdima / o 
kurdperwer o peyin, heq a wareyê ma bo. 
Ez hîrê heme keyeyan ra zî vana, şima heme 

berxudar bên ke tirmê înan, wareyê ma de 
ma piya temernayî!

Tazîye û Serweşîye
Badê definê Celadet Begî ma şîyî camîyê 

Hecî Hesîbî, rojo şeme ra heya dişeme 
tazîyê rona. Her cayê welatî ra heskerdoxî 
Seîd Elçî qefle – qefle amey, serweşî da 
Fuad Beg û keyeyî înan. Şêx Behrun zî pa 
dezayanê xu wa amebi. Hîrê roj zî ez tazîye 
de bîya. 

Tazîyeyê Hecî Nîhatî, camîyê Çilkanî de 
rojo sêşeme ra heya panşeme ronîya. Şarê 
Govdereyî û Çolîgî roj ameynî yê Gola Ce-
baxçûrî hela şanî de ameynî merdimanê ma 
ra serweşî waştên.

Tazîyeyê Şêx Behrunî, rojo hênî ra heya 
yewşeme cayê tazîyeyê Aynayan de ronîya. 
Kurdperwerê Dîyarbekir heme amey, ser-
weşî da keyeyê şêxan. Ez pa embazanê sîyasî 
rojo verîn, pa embazanê komela Ziwan 
Komî rojo peyin şîya tazîye. Dîyarbekir de 
semedê ziwanê Kirdî ya çi xebat bibînî Şêx 
Behrun û birayê ey Dr. Mehmud (weşîyê xu 
de) tim û tim xebatê Ziwan Komî de ca gi-
rotên. Eke keyeyê înan ra yew bibo endamê 
komela ma, cayê înan veng nêmaneno. Ma 
pê benî şay.

Homa hîrê heme meyîtanê ma rê rehmê 
xu bivarno, sabir û deyax bido merdiman û 
heskerdoxanê înan rê.    

EHMEDÊ DIRIHÎ

NEWZAD VALÊRÎ

Deyîrî, edebîyatê şarî yê kirmanckî de “türkü”yê tirkî ra cîyayer (ferqbîyaye) hetê îcrakerdişî, melodî, ware û terzê xo wayîrê 
lîteraturêkê dewlemendî yê û sey; “lawik”, “klam-kelûm”, “şiwar” û “deyîr” mîyanê xo de name benî. Nê termanê mewzubahîsî 
ra “lawik”; termê deyîran ra hîna zaf yeno şuxulneyiş ke, veşêr seba eşq, huzn, heskerdiş, cîyayî û sewbîna tayê versîyonê 
nînan zî seba muzîkê veyve û govendan yenî vatiş. “Klam” yan “kelûm” çekuyê erebî; “kelam” ra ameya viraştiş û bi manayê xo, 
eleqedarê çekuye “awaz” yê kurdî/farsî ya. “Kelûm”, veşêr hetê dengbejan yan hozanan yênî vengdayiş û hîkayeyê nînan hetê 
hacîm ra qasa deyîranê bînan hîna dergûdila yê. Kişta nînan de “şiwar” yan tayê mintiqayan de bi vatişê bînan; “şuware”, “şîn” 
zî termê deyîranê ke seba merg vajiyenê û veşêr hetê cinîyan û xortan verêcû bila enstrûman û serranê peyînan de êdî bi tewir-
tewir enstrumanan ameyê îcra kerdiş. 

Cêr de sey nimûneyêk şiwarê “Birawo” ke mintiqaya Çewlîg de bi vengê Rençber Ezîzî ameye vengdayîş, ney ra qismêk wina 
yo:

 “Wisar dîyo darun pel kerd a wo birawo birawo!
Helagî raydun xeberê mêrg da wo birawo birawo!
Willay mi ca di zuna biray mi kişîyawo birawo birawo!
Zerrê cîgêr mi tu rî helyawo birawo!” 
Seba “deyîr”î, tirkî de: “şarkı” û kurmanckî: de “stran” yeno şuxulneyiş. Êdî termê deyîrî hîna zaf teşmîl û vila bîyo û bitay-

betî deyîrî ke vajeyoxê nînan eşkera yo û sey babete eşq, berîkerdiş, heskerdişê welatî, cîyayî ziwanî rê bîyo nameyê tercîhî. 
Sewbîna sey semedê deyîran yê ke seba hewnakerdişê gedeyan/derguşan vajîyenî; “lorî”/“lurî û reyna deyîrî ke semedê egîdî, 
cesaretî vajîyenê û mintiqaya Çewlîgî de nînan namekerdişî vanî: “egîdê” estî ke nêyî zî bal-anteyoxî yê.

Deyîra “Gule Vore Vora” ke yê mintiqaya Dêrsimî ya, na deyîre de zelalîya kirmanckîya Dêrsimî xo mojnena ra:
 “Erê Gulê hey hey heyî
Gula mi hey
Di-rê teneyî nayê cêr ro yenê
Yarê min o tey” 
Nimûneya cêrêne de deyîra ke vakurê Diyarbekirî de, bitaybetî qezaya Pîranî de yena vatiş, “Nînna” de lîrîzmê şîîra anonîm 

û muzîkê kirmanckî/kirdkî eşkera yo. Sey nê deyîran her mintiqayê ke tede kirdkî ciwîyena uca de zaf mehsulê muzîkê û şîîra 
anonîme yê kirdkî hema zî dewlemend î: 

“Hêga sor o, filon o, nînanayey (2)
Yew ha mîyon di aw donû, nînnayey (2)
Teres bawkê keynon o, nînnayey (2)
Keyna qici ma nêdono, nînnayey (2)
Înşallo keye di mono, nînnayey (2)” 
Senî zereyê edebîyatê anonîmî yê şarî de metnanê tahkîye (hîkaye kerden, vajeyoxî) de sanike cayêko merkezî de ya, nê di 

nimûneyî ke cor ra vîyartî ra hereket, ma eşkenî vajîme ke deyîre zî, şîîra anonîme ya şarî de wayîra yew cayê muhîmî ya û seba 
rîtîm û ahengê xo zî eleqedarê muzîkî ya zî. No semed ra deyîrî, sey veyve û şewa heneyî ra bigîrin heta gal-gala şewanê zimis-
tanan, xebatkerdenê hêgayî û rencberî û meclîsê şayîyan de zaf cayanê cîya-cîyayan de yenî îcra kerden. Nê deyîran de zaf ca 
dîyeno babetanê tewir-tewirî ke sey eşq, cîyayî, berî kerden, hesretê welatî, şer-herb, afetê xozayî, egîdî, merg ûsn. 

Deyîrî, arêkerdiş û cigereyoxîyê edebîyatê şarî de, hemverê şîîranê anonîm yê bînanî hîna zaf eleqe dîyê û no çarçewe de 
gelek deyîrî mintiqayê cîyayan ra ameyê aredayîş, sey kitabanê folklorî yan zî sey kitabê mustaqîl yê deyîran ca girewtî. Seba 
xebatê deyîranê kirdkî serra 1990 ra pey heta nika bi destê cigerayox û nuştoxanê cîya-cîyayan tayê xebatî bîyê. Ma tîya de, 
tek bi tek nê xebatan ra nêeşkenî behs bikerî zî, tayê nameyî wina yî: Koyo Berz-“Na Xumxuma” (1998) û “Ewro Şori Meşti Bêri” 
(1996), seba deyîranê mintiqayê Dersîmî; Hawar Tornecengi-Mustafa Düzgün, Hesen Usên, Munzur Çem; mintiqaya Çewlîgî; 
Seyîdxan Kurij, Licê; Mihanî Licokic; sewbîna xebatêkê akademîk zî yê Abdulkerîm Bor: “Bingöl Yöresi Zazaca Halk Türküleri”  
(tezê lisansê berzî) ya. Bila nê xebatan sewbîna sey Malmîsanij-“Folklorê Ma Ra Çend Numûney”, İhsan Espar-“Tanî Estanikî û 
Deyîrê Ma”; Nadire Güntaş Aldatmaz-“Folklorê Kirmancan Ser o”  (no peyên xebata tezê masterî yo) xebatan de zî tayê melumat 
û nimûneyî estî.  

Mîyanê deyîran de bîla deyîr/lawik/kelûmanî sewbîna yê seba tûtan/domanan zî ameyo vatiş; “lorî/lûrî” û seba merg û dejê/
xemgînîyê ameyo ziwan; “şîn/şîwar/şîware” zî sey deyîran eleqayê xo bi muzîk estî û warê şîîre û edebîyatê anonîmî de cayê xo 
gênî. 

Deyîrî û Çend Nîmûneyî

Şêx Behrun Celadet Beg Hecî Nîhat 
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Di destpêka salên nodî de gava min 
helbesta Gunnar Ekelöf a bi navê Celad 
wergerand Kurdî û di kovara Nûdemê de 
belav kir, xwendevanan pêşwaziyeke pir 
germ û baş lê kirin. Wan meraq kirin bê 
helbestvanekî swêdî çawa dikare weha ji 
dil û hestyar babeta êşkencê û êşkence-
karan binivisîne. Divê ez li xwe mikur bêm 
ku dema min jî cara pêşî helbest xwend-
ibû, mîna xwendevanan min jî ew yek 
meraq kiribû.

Hestên Ekelöf ên li ser celad û êşkence-
karan tesîreke mezin li min kir. Mijarên 
bi vî awayî gelek caran ji aliyê şaîrên Kurd 
û tirk ve hatine nivîsandin û hê jî têne 
nivîsandin. Lê belê dema şaîrê welatekî ku 
ev dused sal in neketiye şer, êşkence li paş 
xwe hiştiye û asta xweşiya jiyanê lê bilind 
e dest bavêje vê babetê, hingî ji mirov 
re pir balkêş tê. Min xwest ez bidim pey 
wan sedemên ku Gunnar Ekelöf ji arami-
ya Swêdê derdixe û wî ber bi bêaramiya 
welatê Kurdan ve dibe. Ji bo ez derbasî 
cîhana Gunnar Ekelöf bibim, helbesta 
bi navê Celad ji min re bû destpêkek, 
bû rêberek. Ji aliyekî ve min dixwest ez 
sedema hizna wî, dilê wî yê birîndar û êşên 
wî fêm bikim, ji aliyekî din ve jî min xwest 
bizanibim ka ev helbestvanê skandînavî 
yê ku yek ji rêberên modernîzma Swêdî 
ye, çima daye pey mîstîzm û felsefeya 
rojhilatî. Gava min xwe berda nav cîhana 
wî ya şaîrane û ya şexsî, ez bêhtir nêzîkî 
wî bûm. Ez bûm şirîk û hevparê hestên 
wî. Kitêba wî ya bi navê Dîwan di derbarê 
Mîrê Emgiónê de ez pê re kirim yek. Ev 
kitêb behsa mîrekî Kurd dike ku Ekelöf bi 
xwe çêkiriye.

Li gora Ekelöf, Emgión gelek tişt bi hev 
re ye… Lê navekî Mîr tuneye, ew Mîrekî bê 
nav e. Dibe ku ew Mîr Ekelöf bi xwe be, wî 
xwestibe bi riya êş û azarên mîrê Kurd, êş 
û azarên xwe vebêje.

Ekelöf ev berhema xwe li Stenbolê 
nivîsandiye. Lehengê wî Mîrê Kurd jî di 
dema Bîzansiyan de, li Konstantînopolê ji 
aliyê celadên Bîzansî ve rastî êşkenceyeke 
mezin tê, bi êşkencê çavên wî dirijînin û 
wî dişînin welatê dengbêjên kor. Sembol û 
paşeka dîrokî ya ku Ekelöf di vê destanê de 
bi kar anîye, dibe ku ji bo gelek xwen-
devanan zehmet be ku têbigihên. Ger em 
sembolên weke hesp, agir, çiyayên nef-
spiçûk, welatê dengbêjên kor û peywendi-
ya di navbera Xwedê û Şeytên de nas nekin 
û nizanibin, em ê bi zehmetî ji Dîwana di 
derbarê Mîrê Emgiónê têbigihên û wê ev 
berhem di nav destên me de pûç û sivik 
bimîne.

Li gora Ekelöf, Mîrê Kurd ji devera Wanê 
ye. Ew xwediyê hinek baweriyên nîvx-
irîstiyanî be jî, lê ew ne xirîstiyan, ne jî 
misilman e. Di kitêbê de nayê gotin ku Mîr 
êzdî ye jî; lê dibêje ku ew hinek caran wek 
Şeytanperest û hinek caran jî wek agirper-
est tê binavkirin. 

Herçiqasî dînê êzdiyan dînekî kevn be 
jî, ew zêde nayê zanîn. Zanebûna teologên 
dinyayê jî di derbarê vî dînî de bi sînor 
e. Ew hinekî dişibin Parsên ku ji Îranê 
koçber bûne û li Hindistanê bi cî bûne. 
Êzdîyatî baweriyeke ku bi tenê di nav 
komeke Kurdan de tê dîtin. Li gora hinek 
çavkaniyên ne fermî ev koma ha li gelek 
welatên dinyayê belav bûne û hejmara wan 
nêzîkî milyonekê ye. Gerok û mîsyonera 
swêdî Maria Arnholm di destpêka salên 
1900î de çûye nav êzdiyên li Kafkasyayê û 
di nivîsareke xwe de dibêje, “Dibe ku êzdî 
qebîleyeke cihû ya wendayî bin.” Êzdî bi 
xwe, xwe tebayê ola Zerdeştiyê dibînin, 
perestina agir û rojê dikin û rêzê ji Melekê 
Tawis re digirin. Ji ber vê jî her demê zilm 
û zor dîtine. Dibe ku ev biyanîbûna ji xwe 
û mana li derve bi Gunnar Ekelöf re li 
cihekî gihabe hev.

Ekelöf li ser zarê Mîrê Kurd diaxive: 
Şeytan Xwedê ye

Û Xwedê Şeytan
Ez welê fêr bûme
Ku herduyan jî bihebînim
Yekî bi awayekî
Yê din bi awayekî din

Li vir agir jî, Şeytan jî dibin sembola 
Xwedê. Welatê dengbêjên kor jî, her çiqasî 
weke nîşanekê ji bo Homeros û Tiresiasa 
serdema antîkê were fêmkirin jî, di rastiyê 
de Kurdistan e. Yaşar Kemalê ku di gelek 
romanên xwe de motîfên Kurdî bi kar 

anîne, dengbêjê kor Evdalê Zeynikê jî mîna 
Homerosê Kurdan nîşan daye. Bi vî awayî, 
di helbestên Gunnar Ekelöf de li rex f îgur 
û deverên dîrokî, em paşekeke Kurdî jî tê 
de dibînin.

Ekelöf xwediyê zeka û xeyaleke bê 
hempa ye, ew helbestên xwe bi motîfên 
dîrokî dihûne; bi sembol, f îgûrên antîk, 
mîstîzma oryantalî û felsefeyê jî dix-
emilîne. Wergerandina vê cîhana rengîn 
pir zehmet e û mîna hestkirina êşa celadên 
wî ye. Lê xwendina wî jî, felata ji qamçiyên 

wan celadan e. 

Mîtolojî û motîfên dema Bîzansiyan 
pir bala Ekelöf dikişand, loma ew di sala 
1965an de çû Stenbolê û Dîwana di derbarê 
Mîrê Emgiónê de li wir nivîsand. Ekelöf 
pir di bin tesîra mîtolojiya Artemis de bû û 
dixwest piştî mirina xwe ew were şewitan-
din û ariya wî li Tirkiyê, li çemê Paktalosê 
were reşandin.

Gava di sala 1968an wefat kir, jina wî 
daxwaza wî bi cî anî û ariya wî avêt çemê 

Paktalosê…
* * *
Mîrê Emgionê
Mîrekî Kurd
Girtiyê li Vlacherne
Agirê te ev axaftin bexş kir:
Bakîreya ne ya kesî
Ya bêkes
Ruhê min ji min re got
Li dijî wan serî hilde!
Heke serê min
Li ber derî bi serê darekî ve be jî
Hişê min li ser te ye
Bakîreya ji êgir û ji nebûnê. 
* * *
Dilê min di nav parsûyên min de
Zarokekî birçî ye
Zarokekî di qefesê de, 
Di nav derraban de
Nanek dirêjî min dibe

Min ji evînî
Destê xwe dirêj nekir
Tiştek wernegirt
Ez ji ber te birçîbûna xwe dixwim
Ez birçîbûna xwe bi birçîbûnê têr dikim
Ger daxwaza te ev be
Wê ev bibe niyeta min. 

* * *

Min zanîbûya bilindahî şirove bikira
Min ê rengê şîn hilbijarta
Û du simbilên zêr:
Stêrkek li ber serî
Yek li ber lingan
û dîmena stêrkekê li bin lingan

Heke min bikarîba bi berfirehî behs 
bikira

Min ê hembêzkirinek hilbijarta
Ji ber ku hisên min xapînok û hov in
Rastiya heyî fêhm nakin 
Li ber serê te 
Stêrk tune
Navenda lingên te ne diyar e
Lê dîsa jî
Min çenek ji henûntiya te his kir.
* * *
Tu bi tenê be
Bi tenê be!
Wê paşê gelek werin ba te.
* * *
Ka avê bide min
Ne ji bo vexwarinê
Ji bo xweşuştinê
Ez doza zeytê nakim
Ka ava pak bide min

Binêr, di binê çengên min de kurmik 
derdikevin

Di navbera çîpê rastê û ê çepê de jî
Û peqilkên birînan der dibin
Ez karim çermê binê lingên xwe 

bikişînim
Ka ez xwe bi ava te bişom
Ne zeyta te
Min ew navê
Bide min avê.
* * *
Celêd ez xwîn kirim
Min his nekir
Erza min şikand
Kîr û gunikên min kişandin
Sê carî dirêjtir kir
Dû re li hev ba da
Kir kindirek sêqatî
Ya ji çerm û qêrînê
Lo Celado,
Mêrantiya min ne di nav şeqên min de ye
Hişê min a Celad,
Yê xayintî bi navê xeyalî re kiriye
Ne hişê min e,
Ew di dilê min de ye, Celad
Dil jî dax bike
Û li hev ba bide
Tu ê hingî bibînî
Dil dev ji hemû xayîntiyan berdaye
Firiyaye û çûye
Dilê min
Jixwe ne di dilê min de bû.

Mîrê Kurd Gunnar Ekelöf

Nivîskarî nexweşiyek e, ji nexweşiyê 
jî wêdetir wek vîrusekê ye, di hemû laşê 
mirov de digere û heta mirinê dev ji mirov 
bernade.

*
Rast e ku kitêb zikê mirov têr nake, lê serê 

mirov têr dike. Seriyekî têr jî dikare zik têr 
bike.

*
Hin hene xwe bi nivîsandina kurdî qure 

dikin, nivîsandina kurdî jî hin kesan qure 
dike lê yên ne xwendevan quretiyê li herdu 
aliyan jî dikin.

*
Gava min nivîsand min bi zimanê diya 

xwe nivîsand lê diya min nizane bi zimanê 
xwe bixwîne.

*
Hin hene dibêjin; xwezî ez nebûma 

nivîskar. Ji wan weye ku bûne nivîskar. 
*
Hin hene pir dixwînin lê nanivîsin, hin 

jî hene naxwînin lê pir dinivîsin. Yên pir 
dixwînin hinekî binivîsandana, yên pir dini-
vîsin jî hinekî bixwendana wê îro edebiyat 

di qonaxeke din de bûya.
*
Hin hene baş dinivîsin lê nizanin bipey-

ivin; hin jî hene baş dipeyivin lê nizanin 
binivîsin.

*
Heke min nivîskar bi rabûn û rûniştin û 

bi tevgerên wan nedîtana min ê bigota ew 
pêxember in, lê dibêjin pêxember jî wek 
nivîskaran bûn. 

*
Xwendina edebiyatê carinan bi mirov 

xweş tê, carinan jî li mirov xweş tê.
*
Hin nivîskar bi kitêbên piçûk mezin 

dibin, hin nivîskar jî hene bi kitêbên mezin 
piçûk dibin.

*

Nivîskarin hene dixwazin kirasê siyasetê 
li edebiyatê bikin, gava ew kiras li edebiyatê 
nayê vêca dienirin. 

*
Dibêjin “mirov deh salan tenekan bite-

wîne mirov ê bibe sobeciyekî baş”, heke 
nivîskarî wek tewandina tenekan bûya wê 
niha hejmara nivîskarên me yên baş pir 
bûna.

*
Carinan yên bêedeb edebiyata herî bedew 

dinivîsin.
*
Nivîskarî hunerek e, huner dayineke 

Xwedê ye, Xwedê wê zû bi zû nade her kesî.
*
Nivîskarên baş ne ew in ên ku zêde 

derewan dikin an jî bi tenê rastiyê dibêjin; 

nivîskarên baş ew in ên ku kêm derewan 
dikin û rastiyê ne wek rastiyê dibêjin.

*
Hin nivîskar dibêjin min di bîst salan de 

bi zorê kitêbek nivîsand. Ew
tiralî û bêkêriya xwe mîna marîfetekê 

dibînin.
*
Rast e ku nivîskarî xweşiyê dide mirov, lê 

kes behsa êşa nivîskariyê nake. 
*
Hin ji kurdan bi daran, hin bi tivingan, 

hin jî bi qeleman radibin hev, hemû jî şerê 
birakujiyê ye.

(Hin ji aforîzmayên min ên li ser 
nivîskariyê)

FIRAT CEWERÎ

Nivîskarî



Berî ku ez dest bi şîroveyên xwe yên li ser 
zanista edebiyata modern bikim, dixwazim 
ji bêjeya “Kurd” dest pê bikim an jî sernivîsê 
berevajî bikim.

Di van rojên ku Kurd di nava qeyranên 
mezin (weke li Başûrê welêt, li dijî re-
ferandûma serxwebûnê derketina hemû 
dewletên dinyayê û li Rojavayê welêt jî ewrên 
reş ên tofanê li ser serê wan digerin) de der-
bas dibin û hestên wan ên netewî li ber tofa-
na neheqiyên ku tê serê wan geh wek çiyayên 
Kurdistanê berz dibin, geh jî wek batovka li 
ber bê di newal û çehlan de winda dibin. Li 
Bakurê welêt jî bi rêya fişar û mercên awarte 
destkeftiyên wan ên demokratîk yek bi yek 
ji wan tên stendin. Wek mînak rayedarên 
dewletê, ji bo gelê me bêyî ku cudahî bike 
nava wan, hemûyan wek terorîst bi nav dike. 
Dibêjin; “Malbatên terorîst 15 zarok çê dikin, 
çima hûn (tirk) jî pir zarokan çê nakin”. 
Mebesta min ji van hevokan ew e ku em di 
rewşeke çawa de ne, baş bê dîtin û li gora wê 
berawirdkirina edebiyata Kurd û ya cîhanê 
bê kirin. Yanî wek hin rayedarên dewletê bê 
wijdaniya wek ku gotibû ‘zimanê Kurdî ne 
zimanê şaristaniyê ye.’ Di binemaya xwe de, 
sazî û dewletên ku dixwazin pêşî li zimanê 
Kurdî bigirin, ew bi xwe ne medenî ne û hov 
in. Di demeke kurt de ku hinek bayê azadiyê 
bi ser zimanê Kurdî de hat, me dît gelek kar 
û barên hêja hatin kirin. Bi hezaran xwen-
devanên masterê û bi dehan yên doktorayê 
tezên Kurdî nivîsîn. Bi sedan roman, çîrok 
û hwd. pirtûkên Kurdî û bi dehan kovarên 
wek Wêje û Rexne û Zarema hwd ên teoriya 
edebiyatê der çûn. 

Ez dixwazim di vê nivîsa xwe de, pirtûka 
Remezan Alan a bi navê “destpêkek ji bo 
ZANISTA EDEBIYATA MODERN”ê binirx-

înim. Pirtûk di nava Weşanên Peywend de, 
sala 2015an derçû. Remezan Alan di sala 
2013an de, li Zanîngeha Artûklûyê dest bi 
mamostetiya dersên edebiyata modern kir. 
Wek ku Remezan Alan di pêşgotina pirtûka 
xwe de nivîsiye: “…Digel vê, ji ber aliyên wekî 
‘çend şerhên baş’, ‘çend têbinî ji bo edebiyata 
Kurdî ya modern’ û ‘modernbûna teoriya 
edebiyatê’ ev xebat ji yên beriya xwe cihê 
dibe. Di eslê xwe de hem ji bo van û hem 
jî bo wêneyê mezin (ku mirov bi Kurdî 
teoriya edebiyatê binivîse) hincetên fizîkî jî 
derketine meydanê. Mesela îro li zanînge-
han, her çend navên wan ên fermî cihê bin 
jî, enstîtuyên Kurdî vedibin û di bin sîwana 
fakulteyên edebiyatê de beşên edebiyat û 
zimanê Kurdî ava dibin. (…)”  Di berdewa-
ma nivîsa pêşgotinê de dide famkirin ku wî 
ev pirtûka xwe wek materyala dersê amade 
kiriye. Lê mixabin salek piştî derketina 
pirtûkê ji karê xwe hat dûrxistin. Ez bawer 
im ev mînaka nivîskar û mamoste Remezan 
Alan jî têra xwe palpiştiya wan ramanên me 
yên ku me li jorê bo rewşa Kurdan nivîsî 
dike.

Nivîskar, pirtûka xwe bi metodeke zanistî 
nivîsiye. Wek mînak gelek mijar dane ber 
pirsên li ser hev. Ji wan pirsan çend jê wiha 
ne: 1-Tiştekî ku ji bo edebiyata modern bibe 
“zanîn”ek heye? 2-Ew warê ku jê re poetîka, 
teoriya edebiyatê an jî edebnasî tê gotin, bi 
pêvajoyeke çawa ve girêdayî ye? 3-Ji ber çi 
ji bo huner û edebiyatê ewqas riyên cuda 
hene? 4-Şîrove, metin, wate, edebîtî, erkê 
edebî, cure, peywend, zewq, xweseriya 

estetîk, resenî, teqlîd û hwd. ji bo teoriya 
edebiyatê çi îfade dikin?..

Pirtûka bi navê “Zanista Edebiyata Mod-
ern”, di ber van pirs û yên wekî wan de, li ser 
têkiliya modernîteyê û edebiyata modern; li 
ser têgehên bingehîn ên teoriya edebiyatê û 
her wiha li ser rengîniya rê û rêbazên rexne 
û teoriyên modern serê xwe diêşîne. Li ber 

xwe dide ku bi zimanekî îronîk û hêsan serî 
bi zehmetî û mirûztehliya kêşeyên teorîk 
re derxe. Bi vî rengî hem ji bo meraqdarên 
edebiyatê, ji bo xwendekarên lîsans û lîsansa 
bilind dibe referansek û hem jî ji bo kur-
mancî mimkuniya zimanekî raveker nîşan 
dide…

Pirtûka bi navê “destpêkek ji bo ZANISTA 
EDEBIYATA MODERN”ê kiriye sê beş. Di 
beşa yekem a bi navê “TÊKILIYA MOD-
ERNÎTEYÊ Û EDEBIYATA MODERN”ê de 
jî mijarê li ser du ser navên wek I. WEXTÊ 
MODERNÎTEYÊ, II. EDEBIYATA MOD-
ERN Û MODERNÎZMê honaye. Di sernavê 
“Wextê Modernîteyê” de dema dor tê ser 
rewşa Kurdan nivîskar wiha dinivîse: “Di ser 

tecrûbeyên tirk, ereb, farisan re Kurdan 
modernîzasyon nas kiriye, bi qasî ku wan 
ji vê naskirinê re cih fireh an teng kirine 
nasîn pêk hatiye. Di dest de îmkanek 
tunebû ku ciwan û xwendekarên xwe yên 
jîr bişînin wan “welatên pêşketî” û ew jî ji 
wan deran “dest tije”, qet nebe bi ziman 
an amrazekî ecnebî, vegerin. Matbaaya 
ku bi vê têkiliyê hatiye dewleta osmanî û 
îrana qeçerî, encax di 1918an de bi destê 
hêzeke mandater hatiye beşeke Kurdis-
tanê û xizmeta Kurdî kiriye.

Yeka din elîtîstbûna wê jî ji ber zerûretê 
ye. Em dizanin ku bikerê modernîteya 
Ewrûpî burjuwazî û çîna navîn e, bikerê 
modernazîsyonan jî rîcala burokratîk, 
yanê dewlet bixwe ye. Lê di tunebûna 
dewletê û çîneke burjuwa de ev bar maye 
ser milê çend kesên pêşeng. Ji ber van 
sebeban fail û bikerê modernîteya Kurdî 
“rewşenbîr” in. Û gelek ji wan rewşen-
bîran jî ji tebeqeyên arîstokrat tên ku li 
serê sedsala 20an di dibistanên leşkerî û 
teknîkî yên osmanî de perwerde bûne an 
li dor komele û saziyên Stenbola wê demê 
tesîr li hev kirine. Lewma bernameya wan 

a bo xelasî û şiyarkirina Kurdan ji yekpare-
bûnê dûr e, pêlên medcezîra wê li gor enerjî 
û westabûna wan şiklek girtiye.” 

Di vê jêgirtina dirêj de me dît ku nivîskar 
bi awayekî zelal rewşa modernîzasyona Kur-
dan a ne wek yên ewrûpî ne jî wek cîranên 
wan, datîne pêş çavên me.

Beşa duyem a bi navê “EDEBIYAT, METIN 
Û CURE”yê dîsa bi du sernavên “I. WEK 
MALBATÊ EDEBIYAT” û “II. HÊJ JÎ QÎME-
TEKE CUREYAN HEYE”yê hatiye pêşkêş 
kirin.

Beşa sêyem a pirtûkê bi navê “TEORÎ, 
TEORIYA EDEBIYATÊ Û EKOLÊN WÊ” ye. 
Ev beş jî wek beşên dî bi ser navên “I. MILKÊ 
TEORIYÊ” û “II. WARÊ TEORÎ Û REXNEYÊ” 
ne. Meriv dibêje qey nivîskarê me, her beşek 
wek du ser nav ji xwe re kiriye metodeke 
bikêrhatî.

Nivîskar, pirtûka xwe li cihê “Encam”a her 
kesê bi ser navê “ÇEND KELAM BO EN-
CAMÊ” bi dawî kiriye. Paragrafa ku sûdw-
eriya pirtûkê tê de tê vegotin wiha ye: “Dîsa 
jî xêrek, na wile sê xêr, ji hînbûna wan heye: 
Yek, ew tiştê ku em jê re dibêjin “zanista 
edebiyata modern”, cureyekî tekamûla hizra 
însan e. Reqabet û vekêşana di navbera van 
teoriyan de pariyekî jî reqabet û vekêşana 
dîroka modern e. Dudu, herçend dil bike 
hebe jî, tu nîşanbarên gotara rexneyê nînin, 
li paş wê hewidanê, mirov rastî ezmûnên 
dîroka însan tê. Û sisê û belkî ya herî girîng, 
di van hemû ekol û teoriyan de muheqeq 
fikreke ku bi kêrî me bê heye û ev îhtîmal 
hêvî û quwetekî dide me ku em wan hîn 
bibin.” 

 1-Remezan Alan, Destpêkek ji bo ZA-
NISTA EDEBIYATA MODERN, Weşanên 
Peywend, Stenbol 2015 (r.14-15)

2-Heman berhem, (r. 51-52)
3-Hb. (r. 213)

Tu şablonên guhernebar tuneye ku mirov 
bikare pê hemû romanan an hinek romanan 
hilsengîne. Roman bi xwe rêya xwendin û 
nirxandina xwe nîşan didin. Hinek ji wan 
mirov berev xwendineke ji hêla karakteran ve 
dajon, hinek berevxwendineke ji hêla zimên, 
hinek berev xwendineke li gor teoriyeke edebî 
dajon hwd. Lê min nezanî ez ê çawa Kobaniya 
Jan Dost binirxînim. Çi di asta zimên de be, 
çi di asta şêwazê de be, çi ji hêleke felsefî an 
psîkolojîk, min tu xweseriyek nedît tê de.

Jan Dost romana xwe ya herî xerab nivîsi-
ye. Ji romanên wî ya tevna wê herî sist ev e. 
Heger ji yekê ji yên berê baştir be jî dîsa ya 
herî xerab e, ji ber ku ji bo nivîsên nivîskarekî 
pêşneketin paşketin e bi qinyata min. Lê tenê 
ne di nav romanên Jan Dost de, bi giştî di nav 
temamê romanên kurdî de, Kobanî yek e ji 
yên xerab. Esasen romanên bi vî rengî xerab, 
her wextê ji yê baş bêhtir bûn, bêhtir in û wê 
bêhtir bin. Her roj li cîhanê hezar romanên 
xerab derdikevin, isma navê wan jî nayê gotin. 
Ne hewce ye jî jixwe. Heta vir her tişt normal 
e. Lê tişta anormal ev e ku romanake evende 
xerab, evende pesindan û çepik li xwe girtine. 
Qiyametek li ser vê romanê hat rakirin, nayê 
gotin! Ji şabaş û halanan, rê û rêwanî di 
medya civakî de nema. Lê pirsgirêkek hebû 
li holê! Van pesinderan çima pesnê romanê 
didan ne diyar bû, pesnê çi didan ew jî ne 

diyar bû. Ez jî dikarim bibêjim romaneke 
xerab e, bi rastî jî romaneke xerab e, heqet 
romaneke xerab e, birra birra romaneke xerab 
e û li vir bisekinînim nivîsara xwe. Lê ez ê 
vê yekê nekim, her çend ji bo min nivîsîna 
li ser romanên xerab her tim pir zor be jî, ez 
ê hinekî vekim vê meseleyê. Pesinderan ew 
hilkirin ezmanan lê tu rave ji vê hilkirinê re 
nekirin, heger ez jî wê têxim bin erdê û tu 
raveyê jê re nekim, çi ferqa min dimîne ji wan?

Jan dost xwe li çîrokên mezin radikşîne 
loma jî awirên piçûk kûr nabin di berhemên 
wî de, ji dêvla takekesan civak li pêş e di ber-
hemên wî de. Halbûkî heger mesele trajedi-
yeke wek Kobaniyê mezin be ancax awirên 
piçûk, riwangehên ji kujine cuda bikarin wê 
bînin qada edebiyatê û rastiyeke nuh di rastiya 
wê de vekin. Heger ne wisa be tu berhem 
nikare wê ji halê wê yê wek waqiayekê wek 
bûyerekê rastîntir bide der, bi hemû trajediya 
xwe rastexwe, gav bi gav li ber çavê cîhanê 
diqewimî jixwe. Di meseleya riwangehên 
cuda, awirên piçûk de ka em Eyşê bînin ber 
çavê xwe. Eyşê li aliyê din ê sînor rastî dest-
dirêjiyê tê, li hember vê yekê ka çi maye di bîra 
me de ji halê ruhê Eyşê, ka kî ji me ket şûna 
Eyşê û ket ber bahoza ruhê wê! Ku Kobanî 
bi tenê ji çavê wê hatiba nivîsîn bo nimûne, 
wê ji vî halî ne çêtir ba? Ma di pênaseya herî 
hêsan de edebiyat ne karekî hilbijartinê ye? 
Heger her tişt têkeve berhemekê ji nîqaşên 
Facebookê heta bi nizanim çi, hingê wê qey 
edebiyat qayişê bi jiyanê re bikêşe? Heger çav 
li tiştekî werê be qayişa wê yê zû biqete.

Bi hewldana şiyarkirina êş û dilpêşewatê 
berhemeke mezin tê nivîsandin gelo? Nivîskêr 
ji bo ku xîtabê hisên dilpêşewitînê yên miro-
van bike her hewl daye trajediyê tîr bike. Di vê 
cehdê de berê lehengan daye nemaqûliyê cari-
nan weku di wê qiyametê de Baran tev vodka 
û baxlemeya xwe berê xwe bide Reqayê û xwe 
bide serjêkirin; weku Hec Mislim geh dîn bibe 
û geh baqil bibe û a herî ecêb jî tu carî neçe 
mala bûka xwe heta wê şeva ku DAIŞê bi ser 
bajêr de girt (ew çû wir da ku hemû bi ser hev 
de bên kuştin ji bilî Hêviya pitik); weku di wê 
qîr û qiyametê de Xanê li malê vegerîne, wê û 
Hemê li Kobanî bihêle (ew vegeriyan da ku ji 
xizmên xwe cuda bimînin û êşa wan û êşa me 
mezintir bibe; zarok bêbav, bav bê jin û zaro 
bimînin, ji bo ku ji ber bêmêrtiyê Eyşê li bak-
ur bibe hedefa destdirêjiyê jî û xwîner bêhtir 
biêşin). Herî dawî bi kuştina hemû lehengan 
nivîskêr hewl daye trajediyê mezintir bike. 
Lê xwezî bi rastî jî ev qelebalixiya lehengan 
bikerên trajediya xwe bana!

Leheng ne bikerên trajediya xwe ne; 
bireserên nostaljiya Dostî ne. Lewma fikrên 
wan, hundirê wan, hişê wan tunene; bi tenê 
bi qalikê xwe hene; bêruh û bê xwîn in.Tu 
kûrahiya wan tuneye. Cîhana wan a fikrî nayê 
zanîn. Çi bin heta dawiyê her ew in.Dîsa jî 
lehengê herî rêkûpêk Ziyad e. Lehengê herî 
maqûl e jî. Sebebên tevgera wî bi awayekî 
rasyonel hatine nîşandan. Şert û mercên ku 
hiştine ew bibe DAIŞiyek, ji zarotiyê heta wê 
demê hatine ravekirin. Lê heft zaroyên Hec 
Mislim, her yek ji celebekî ye, qet nayê zanîn 

ka çawa tê ku yek ji yekî din evqas cuda be.
Ji hêla vegêranê ve rêbaza herî sereta tê 

bikaranîn: leheng nikarin bifikirin, ancax bi-
peyivin. Gotara yekser tê de serdest e. Helbet 
ev ji aliyekî taybetiya çanda devkî be, ji aliyê 
din hêsankarî ye. Heger wisa nekiriba hewce 
bû teknîkên wek pêla hiş an şêwaza neyekser 
a serbest bi kar anîba ku ev jî şêwaza bikar-
hênayî bi gelekî dijwartir dikir mesele û rê 
nedida roman di neh mehan de biqediya. Ma 
wê çima karê xwe dijwar bikira, jixwe mijareke 
tirtire hebû li holê û karîbû têra xwe pê nan 
bixwara! Jixwe di romanê de jî îlan dikir ku 
ancax ew dikare romana Kobanî binivîse:“Ma 
Kobanî bajarekî wisa ye ku her kesek destê 
xwe biavêje qelemê û bibêje ez ê romanekê, 
ez ê helbestekê derbarê perîşanî, berxwedan û 
malwêraniya wê de binivîsim!” Jan Dost çima 
berê nedinivîsî gelo, berî vî şerî? Jixwe ji çar 
sed rûpelî di deh rûpelan de şer dibuhure. 
Mêrik dibêje ez dikarim berxwedana wê bini-
vîsim, lê belê pûş dikute. Sehneyên têkçûn 
û paşveçûna YPGê tê de hene lê yên DAIŞê 
tunene. Ew tenê wek nûçeyekê tê ragihandin 
ku DAIŞ vedikişe. Bi tenê carekê hevalekî 
Ziyad bi derba YPGê tê kuştin. Ev e berx-
wedana wê? Xwezî me bi rastî jî romaneke şer 
bixwenda, ew rewşa derûnî ya şervanan li ber 
çavan hatiba raxistin. Lê em tenê bîranînên 
nivîskêr dixwînin. Ev şer ji bo van bîranînan 
tenê deqor e.

Nîqaşeke din li ser vê romanê mijara 
alînegiriyê ye. Li gor hin kesan Jan Dost bi 
awayekî alînegir nivîsiye. Helbet nivîskarek 

ne mecbûr e alînegir be, jixwe ev ne mimkun 
û ne hewce ye jî, lê heger bikare dengên dijber 
bi yeksanî ragihîne ev serkeftin e. Hela tew 
romanek wisa be ku di navbera nivîskarê wê 
û kesine din de gelek nîqaşên îdeolojîk li ser 
bûbin, hingê ev yek watadartir dibe. Lê gelo bi 
rastî jî nivîskar alînegire?Her çend ji romanê 
tê famkirin ku nivîskêr jî hewl daye xwe wisa 
nîşan bide (halbûkî derdê edebiyatê ne ev e), 
lê na bi min ne werê ye, belê nîqaşên navbera 
YPGyî û dij YPGyiyan di diyalogan de derbas 
dibin ku ev rêyeke adil û maqûl e. Lê ji bilî 
vê vegêrê îlahî jî dij YPG ye. Ev îdeolojiya 
nivîskêr e.

Jan Dost di vê romanê de afirîneriyek 
dernexistiye holê. Pişta xwe daye semboleke 
neteweyî, ew bi kar aniye.Heger em wek 
rastiyeke dîrokî Kobanî ji vê romanê derx-
in, ev roman dê dîsa heman bandorê li ser 
xwîneran çêbike gelo bi vê vegêrana xwe ya 
besîd?Heta ku karvedanên me, ne eqlî lê hîsî 
bin wê berhemên wisa çepikan li xwe bigirin. 
Lê belê populeriya berhemeke wisa wê demkî 
be û ne tu sînoran ne jî serdeman derbas dike, 
ew çepik ê zû hişk bibin û biweşin wek pelên 
daran.

Bi rastî jî Kobaniya Jan Dost hew dibe, an-
cax ev qasî xerab binivîsiya… Min zor da xwe 
û xwend, hûn bixwînin nexwînin bi kêfa xwe 
ne, lê ku hûn bixwînin û bikarin li êşa xwe 
binerin, tê de asê nebin, bi deqorê nexapin, 
hûn ê bibînin ku Jan Dost romaneke xerab 
nivîsiye.
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Di 2013an de, rojekê hin camêran xwest bel-
gefilîmekî li ser min çêkin. Piştî vîdyogirtineke 
dûr û dirêj a bi ger û axaftin li nava Diyarbekirê, 
wan ji min xwest ku ez herçî fotraf û materyalên 
derbarê min de hebûn ji wan re bînim, da ku wan 
jî ew di filîmî de bi kar bianiya. Wexta ez vegeri-
yam malê, min rast berê xwe da odeya rûniştinê 
(mêvanan) û binê qenepeya me ya kevn vekir. 
Min kîsikê ku albûma fotrafan tê de bû û bi salan 
bû min devê wî venekiribû ji wir derxist. Hîn di 
deqeya pêşî de ez şeqizîm. Gelek çaviyên albûma 
wek pirîketekê qalind vala mabûn. Tê bîra min 
berê hingî cî tê de nedima, me du sê fotraf bi hev 
re direpisand çaviyeke bi tenê. Min ji diya xwe 
pirsî ku ew fotrafên me li kû ne, lê ecêba xwedê, 
wê jî vê carê bi destên vala li min vegerand.

Dayik bi rastî jî bîr û hafizeya malekê ne. 
Hafizeya zimanê wê malê, rabûn û rûniştina wê, 
mesele û serhatiyên wê, alav û firaqên wê. Lewma 
her tim, çi tişta ku li navê nexuya be, lê ji me re 
pêwîst be, em dizanin ku ew ê wek sihirbazekê 
wê ji ciyekî derxe. Çunkî me berê çiqas ew tişt di 
ser guhê xwe re avêtibin jî, pişta me jê rast e ku 
ew muheqqeq li ciyekî wan hiltîne yan vedişêre. 
Lewma di malekê de xal, qunc û qorziyên nepen 
ên dayikekê, ciyên ku wê hene lê kes bi wan 
nizane, ji ên hemû neferên wê malbatê zêdetir 
in. Xaniyê ku ji bo me 100 metirqare ye dibe ku 
ji bo wê bajarekî sax î bêdawî be. Gava min pirsa 
wan fotrafên di çaviyên vala de ji diya xwe kir 
û bersiva neyînî jê wergirt, ez jî wek bavê min ê 
ku di van rewşan de bi tundî –û neheqî – bi ser 
de diçû, daberizîm: “Tu jî hema her tiştî winda 
dikî!” 

“Erê welleh,” bavê min jî çawa firset dît xwest  
kerba fotrafên xwe yên berê, ku diya min ji qah-
ran re ew ji nav rakiribûn, jê derxe. “Berê haqas 
fotrafinî min î xweşik hebûn. Kes nizane giş bi kû 
de çûn. Ka bê qetandin, bê çi kir ji wan…”

Û devjeniya wan dest pê kir. Fotrafên bavê 
min ên li Stenbolê, bi hin jinên xweşik re, hatin 

bîra min; demên ku ji bo karê xwe malê dûr bû û 
ji diya min werê “misêwa berdûşî dikir”, çîrokên 
temenekî ên ku derbas bûbûn çûbûn lê çi carî li 
paş nediman, muheqqeq di qul û qewereke malê 
de dihatin hilanîn û bi pirîskekê re ji wan qorzi-
yên ku hayê me ji wan tine ye cardî derdikevin, 
bi dev û diran dibin… Min xwe ji nav devjeniyê 
da alî û bi qidûmên şikestî geh li vir geh li wir 
geriyam lê wan fotrafên kêm nedîtin. Ne ên li 
maseyên araqê bûn jî ku min bigota hatine çiran-
din. Piştî ku ez serwext bûm ku ew ê ji ti qul û 
qorziyekê dernekevin û ez li ciyê xwe rûniştim, bi 
vê gotina diya xwe ji serî heta piyan rehilîm: “Hin 
jê kevn bûbûn, belkî loma min avêtibin.”

Ev xaniyê şeşan bu ku di vî 23 salê dawî de li 
Bismil em ketibûnê, û pirr di ser re neçûbû ku 
me mala xwe bar kiribû viyê hanê. Nexwe dema 
barkirinê bi tiştên giran, kevn û nepêwîst re wan 
jî xwe negihandibû vî ciyê nû. Her “nû”yê, her 
“kevn”î qebûl nedikir. 

***
Çendakî berê ez û hevalên xwe yên malê, Sten-

bol, me xwest em qenepeyekê têxin hêwana xwe. 
Lê dolabeke mezin a bi vitrîn a xwediya xaniyê 
me cî nedihişt ji tiştekî wiha re. Evî xaniyê ku me 

girtibû, hin eşyayên xwediya xanî jî tê de bûn. Wê 
ji xwe re li ciyekî xweştir xaniyekî nûtir kirîbû û 
mala xwe biribû wir. Eşyayên ku ê bi kar neaniya-
na jî di vî xaniyê kevn de hiştibûn. Lê hemû jî 
tiştên kevn, xilmet û bikêrnehatî bûn. Heta bi ûtî, 
tevşo û kelbetanên ku te digot qey beriya miladê 
bi destan hatine çêkirin jî ji qul û qewerên malê 
derdiketin. Ji rûyê van eşyayan me jî nikaribû 
zêde tiştekî di hundiro de dî bi cî bikira. A soxî, 
hevalê min dilê xwe qewîn kir û telefonî xanimê 
kir bo ku em hin ji wan alavên wê ji malê derxin. 
Xwediyê jî, hîn canejintir derket, got “we çawa 
bivê, hûn dikarin hemûyan bavêjin.”

Dema em bi dolaba qerase a wek debde-
beyekê ketin ku wê ji hev bikin û bavêjin, me 
di dexlik(çekmece)eke wê de du heb qewlik 
(cuzdan) dîtin. Yek jê Qarneya Tenduristiyê a 
zilamekî bû, ku di sala 1995an de hatibû dayîn û 
a dî jî Cuzdana Deryavanan bû ku di nav de tije 
fotrafên wî zilamî ên kevn, reş û spî, hebûn. Hin 
fotrafên ku li pişt wan bi qelem nav û cî hatibû 
nivîsîn (mînak: 1968/Bandırma) li ser keştiyan 
hatibûn girtin, ên dî jî ji civat û şevbuhêrkên vî 
zilamî ên bi hevalên xwe re bûn ku hin ji wan 
li ser maseyên araqê hatibûn girtin. Bi gumana 

min ev zilam êdî najî. Û di odeya ku paşê ez ê 
têketamê de jiyana wî bi dawî bûye. Nizanim bê 
pîrejina xwediya xanî keça wî ye yan jina wî ye. 
Min pîrejin bi xwe nedîtiye, tenê carina hevalê 
min bi telefonê pê re dipeyive û ji hosteyê ku tê 
tamîra me dike fêr dibim ku pîredayikeke wê 
heye. Belkî berî ku ew jî tê de bimire wê diya 
xwe ji odeya min derxist û qefil li ser vê malê 
xist û ji vir çûn. Lê wê rojê ez mam şaş, wê çima 
fotrafên (bavê/mêrê?) xwe li vir hiştibûn, di nav 
eşya û alavên ku bê erêna qebûl dikir ku giştûk 
herin nav gemar û gilêşê de? Xwene wê ew ji bîr 
kiribûn, yan dixwest ji wan xelas bibe, yan qet ne 
li ser guhê wê bûn? 

Jiyana me ji berê hîn bêhtir û zûtir diguhere 
û ji qonaxekê ta a dî hîn bêhtir tişt ji jiyana me 
dertên. Belkî jî ji ber ku hîn zêdetir tişt berê xwe 
li me rast dikin û dikevin jiyana me. Lê her çawa 
be, êdî bîr û hafizeyeke manend (virtual-sanal) 
heye û ew her tiştî hiltîne. Tiştên ku em bixwazin 
ji bîr bikin, ji wan xelas bibin jî hiltîne. Min 
dixwest behsa vê alema înternetî a ku dîtbariyê 
pêşdetir dixe, û bandor, gef û metirsiyên ku bi 
xwe re tîne bikim, lê “kevn”ê nehişt ez xwe bigi-
hînim “nû”yê. Heta nivîseke dî…

CIWANMERD KULEK

Fotraf û bîr - I
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Ez dixwazim di vê nivîsa xwe de, pirtûka Remezan Alan a bi navê “destpêkek ji bo 
ZANISTA EDEBIYATA MODERN”ê binirxînim. Pirtûk di nava Weşanên Peywend de, 
sala 2015an derçû. Remezan Alan di sala 2013an de, li Zanîngeha Artûklûyê dest bi 
mamostetiya dersên edebiyata modern kir

Zanista Edebiyata Modern û Kurd

Kobaniya Jan Dost hew dibe



Bajarvanî proseyeke wisa ye ku di 
serdema me de jî didome. B.Z di sedsa-
la 10 hezaran de yekem car mirovahiyê 
pê derxist ku dê bikaribe li devera ku lê 
dijî mayînde bibe. Ev yek jî bû sedem ku 
neçarî û daxwaza deverên lê dijîn xweştir 
bike. Hikûmranî, komarî, otokrasî an jî 
demokrasî navê îdareyê çi dibe bila bibe 
ji mêj ve şaristanî bi daxwaza avakirin, 
nûkirin û nûjenkirina bajaran xebat 
kirine. Veguhestina bajar li pêşberî me 
weke rewşeke neçar dimîne û ev ve-
guhestin jî di bin însafa îktîdaran de ye. 
Ev yek ji dema dewletbûnê ve didome û 
ji berpirsên dewletên yekem ta îro weke 
mîrasê maye. Gelo cara yekem avahiya 
bajaran ji ku dest bi veguhestinê kir, çawa 
derket holê?

Mirovahî beriya bajaran ava bike di B.Z. 
di sedsalên 10 hezarî de dest bi jiyana 
dêmanî kiriye. Em di vê serdemê de rastî 
gundên dêmanî dibin ku jê re tê gotin 
‘Hîlala bi bereket’ ku dikeve nav hidûdê 
Kurdistanê. Li Diyarbekir Çayonu, Girê 
Kortik, Batman – Çemê Hellanê, Riha – 
Newala Çorî û Gobeklî Tepe di dîrokê de 
yekem gundên ku jiyana dêmanî lê hatine 
kirin in. Li van gundan mirovahiyê dest 
bi çandinî û xwedîkirina ajalan kiriye. 
Deverên Neolîtîk destpêka bajaran e jî 
herwiha. Ji bilî van deverên ku me navên 
wan deverên Neolîtîk ên dêmanî Çatal-
hoyika Konya û Jarmoya Kurdistanê ne. 
Avahiya li Çatalhoyikê bi rastî yekem 
avahiya sûran jî tê qebûl kirin. Çatalhoyik 
li hember êrîşên ji derve bên re ewlehi-
ya xwe jî ava kiriye. Li gor arkeologan 
hejmara şêniyên li Çatalhoyikê dimînin ji 
deh hezarî zêdetir in û ev yek jî dike ku ji 
statûya gund derbasî statûyeke din bibe. 
Bi vî hawî, Çatalhoyik ji bo derketina 
bajaran jî weke mîladekî ye. 

Gelo çem bûn sedema vê proseyê?
Ev rûdan di serî de li Mezopotamyayê 

destpê kir û piştî demeke kin li Misrê jî 
tê dîtin. Wekheviya herdu herêman jî ew 
e ku xwedî çem in. Li Misrê çemê Nîlê 
û li Mezopotamyayê jî Dîcle û Ferata ku 
jiyanê dide wê axê hene. 

Bi çendîn kûram û nîqaşan derketina 
holê ya bajarên yekem tê îfadekirin. Gor-
don Childe, derketina bajaran girêdayî 
kûrama hevsengiya organîk a civakê dike. 
Arkeolog jî derketina bajaran bi zeman û 
taybetmendiya erdnîgariyê ve girê didin. 
Derketina bajaran li herêmên cuda di 
demên cuda de jî nîşaneya vê yekê ye. 
Divê derketina her bajarî li gor erdnîgarî, 
civakî û fizîkî li gor wê demê bê nîrxan-
din. Bajar bi yekcarî derneketine holê. Ev 
proseyeke demdirêj e. Bi veguherîneke 
hezaran salî xwe gihandine serdema 
me ya îro. Ev proseya guhertinê hê jî 
didome. 

Bajarên yekem çawa bûn?
Derketina bajarên ewil her wiha 

destpêka dewletbûnê ye jî û di Ser-
dema Kalkolîtîk de ye. Li Kurdistanê 
jî mirov dikare mînaka bicihbûna 
Kalkolîtîk bide. Arslantepe ya Meletî ku 
dikeve devera Firata jorîn di vê serdemê 
de hatiye avakirin. Di serdema Dereng ya 
Uruk de (B.Z. 4000) bû rêya Deşta Firatê 
him bi Anatoliyayê re him jî bi Kurdis-
tanê re danûstandin kirine. Ji ber vê yekê 
jî dîtbariya bajarên Mezopotamyayê li Ar-
slantepeyê jî mewcûd e. Li vî bajarî çîna 
elît siyasetê, hegomoniya olî û aboriyê 
îdareya hilberandin û firotinê jî di destê 
xwe de digirt. 

Li qada berfireh ku ji kelpîçan pêk tê 
de qesir, perestgeh û avahiyên ku qût tê 
de tên spartin hene. Dîtina muhran jî 
dide xuyakirin ku ji bo stendin û bicih-
kirina qûtan gelek memûrên dixebitin 
jî hene. Bezemeyên dîwaran nîşan dide 
ku serweriya navendî meşru ye. Li gor 

lêkolînên arkeolojîk ev yek nîşaneya or-
ganîzasyoneke dewletî, navendîkirina çal-
akiyan, bikaranîna muhran, saziyên siyasî 
û olî jî dide xuyakirin ku organîzasyona 
dewleta îro jî di wê serdemê de dest pê 
kiriye. Avahiyên olî, îktîsadî û îdarî ji ava-
hiyên weke abîdeyan hatiye avakirin. 
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Gordon Childe di dema B.Z. 3 hezarî de veguherînên li Mezopotamya, Misrê û Deşta Îndûsê 
weke ‘Şoreke Bajarvanî’ binav dike. Li gor Childe êdî di wê serdemê de avabûna organîzasyona 
dewletê dertê holê ku ji çewlîgan, gundan an jî koçeriyê cuda ne. Ev yek jî dewleta modern dide 
ber çavan. Childe dibêje ku ev organîzasyon ‘Çîn û Meslekan’ jî di nav xwe dihewîne. Ev bajarên nû 
li gor cihgirtina wan û hejmara şêniyan jî gelekî mezin û modern in. 

Tişta girîngtir jî ew e ku li van bajaran tevkariya civakî ya karkirinê çêbûye û ne tenê çandinî, 
herwiha hilberandina meslekî, pisborî jî derketiye holê qadro ava bûne; Rahîp, prens, leşkerên 
profesyonel û zanaatkarên di gelek qadan de bûne pisbor û memûran mirov dikare bike mînak. 
Şoreşa bajarvanî di heman demê de şora birokratîk e jî. Bi vê şoreşê jî Despotên Rojhilatî ku bi 
hemû halê xwe ji civakê mezintir û bihêztirin derketine holê. 

Rewşa fizîkî ya van bajaran jî bi sûran hatiye dorpêçkirin ku jê re digotin ‘Temenos’ û li der û 
dora wê jî deverên ku zanaatkar hilberînên xwe dihilberînin hene. Navenda van bajaran kelha ku 
perestgeh tê de tên parastin e. Berê civak di navbera kesên di nav sûran de dimînin û yên namînin 
de bibûn du beş lê paşî bi pêşketina tevkariya karan ev dabeşbûn li nav sûran jî derketiye holê û 
di nava qada bajarvanî de jî ev avahiya dubendî derketiye holê. Bi kurtasî têkiliya mirovan- xwe-
zayê cihê xwe bi têkiliya mirov – mirovan re guherandiye û bûye destpêka têkiliya şexsî ya civakê 
jî. Herwiha destpêka pergala fikirandinê jî ev serdeme ku bûye sedema derketina fikra mîtolojiyê 
û bajar û xwediyê bajaran jî bûne pîrozwer . 

Şoreşa him bajarî him jî bûrokratîk

Bi bajarîbûnê re çendîn diyardeyên derketin holê  jî ev in: 
-Avahiya dewletê. Pesendkirina dewletê ji gel û civakê mezintir e. 
-Saray, perestgeh û embarên qût
-Nîşandina dewletê ku ji civakê dûr û mezintir e: Despotîzm
-Weke nîşandina îtaatê, hemwelatî. Îdarekirina gel ji aliyê despotekî ve. 
-Şerên mezin, cara yekem bi bajarîbûnê re derketiye holê. Sedema bajarên antîk ji sê çar qatan 

jî ev yeke. 
-Bikaranîna teknîka ji bo derbaskirina mezinahiya xwediyê bajêr ji bo nifşên nûn. Ev yek jî 

nîşana tevkariya mîmarî û îktîdarê ye. 
-Derketina serweriya zilaman: Di şaristaniyan de bikaranîna xetên rast, açiya dîk, kevirên 

çikandî.
-Pergala hevkarî û plansaziyê: Mînakên ji vê re jî pîramîd û qenalên avdaniyê ne. 

Bi bajarîbûnê re çi derket holê?

Mirovahî çawa ji gundan derbasî bajaran bû?

Rojhilata Navîn, erdnîgariyeke ku di dîroka xwe de bi şer, şikandin, zilm û zextê 
tê gewixandin e. Divê mirov bîne zimên ku ev erdnîgariya xwînî bingeha cîhan û 
dewletên ‘modern’ a îro avêtiye. Mezopotamyaya ku mînakên yekem ên bajarvaniyê 
jê derketine holê bi êşa ji bilî parastina van şaristaniyan, rûxandina avahiyên ku îro 
hatine avakirin tevdigere.

Gundên di serdema Neolîtîk de bibûn cihê jiyanê di B. Z. 4 hezaran de cihê xwe bi 
‘Bajaran’ guherandin. Herçiqas Çatalhoyik mînaka yekem weke bajarvaniyê bê zanîn 
jî li gor lêkolînan bajarên yekem li Mezopotamyayê hatine avakirin. Ew bajarên ku jê 
re ‘sîte’ dihat gotin herwiha weke Ur, Uruk, Eridu, Lagaş, Kiş, Larsa jî tên zanîn.


