
Civakîbûn, diyardeyeke çandî û dîrokî ye. Take-
kes ancax dikare ziman, çand û dîroka xwe bi 
saya civaka xwe bi kar bîne, biparêze û bi pêş ve 
bibe. Entegrasyon û bişaftina takekes û civakê 
bi piranî di nav komên bindest… Adar Jiyan / R.5

Entegrasyon û asîmîlasyon
Dawiya sedsala 20’emîn û heta roja me ya îro 
sedsala ku em tê de dijîn, em dikarin wekî sedsalên 
bi nakokiyan tên jiyandin bi nav bikin. Weke mirov, 
weke helwest, weke bawerî tev li her tiştê xwe em 
di nav nakokiyan de...  Munewer Azîzoglû Bazan / R.2

Bi nakokiyan jiyîn
Dimay kovaranê kirmanckî (zazakî) ra, ma eno 
hewte zî bawnin kitabanê kirmanckî ê ke par 
veci-yayê. Îstatîstîk çiniyo, loma zî ma nêzanê 
çende kirmancî estê. La gorey vatişan re 3-5 
mîlyonî kirmancî estê...  Cemîl Oguz / R.9

Kitabanê kirmanckî ser o
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xwebûnxwebûn
Nivîskarê rojnameya me Zinar Ronî, di nivîsa xwe ya vê hefteyê 
de, li ser çalakiya Mehmet Akar ku li dijî tecrîda li ser Rêberê 
PKK’ê Abdullah Ocalan li ser sûrên Amedê li dar xist û bedena 
xwe da ber agir rawestiya. Ronî, di nivîsa xwe de polîtîkayên 
dewletê yên li dijî ciwanên kurd weke xefik nirxand û ‘çalakiya’ 

dayika Akar a li ber derê HDP’ê û zewaca wî ya di encama vê 
‘çalakiyê’ de bi bîr xist û ev tişt got: “Eşqa Mehmet ne di zewa-
ca bi zorê de bû, di jiyana azad de bû. Xortekî xwedî xwesteka 
têkoşîna azadiyê bi destê malbat û dewletê dîl hatibû girtin. Lê 
wî bi çalakiya xwe aşkera kir ku kes nikare wî dîl bigire.” R.7

Eşqa Mehmet jiyana azad bû Komploya 
bêmînak

Hişmendiya wan ji 
hev ne cuda ye

Komploya 15‘ê Sibatê ku em nêzikî 
salvegera wê dibin bê gûman yek 
ji rojên herî rêş ên dîroka kurdan 
e. Di 24’emîn salvegera Komploya 
Navnetewî ya 15‘ê Sibatê de ji bo 
têkbirina vê komployê pêwîst e em 
planên reş ên li paş vê rojê jî baş 
binasin û fahm bikin. Ji ber vê jî 
dixwazim îro di vê nivîsa xwe de li 
ser Komploya 15‘ê Sibatê rawestim û 
hinek xalên girîng zelal bikim. Dema 
em hewl bidin bi yek hevokê vê 
komployê pênase bikin, em dikarin 
bibêjin, di dîrokê de mînakeke din 
weke vê bûyerê li cîhanê nîn e. Em bi 
hezaran salên dîroka mirovahiyê di 
ber çavan re… Siyamed Sîpan / R.6

Tirkiye roj bi roj nêzî hilbijartinan 
dibe û nîqaşên hilbijartinan gurtir 
dibin. Ji ber ku HDP’ê peyamên 
nîşandan namzetê serokkomariyê da 
piraniya van nîqaşan li ser helwesta 
HDP’ê û Tifaqa Ked û Azadiyê tên 
meşandin. Endamê Lijneya Rêve-
beriya Partiya Çep a Kesk parêzer 
û civaknas Cahît Kirkazak, pirsên 
rojnameya yên der barê mijarê de 
bersivand. Kirkazak, diyar kir ku 
partiyên muxalefetê û desthilata 
Tirkiyeyê dixwazin bêyî HDP’ê serî li 
kurdan bidin û wiha got: “Gelê Kurd 
van dek û dolaban baş dizane û 
yên ku vîna gelê kurd nas neke gelê 
kurd jî dê wan nas neke.” 
Hevpeyvîna Rizoyê Xerzî / R.4

Peyama 
 ‘Kizilelma’yê!

Medya tirk, di salên dawî de pir 
pesnê çekên mirovkuj dide û her roj 
dinivisîn ku bi dehan dewlet ketinê 
dorê ku wan bikirin. Derdê min ne 
başi, xirabî yan firotina wan e, berî 
hertiştî navên wan sîlehan bala 
min kişand. Helbet dema dewletek 
an şîrketek fabrîkayekê çêdike yan 
amûrekî derdixê, rêvebirên wê berê 
li ser navê wî/wê dûr û direj niqaşan 
dikin û di dawiyê de navê layiqî 
dewlet û şîrketa xwe hildibijerin. Di 
navlêkirina van balafiran de, dibê ku 
dewletê bi şîrketa derdixe ve biryar 
bi hev re girtibin û ew îhtîmal zêde 
ye. Lê ku û çawa biryar girtibe bila 
bigire, bala me navên hatine hilbijar-
tin kişandin… Şoreş Reşî / R.8

Li gorî agahiyên gihiştin ber destê rojnameya 
me, di cotmeha 2022’yan ku Serokkomarê AKP’î 
Tayîp Erdogan hatibû serdana Amedê û Wezîrê 
Karên Hundir Suleyman Soylû ji bo serdana wî 
li Amed û navçeyên wê xebitîbû de li gundê 
Weysikanê Jorîn ê bi ser Farqînê ve ji aliyê Fer-
mandariya Cendirmeyan a Farqînê ve opera-
syoneke esrarê hatiye kirin. Di vê operasyona 
ku ji aliyê serçawişê bi navê Mûhîtîn Kaya ve tê 
lidarxistin de 150 kîlo esrar tê desteserkirin û 3 
birayên hev ku xizmên Serokê AKP’ê yê Farqînê 
Mehmet Nedîm Kiliçaslan in tên binçavkirin. 
Piştî operasyonê Kiliçaslan û kekê xwe Metîn 
Kiliçaslan ku Serokê Şaxa Kizilayê ya Farqînê ye 
dikevin dewreyê û destûr nadin ku operasyon ji 
raya giştî re bê ragihandin. Her wiha ji serçawiş 
Mûhîtîn Kaya jî daxwaz dikin ku operasyonê 
derbasî qeydan neke û nîşan nede. Lê Kaya oper-
asyonê derbasî qeydan dike û 3 xizmên Kiliçaslan 
ên birayên hev tên girtin. Li ser vê Kiliçaslan û 
birayê xwe giliya Kaya li Soylû dikin. Detpêkê 
Soylû serçawiş Kaya tayînî Pasûrê dike  lê ji ber 
ku vê qebûl nake tê teqawîdkirin. R.3

Têkoşîna Aleksandra 
Kolontay

Xelasbûna 
ruhê kurdî

Efrîn ame 
tirkkerdeneBeriya şoreşa 1917’an li Rûsyaya di 

bin hikmê çar de, hem li gundan hem 
jî li navçe û bajarên Rûsyayê jin bi 
her awayî weke mal û milk-objeyên 
mêran bûn û hişmendiya baviksal-
ar di asta herî jor de bû. Yanî yek ji 
pirsgirêka navendî bê guman po-
zisyona jinan a di qada civakî de bû. 
Jinan pêşeng a sosyalîst Aleksandra 
Kolontayê li dijî vê rewşê li Rûsyayê 
ya beriya ku şoreşa 1917’an pêk bê ji 
bo parastina mafên jinan derdikeve 
derveyî welêt. Aleksandra Kolontay li 
derveyî welat xwe bi pêş dixe û dibe 
xwedî azmûn. Piştî ku Şoreşa 1917’an 
pêk tê Aleksandra Kollontay vedigere 
Rûsyayê û bi jinên aktivîst re di nav 
bolşevîkan de û li sendîkayan xebatên 
ji bo jinan dimeşîne. Di encama vê 
têkoşîna xwe de ji sala 1926’an heta 
1945’an sefirî dike û kar û barê dîplo-
matîk ên Rûsyayê dimeşîne. R.2

Nivîskar Dilawer Zeraq, têkildarî dersên 
hilbijarî ji rojnameya me re axivî û diyar 
kir ku dersên hilbijarî ji xapandinê wê-
detir ewarekirin e û got ku heke kurd 
kurdî wekî dersa hilbijarî qebûl bikin 
ew ê ruhê kurdî xilas bibe. R.11

Tırkîya 20ê çeleyê 2018î de hêrişê 
Efrînî kerd û 2 aşman dima bajar îşxal 
kerd. 5 serran de bi temamî heramîye 
ameye caardene. Tewr tay 300 hezar 
kurdan cayê xo ra fek vera da. Herinda 
înan nêzdîyê 450 hezarî erebî û tirk-
menî ameyî îskankerdene... R.9

Çû ber derê Soylû
VÊ CARÊ LI FARQÎNÊ ŞOPA KADIZAN

Ciwanê kurd Kemal Kûrkût ku di Newroza Amedê ya sala 2017’an de ji al-
iyê polisan ve hatibû kuştin, di nav hefteyê de danişîna doza polisê kujerê 
wî li Amedê hat dîtin û biryara “Cihê cezakirinê nîn e” hat dayîn. Birayê 
Kûrkût Ercan Kûrkûr ku li derveyî welat dijî, der barê biryara kujerê birayê 
xwe de ji rojnameya me re axivî. Bira Kûrkût, diyar kir ku bi biryara hatiye 
dayîn ew ji kûr ve birîndar kirine û wiha got: “Li gel bi sedan delîlan kujer 
bêyî ku rojek girtî bimîne beraet kir. Tenê rojnameger Abdurahman Gok ku 
bûyerê ronî kir hat darizandin û ceza lê hat birîn. Dewletê bi biryara ku da, 
peyam da ku polis, leşker û her kesên ku destê wan çek digire, kengî ku 
dixwazin dikarin bikujin. Tenê kesên hûn dikujin bila kurd bin.” R.3

‘Dewlet li pişta kujeran e’
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Pêşengeke sosyalîst: Aleksandra Kolontay

Bi nakokiyan jiyîn
Dawiya sedsala 20’emîn û heta roja 
me ya îro sedsala ku em tê de dijîn, em 
dikarin wekeî sedsalên bi nakokiyan tên 
jiyandin bi nav bikin. Weke mirov, weke 
helwest, weke bawerî tev li her tiştê 
xwe em di nav nakokiyan de, bi nakoki-
yan jiyan dikin. Yek lingekê me li aliyekî 
rastiyê ye, ya din li aliyê din ê rastiyê. 
Êdî ne rastiyên ku em pê bawer in yek 
in, ne jî têkiliya me ya bi rastiyan re yek 
awayî ye. Gelo ev tiştekî xwezayî ye yan 
mirov ji rê derketine; ev mijareke din e. 
Lê bi nakokiyan jiyîn yek ji fenomeneke 
sedsalan e û bandorên wê yên li ser 
mirov û civakan bê hed û hesab e.

Ez ê ji mînakeke guncav û rojane 
dest pê bikim. Qeyrana avûhewayê 
û bandorên wê yên li ser cihanê, 
mirovan, der û dora me, giyan û 
derûniya me bi awayekî aşkera li pêş 
çavan e. Li Almanyayê li bajaroka 
Lutzerathê ev du sal in, di navbera 
aktîvîstên klîmayê û rayedarên dewletê 
û fîrmayên şexsî de gengeşeyeke mezin 
diqewime. 

Herî dawî hefteya borî hikûmeta ku 
wezareta wê ya derdorê ji hêla Partiya 
Keskan ve tê birêvebirin, biryara qe-

witandina çalakvanan û berfirehkirina 
kolandina komirê kir. Çalakvan ev du 
sal bûn, ji bo rawestandina madenên 
komirê li wê bajarokê kon û kampên 
xwe vedabûn. Dewleta alman û hêzên 

wî yên ewlehiyê bi awayekî hovane 
êrîşên çalakvanan û kesên piştgiriyê 
didin wan kirin, heta polîs aktîvîsta herî 
bi nav û deng Greta Thunberg destes-
er kirin û xistin bin çavan. Endamên 

koalisyona kesk (Partiya Keskan) û 
(SPD-Partiya civakî ya demokratik) 

bi piranî biryara berfirehkiri-
na madenê dan. Nakokiya 
ku partiya keskan ketê ne 

li vir dest pê kir, ne jî 
qediya. Lutzerath ji 
bo mijara avûhewayê 

roleke sembolik 
dilîze. Çalakvan balê 
tenê nakşînin ser 

madene û bandora 
wê ya li ser derdorê. 

Her wiha balê 
dikişinin ser rola 
Almanyayê, di mijara 
berpirsiyariya qeyra-

na klîmayê de. Îcar ev 
berpirsiyarî di bin siya 

partiyeke qaşo  kesk de 
tê meşandin û destekkirin 

nakokiya herî li pêş çav û 

aşkera ye. Di vê pêvajoyê de ya herî 
trajî-nakokî ew bû ku kesên ji partiya 
keskan ku ji bo madene dengê “erê” 
dabûn hatin Lutzerathê, wêneyên xwe 
-ji dûr ve- bi girse re kişandin ku qaşo 
ew ji bi çalakvanan re ne, û li ser civaka 
medyayî belav kirin. 

Niha em rola partiya keskan, 
mekanîzmayên biryarê, pergala lîberal 
û kapîtalîst ji analîzên siyasî re bihêlin 
lê em ê helwesta endamên partiya 
keskan, hatina wan a Lutzerathê û tev-
libûna wan a çalakiyan çawa binirxînin? 
Li cem me gotina “ruyê xwe bi mîza 
xwe şûştiye” heye lê ev ne tenê mijara 
bêşermiyê ye. Ji ber ku gelek mirov bi 
vî awayî, bi nakokiyan dijîn. Mînakeke ji 
rêzê ye lê tê zanîn ku dîsa kesên ku herî 
zêde ji bo rêwitiyê balafirê bi kar tînin, 
bi giranî partiya keskan hildibijêrin. 

Yên ku herî zêde di navbera 
parzemînan de diçin û tên û propa-
gandaya jiyana alternatîf û egzotîk 
dikin, qey nizanin bi balafirên ku lê 
siyar dibin, herî zêde CO² hildiberînin. 
Girêdayî vê mijara avûhewayê di heman 
demê de mijareke nakokiyên çînî ye jî. 

“Nakokiyên antagonist” ên ku Lenîn 
qal kiribû, di destê çîna navîn de bû 
mûçika destê zarokan. Çawa dibe ku 
mirov di nav nakokiyên ku divê qet li 
hev nekin de, dikare bijî? Çawa dibe 
mirov ne ji dêrê ne ji mizgeftê bibe? 
Dibe ku bersîva vê yeke di konformîzma 
takekesîbûnê de be gelo? Xwe li hem-
berî civakê û derdora xwe neberpirsiyar 
girtîn û dîtinê de? Di îzolekirina hestî û 
giyanî yên kesan ji civakê, ji xwezayê de, 
ku mirovan dike xwedayên piçûk ên ku 
ji lêpirsînê natirsin, ne ku natirsin, ên li 
hemberi wan lêpirsînê bikin, nabînin?

Ku pergala kapîtalîst a neolîberal 
mirovan (giranî zayenda mêr) kir xwe-
dayên pîçûk û li ser avûhewayê girt, ne 
rastiyeke veşartî ye. Ev yek û bandora 
vê yeke di hemû rehên civakê de xwe 
dide sehkirin. 

Li ser kesayetê bi xwe jî bi gel-
ek awayan bandora wê heye. Lê ev 
nakokiyên ku li jor hatin binavkirin de 
takekesîbûn û xwe di konformîzma 
xwe de îzolekirin roleke pêwîst dilîze. 
Ronakbîrên vê hişmendiyê dîrokê mirî 
îlan kirin, têkiliya mirovî bi paşeroja wê 
ve qut kirin, mirovî weke buyîneke bê 
pêşeroj û bê paşeroj, ji niha û tenê ji bo 
niha avabuyî pênase kirin. Ji vê bêkok-
bûnê ye ku ev kes wekeî pelên payîzê 
bi hewayê dikevin. Li ser erdê wekeî 
parçeyek ji axê xuya dikin lê bi bayekî 
sivik bi her alî ve belav dibin. 

Îro dema em bala xwe bidin dîroka 
şoreşên li gelek deverên cîhanê pêk 
hatine, navê ku herî zêde derkevin 
pêşberî me Marks, Engels, Lenîn, Troçkî, 
Che Guevara, Mao Zedung û hwd in. 
Bê guman ev şoreşên ku li dijî feraseta 
desthilatdariyê pêk hatine têra xwe 
bandor li hin deverên cîhanê kirine û 
ev şoreşgerên ku bi sekn û pêşengtiya 
xwe navê wan belav bûye, heta roja me 
jî bandora wan didome. Lê aliyekî vê 
meseleyê heye ku ew jî yek ji kêmaniya 
van şoreşan e. Mixabin sekna li dijî jinên 
pêşeng û yên ku di nav şoreşê de cih gir-
tine, ne zêde ketine rojeva dîroknasan, 
ne jî di wextê xwe de qedr û qiymeta 
wan baş hatiye zanîn. 

Yek ji van şoreşên pêk hatine ya bi 
herî nav û deng şoreşa li Rûsyayê ya 
bolşevîkan bû. Tenê navê jinên Nadej-
da-Nadya Krupskaya, Inessa Armand û 
Alexandra Kollontay û gelek jinên pêşeng 
ku di şoreşê de cih girtine û cihnegirtina 
çîrokên wan, hin aliyê kêm ên vê şoreşê 
nîşanî me dide. Beriya şoreşa 1917’an li 
Rûsyaya di bin hikmê çar de, hem li gun-
dan hem jî li navçe û bajarên Rûsyayê jin 
bi her awayî wekee mal û milk-objeyên 
mêran bûn û hişmendiya baviksalar di 
asta herî jor de bû. Ev yek herî zêde xwe 
di qanûnên çaritiyê de jî derdixist holê. Li 
gorî qanûnên çaritiyê jî jixwe tu qiymeta 
jinan tûne bû û jin encex herî zêde dikarî 
bû bibe kole. Yanî hişmendiya mêrsalar 
wekee gelek deverên cîhanê li Rûsyayê 
jî di bin hukmê çar de bi heman awayî 
bû. Bi demajoya Şoreşa Bolşevîk yek ji 
qevzên yekem wekee beşeke ji şoreşê 
ew bû ku şert û mercên giran ên kar ên 
jinan bê guhertin. Yanî yek ji pirsgirêka 
nîvendî bê guman pozisyona jinan a 
di qada civakî de bû. Bi kurtasî be jî di 
vê nivîsê de em ê hewl bidin ku behsa 
pêşengtiya Aleksandra Kolontayê bikin.

Ji burjûvaziyê ber bi sosyalîzmê ve
Aleksandra Kolontay di sala 1872’yan 

de li St. Petersburgê tê dinê û ji mal-
bateke burjûva ango ji çîna bajarvanên 
Rûsyayê ye. Malbata dayika wê ji dewle-
mendên Finlandiyayê ne, bavê wê jî yek 
ji generalê artêşa çar bû. Hê di zaroktiya 
xwe de ligel zimanê zikmakî yê fînî, 
îngilîzî û zimanê fransizî yê weke zimanê 
bivênevê yê malbatên aristokratan bû, 
hîn dibe. Her wiha weke hemû zarokên 

arîstokratan ew jî bi mamoste û per-
werdeyên taybet tê perwerdekirin. 
Berevajî bendewariyên malbatê û şert 
û mercên arîstokrasiyê ew berê xwe 
dide marksîzmê û xebatên li ser Marks 
û Engels bala wê dikşîne. Li gel ner-
azîbûnên malbatê di 20 saliya xwe de, 
di sala 1893’yan de bi endezyarê bi navê 
Vladimir Kolontay re dizewice û zarokeke 
wan tê dinê. 

Di heman demê de li Rûsyayê her 
diçe berxwedana karkeran pêş dikeve 
û ev yek bala Alexandrayê jî dikşîne. Di 
sala 1894’an de weke gelek jinên di nav 
rêxistinê de cih digrin êvaran, karkeran 
perwerde dikin û wan hînî xwendin û 
nîvîsandinê dikin. Di van qursê perw-
erdeya êvaran de bi giştî karkerên ku 
xebatên rêxistinî li febrîqayên lê dixebitîn 
dikirin tev li dibûn û li van qursan fikrên 
radikal re dihatin gel hev du û ji belavkiri-
na belavokan heta gelek kar û xebatên ji 
bo rêxistinê di van qursan de pêk dihatin.

Li gorî lêkolîneran  Aleksandra di sala 
1895’an de pirtûka Bebel a bi navê ‘Jin 
û Sosyalizm’ê dixwîne û ev pirtûk pir li 
wê bandor dike. Di sala 1896’an de li 
Petersburgê û derdora wê grevên girseyî 
çêdibin, ew jî ji bo piştgiriya van grevan 
hem belavokan belav dike ji aliyê din ve 
ji bo fona piştevaniyê pereyan kom dike. 
Aleksandra di van grevan de gelek jinan 

re rêhevaltiyê dike û di nav jinên pêşeng 
ên vê pêvajoya rêxistinkirinê de cih di-
gire. Êdî ew jineke birêxistinkirî û bibiryar 
e. Di sala 1898’an zaroka xwe ji hevjînê 
xwe re dihêle û ji bo beşa ekonomiyê 
diçe Zûrîhê, salekê li vir dimîne. Di 
sala 1899’an de vedigere û êdî yek ji 
endameke Partiya Rûs a Demokrat a Kar-
keran e. Di kongreya duyemîn de dema 
ku RSDİP di encama lihevnekirinê weke 
bolşevîk û menşevîk ji hev vediqetin jî, 
Aleksandara di serî de bê biryar dimîne û 
tev li her duyan jî nabe.

Xebatên ji bo şoreşê
Di dema şoreşa yekem a 1905’an de 

di meşa roja ku weke ‘yekşema bixwîn’ 
tê pênasekirinê de Aleksandra jî di nav 
karkeran de cih digire. Di sala 1908’an 
de bi sernavê ‘Finlandiya û Sosyalîzm’ 
gotarekê dinivîse. Di vê gotarê de balê 
dikşîne ser biçêkirina li dijî çaritiya 
Rûsyayê û biçekirinê weke riya neben-
abe diparêze. Ji ber vê nivîsê biryara gir-
tina wê tê dayîn. Aleksandara bi boneya 
nekeve destê artêşa çaritiyê berê xwe 
dide Almanyayê. Di vê pêvajoyê de jî 
ew navbera nade xebatên xwe yên ji bo 
şoreşê û heta sala 1917’an bi Partiya 
Alman a Sosyal Demokrat de cih digre û 
li gelek welatên weke Brîtanya, Danîmar-
ka, Isveç, Belçîka û Swîsreyê li ser Rûsya 

û rewşa çaritiyê diaxive. Di heman pêva-
joyê de gelek nivîsên ku bal dikişand ser 
berxwedana karkerên Rûsyayê, marksîz-
mê û li ser pirsgirêkên bingehîn ên li ser 
zayendperestiya civakî, nivîsîn.

Beriya destpêka şerê cîhanê yê 
yekem ji ber ku Aleksandra li dijî Alman-
ya û Avûstûryayê bertek nîşan dide ji 
hemwelatiya Isvecê tê dersînorkirin. 
Vê carê berê xwe dide Norvecê û di vê 
pêvajoyê de tev li xebatên Konferansa 
Zimmerwaldê dibe û êdî bi awayekî 
aktiftir di nav xebatên de cih digire. 
Nivîsa Lenîn a bi navê ‘Şer û Sosyalîzm’ê 
wergerî zimanê ingilizî dike ji bo çapa 
wê diçe Amerîkayê. Li Amerîkayê tev li 
123 mitîngan dibe û di çar zimanên cuda 
de axaftinê dike. Di Konferansa Jinên 
Komûnîst de bi Clara Zetkîn û hwd. re 
tên gel hev.

Şoreşa 1917’an…
Di meha sibata 1917’an de ku ev 

dîrok jî weke şoreşê tê zanîn, piştî 9 salan 
careke din tê welat. hikumeta demkî 
ya ku ji aliyê derdora çar ve tê îlankirin 
qebûl nake û her wiha tev li koma li dijî 
Stalîn û Lev Kamenev dibe. Weke nûnera 
artêşa leşkerî ya Sovyeta Petersburgê 
tev li heyeta birêvebirinê dibe. Heta 
cotmehê jî weke axivêr û nivîskara 
rojnameya Bolşevîkê Rabotnitsayê dike 

û her wiha bi jinên aktivist re di nav 
bolşevîkan de û li sendîkayan xebatênji 
bo jinan dimeşîne. Di sala 1918’an de 
bi I. Armand û Nadejda Krupskaya re di 
nav xebatên Kongreya ‘ Yekemîn a Jinên 
Gundî û Karker ên Rûsyayê’ re pêşengtiyê 
dikin. Di sala 1919’an de ev komîsyon 
beş bi beş bi navê otdel û jenotdel- hatin 
veguherandin. Berpirsyara vê Jenotdelê 
Înessa Armand bû lê di sala 1920’î bi mi-
rina Armand re Aleksandra Kolontay dibe 
berpirsiyara Jenotdel e. Bi vê komîsyonê, 
hatibû xwestin ku ruhekî sosyalîst bi jinan 
bidin qezenckirin û di civakê de wekehe-
viyekê di navbera  zayendperestiyê de 
belav bikin. 

Aleksandra Kolontay ji sala 1926’an li 
Meksîkayê, ji sala 1927’an heta 1930’an 
li Norvecê, ji 1930 heta 1945’î sefirî kir û 
kar û berên diplomasiyê de cih girt.

Bertekên Aleksandrayê
Weke ku mirov di serpêhatiya 

Aleksandrayê de jî dibîne û ferq dike 
ku jinên ji Şoreşa Bolşevîkê re pêşengtî 
kirî kedeke mezin dane, li ber xwe dane 
û xwe fedayî wê şoreşê kirine. Lê bê 
guman çawa dîroka hişmendiya bavka-
niyê jin tune hesibandine ev yek di 
dawiya Şoreşa Bolşevîkan de jî bi heman 
awayî derdikeve pêşberî me. Aleksandra 
Kolontay di pêvajoya piştî şoreşê de ji bo 
rêxistinkirin û pêşeroja jinan, ji bo vegu-
herîna rola jinan di nav gelek xebatên 
hikumeta bolşevîkê de cih girt.

Piştî salên 1930’an ku di polîtîkayên 
rêveberiya bolşevîkan de ango bi rêve-
beriya Stalîn re gelek guherînên ber bi 
desthilatdariyê ve diçin û ‘yekitî’ êdî cihê 
xwe ji otorîtebûyînê re dihişt. Li ser van 
polîtîkayên ber bi otokrasiyê ve Aleksan-
dra û gelek kesên ku ji şoreşê re pêşengtî 
dikirin, qebûl nedikirin. Yek ji vê mînakê 
jî Peymana Aştiyê ya Brest Lîtovskê bû. Ji 
ber ku ev peyman mafê karkerên finlandî 
tune dihesibandin û ew li ber zilma 
serdestan dihişt. Li dijî vê peymanê li  
Ukrayanayê jin bi rêxistin kirin.

Bi kurt û kurmancî Aleksandra 
Kolontay jiyaneke têra xwe tije berxwe-
dana ji bo şoreşê û ji bo birêxistinkirina 
jinan jiya û di 9’ê adara 1952’yan de di 
80 saliya xwe de qeyrana dil derbas kir, 
çû ser dilovaniya xwe.

Munewer
Azîzoglû Bazan

Bêrîvan Kayi
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Rêveberên AKP’ê bi Soylû esrar bincil kirin 

Tenê kesên hûn dikujin bila kurd bin!

Di sala 2022’yan de gelek operasyonên 
esrar, eroîn û hişbirê hatin lidarxistin. 
Di van operasyonan de gelek rêveberên 
AKP’ê û xizmên wan hatin binçavki-
rin û bazirganiya wan a esrar, eroîn û 
hişbirê derket holê. Heta bi belgeyan 
derket holê bi balafira ku wextê ji aliyê 
Serokwezîrê demê Ahmet Davûtoglû 
ve hatiye bikaranîn ev bazirganî hatiye 
kirin û li Brezîlyayê tê de hişbir hatiye 
desteserkirin.  

Piraniya van kesên ku têkiliyên wan 
ên bazirganiya esrar, eroîn û hişbirê 
deşîfre bûn wêneyên wan ên bi Wezîrê 
Karên Hundir Suleyman Soylû re derke-
tin holê. Ji ber van wêneyan di serî de 
HDP û muxalefeta Tirkiyeyê Soylû weke 
hevparê van têkiliyan pênase kir. Soylû 
ji bo ku van zextên muxalefetê yên li 
ser xwe bide alî, di mehên dawî yên 
2022’yan de dest bi weşandina daneyên 
operasyonên hişbirê kir û xwest ku bi 
vê rêbazê bersiv bide muxalefetê. Lê bi 
agahiyên nû yên der barê van operasyo-
nan de têne bidestxistin wisa diyar e ku 
wê ev dane Soylû xilas nekin. 

Esrara xizmên serokê AKP’ê
Ji navçeya Farqinê ya Amedê der 

barê van operasyonên esrar, eroîn û 
hişbirê de agahiyên balkêş gihîştin 
ber destê me. Li gorî agahiyên hatin 

bidestxistin; di cotmeha 2022’yan ku 
Serokkomarê AKP’î Tayyîp Erdogan 
hatibû serdana Amedê û Suleyman 
Soylû beriya serdana wî heftekî-deh roj 
li Amed û navçeyên wê xebitîbû de li 

gundê Weysikanê Jorîn ê bi ser Farqînê 
ve ji aliyê Fermandariya Cendirmeyan a 
Farqînê ve operasyoneke esrarê tê kirin. 

Di vê operasyona ku ji aliyê serçaw-
işê bi navê Mûhîttîn Kaya ve tê lidarxis-
tin de 150 kîlo esrar tê desteserkirin û 
3 birayên hev ku xizmên Serokê AKP’ê 
yê Farqînê Mehmet Nedîm Kiliçaslan 
in tên binçavkirin. Piştî operasyonê 
Kiliçaslan û kekê xwe Metîn Kiliçaslan 
ku Serokê Şaxa Kizilayê ya Farqînê ye 
dikevin dewreyê û destûr nadin ku 
operasyon ji raya giştî re bê ragihandin. 
Her wiha ji serçawiş Mûhîttîn Kaya jî 
daxwaz dikin ku operasyonê derbasî 
qeydan neke û nîşan nede. 

Hewldanên nixumandinê 
Serçawiş Kaya bi ya Serokê AKP’ê 

Mehmet Nedîm Kiliçaslan û kekê wî 
Metîn Kiliçaslan nake û operasyonê 
derbasî qeydan dike û sewqî dozgeriyê 
dike. Her sê bira ku di operasyonê de 
tên binçavkirin û paşê tên girtin. Niha 
her sê bira jî girtî ne. Li ser vê her du 
Kiliçaslan ên birayê hev li dijî serçawiş 
Kaya dikevin tevgerê û giliyê wî ji Suley-
man Soylû re dikin. Piştî gilîkirinê, Soylû 

serçawiş Kaya tayînî navçeya Pasûrê ya 
Amedê dike. Lê Kaya vê tayînê qebûl 
nake û tê teqawîdkirin. 

Serçawiş Kaya ku li navçeyê xwe weke 
dijberî AKP’ê û kesekî CHP’î daye naski-
rin, di rojên dawî de li cafeyên Farqînê 
bi derdora ku rûdinê re qala serboriya 
xwe dike. Li gorî agahiyên ku ji kesên bi 
serçawiş Kaya re rûniştine hatin wergir-
tin; bi hinceta ku Kaya bi operasyona pêk 
aniye re rêzgirtina ji bo AKP’ê li navçeyê 
kêm kiriye, giliyê wî hatiye kirin û bi vê 
serboriyê re rû bi rû maye. 

Xwestine xwe bi Soylû xilas bikin
Her wiha tê angaştkirin ku serçawiş 

Kaya gotiye; esrara ku desteser kiriye, 
hatiye xwestin bi konvoya Suleyman 
Soylû re derbasî Balafirgeha Amedê bê 
kirin û bi awayekî “ewle” ji Amedê bê 
derxistin lê bi operasyona ku pêk aniye 
ev plan vala hatiye derxistin û ji ber vê 
sedemê giliyê wî ji Soylû re hatiye kirin. 

Der barê vê operasyonê de çavkani-
yên ku ji rojnameya me re axivîn û qala 
qeydên deng ên di navbera aliyan de jî 
kirin. Heke ev qeyd bigihîjin ber destên 
me em ê van qeydan jî biweşînin. 

Li Fermandariya Cendirmeyan a Farqînê, serçawişê bi navê Mûhîttîn Kaya ji ber ku li dijî xizmên Serokê AKP’ê yê Farqînê 
Mehmet Nedîm Kiliçaslan operasyona esrarê pêk anî ji aliyê Wezîrê Karê Hundir Suleyman Soylû ve hat teqawîdkirin

Kadrî Esen

Ciwanê kurd Kemal Korkût ku li 
Zanîngeha Îsmet Înonu ya Meletiyê 
beşa muzîkê dixwend, di sala 2017’an 
de dema ku xwest tev li Newroza 
Amedê bibe di 21’ê adarê de li qada 
Newrozê ya li navçeya Rezan ji aliyê 
polisan ve hat kuştin. Rojnameger 
Abdurahman Gok wêneyên kuştina 
Kûrkût kêlî bi kêlî kişandibû û belge 
kiribû. Lê tevî vê yekê jî Walîtiya 
Amedê û Miduriyeta Giştî ya Polisan 
hewl dabûn bûyerê berevajî bikin û bi 
awayekî din nîşan bidin.  

Rojek piştî bûyerê ku wêneyên 
Gok kişandibûn hatin parvekirin 
rastiya bûyerê derket holê. Bi van 
wêneyan hat hînbûn ku daxuyaniyên 
der barê bûyerê de ji rastiyê dûr in û 
Kûrkût ji aliyê polisan ve hatiye kuş-
tin. Der barê buyerê de lêpirsîn hat 
destpêkirin û piştî tespîtkirinê doz li 
polîsê kujer Yakûp Şenocak hat veki-
rin. Di encama darizandinê de polisê 
kujer beraet kiribû. Ji ber ku ev biryar 
ji aliyê Dadgeha Edliyeya Herêmî ya 
Amedê ve hatibû betalkirin careke 
din biryara darizandinê hatibû dayîn.  

Di 17’ê çileyê de li 7’emîn Dadgeha 
Cezayên Giran a Amedê danişîna ji nû 
ve darizandinê ya polisê Kujer Yakûp 
Şenocak hat dîtin. Di vê danişînê de 
heyeta dadgehê biryara “Cihê ceza-
kirinê nîn e” da. Ev biryar bû sedema 
bertekan. Di serî de malbata Kûrkût 
û gelê kurd bertek nîşanî biryarê da. 
Siyasetmedarên kurd jî bi daxuyani-
yên ku dan destnîşan kirin ku biryara 
daraza di bin kontrola desthilata AKP-
MHP’ê ji bo wan nebûye suprîz. 

Bêyî ku girtî bimîne beraet kir
Birayê Kûrkût Ercan Kûrkût ku li 

derveyî welat dijî, der barê biryara 
ku hatiye dayîn ji rojnameya me re 
axivî. Bira Kûrkût, diyar kir ku biryara 
ku hatiye dayîn wan ji kûr ve birîn-
dar kiriye û wiha got: “Baweriya me 
ya ji edaleta Komara Tirkiyeyê bi vê 
biryara hat dayîn bi temamî bi dawî 

bû. Li gel bi sedan delîlan kujer bêyî 
ku rojekê girtî bimîne beraet kir û di 
nav me de digere.” 

Kûrkût, bi bîr xist ku dewletê 
xwestiye ser bûyerê bigire lê bi saya 
rojnamegeriya Abdurahman Kûrkût 
rastiya kuştina birayê wî derketiye 
holê û ev tişt gotin: “Rojên destpêkê 
yên bûyerê mala me ji aliyê polisan 
ve dihat şopandin. Ji ber daxuyaniyên 
min ên li Ewropayê dabûn çapameni-
yê li Tirkiyeyê polisan bi ser malên ku 
berê ez li wan mabûm de girtibûn û 
pirsa min kiribûn.”

‘Lîstika gemarî hat leyîstin’
Di berdewamê de Kûrkût, der barê 

mijarê de wiha axivî: “Piştî bûyerê 
salekê bi sûcdariya “kuştina qestî” ji 
bo ku kujer bi muebbetê bê darizandin 
doz hat vekirin. Hinek be jî vê hêvî da 
me. Lê tevî vê doznameya dozgeriyê 
jî kujer bêyî ku bê girtin hat darizan-
din. Pêvajoya darizandibûnê ji bo ku 
edet cihê xwe bibîne pêk hat û ji bo 
me veguherî îşkenceyê. Tu daxwazeke 
me û ya parêzerên me ji aliyê heye-
ta dadgehê ve nehat qebûlkirin. Lê 
hemû daxwazên kujer hatin qebûlkirin. 
Hemû derfetên dewletê ji bo paqi-
jkirina polîs hatin xerckirin. Rapora 
destpêkê tevî ku kujer sûcdar dikir jî 
li ser îttîrazkirin û îfadeya ku kujer da 
ji nû ve hat sererastkirin. Bi kurtasî 

lîstikeke gemarî dihat leyîstin. Ne tenê 
ev, der barê polisên ku dema bûyerê 
delîl ji holê dan alî, Walîtiya Amedê û 
Walîtiya Meletiyê ku îşkence li cenaze 
kir de jî tu lêpirsînek nehat destpêkirin. 
Yanî gelek sûc hebûn û tu kesê ji vê 
bûyerê berpirsyar nehat darizandin. 
Tenê rojnameger Abdurahman Gok ku 
bûyer ronî kir hat darizandin û ceza lê 
hat birîn. Kujer jî beraet kir.”

‘Biryar me dike nav fikaran’
Kûrkût, herî dawî berteka xwe ya 

ji bo beraetkirina kujer bi van gotinan 
anî ziman: “Mixabin kujer di nava me 
de digere. Lewre dewleke ku destê 
kujer bi hêz dike heye. Ev biryar bi 
awayekî cidî me dike nav fikaran. 
Lewre ev biryar derî ji cinayetên nû 
re vekir. Dewletê, bi biryara ku da 
peyam da polis, leşker û her kesên ku 
destê wan çek digire û li Kurdistanê 
û her derê peywirdar kirine, kengî 
hûn dixwazin dikarin bikujin. Hûn ê 
bi tu awayî ceza negirin. Netirsin em 
li pişta we ne. Tenê kesên hûn dikujin 
bila kurd bin. Derdê me pêkanîna 
edaletê ye. Me ev êş heta mêjiyê 
hestiyên xwe hîs kir. Em ê heta 
dawiyê têkoşîna xwe bidomînin. Ji 
bo ku Kemalên nû çênebin çi ji destê 
me bê em ê bikin. Bi milyonan kesên 
ku piştgiriya me kirin em jî bi rêzdarî 
wan silav dikin.” 

Di şeva 18’ê çileyê de li bajarê Mêrdînê 
yê bakurê Kurdistanê, li ser riya Nisêbîn 
û Qoserê li dijî wesayîteke welatiyên 
başurê Kurdistanê êrîşeke hovane ya 
çekdarî pêk hat. Di êrîşê de Ehmed 
Celaledîn Îbrahîm (44) û dayika xwe 
Wehîde Heyder (75) û hevjînên hev Hacî 
Ebdullah (65) û Çîmen Şahîn û keça wan 
Hindirên Ebdullah hatin kuştin.

Piştî bûyer 6 kes bi gumana êrîşê 
hatin binçavkirin. Derket holê ku êrîş bi 
wesayîteke ku hatiye kirêkirin pêk hatiye. 
Xwediyê wesayîta ku êrîş pê hatiye kirin 
û kesên ku têkiliyan wan bi êrîşê re heye 
hatin binçavkirin. Yek ji kesên ku hatiye 
binçavkirin daye zanîn ku ji bo xebatê 
çûye Duhokê û yek malbatên ku êrîş li 
wan hatiye kirin ji wir nas kiriye û ji wan 
re bi qasî mehekê xebitiye. 

Gumana ji bûyerê
Derket holê ku êrîş bi qasî 300 me-

treyan dûrî Qereqola Yenîkoyê ya li ser 
sînorê rojavayê Kurdistanê pêk hatiye. 
Heta ji ber ku êrîş nêzî qereqolê pêk 
hatiye dîmenên wê ketine ber kamerayên 
termal ên qereqolê. Lê tevî vê yekê jî leş-
keran mudaxileyê bûyerê nekirine. Ji ber 
vê yekê tê gumankirin ku destê rayedarên 
qereqolê jî di vê bûyera hovane de hebin. 

Dozgerê Komarê yê Mêrdînê Ekrem 
Yildiz ku lêpirsîna der barê bûyerê de 
dimeşîne, der barê mijarê de hin agahî 
bi rojnamegeran re par ve kir. Dozger, 
angaşt kir ku ji kesên hatine binçavkirin 
yek jê êrîş qebûl kiriye û gotiye ku ji ber 
deynên wî hebûne êrîşê pêk aniye û 
xwestiye bi pereyên qurbaniyan deynên 
xwe bide. 

Çeteyên di siyasetê de
Ev bûyer her çiqas weke bûyereke 

şexsî bê nirxandin û dewlet bi vî awayî 
nêzî bûyerê bibe jî gelek aliyên wê yên ku 
divê li ser bên rawestandin hene. Lewre 
bûyer bûyereke şexsî be jî sedemên 
ku ji polîtîkayên hikumeta AKP-MHP’ê 
diqewimin hene. Di demên dawîn de 
kesên çetetiyê dikin têkiliyên wan bi 
desthilatê re xurt bûne û li ser vê têkiliyê 
daxilî bûyerên bi vî rengî dibin. 

Heta li bakurê Kurdistanê ev polîtîka bi 
zanebûn tê pêşxistin û piştgiriya van kes-
an tê kirin. Ev kes li gelek bajarên bakurê 
Kurdistanê di bin navê siyasetê de di rêve-
beriyên AKP-MHP’ê yên navçe û bajaran 
de cih digirin. Ji ber ku têkilî û  îmtiyazên 
ku ji aliyê dewletê ve ji wan re tên nasîn 
pêwîst nake mirov qala rola cerdevanan a 
di bûyerên bi vî rengî de bike.

 Kesên êrîş pêk anîne
Bi taybetî jî li bajarê Mêrdînê ev têkilî 

gelek bi pêş ketine û bi destê cerdevan 
û çeteyên ku bi AKP-MHP’ê re dixebitin 
bûyerên bi vî rengî pek tînin. Her çiqas 
nasname û têkiliyên kesên ku ji ber êrîşê 
hatine binçavkirin nehatibe aşkerakirin jî 
rêbaza pêk hatiye bûyerê van derdoran 
îşaret dike. Ev derdor li ser têkiliyên ku 
ava kirine zilmê li gelê herêmê dikin û dix-
wazin bêyî ku ked bidin dewlemend bibin. 

Bi saya têkiliyên ku danîne, ev derdor 
ne tên cezakirin ne jî sînor ji zilm û 
hovîtiya wan a li dijî gel re tê dayîn. Ji ber 
ku sînor ji zilma wan re nayê dayîn herî 
dawî berê hovîtiya xwe dan welatiyên 
başûrê Kurdistanê ku bi armancên turîstik 
hatibûn Bakur. Her çiqas êrîş weke êrîşeke 
şexsî bê nirxandin jî bi piştgirî û têkiliyên 
qirêj ên bi dewletê re hatiye kirin. 

Kê êrîşa li Mêrdînê da kirin?

Navenda Nûçeyan

Navenda Nûçeyan
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HIŞMENDIYA HER DU BLOKAN JI HEV NE CUDA YE

Divê vîna kurdan nas bikin
Der barê hilbijartinên li pêşiya me, 
helwesta desthilatdarî û muxalefetê 
ya li hemberî gelê kurd û xebat û 
têkoşîna HDP û Tifaqa Ked û Azadiyê, 
me vê heftê ji bo xwînerên Xwebûnê 
hevpeyvîn bi Endamê Lijneya Rêve-
beriya Partiya Çep a Kesk, parêzer û 
civaknas Cahit Kirkazak re kir. 

HDP ji bo hilbijartinên li pêşiya 
me çima ji xwe re riya sêyemîn hil-
bijart û çima hewcedarî bi avakiri-
na bloka Ked û Azadiyê hate dîtin? 

HDP ne bi tenê ji bo hilbijartinên 
li pêşiya me riya sêyemîn hilbijartiye. 
HDP di damezrandina xwe û wê de 
riya sêyemîn hilbijartiye.

Ji ber ku di hişmendiya siyaseta 
Tirkiyeyê û hemû partiyên wê de 
yekparêzî heye. Hemû partiyên 
siyaseta Tirkiyeyê tev dibêjin; yek al, 
yek netew, yek ziman, yek welat. Di 
vê hişmendiyê de cihê pir zimanî û 
pir çandî tune ye. 

Ew jî tê wetaya ku di siyaseta 
dewleta Tirkiyeyê û di hişmendiya 
partiyên Tirkiyeyê de jî cihê çand û 
zimanê gelên din nîn e. 

Ji ber vê rewşê HDP siyaseta xwe 
li hember komara yekparêzî bi îdaya 
damezrandena komara demokratîk 
ava bike, ev rê ji xwe re hilbijartiye. 

îro di siyaseta Tirkiyeyê de her 
çiqas 2 blok hebin jî bi hişmendiya 
xwe yek blok e. Bi tenê di jiyana 
rojane de ji hev cuda ne. Bloka 
Cumhurê; blokeke kenvneperest, 
netewperest û yekperest e. Bloka 
Miletê jî kevneperest, netewperest, 
sekûler û yekperest e.

 Weke ku tê xuyakirin her du blok 
jî, her çendî di navên wan de cudatî 
hebe jî yekparest in. Têkoşîna her du 
blokan ne têkoşîna îdelojîk e, têkoşî-
na desthelatdariyê ye. 

Ew tê vê wateyê ku kîjan blok jî 
bi ser bikeve ne ji bo gelê kurd ne jî 
ji bo gelên Tirkiyeyê wê êvebireyeke 
demokratîk, wekhev, aşîtîxwaz û 
azadîxwaz neyîne.

HDP ji destpêka damezrandina 
xwe û heta îro ji gelên Tirkiyê re 
dibêje hewcedariya we bi blokên 
yekperestiyê nîn e; werin em bi 
hev re siyaseteke, jiyaneke ekolo-
jîk, wekhev, azad û demokratîk saz 
bikin. HDP’ê bi vê helwestê giringî 
da civaka Tirkiyeyê û da hemû gelên 
bindest û wiha bloka Ked û Azadiyê 
hate avakirin.

Her kes dizane ku mifteya van 
hilbijartinên li pêşiya me di destê 
HDP’ê de ye. HDP xwe bide kîjan alî 
dê ew alî bi ser keve. Çima Tifaqa 
Milet a bi serkêşiya CHP’ê vê yekê 
nabîne û newêre aşkera xwe nêzî 
HDP’ê bike?

Bi rastî di serkeşiya CHP’ê de bloka 
Milet vê rastiyê dibîne. Li her wekî 
ku me got her du blokên ku dixwazin 
desthilatdariya Tirkiyeyê bidest bixin 
nêrîna wan a ji bo gelê kurd weke hev 
in. Lewra xwe ji kurdan û HDP’ê dûr 
dixin. Lê ji ber ku siyaseteke prag-
matîst û makyavelîst dimeşînin ney-
artiya li hember kurdan weke bloka 
Cumhurê aniha aşkera nakin. 

Her çiqas dem dem “Îyî Partî” 
neyartiya xwe bîne ziman jî CHP û 
partiyên din nêzîkatiyên xwe yên li 
hember kurdan û HDP’ê vedişêrin û 
naxwazin di vê demê de aşkera bikin.

Her wiha em dîsa bi kurtasî bêjin 
bloka Milet a bi serkêşiya CHP’ê jî 
weke AKP/MHP yekparest e, ji ber 
wê jî bi kurdan re û bi HDP’ê re nax-
wazin bên bahev.

Lê ji ber ku pêwîstiya wan bi 
dengên kurdan heye dikevin nav dek 
û dolaban. Bloka Milet ji hişmendi-
ya devletê re dibêje ku ‘Dibe HDP û 
tevgera siyasî ya kurd ne li gorî dax-
waziya me be lê di nav wan de hinek 
mirovên baş hene’ û ji bo hilbijartinê 
dixwazin bi wan ‘mirovên baş’ re 
têkiliyên xwe bidomînin. 

Beriya çend rojan Kiliçdaroglu ji bo 
hilbijartina serokkomariyê û têkiliya 
bi HDP’ê re li ser pirsa rojnamegeran 
wiha got: ‘Namzetê serokkomariyê yê 
bloka me ew ê ji hemû kesan û hemû 
alîgirên partiyan deng bixwaze’ yanî 
dibêje em HDP weke vîna gelê kurd 
nabînin û em ê bi HDP’ê re hevdîtinan 
nekin, em ê bi xwe herin serî li kurdan 
bixin. 

Gelê Kurd di serî de HDP’ê weke 
vîna xwe dibîne. Gelê kurd van ‘dek û 

dolaban’ baş dizane û yên ku vîna gelê 
kurd nas neke gelê kurd jî wan nas 
neke. Lê yên ku kurdan û vîna kurdan 
nas bike û bi vê zanînê ber bi HDP’ê 
ve were ew ê HDP’ê ji bo sazkirina 
komara demokratîk rola xwe bileyîze.

Tifaqa kedê dê namzetê xwe yê 
serokkomariyê destnîşan bike ew 
jî tê wateya ku ne Tifaqa Cumhûr 
û ne jî ya Milet di tûra yekemîn de 
bi ser keve, heke wiha bibe di tûra 
duyemîn de dê HDP riyeke çawa 
hilbijêre?

HDP di 27’ê îlona 2021’î de 
deklerasyonek îlan kir. Di vê deklera-
syonê de rê û rêbazên ji bo xilasbûna 
ji desthilata AKP/MHP’ê û avakirina 
komareke demokratîk û rêbazên 
avakirina vê komarê par vekir. HDP’ê 
bi vê deklarasyonê bangawazî li raya 
giştî ya Tirkiyê û muxalefetê kiribû. Ev 
bangawaziya HDP’ê ji alî raya giştî ve 
rastî eleqeyeke mezin hat lê heta roja 
îro jî der barê vê bangawaziyê de tu 
dengek ji bloka Miletê derneket. 

 Dîsa jî HDP’ê bi hevserokên xwe 
û bi berdevkên xwe gelek caran ji bo 
ku di hilbijartina serokkomariyê de 
piştgirîiyê bidin namzetê bloka Milet 
nîqaşên cuda kirin û da xuyakirin 
ku ew ji hevparbûnê re amade ne 
û da xuyakirin ku ew ji bo xebat û 
pêşinyarên der barê namzetê sero-
kkomariyê re amade ne. Lê mixabin 
dîsa jî bloka Milet ev bang û daxwaz 
bê bersv hiştin. HDP li hember gel 
xwe berpirsiyar dibîne û ji bona gel 
bê alternatif nemîne ji bo diyarki-
rina namzetê serokkomariyê dest 
bi xebatên xwe kir. Lê dîsa ji bona 

xilasbûna civakên Tirkiyeyê ji desthe-
latdariya AKP/MHP’ê deriyên xwe ji 
muzakere û hevparbûnê re negirtîye. 
Heta roja dawiyê jî ji bona hilbijartina 
serokkomariyê ji diyalogê re deriyê 
wê vekirî ye. Lê ku bloka Milet bi 
helwesteke demokratîk ber bi HDP’ê 
ve neyê ew ê HDP’ê bi gelê kurd û 
alîgirên xwe re ji bo demokratikirina 
komarê meşa xwe bidomîne.

Heke hilbijartina serokkomar 
bimîne bo tûra duyemîn jî dîsa dê 
HDP dîsa rola xwe bilîze û bi gelê 
kurd û hevalbendên xwe re vê rewşê 
nîqaş bike û bi gelê xwe re biyara 
xwe diyar bike. 

Weke Tifaqa Ked û Azadiyê we 
mîtîngeke hevbeş li Stenbolê pêk 
anî, ji niha şûn de jî dê xebatên we 
yên hilbijartinan bi vî rengê hevpar 
bimeşin an jî dê her partiyek 
mitîngên xwe serbixwe çêbike? 

Tifaqa Ked û Azadiyê ne ji bo 
tifaqa hilbijartinê hat avakirin. Ev 
tifaq ji bo hevparkirina têkoşîna 
demokrasî û wekheviyê hat avakirin. 
Bê guman ev têkoşîn ji bo hilbijartinê 
jî bê hevbeşkirin. 

Mîtînga li Stenbol’ê jî bi vê hel-
westê bi hevbeşî hat kirin. Ew mitîng 
hem ji alî beşdarbûnê û hem ji alî coş 
û kelecana gel ve mitîngeke gelekî 
serkeftî bû. Di demên peşiya me de 
jî ji bo têkoşînê çi pêwîst be ew ê bê 
kirin. Dem dem xebatên hevbeş, dem 
dem jî xetatên serbixwe dê bên kirin. 

Çima Tirkiye dixwaze bi serokê 
Sûriyeyê yê ku ew wekî kujer bi nav 
dikir re li hev bike û heta çi radeyê 
hikûmeta tirk di vê daxwazê de ji 
dil û semîmî ye, armanca sereke ji 
vegerandina têkliyên bi rejîma Şamê 
re çi ye?

Pevçûn û nakokiya di navbera 
dewleta tirk û Sûriyeyê ji ber poli-
tikayên Tirkiye yên Neo Osmaniyê 
bû. Tirkiyê dema li Rojhelata Navîn 
bûyerên ku weke Bihara Ereban tên 
binavkirin dest pê kir û ji 2011’an ve 
ev bûyer li Suriyeyê jî qewimîn. Tirkiye 
xwest ku ji van bûyeran ji xwe re 

parekê bigire û sînorên xwe fireh bike. 
Yan jî rejîma nû ya ku li Sûriyeyê bê 
avakirin bike bin bandora xwe. 

Bi van armanca tevger kir û piştgirî 
da hêz û komên çete û çekdar ên li 
hember rejîma Sûriyeyê. 

Tirkiye wê demê ji hêzên kurdan 
jî xwest ku li hember rejîma Sûriyeyê 
şer bike. Lê kurdan ev daxwez qebûl 
nekir. Li ser vê yekê ew dem her çiqas 
li Tirkiyê pêvajoya çareseriyê jî hebû 
Erdogan kurd jî ji xwe re kirin hedef. 
Heta sala 2014’an li Dîlok’ê wekî ku 
mizgîniyekê bide bi kêfxweşî got: ‘Ko-
banê ha ket ha li ber ketinê ye’. 

Erdogan kurdan li hember pêkanî-
na politikayên xwe yên Neo Osmani-
yan û xelîfetiya xwe wekî astengî dît. 
Her wiha ji bo ku kurd li Rojhelata 
Navîn nebin xwedî statû ji destpêkê 
heta niha hemû rê û rêbazên xwe 
ceribandin û heta niha diceribîne. 

Ceribandina dawî jî di vê dema 
dawî de dixwaze êrîşî bakur û ro-
jhilatê Sûriyeyê bike lewre hevdîti-
nan bi Rûsyayê re dike û dixwaze bi 
serokê rejîma Sûriyeyê Beşar Esed 
jî hevdîtinê bike. Lê şertê rejîmê yê 
destpêkirina hevdîtinê ew e ku Tirki-
ye leşkerên xwe ji hemû axa Sûriyeyê 
vekişîne. 

Bi kurtasî ku bînim ziman; 
armanca vegerandina têkiliyên dew-
leta tirk û rejîma Sûriyeyê ne samîmî 
ne, armanc tunekirina deskeftiyên 
kurdan e. Ji aliyekî din ve jî dixwazin 
vê yekê di hilbijartinên li pêşiya me 
de bikar bînin û dengên netewper-
estan li dora xwe kom bikin. 

Bi têkliya bi rejîma Şamê re dibe 
ku hem bikaribin ji penaberên Sûriy-
eyê yên li ba xwe xilas bibin ku ev mi-
jar di hilbijartinan de li dijî wan neyê 
bikaranîn û hem jî bi riya têkbirina 
destkeftiyên kurdan an jî êrîşrekê li dijî 
kurdên Rojava dê wekî destkeftiyekê ji 
xwe re di hilbijartinan de bi kar bîne. 

Helwesta partiyên muxalefeta 
tirk û di serî de CHP di vê mijarê de 
ne zelal e, hem piştgiriyê dide dest-
werdana artêşa tirk a axa Sûriyeyê û 
hem dibêje ew bi xweşkirina têkliyên 
bi rejîma Sûriyeyê re ye. Hûn vê hel-
westa muxalefetê çawa dinirxînin? 

Bi rastî ez helwesta CHP’ê û 
muxalefeta Tirkiyeyê weke helwesta 
desthilatdariya AKP/MHP’ê bi îstîkrar 
dibînim. CHP û tifaqa Milet jî dixwaze 
deskeftiyên kurdên Rojava têk bibe, 
çi bi riya artêşê çi bi riya hevdîtinên bi 
rejîma Sûriyeyê re. 

Wek ku me di serî de jî got des-
thilatdariya AKP/MHP’ê û bi serkêşiya 
CHP’ê bloka Milet di nêzîkbûna ji 
kurdan û mafên kurdan de weke hev 
difikirin û heta di vê mijarê de piştgiri-
ya hev jî dikin. 

Ev dijminahiya li hemberî kurdan ji 
bo wan ferq nake kurdên Bakur bin an 
yên Rojava bin. Ji ber ku hişmendiya 
wan hemûyan li ser yekperestiyê ye û 
ji îdelojiya damezrandina komarê hîn 
jî xwe jê xilas nekirine. Yekperestî bi 
gelemperiya partiyên siyasî yên Tirkiy-
eyê di mijara kurdan de têne cem hev 
û di vê mijarê de bi hevre tifaq dikin. 

CHP û tifaqa Milet jî dixwaze 
deskeftiyên kurdên Rojava ji holê 
rakin. Geh bi alîkariya komên çete û 
geh bi artêşa xwe û geh bi hevdîtinên 
bi rejîma Sûriyeyê re dixwaze destkefi-
tiyên kurdan têk bibe. 

Hin alî dixwazin bêyî HDP’ê serî li kurdan bidin. Gelê kurd van dek û 
dolaban baş dizane û yên ku vîna gelê kurd nas neke bê guman gelê 

kurd jî dê wan qet û qet nas neke 

Parêzer û civaknas Cahit Kirkazak di sala 1979’an de li Farqin’ê hatiye 
dinyayê. Dibistana pêşî li gundê Pîrema,  dibistana navîn li Amed’ê û ya 

amadeyî jî li Enqerê xwendiye.  Li zanîngeha Enqerê beşa dibistana bilind 
a Edaletê, li zanîngeha Anadoliyê Fakulteya İİBF, xwendiye. Li Zanîngeha 
Kocaeli beşa Huquq û li zanîngeha Anadolîyê beşa Civaknasî xwendiye. 
Di rojnameyên wekî Yeni Yeşam û gazete Duvar de dinivîse. Li Bursa’yê 

parêzeriyê dike. Endamê Lijneya Rêveberiya Partiya Çep a Kesk e. 

Cahit Kirkazak kî ye?

Rizoyê Xerzî
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Dejenerasyon, entegrasyon û asîmîlasyon
Civakîbûn, diyardeyeke çandî û dîrokî 
ye. Takekes ancax dikare ziman, çand û 
dîroka xwe bi saya civaka xwe bi kar bîne, 
biparêze û bi pêş ve bibe. Entegrasyon 
û bişaftina takekes û civakê bi piranî di 
nav komên bindest û yên hindikayiyan 
de pêk tê.  Pêvajoya guherîna ku di asta 
ferdî û komê de pêk tê, jibîrkirina ziman 
û dûrektina çanda civakê ye. 

Çar stratejiyên çanda civakîbûnê 
hene ku li gor civak û kesayetên piralî 
tên adaptekirin. Ev strateji; entegrasyon, 
asîmîlasyon, veqetandin û marjînalbûn e. 
Civaka nû ya ku bi vegirtina komên serd-
est ava dibe, her gav xwe li ser komên 
bindest dide ferzkirin, 

Nifşê nû yê ku şaşî û xeletiyên xwe 
rast dibîne û dipejirîne, bi heman awayî 
wan vediguhêze nifşê nû û peyrewên 
xwe. Adaptasyon; pileya bîyanîbûn, jix-
webidûrketin û bêesilbûna takekes û ci-
vakê ye. Dejenerasyon; pûçbûn û xirabû-
na nifşê nû û rastdîtin û pejirandina şaşî 
û xeletiyên nifşê berê ye. Entegrasyon; 
destpêka çanda civaka nû ya têkel û 
tevlihev e. Radeya bêesilkirin û çilvirandi-
na nirxên civakî û hêmanên neteweyî ye. 
Entegrasyon, hin caran berî asîmîlasyonê, 
hin caran li gel asîmîlasyonê pêk tê û di 
hemû domanên bişaftinê de hebûna 
xwe dikudîne. Asîmîlasyon; pêvajoya 
tevlihevbûn û hevgirtina kom û komiçkên 
nû ye. Anku, stratejiya asîmîlasyonê tê 
wateya civakeke nû. Çi kes û kom û çi jî 
takekes û civak dibe; pêşî bi adaptebû-
na bîr, hest û tevgerên kes û komên din 
re dimehe. Peyre ziman, çand, wêje, 
huner, muzîk û dîroka xwe ya resen 
û arizî ji bîr dike û xwe di nav jiyana 
çandeke hevpar de dibîne. 

Koka hemû têgihên sosyolojîk ên 
wekî dejenerasyon, adaptasyon, ente-
grasyon û asîmîlasyonê li ser teoriya 
sosyolojiya fonksiyonel ava dibe. Di 
teoriyên fonksîyonel de ev têgih wekî 

têgihên razber bi hevbendiya civakîbûn û 
birêkûpêkkirina endamên civakê re der-
dikevin holê. Li gorî vê teoriyê civaka nû; 
bi  awayekî  tevlihev, tevahî  û sînorkirî ji 
gelek komên cuda pêk tê.  Awa û mebes-
ta teoriyên fonksiyonel ew e ku mirov di 
paşerojê de asîmîle bike. Belê di vir de 
bêtir nirxên razber û normên sereke yên 
kom û civakên serdest diyarker in.

Kesên ku ji ber şer, birçîbûn, karesata 
xwezayî, pirsgirêkên tenduristî, bêkarî 
bêdebarî, bêdadî û hwd. ku ji cihekî koçî 
cihekî din kirine, wekî  “koçber”,“pen-
aber”, “penaxwaz”, “mihacir”û “mêvan” 
tên hesibandin û binavkirin. Her çiqas 
dem, cih, nasnameya koçber, sedema 
koçberiyê û taybetmendiyên erdnîgari-
ya koçkirî ji hev cuda bin jî, diyardeya 
koçberiyê di her serdema dîrokê de 
hebûye. Bi vegotineke din; dîroka 
cîhanê, dîroka koçberiyê ye. Koçberî; 
dibe sedema veguhastina nijad, netewe 
û gelên din ên ku li welatê xwe najîn an 
jî li herêmeke din dijîn. Şert û mercên 
ku tê de dijîn, wan neçar dihêle ku ew ji 
ser axa xwe bi dûr bikevin; belav bibin 
û ji bêgavî li erdnîgariyên din ên cîhanê 

bi cih bibin.   Tercîha hevgirtina civakî ya 
polîtîkayên adaptasyon, dejenerasyon, 
entegrsayon û asîmîlasyonê, bêtir ji ber 
fikra ku mirov her gav ne li welatekî 
mayînde ne, pêk tê. Di nav diyarkerên 
entegrasyonê de faktoreke diyarker a 
din jî mafên mirovan ên bingehîn in ku 
bi hemwelatîbûna mirov a welatekî ve 
girêdayî ne. Heman demê dayîna hem-
welatîbûnê ya ji bo koçber û biyaniyan tê 
wateya naskirina qanûnî ya hebûna wan. 

Entegrasyon, asîmîlasyon,  pireçandîtî 
û koçberî di nav xwe de danûstendineke 
çandî û her wiha di navbera mirovan de 
têkilî û tevgerên nû pêk tîne. Koçberî, 
bi vî awayî dibe bingeha komên avabûyî 
û sedema hevdîtin û rûbirûbûna çand 
û civakên nû.  Ev hevdîtin û rûbirûbûna 
çand û civakan, tenê ne demekê, pêv-
ajoyekê jî pêk tîne. Ev pêvajo, pêvajoya 
entegrasyona çand û civakên koçber û 
demdemî ya bi gelê xwecih û dêmanî 
re ye. Pirsgirêkên civaka mêvandar ên 
di jiyana koçberiyê de, yê wek mal/xanî, 
peydakirina kar, fêrbûna ziman, fêrbûna 
nirxên çandî û herêmî, wergirtina per-
werdehiyê û gihîştina saziyên di warên 

civakî, çandî û aborî de pêvajoyeke nû 
dide destpêkirin. 

Ji ber vê yekê, mirov bi hêsanî nikare 
bibêje ku di navbera adaptasyon, dejen-
erasyon, entegrasyon û asîmîlasyonê û 
her wiha di navbera ahengdariya civak, 
pêkvejiyan û veqetandinê de sînorên 
diyar û tixûbên zelal hene. Têkelî, xum-
amî û tevliheviyeke çandî û civakî xwe bi 
her awayî di hemû warên jiyanê de dide 
der. Hebûna tixûbên nediyar û tunebûna 
sînorên nezelal, aşkera dike ku armanc, 
nexşe, bername û pêşnûmayeke wê ya 
siyasî jî heye. Der barê vê yekê de teori-
yeke yekpare ya ku ji aliyê her kesî ve bê 
yan jî hatibe qebûlkirin jî tune ye. Tevli-
hevî û cihêrengiya tecrûbeyên koçberiyê, 
hem li ber formulekirina teoriyên giştî 
yên koçberiyê û hem jî li pêşiya dariştina 
stratejiyên hevgirtî û yekgirtî dibe asteng.  
Pêvajoya entegrasyon, adaptasyon an jî 
asîmîlasyonê ku li hemberî pirsgirêkên 
ku koçber û civaka mêvandar pê rû bi rû 
dimîne, pêvajoyek civakîbûnê ye û ji bo 
ku ji nû ve xwe biguncîne divê her tiştê 
ku hê berê fêrî ziman û çand û kelepûra 
xwe bûye, bi kar bîne, biparêze û pêşve 

bibe. Bikaranîna têgihên hevgirtin û 
lêanînê jî hemû bi hev re perspektîfa vê 
pêvajoyê nîşan didin. Wateya biyolojîk 
û mekanîk a têgiha entegrasyonê ya 
yekem, lêgerîna alternatîfên nû bi xwe 
re tîne.  

Adaptasyon, bi xislet û xisûsi-
yetên ku bi hilbijartin û tercîhên kom 
û komiçkên belavbûyî pêk tên û pêş 
dikevin re derdikeve holê. Lê ev tercîh 
û û hilbijartin tenê di dema ku mercên 
hawirdorê yên guncan çêdibin, pêk tên. 
Di encama geşedana van taybetmendi-
yan de mirov dikare bibêje ku takekes  
an jî kom bi derdora xwe  re “adapte” 
bûye. Ji ber vê sedemê, taybetmendi-
yek adapteyî, di hawirdora ku mirov 
tê de ye, zindîkirina çanda nû, ango 
serketina entegrasyonê (hînbûna jiyana 
nû) zêdetir dike. Ev taybetmendî, bi 
mekanîzmayên guhestinê re derdikevin 
holê û nasnameyeke nû pêk tînin. 

 Li gorî  vê yekê, kom û komiçkên 
koçber ên ku di pêvajoya asîmîlasyonê 
de ne, bi beşdarbûna jiyana hevpar a ci-
vaka welatê mêvandar re entegre dibe. 
Belê bûyerên ku dibin sedema vê pêva-
joya entegrasyonê jî ferq nake. Dema ku 
mirov li pênaseya asîmîlasyonê dini-
hêre, mirov dibîne ku têgihîştina wateya 
vê yekê  “beşdariya jiyana hevpar” e.        

Koçberên ku di civaka mazûvan de 
wek “biyanî” tên dîtin, neçar in ku bi 
pirsgirêka ziman, perwerdehî, rûniştin, 
tenduristî û kar re rû bi rû bimînin. 
Ji bilî van, nenasîna wan a bi nirxên 
civakî-çandî yên civaka mazûvan re 
jî pêvajoyên civakîbûna wan tevlihev 
dike. Vebijêrkên ji bo pêvajoyên ente-
grasyonê yên koçberan, cur bi cur û 
cihêreng  in.

Bi kurtayî; stratejiya ku maf û cuda-
hiyên kes û komên koçber diyar dike û 
têkiliylên wan ên civakî-çandî dişêwîne, 
asîmîlasyon e.  Hêzên ku hebûna gel û 
kesên koçber ên ku li welatên dûrdest 
bi cih bûne, dipejirînin, ji bo asîmîlekirin 
û entegrekirinê çi ji destê wan tê dikin.  
Her wiha bi navê feraseta “hevgirtinê” 
û perspektîfa“lihevkirinê” jî her gav 
stratejiyên nû yên tunekirinê pêk tînin. 

Adar
Jiyan

Ez ê di destpêka nivîsa xwe da, hewl bi-
dim ku hinek li ser têgiha “rojnamegeri-
ya edebî” û kurtedîroka bikaranîna 
vê têgihê rawestim. Paşê wek mînaka 
rojnamegeriya edebî ya bi zimanê kurdî, 
pirtûka çîrokan a rojnameger û nivîskar 
Murad Bayramî, ya bi navê “Belkî îşev 
binive”yê binirxînim.

Têgiha Rojnamegeriya Edebî, bi 
bikaranîna têgihên rojnamegerî û 
edebiyatê bi hev re, derketiye holê. 
(Erdem, 2016:130-2/16) Cara pêşîn 
ev têgih, bi referanskirina berhema 
Daniel Defoe (1660-1731) yê nivîskar û 
rojnameger, ya bi navê “Rojnivîska Sala 
Kulê (weba)” ya ku di sedsala 18’an de 
nivîsiye, hatiye bikaranîn. 

Meriv dikare bibêje ku têgiha 
rojnamegeriya edebî, di nîvê duyem ê 
sedsala 19’an de Tom Wolfe wek “ro-
jnamegeriya nû” bi nav kiriye. Ancax bi 
awayekî akademik têgiha rojnamegeriya 
edebî, di salên 1980’yan da kemiliye. 
Di sala 2006’an de bi armanca avaki-
rina disîplîneke akademik Komeleya 
Navneteweyî ya Xebatên Rojnamegeriya 
Edebî (International Association for Liter-
ary Journalism Studies) li Fransayê hatiye 
avakirin. Ev komele ji sala 2006’an vir 
ve sempozyumên rojnamegeriya edebî 

li dar dixe û kovareke akademik bi navê 
Xebatên Rojnamegeriya Edebî (Literary 
Journalism Studies) derdixîne.

Kesên ku bixwazin agahiyên berfireh 
û zanistî der barê têgiha “rojnamegeri-
ya edebî” û dîroka geşedana wê ya di 
qada zanistê de, bigirin; dikarin di gotara 
Murat ERDEMî, mamostayê beşa Çand û 
Edebiyata Amerîkî di fakulteya Edebi-
yatê de, li zanîngeha Egeyê ku di kovara 
Enstîtuya Zanistên Civakî ya Zanînge-
ha Atatirkî li 
Erziromê, de 
hatiye weşan-
din, bixwînin. 
Linka vê gotarê 
wek çavkanî li 
jêrê ye.

Pirtûka 
Murat BAYRAMî 
ya bi navê “Belkî 
îşev binive”yê di 
sala 2018’an da, 
di nav weşanên 
Avestayê de 
derketiye. Pirtûk 
ji 25 çîrokên 
ku bi wêneyê 
mekanên çîrok 
lê pêk hatîne 
şênber dibin 
hene. Nivîskarê 

vê pirtûkê rojnamegereke ciwan lê xwedî 
tecrûbeyeke 15 salî ya rojnamegeriyê ye. 
Di heman deme da mamosteyekî serkeftî 
yê kurdiya kurmancî ye ku bi salan malp-
era Kurdîgehê bi rê ve biriye. Wî pirtûka 
xwe ji edîtora rojnameya Middle East Eye 
(Çavê Rojhilata Navîn), Simona Sikimic re 
diyarî kiriye. Ev jî nişan dide ku pirtûka 
nivîskar di asta navnetewî da mînaka 
rojnamegeriya edebî ya kurdî ye. Li cihê 
pêşgotinê, di destpêka pirtûkê de agahi-

yên ku ji aliyê saziyên 
navneteweyî wek 
Rêxistina Navnetew-
eyî ya Efûyê-Amnes-
ty International û 
Ofîsa Mafê Mirovan a 
Neteweyên Yek-
bûyî-The United Na-
tions Human Rights 
Office; Saziyê fermî 
yê Tirkiyeyê wek 
Walîtiya (Parêzge-
ha) Şirnexê-Ajansa 
Anadoluyê ve der 
barê encama şerê 
salên 2015-2016’an 
da, hatine dayîn, têne 
pêşkêşkirin.

Di çîroka yekem 
a ku navê xwe daye 
pirtûkê da wiha 

dinivîse: “Rojnamegerî ji jina li jêr pirsî: 
‘Ev çi ye di deste wê de?’ ‘Bebika keça 
wê ye. Çend meh in, ji ber şerî wan mala 
xwe biriye gundekê li rex Cizîrê. Keça wê 
nanive. Ji ber bebikê digirî. Min ji Saryayê 
re got neçe jî got îIeh ez ê çim. Çend meh 
in wê digot yesax rabe ez ê çim bebika 
keça xwe jê re înim.’

Dema Sarya hat xwarê Rojnamegerî 
çavikê wênegirika xwe da erdê. Ew tirsiya 
ku Sarya xwe pê re aciz bike. Hat giha 
hevala xwe. Çû, paşê li xwe zivirî. Bi destê 
xwe yê rastê hirçika tozgitî ber bi jor ve 
rakir: ‘Belkî îşev binive!”

Meriv dibine ku nivîskar bi devoka 
Cizîrê, bi awayek serkeftî ziman bi kar 
aniye. Di karê rojnamegeriya edebî da 
gelek serkeftî ye. Hêla realist a ro-
jnamegeriyê û hêla edebî ya honandina 
çîrokan gelek serkeftî ye. Navê rastîn 
ê rojnamegerên hevalê xwe nivîsiye 
lê wek tîpên serî yên nav û paşnavan 
bi kar aniye. Wek mînak wiha dinivîse: 
“OFB’yî jê re nivîsîbû: ‘Selam rojname-
vanê Cîhangîrî! Me gotibû em ê kovareka 
wêneyan derbêxin. Tu jî wêneyan neşînî 
nabe ha! Ev karek profesyonel e, divê tu 
ji e-mailan kovarê re rêkî.”

Li ser girîngiya wêneyan di çîrokan 
de wiha dinivîse: “Edîtorên medyaya 
navneteweyî gotibûn. ‘Tu hay jê hebe ku 
dema te çîroka kesinan zanî wêneyê wan 

ji mekana serhatî lê pêk hatî bigire.”
Nivîskar dema çîrokên li Cizîr û 

Şirnexê pêk hatine dinivîse wisa di 
bandora wan da maye ku li Sitenbolê jî 
nayê ser hişê xwe. Ji hela mekan ve geh 
li Cizîr û Şirnexê geh li Stenbolê wek ro-
jnameger dixuyê. Lê meriv dikare hêla 
wê ya honaka xurt bişibîne romaneke 
edebî ku gelek lehengên rasteqîn wek 
Tahir Elçî û hwd. tê de cih digirin.

Ez dixwazim vê xurtiya edebî bi çîroka 
dawîn ya bi navê “Ji bîr neke!” piştras bi-
kim. “Rojnameger çawa ku li xwe hesiya 
balafir li asîmanan bû. Hewl da hindiktir 
bitirse. Destê wî direcifî. Deftera xwe ji 
kîsikê kursiyê pêşiyê derêxist. Dest avêt 
qelema di berîka xwe de. Pêşiyê nivîsî: ‘Ji 
bîr neke! Te çi dîtin û çi nenivîsîn: War xe-
rabûn, çîrokên êşê li şuna wan ava bûn, 
ne meşa me ne êşên me sekinîn: Hirçika 
dayikekê, pirteqalên bapîrekî, bavê qulên 
dîwaran dadigirt, êşên rojnamegeran…’

Binivîse belkî îşev binivî!” 
Ev pirtûk herê bi rûpelên (124) xwe 

hindik e lê bi naveroka xwe bi qasî ro-
manek 500 rûpelî zêdetir bi bandor e. 

Çavkanî
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisos-
bil/issue/24591/260351#:~:text=Edebi%20
gazetecilik%20kavram%C4%B1%20en%20

basit,uygun%20olarak%20aktar%C4%-
B1lmas%C4%B1%20olarak%20tan%C4%B1mla-

nabilir. 

Rojnamegerîya Edebî û Mînaka ‘Belkî îşev binive’yêAhmed
Kanî
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Dewletên dijber û dijmin weke DYA û Rûsya li ser mijara komployê bi hev re tevgeriyane û 
bi vî awayî nêzî 15 dewletan tev li vê komployê dibin û li ser qedera gelê kurd biryarê didin

Komploya 15‘ê Sibatê ku em nêzikî 
salvegera wê dibin bê gûman yek 
ji rojên herî rêş ên dîroka kurdan 
e. Di 24’emîn salvegera Komploya 
Navnetewî ya 15‘ê Sibatê de ji bo têk-
birina vê komployê pêwîst e em planên 
reş ên li paş vê rojê jî baş binasin û 
fahm bikin. Ji ber vê jî dixwazim îro di 
vê nivîsa xwe de li ser Komploya 15‘ê 
Sibatê rawestim û hinek xalên girîng 
zelal bikim. 

Dema em hewl bidin bi yek hevokê 
vê komployê pênase bikin, em dikarin 
bibêjin, di dîrokê de mînakeke din weke 
vê bûyerê li cîhanê nîn e. Em bi hezaran 
salên dîroka mirovahiyê di ber çavan 
re derbas bikin jî wê mirov bibîne ku 
mînakeke weke vê komployê di dîrokê 
de qet neqewimiye û nîn e. Tu carî 
dewletên ew qas dijber bi hejmareke 
ew qas mezin li hember gelekî aştîxwaz 
û bêsûc nehatine ba hev. Bê gûman ev 
komplo li hember vîna gelê kurd pêk 
hatiye. Lê em ê niha bi berfirehî behsa 
armancên komployê bikin.

Gotina “komplo” ji fransî ji gotina 
“complot” tê û tê wateya li hember 
kesekî/ê, li hember saziyekê, li hember 
civakekî biryardayîneke veşartî û kiry-
arên veşartî. Ango hinek kes, hinek sazî 
ango dewlet tên gel hev û li dijberiya 
kesên din planên veşartî dimeşînin. 

Bi xwezayî ev kiryareke xirab û 
heya roja îro jî her dem ji bo tevgerek 
xirab tê bikaranîn. Ev kurtewate jî bes 
e ji bo ku em bizanibin ku di bingeha 
tevgereke wisa de prensîbên mirovî, 
exlaqî, siyasî û her wiha zagonî tê  
 de nîn e.

Weke ku em dizanin dîroka mirova-
hiyê,  dîroka şer û pevçûnan e. Lê bi 
hezaran mînakên wê jî hene ku şer jî û 
dijminahî jî û pevçûn jî hinek pîvanên 
exlaqî û mirovî hene. Bes tevgera 
“komplo” tê wateya binpêkirina van 
hemû pîvan û prensîban.

Kurtedîroka Komployê
Ev komplo çawa derket holê û gav 

bi gav çawa pêk hat, fermo em ji neyni-
keke cuda lê binerin; Dewletên Yekbûyî 
yên Amerîkayê bi serkêşiya NATO‘yê re 
dixwest Rojhilata Navîn ji nû ve dîzayn 
bike.

Di rêza yekemîn de jî Tirkiye hebû. 
Bi alîkariya heraketa kurd ew ê şerekî 
navxweyî li Tirkiyeyê derxistana û wisa 
Tevgera Kurd ji bo kiryarên xwe bi kar 
bianiya.

Ji bo vê jî ez bawer dikim ku di 
navbera salên 1995-1997’an de têkîlî 
bi Tevgera Kurd û Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan re danîbû. Dema 
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 
dibîne ku karaktera Tevgera Gelê Kurd 
destûr nade ku wan bi kar bîne, plana 
komployê didin destpêkirin.

Ev plana veşartî jî wisa bawer im ku 
li odeyên kozmîk ên Pentagonê derke-
tiye holê.

Mutabaqata Edeneyê
Ji aliyekî ve dewleta tirk li dewleta 

Sûriyeyê tê sorkirin û bi hezaran leşker 
didin ser sînorê Sûriyeyê û bi şer çavtir-
sandî dike û ji aliyê din ve jî bi alîkariya 
Misr û Iraqê dixwaze dewleta Sûriyeyê 
mecbûrî peymaneke bi dewleta tirk re 
bike. Em dizanin ku ev tenê hincetek 

bû, ji ber ku Rêberê Gelê Kurd nêzî 
20 salan jixwe li Sûriyeyê bû. Ango bi 
gotineke din ev lingekî komployê bû û 
mecbûr pêşde biketa.

Bi vî awayî di sala 1998‘an de bi 
awayekî fermî starta komployê tê dayîn 
û di navbera dewleta tirk û dewleta 
Sûriyeyê de Mutabaqata Edeneyê tê 
mohrkirin. Dewleta tirk vê peymanê 
bi dewleta Sûriyeyê re di bin navê 
“Peymana Hevpar a li Dijberî Teror û 
Rêxistinên Terorî” di 20‘ê cotmeha 
1998‘an de mohr dike. Ji ber ku armanc 
ew bû Rêberê Gelê Kurd Abdulah Oca-
lan ji Sûriyeyê derxînin û bikin hedefa 
komployê.

Ji ber ku Rêberê Gelê Kurd Abdulah 
Ocalan ev plan ji pêş ve ferq kiribû, di 
axaftineke xwe de wisa digot, ‘Ev 19 
sal in ez li Sûriyeyê me lê niha dibînim 
ku ji ber min Sûriye di bin zextên giran 
de ye. Ew ê tevgereke bêrûmet be 
ku ez bihêlim ji ber min Sûriye di bin 
zextan de bimîne.” Bi vî awayî Rêberê 
Gelê Kurd 11 rojan berî Mutabaqata 
Edeneyê ango di 9‘ê Cotmeha 1998‘an 
de ji Sûriyeyê derdikeve.

Wezîrê yewnan û Brîtanya
Her ku di 9‘ê cotmehê 1998‘an de 

bi balafirê ji Sûriyeyê vediqete jî hefti-
yekê agahî ji Rêberê Gelê Kurd Abdulah 
Ocalan nayê girtin. Birêz Ocalan di 15‘ê 
cotmeha 1998‘an de tev li bernameya 
MED TV‘ê dibe û dibêje, “Di serî de 
gelê me û her wiha hemû dewletên 
misliman û her wiha hemû mirovahiya 
pêşverû, di kesayeta min de li hember 
gelên Rojhilata Navîn komployek hate 
pêkanîn. Ji ber ku ev komplo niha negi-
ha armanca xwe, ez dibêjim derbasbûyî 
be!”

Dîrok 9‘ê cotmeha 1998‘an bû, 
balafirên şer amade bûn, keştiyên mez-
in ên şer li benda agahiyekê bûn û fûze 
amade kiribûn ji bo ku êrîşî Sûriyeyê 
bikin. Rojnameyên tirk digotin, “An APO 
yan jî şer!”.

Birêz Ocalan dema ji Sûriyeyê der-
dikeve diçe Yewnanistanê ango Atînayê. 
Bes çima Atîna? Ji ber ku sê roj berê 
wezîrê yewnan Kostas Baduvas diçe 
Sûriyeyê û her wiha bi Rêberê Gelê 
Kurd Abdulah Ocalan re jî hevdîtinan 
pêk tîne û gelek sozan dide wî.

Dema Birêz Ocalan li Atînayê peya 
dibe, wezîrê ku ew vexwendiye ne ber-
siva telefonan dide û ne jî li holê heye. 
Birêz Ocalan rola vî wezîrî di “Parastina 
Atîna” ya 2003‘yan de wisa vedibêje, 
‘Me dûvre fahm kir ku derxistina min 
a ji Sûriyeyê bi destê wezîr Badavus bi 
xwesteka Brîtanya pêk hatiye. Ji ber 
ku ev wezîr ji aliyê dewleta Brîtanya ve 
hatiye mezin û perwerdekirin’.

Durûtiya li dijî Ocalan 
Di heman rojê de ango di 9‘ê Cot-

meha 1998‘an de Birêz Ocalan zêdetirî 
5 seetan li balafirgehê tê rawest-
andin û bi amadekirina balafireke 
taybet ji aliyê Wezîrê Karê Derve 
ve ber bi Moskova tê rêkirin. 
Bi gotineke din kesên ku ew 
vexwendiba Yewnanistanê ew 
tenê dikaribû 5 seetan rake.

Li Rûsya piştî 33 rojên 
zahmet û her wiha sozên 
ku dîsa hatin dayîn û pêk 
nehatin û bi tevgera çend 
xayînan Rêberê Gelê 
Kurd neçar dimîne 
ku Rûsyayê terk 
bike û di 12‘ê 

mijdara 1998‘an de berê xwe dide 
Îtalya ango Romayê. 

Êdî pêngava Romayê dest pê dike. 
Dîrokê di van rojan de girêdana kurdan 
a bi rêberê wan ve dît. Çalakiyên Ro-
mayê hê jî di bîra her kurdî û   
mirovahiyê de ne.

Di van 66 rojên li Romayê de gelek 
lîstokên qirêj tên meşandin. Ji aliyekî 
ve Serokê Îtalyayê wê demê Masîmo 
D’Alema ku bi rastî jî dixwest alîkariya 
Birêz Ocalan û kurdan bike û ji aliyê 
din ve jî durûtiya Yekitiya Ewropayê 
bi taybet Brîtanya, Fransa û Almanya. 
Serokwezîrê Îtalyayê li hemû Ewrûpayê 
digere ji bo piştgiriyê lê mixabin yek 
dewleta Ewropa jî xwe nade ber vî barî. 
Ez wisa bawer dikim ku heger Fransa, 
Brîtanya an jî Almanyayê piştgirî bida 
Îtalyayê ew ê Rêberê Gelê Kurd bikar-
ibûna li Romayê bimîne.

Her çiqas dewleta tirk bi şewitandi-
na alên Îtalyayê û eciqandina firîngiyan 
zextê li ser Îtalyayê dikir û dîplomasi-
yeke navneteweyî ya bêpîvan li hem-
berî Îtalyayê dihate meşandin jî Îtalyayê 
paşde gav neavêt û Birêz Ocalan 
mecbûrî derketina ji welatê xwe nekir.

Ocalan nedixwest bibe bar!
Sedema derketina Rêberê Gelê 

Kurd Abdulah Ocalan a di 17’ê çileya 
1999’an de jî ev bûn: Ji aliyekî xayînên 
navxweyî dîsa soz didan ku ew ê Rûsya 
lê xwedî derkeve ji aliyê din ve jî Birêz 
Ocalan -weke di mijara Sûriyeyê de – 
nedixwest li Îtalyayê bibe bar.

Ji 17’ê çileya 1999’an heya 4’ê siba-
ta 1999’an Rêberê Gelê Kurd Abdulah 
Ocalan di navbera Moskova, Atîna û 
Mînsk de diçe û tê. Di 4’ê sibatê de 
Birêz Ocalan diçe welatê ku 
navê dojehê lê tê kirin – 
Kenya ango paytexta 
wê Naîrobî.

Piştî 11 rojan li 
sefareta Yewnan-
istanê dimîne bi 
zextên dewleta 
Kenyayê û raye-
darên yewnanî ew 
ji sefaretê derdix-
înin û di 15’ê sibata 
1999’an de radestî 
dewleta tirk dikin.

Bi vî awayî kom-
ploya ku mînaka wê qet li 
cîhanê û di dîrokê de nîn e 
piştî 129 rojên ji agir bi dawî 
dibe û ev roj wek rojeke reş li 
dîroka kurdan zêde dibe.

Rêberê Gelê Kurd Ab-
dulah Ocalan piştî 
komployê 

armanca derketina xwe wiha vedibêje, 
‘Armanca min ew bû ku pirsgrêka kurd 
bi rê û rêbazên demokratîk û aştîyane 
çareser bikim. Ji bo wê jî min xwest 
pirsgrêka kurd hilgirim bibim Ewropayê 
û çareser bikim. Lê mixabin cihê 
şaristanî û demokrasî û aştiyê nikaribû 
barê pirsgrêka kurd rake!’

Dewletên ku tev li komployê bûne
Serkêşê Komploya Navnetewî bê 

gûman Dewletên Yekbûyî yên Amerîka 
ye ku bi destê NATO’yê ev plana qirêj 
pêk aniye, bi taybet jî serokê wê demê 
Bill Clinton. Dema em bijmêrin tiliya 
van dewletan di komployê de hene; 
dewleta tirk, dewleta Sûriyeyê û hinek 
rayedarên wê weke General Adnan 
Badr al-Hasan, Serokê Misrê yê wê 
demê Hûsnî Mubarek, dewleta Îranê û 
wezîrê karê derve Kemal Harazî, dewl-
eta Iraqê, dewleta yewnan bi taybet 
wezîr Kostas Baduvas, dewleta Brîtanya 
bi destê wezîrê yewnan, dewleta Rûsya, 
dewleta Belarûs, Yekitiya Ewropayê, bi 
taybet jî Almanya, Fransa û hinek raye-
darên Îtalyayê, bi fikra xwe û tevlêbûna 
aborî dewleta Îsraîl, dewleta Kenya û 
her wiha gelek kes û dewletên ku heya 
roja îro jî nehatine zelalkirin.

Aliyê balkêş û sosret jî ew e ku 
dewletên dijber û dijmin weke DYA û 
Rûsya li ser mijara komployê bi hev re 
tevgeriyane. Bi vî awayî nêzî 15 dewl-
etan tev li vê komployê dibin û li ser 
qedera gelê kurd biryarê didin. Ji bo wê 
em dibêjin bûyera ku mînaka wê heya 
roja îro ne hatiye dîtin.

Armancên Komploya Navneteweyî
Her çiqas ev komplo 

weke ku li hember 
kesekî hatibe 

plankirin jî di 
bingeha wê 

de armanc 
gelê kurd û 
tevgera wî 
ye. Bi vî 
awayî di 
kesayeta 
Birêz Oc-
alan de li 
hember 

Tevgera 
Gelê Kurd 

û hemû 
Kurdistanê 

kom-

ploya di dîrokê de ya herî mezin pêk 
hatibû.

Dema mirov lê binere dibîne ku 
armanca komploya navneteweyî hem 
jiholêrakirina Birêz Ocalan bû hem jî 
tasfiyekirina Tevgera Gelê Kurd PKK 
bû. Bi vî awayî hêzên desthilatdar û 
dagirker ew ê qirkirina sed sal zêdetir 
li ser kurdan berdewam dikir, bi ser 
bixistana. Bi gotineke din êrîşeke bo 
qirkirina cewherê gelê kurd bû. Ji bo 
wê jî pêwendiya xwe bi pirsgrêka kurd 
ve girêdayiye. 

Pirsgrêka kurd ku piştî şerê cîhanê 
yê yekemîn bi destê dewletên dagirker 
bi parçekirina Kurdistanê gihîşt asta 
herî bilind, ji xwe re dikirin armanc 
ku gelê kurd û vîna wî tune bikin û ji 
holê rakin. Ji ber wê jî ji destpêka heya 
komploya navneteweyî tiliya dewl-
etên dagirkir tê de heye. Ji bo wê jî ev 
komplo bi destê wan hate destpêkirin û 
meşandin lê neçû serî.

Dixwestin vîna gelê gurd di kesay-
eta Rêbertiya wî de bişikînin û kurdan 
sedan salên din mehkûmî bindestiyê 
bikin. Lê berevajî wê kurd li derdora 
Rêberê xwe bûn xelek û zincîr.

Ji aliyê din ve jî dixwestin bi vê 
komployê starta şerê 3’yemîn ê cîhanê 
bidin destpêkirin. Ew ê di serî de li 
Tirkiyeyê dû re li dewletên weke Sûriye, 
Iraq, Îran û hwd şer dest pê bikira û be-
lav biba. Dîsa ev hewldan jî bi tevgera 
Birêz Ocalan hate pûçkirin.

Tecrîda li girava Îmraliyê
Ji ber ku armanca bingehîn a Kom-

ploya Navneteweyî pêk nehat, bi destê 
Gladioyê di nava NATO‘yê de weke 
berdewama komployê tecrîd derkete 
holê. Belê mirov dikare tecrîdê weke 
berdewama vê komploya navneteweyî 
bi lêv bike. Li girava Îmralî tenê yek kes 
nayê tecrîdkirin, her wiha çareserkiri-
na pirsgrêka kurd jî tê tecrîdkirin. Bi vî 
awayî pêşeroja gelê kurd û Kurdistanê 
tê tecrîdkirin. Bi gotineke din vîn û 
hebûna kurdan tê tecrîdkirin.

Ji ber ku ji roja Rêberê Gelê Kurd 
Abdulah Ocalan hate girtin heya roja 
îro, wî ev komplo veguherand û xwest 
girava Îmraliyê weke navnîşana aştî û 
çareseriyê bi kar bîne. 

Em bala xwe didinê di dema ku 
hevdîtin li Îmralî hebe, hemû civaka 
kurd û gelên Tirkiyeyê di nava wextekî 
aram de derbas dibin. Her wiha Tevgera 
Gelê Kurd û gelê kurd bi sekna xwe 
diyar kirin ku yekane hêza çareserî û 

aştiyê rêbertiya wan Birêz Ocalan e. 
Di dawiyê de li gorî fikra 

min divê hemû Kurdistan 
û gelê kurd ji xwe 

bipirse, gelo li 
hember tecrîd-

kirina vîn û 
hebûna xwe, 

têra xwe 
nerazîbûn 
nîşan 
dide yan 
na?

Di dîrokê de mînakeke din wek wê nîn e
Siyamed 

Sîpan
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‘Heqîqet eşq e, eşq jiyana azad e’
Di 16’ê mehê de nûçeyeke lezgîn di ro-
jname û ajansan de dibûhurî. Li Amedê 
ciwanekî li ser bircan bedena xwe dabû 
ber agir. Li ser wan sûrên ku ketibûn xew-
na rêberê PKK’ê birêz Abdûlah Ocalan. 
Birêz Ocalan di xewna xwe de didît ku 
li ser bircan bi zarokekî re diaxive. Li ser 
wan bircan Mehmet xwe xiste meşale ji 
bo tariya li ser girava Îmraliyê ronî bike. 

Mehmet Akar berî ku bedena xwe 
bide ber agir li pişt xwe nameyek hişt. 
Nameya xwe bi destê xwe û bi kurdî 
nivîsandibû.

“Silav hevalno. Ez dixwazim çalaki-
ya heval Bubo silav bikim. Ji Rêber Apo 
agahî nayê girtinê. Ne destûra malbata 
wî ne jî destûra parêzerên wî tê dayîn 
ku hevdîtinê bikin. Bêyî ku tu hêcetan 
nîşanî serlêdanan bikin, hevdîtin tê red-
kirin. Êdî em ji rewşa tenduristiya Rêber 
Apo bi fikar in.

Ez jî li dijî vê yekê saet di 21.21’an de 
li Birca Keçikan a Amedê bedena xwe 
didim ber agir. Ronahiya agirê ku 
digire bedena min bila Îmral-
iyê ronî bike. Ez hêvî dikim 
ku wê ev çalakiya min bibe 
wesîleya azadiya fizîkî ya 
Rêber Apo.

Bijî Serok Apo
Bijî Serok Apo
Bijî Serok Apo”
Mehmet Akar wekî 

bi sedan kesên ku gotin 
‘Hûn nikarin roja me tarî 
bikin’ û bedena xwe dan ber 
agir, ji bo tecrîda giran a li ser 
birêz Abdûlah Ocalan protesto 
bike ev çalakî li dar xist. Çîroka 
Mehmet Akar ji bo me 
hemûyan tije ders e. 
Lewra polîtîkaya 
‘nobeta 
li ber 

deriyê avahiya HDP’ê’ bi dayika Meh-
met Akar dest pê kir. 

Dewlet malbatên kurd li hemberî 
têkoşîna azadiyê bi kar tîne. Ji aliyekî 
ve bi deh hezaran zarok, jin, ciwan, kal, 
siyasetmedar, xwendevan, rewşenbîr, ro-
jnamevanan diavêje zîndanan û ji aliyekî 
ve jimalbatan re dibêje ‘herin zarokên 
xwe ji PKK’ê bixwazin.’

Berî çalakiya Mehmet Akar, kurê 
dayikeke din di zîndanê de çalakî kiribû. 
Li hemberî helwesta dayika xwe, bi 
xwarina dermanan xwest dawî li jiyana 
xwe bîne. Mecrûn Akkoyunlu  bi giranî 
birîndar bû. Wê demê bangawazî li day-
ika xwe kir ku dev ji vê nobetê berde.  
“Heke (dayika min) ji ber avahiya HDP 
ranebe, ez ê carek din întîhar bikim. Îro 
nebe ez ê sibê bikim.”

Wekî din jî gelek gerîlayan bangewazî 
li dayik û bavên xwe kirin ku ji ber ava-
hiyê rabin. Mixabin dewletê ew xistibûn 
xefikê û ber nedidan.

Her ku dayikan li ber avahiyê rûnişti-
na xwe domand, rewşên 

cuda derketin holê. 
Kesekî bi navê Celal 

(jê re celo tê gotin) 
û jineke bi navê 
Remziye dest bi 
heqaret û êrîşan 

kirin. Rêvebirên 
HDP’ê kirin 
hedef. Hinek 
rêvebiran ji ber 

îfadeyên wan 
cezayê hepsê jî 

girtin. Lê kirêtiya 
dewletê bi vê ve 

sînordar nema.
Di îlona 2019’an 

de kurê day-
ikekê 

di êrîşa hewayî de şehît dikeve. Dewl-
etê dayik ji Mûşê anîbû ber avahiya 
HDP’ê. Lê dewleta ku qaşo ketiye derdê 
zarokên gelê kurd bombe dibarîne 
ser zarokên vî gelî. Mûsayê ku di êrîşa 
hewayî de şehîd ket, dewletê ne destûr 
da ku cenaze bi ambulansê bibin ne jî 
destûr da ku malbat şînê bike. 

Ji bilî Mûsa wekî din jî zorokên 
malbatên li ber avahiya HDP’ê rûniştine 
şehîd ketin. Lê ne xema dewletê bû. 
Ji dewletê re ya grîng ew bû bikaribe 
van malbatan bixe rojevê û li ser wan 
polîtîkaya qirêj û şerê taybet bimeşîne. 
Lê çalakiya Mehmet Akar rûyê dewletê 
û xefleta malbatan bi awayekî vekirî 
raxist ber çavan.

Dayika Mehmet Akar di tebaxa 
2019’an de êrîşî avahiya HDP’ê ya Amedê 
kir. Îdîa dikir ku HDP’ê kurê wê şandiye 
çiyê. Bes piştî çend rojan Mehmet bi riya 
ajansekê daxuyand ku malbata wî bi zorê 
dixwaze wî bizewicîne, lewma wî ji ber 
malbatê xwe daye aliyekî. Lê diya wî gef 
û heqaretên xwe domandin. Ne bi gelekî 
piştre wêneyên dayika wî û walî bi hev 
re di ajansan de hatin belavkirin. Xuya 
bû dezgehek hatibû plankirin. Mehmet jî 
di encama vê dezgehê de ji xwe re kirin 
amûr. Derdê wan ne xwestek û jiyana 
Mehmet bû. Xwesteka wan reşkirina 
tevgera azadiyê bû.

Dewletê alîkarî bi malbatê re kir û 
ew zewicand. Rayedarên dewletê di 
asta herî bilind de tev li dawetê bûn. 
Çapemeniya dewletê jî heya tu bibêjî 
bes propaganda kir. Mehmet zewicî lê 
qet dev ji xeyala xwe berneda. Dilê wî 
hişê wî her tim bi tevgera azadiyê re 
bû. Piştî zewicî li gel ku dikaribû der-
fetên dewletê bi kar bîne jî wî tenezulî 
tiştekî wisa nekir. Karê ajokariya texsiyê 
dikir. Hevalekî rojnameger wiha behsa 
bîranîneke xwe dike.

“Rojekê ez li texsiyê siwar bûm. Min 
dît ajokar Mehmet e. Min rewşa wî 

pirs kir. Lê xemgîn bû. Ji ber tiştên 
qewimîne dilê wî şikestibû. Qet 

nedixwest tiştek wisa çêbe. Dema 
ez ji texsiyê daketim, qerta xwe 
dirêjî min kir û got ‘Kengî lazimî 
bi texsiyê hebe li min bigere.’ 
Min qert girt û xwend. Li ser 
qertvizîtê wiha nivîsandibû : 

‘Heqîqet eşq e, eşq evîna azad e.’”
Eşqa Mehmet ne di zewaca bi 

zorê de bû, di jiyana azad de bû. 
Dema min çalakiya wî bihîst qirika 
min tijî bû lê dema wî hevalî behsa 
rewşa wî kir ez pir aciz bûm. Di nava 
xwe de dikeliyam. Xortekî xwedî 
xwesteka têkoşîna azadiyê bi destê 
malbat û dewletê dîl hatibû girtin. 
Lê wî bi çalakiya xwe aşkera kir ku 
kes nikare wî dîl bigire. 

Dewlet ji destpêkê ve ji bo 
ciwanên kurd asîmîle bibin û nebin 
xwedî xeyala azadiyê, serî li her rê û 
rêbazê dide. Waliyê Sêrtê demekê 
digot “Di cihê ku keviran biavêjin 
panzeran bila herin fûhûşê bikin, 
tiryakê bikêşin.” Niha jî malbatên ku 
zarokên xwe ji têkoşîna azadiyê dûr digi-
rin, bi destên xwe zarokên xwe asîmîle 
dikin û berê wan didin tiryakê. 

Li Êlihê jina bi navê Îpek Er ji aliyê 
çawişê pispor ve hate tecawîzkirin, 
piştre xwe kuşt, li Dêrsimê Gulistan 
Dokû ji aliyê kurê polîsekî ve hate kuştin 
û hê jî cenazeyê wê li ku ye ne diyar e. 
Bi dehan bûyerên tecawiz û qetilkirinê 
rû didin. Dewlet li hemberî van bûyer-
an bê deng e. Dev ji bêdengiyê berde 
van tiştan teşwîq dike. Derdê dewletê 
tu carî nebûye başiya malbatan. Her 
tim malbat bi kar anîne. Dewleta ku 
hurmetê nîşanî cenazeyan nede çawa 
hurmetê nîşanî mafê kurdan bide. 

Di demên dawî de hişmendiya 
welatparêziyê ji ber ku qels bûye 
dewlet bi hêsanî xwe digihîne malbatan 
û malbatan dixe pozîsyoneke dijberî 
nirxên wan. Nêzîkatiya çapemeniya 
dewletê vê rewşê baş vedibêje. 

“Em bawer nakin ku vî kurikî xwe 
şewitandibe.” (Haberler.com. Cih daye 
gotinên malbatên rûniştine.)

“Rêxistinê dev jê berneda.”(Yenî 
Şafak)

“Mehmet Akar ê ku dayikê ji ber 
wî çalakî kiribû jiyana xwe ji dest da.” 
(Akşam) 

Yek rojname û ajans nabêje ka çima 
Mehmet xwe şewitandiye. Cih nadin 
nameya wî. Xweşewitandin jî ne di xema 
wan de ye. Ew tenê li pey nûçeyan e. Bi 
malbata Mehmet jî dane gotin ku derûni-
ya wî xira bûye. Heke rast be derûniya wî 

xira bûbe, gelo sedem çi bû? Mirovekî 
ku derûniya wî xira bûbe çawa dikare ew 
qas bi gotinên zelal tecrîdê protesto bike 
û çalakiya Bubo silav bike?

Em ber bi salvgera komploya 
navneteweyî diçin. Berî salvegera kom-
ployê hem tecrîdê girantir dikin hem 
jî çalakiyên ji bo şikandina tecrîdê xurt 
dibin. Bubo û Mehmet carek din peyama 
şikandina tecrîd û valaderxistina kom-
ployê dan. Birêz Abdûlah Ocalan ji ber ku 
ji sekna xwe tawîz nade tecrîd giran dibe. 
Tecrîd rewşeke derveyî mirovahiyê ye. 
Divê teqez were şikandin. Di vê hêlê de 
helwesta gelê kurd pir girîng e. Dewlet bi 
tecrîdê dixwaze daxwaz û mafên kurdan 
tune bike. Teqezkirina maf û statuya gelê 
kurd jî bi şikandina tecrîdê ve girêdayî 
ye. Ev tenê ne meseleya şexsekî ye. 
Meseleya doza azadiya neteweyekî ye, 
meseleya hebûna neteweyekî ye. Dema 
Mehmet tîne ziman ku ew ji tenduristiya 
Birêz Abdûlah Ocalan bi fikar in, di he-
man demê de balê dikişîne ser xetereya li 
ser hebûna gelê kurd. 

Malbat divê êdî li hemberî pêkutî 
û polîtîkayên dewletê şiyar bibin. Tu 
gerantiya ciwanên gelê kurd di bin sîwa-
na vê pergala qirêj de tune ye. Her roj 
cenaze ji zîndanan derdikevin. Her roj bi 
çekên kîmyayî ciwanên kurd têne kuştin. 
Gerantiya azadiya ciwanan û zarokên 
kurd di têkçûna faşîzmê re derbas dibe. 
Wekî din tu rê tune ye. Heke malbat 
diwxazin pêşerojeke azad ji zarokên xwe 
re ava bikin divê bê teredut ji polîtîkayên 
dewletê re bibêjin bes e.

Eşqa Mehmet ne di zewaca bi zorê de bû, di jiyana azad de bû. Xortekî xwedî xwesteka têkoşîna azadiyê 
bi destê malbat û dewletê dîl hatibû girtin. Lê wî bi çalakiya xwe aşkera kir ku kes nikare wî dîl bigire

Zinar Ronî

Rêberê Gelê Kurd Abdûlah Ocalan di vê 
pêvajoya 24 salan de, li girtîgeha Îmrali-
yê di bin şertên herî zahmet de, bipêşx-
istina Paradîgma Neteweya Demokratîk 
ji milekî ve komploya navneteweyî ya 
15’ê Sibatê û ji aliyê din ve jî tecrîda gi-
rankirî ya li Îmraliyî pûç kir. Ev paradîg-
maya ku xwe dispêre jiyaneke ekolojîk, 
demokratîk û azadiya jinan ne ji bo gelê 
kurd tenê ji bo tevahiya Rojhilata Navîn 
weke projeyeke pir girîng e. 

Abdûlah Ocalan di hevdîtin û 
parêznameyên xwe de bi berfirehî li ser 
armanca komployê jî nirxandin kirine. 
Der barê têkoşîna xwe ya li dijî hêzên 
komploger de jî van nirxandinan dike.  

“Şert û mercên Îmraliyê ne tenê 
weke şexs, weke komar û gel tê wateya 
zayîna sêyemîn. Pêvajo li gorî hemû 
hêzan ji nû ve zayînê îfade dike. Ji 
dewletê heta aboriyê, ji siyasetê heta 
hiqûqê, ji exlaq heta hunerê her qad di 

nava krîzeke mezin de ye. Pêvajoya min 
a Îmraliyê tê wateya derxistina holê ya 
vê rastiyê ye. Ez ji van qeyran û krîzan 
re li çareseriyê digerim.”

Abdûlah Ocalan îşaret bi krîza di nav 
komara tirk de jî dike û bi van gotinan 
îşaret bi riyên çareseriyê dike. “Diyard-
eya siyasî ya Tirkiyeyê wekî Meclis û 
hikumet di halê heyî de erka xwe bi 
cih tîne. Bi pirsgirêkan ser pirsgirêkan 
digire ango wan vedişêre ev jî dibe 
sedem ku çareserî pêş nekeve û têk 
biçe. Ev jî nîşan dide ku çavkaniya krîzê 
jî siyaset e. Heta ku mekanîzmeyên 
piralî nekevin dewreyê wê ev krîza heyî 
berdewam bike.”

Paradîgmaya Civaka Demokratîk a 
Abdûlah Ocalan hişmendiyeke nû ya 
dîrok, civak û naskirina dijmin a danî 
pêşiya gelê kurd e. Abdûlah Ocalan 
bi vê paradîgmayê ve di nava kurdan 
û gelên herêmê de şoreşeke nû ya 
hişmendî û zihniyetê afirand. Desthilata 

faşîst a AKP-MHP’ê bi pergala tecrîd û 
îşkenceyê hewl dide ku li pêşiya fikrên 
rêbertiyê bigire. Di nava zext û bêder-
fetiyên herî dijwar de jî Abdûlah Ocalan 
di çarçovaya paradigmaya Civaka 
Demokratîk de ji bo hemû beşên civakê 
projeyên cuda bi pêş xist.

Em lê mêze dikin paradîgmaya Civaka 
demokratîk roj bi roj li seranserî cîhanê 
belav dibe. Ev di asta hebûna dîrokî 
ya mirovî de di nava hebûna azad a 
demokratîk de pêk tê. Nebesiyên pergala 
modernîteya kapîtalîst û rewşa xeter a 
civakê ‘Têgîna Modernîteya Demokratîk’ 
e ku bingeha xwe ji paradîgmaya civaka 
Demokratîk digire. Bi vî rengî xeteke îde-
olojîk-polîtîk û hişmendiyeke ku çareseri-
yê peyda dike derket holê.

Abdûlah Ocalan bi vê paradîg-
mayê pergala desthilat û dewletê ya 
ku komplo derxistin holê derbas kir. 
Nîşan da ku ji derveyî vê hişmendî û 
siyasetê riyeke din heye. Hemû beşên 

civakê di vê çarçoveyê de dikarin xwe 
bi rêxistin bikin. Ger em bînin bîra xwe 
Abdûlah Ocalan di hevdîtinên xwe yên 
li gel parêzeran de banga kongre û 
konferansên aştiyê û îslama demokratîk 
kiribûn. Di serî de Rojhilata Navîn û 
tevahiya cîhanê di çarçoveya Paratîdg-
maya Neteweya Demkratîk de nîqaşên 
li ser van mijaran bên meşandin wê ji 
bo aştiya cîhanê bibin gavên destpêkê.  

Hêzên komploger jî di ferqa van 
fikran de ne û dibînin ku roj bi roj li 
cîhanê belav dibin. Bi armanca pêşî li vê 
fikrê bigirin di gava ewil de komploya 
navneteweyî xistin dewreyê, niha jî 
hewl didin bi pergala tecrîd û îşkenceyê 
ya Îmraliyê komployê kûrtir bikin. Divê 
bê zanîn ku polîtîkayên Îmralî, tecrîd, 
îşkenceyeke fîzîkî û derûnî ye. Bi vê 
dixwazin komployê bigihînin serketinê. 
Hemû polîtîka li ser vê bingehê tê kirin. 
Pêkanînên li Îmraliyê jî li gorî vê tên 
guhertin ê şekil digire.

Divê pênaseya komploya 15’ê 
Sibatê rast bê kirin; armanca komployê 
biserxistina qirkirina kurdan bû. Ji ber ku 
Abdûlah Ocalan li dijî vê qirkirinê rabû û 
têdikoşiya, bû hedefa komplogeran. Di 
şexsê Abdûlah Ocalan de tevahiya gelê 
kurd tê hedefgirtin. Em bala xwe bidinê 
em ê bibînin ku êrîş li ser gelê kurd, 
pêşeng û civaka kurd bi pêş dikevin, 
mafên wan ên herî bingehîn tên deste-
serkirin, siyasetmedarên kurd bi awayekî 
herî derqanûnî tên girtin, dest datînin 
ser şaredarî, sazî û rêxistinên vî gelî. 
Li dijî van hemû pêkanînan her kes bê 
deng û bê helwest e. Hêzên di komploya 
navneteweyî de cıh girtibûn di çarçoveya 
berjewediyên xwe yên herêmî de çavê 
xwe ji van sûcên dewleta tirk re digirin. 

Abdûlah Ocalan bi pêşxistina 
Paradîgmaya Netewa Demokratîk bersi-
va herî xurt da van kiryarên dermirovî. 
Lewma îro ne Abdûlah Ocalan tenê di 
şexsê wî de civakek tê hedefgirtin û 
di qirkirinê re tê derbaskirin. Li dijî vê 
jî divê gelê kurd ji her demê zêdetir li 
Rêbertiya xwe û hebûna xwe xwedî 
derkeve. 

Felemez
Ulug

Xweşkanî Bandora fikra li Îmraliyê
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Navê ‘Akinci’ û ‘Kizilelma’ çi peyamê didin?

Sempozyûma pirsgirêka girtîgehanDawiya sala 2022’yan, 25’ê Kanûnê, 
Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) Şaxa 
Stenbolê, ji bo nexweşên di girtîgehan 
de sempozyûmek pêk anî. Naveroka 
sempozyûmê gelekî berfireh bû. Mijar 
cure bi cure û gelekî jî girîng bûn. Peyv-
dar; kesên akademîsyen, hiqûqnas, bi-
jîşk û siyasetmedar bûn. Li ser mijaran 
gelekî zanyarî dan û pirs hatin pirsîn, 
muxatabê pirsan jî di nav rastiya mijarê 
de bersiv dan... 

Mirov carinan di nav xwe de di-
fikire, “Ev komeleyên mafên mirovan 
li vî welatî  çima wiha elzem in?” û 
car caran jî ji ber mereqan, “Gelo li 
welatên ku bi pergala demokrasiyê 
tên rêvebirin, li wan deran rewş çawa 
ye?” Bi rastî min bersiv di dawiya vê 
sempozyûme de girt. Wiha tê xuya ku, 
birêxistinkirin û domandina “parastina 
mafên mirovan” peywireke gelekî girîng 
e. Lê hêj çi qas wê ‘bi me re bimîne’ 
ev jî ne diyar e? Ka em bi kurtasî qala 
dîroka têkoşîna mafên mirovan bikin. 
Ev qada têkoşîna civakî bingeha xwe 
di sala 1948’an de li dû şerê cîhanê 
yê duyemîn û aşkerakirina “Daxuyan-
nameya Mafên Mirovan a Gerdûnî ya 
Neteweyên Yekbûyî” digire. Li Tirki-
yeyê li dû derbeya 12’ê îlonê, ji ber ku 
binpêkirinên mafên mirovan zêde bûn, 
Komeleya Mafên Mirovan di 17ê tîrme-
ha sala 1986’an de bi teşebusa piraniya 
xizmên girtî û mehkûmên polîtîk û bi 
alîkariya akademîsyen û rewşenbîran 
hat sazkirin.  

Erê, beşdarên vê sempozyûmê, 
piranî ji xizmên girtî û mehkûman pêk 
hatibûn. Lê bê guman kesên mafparêz 

û herî kêm sê çar wekîlên HDP’ê jî tev li 
sempozyûmê bûbûn.   

Li dîwarê salonê pankartên wiha 
daliqandî bûn: “Nexweşên girtî û meh-
kûm bila serbest bên berdan”, “Tedawî 
mafên mirovan e, nayê astengkirin”, 

“Mirov bi mafên xwe mirov in”
Civîna sempozyûmê bi sê rûniştinan 

berdewam kir. 
Mijara rûniştina yekem: Di Gihiştina 

Girtî û Mehkûman a Mafê Tenduristî û 
Tedawiyê de Pirsgirêkên Sîstema Ten-

duristiyê û Pêşniyazên Çareseriyê. 
Mijara rûniştina duyemîn: Di 

Gihiştina Girtî û Mehkûman a Mafê 
Tenduristî û Tedawiyê de Pirsgirêkên 
Îdarî û Hiqûqî, Rewşa Girtîgehên Cure 
R û Mekanîzmayên Serîlêdanê yên li 

Hember Van Pirsgirêkan.
Mijara rûniştina sêyemîn: Têkoşîn, 

Rêbazên Xebatê û Pêşniyaz ji bo Gihîşti-
na Girtî û Mehkûman a Mafê Tenduristî 
û Tedawiyê. Peyvdarên sempozyûmê 
li gorî mijaran xwe amade kiribûn, 
çavkaniyên daneyên xwe jî bi beşdaran 
re parve kirin. Dane bi piranî ji saziyên 
mafên mirovan girtibûn.  Ji ber ku ev 
saziyên mafên mirovan bêtir pêbawer 
in. Ya din jî girtî û mehkûman di namey-
ên xwe de nexweşî û pirsgirêkên di 
warê jiyanê de jî ragihandine...

Gazin û xwestekên girtî û meh-
kûman wiha hatin rêzkirin:

3 Girtî û mehkûmên nexweş, tay-
bet yên giran teqez divê bên berdan. 

3 Şewitandina înfazê.
3 Tedawîkirina destbikelepçe.
3 Kelepçekirina berepaşkî.
3 Cezaya cudagirtinê nayê  

qebûlkirin.
3 Di menzelan de hejmarên pir 

zêde ji hêla tenduristiyê ve gelekî 
xeternak e. 

3 Miamelekirina xirab û  
binpêkirina mafan.

Belê pirsgirêka girtî û mehkûman a 
sereke tenduristî ye! Lê bi tenê bi wê 
namîne, bêtir zêde pirsgirêk hene. Jix-
we di nav şert û mercên girtîgehan de 
pirsgirêk tu car xilas nabin. Kesên ku ji 
ber sedemên siyasî di hepsan de mane, 
teqez bûne şahidê gelek bûyerên 
balkêş û nebaş. Gelek  caran bixwe jî  
duçarî binpêkirinan mane.  

Medya tirk, di salên dawî de pir pesnê 
çekên mirovkuj dide û her roj dinivisîn 
ku bi dehan dewlet ketinê dorê ku wan 
bikirin. Derdê min ne başi, xerabî yan 
firotina wan e, berî hertiştî navên wan 
sîlehan bala min kişand. Helbet dema 
dewletek an şîrketek fabrîkayekê çêdike 
yan amûrekî derdixê, rêvebirên wê berê 
li ser navê wî/wê dûr û direj niqaşan 
dikin û di dawiyê de navê layiqî dewlet 
û şîrketa xwe hildibijerin. Di navlêkiri-
na van balafiran de, dibê ku dewletê 
bi şîrketa derdixe ve biryar bi hev re 
girtibin û ew îhtîmal zêde ye. Lê ku û 
çawa biryar girtibe bila bigire, bala me 
navên hatine hilbijartin kişandin û ew 
peyamên balkeş didin. 

Cureya duyêmîn a van firokan navê 
wê `Akinci`, ya sêyemîn jî `Kizilelma` ye 
û her du jî balafirên şer ê bêmirov in ku 
kurd ji nêz ve wan nas dikin. Gelo ew 
nav têne çi watê û bi ve yê dixwazin çi 
peyaman bidin? Wekî bê texmînkirin ji 
navên tiştekî re jî mirov dikare peyam, 
armanc, mentalîte û xeyala dewlet, 
şîrket û mirovan bixwîne. Di serî de 
gereg bê gotin ku her du nav jî bi dîroka 
osmaniyan re girêdayî ne. Navê akinci 
mirov dikarê weke tîmên pêşengê şer 
an eskerên nenîzamî yên ku diçin ser 
dijminan, kizilelma jî ji alî Ziya Gokalp 
ve wek ruh, xeyal, armanca pîroz a 
`li welatê mezin` digerî yan wê dixe 
bindestên (tirkan) xwe tê şîrovêkirin. 
Helbet kesên ku dîroka tirk û osmani-
yan xwendine dizanin ku çawa qala 
akinciyên xwe dikin, pesnê wan didin 
ku Anatoliya çawa dagir kirine û dijmin 
tarûmar kirine. Yên biryara vî navî dane 
dixwazin bibêjin ku ev sîlahan jî akinciyê 
ve serdemê ne û em ê bi van êrîşî ser 

dijminan bikin. Di vir de peyama girîng 
a bê xwendin ew e ku hîna jî men-
talîteya osmanî ya ye êrîşkar, dagirker, 
fetîhcî bi awayekî modern   
berdewam dike. 

Navê modela firoka seyêmîn jî wek 
me gotî Kizilelma ye. Çima ne navekî 
modern lê Kizilelma? Kizilelma di kurdî 
tê wateya sêva sor. Navêkî wiha bê 
wateya xxya bike jî rabirdûyeke wê 
ya dîrokî heye. Yek jî dema navê sêvê 
derbas dibê, çekên kîmyewî yên Sedam 
tên bîra mirovan! Dema Helebce 
bombêbaran kir, bîna sêvan bi ser çiya 
û baniyan ketibû û penc hezar kurd 
bi vê bînê şehîd xistibûn. Ji ber wê ez 
ji peyvên bi sêvan re eleqeder nefret 
dikim! Lê bikim jî nekim jî biryara 
navan min nedayê û aşkere ye ku kesên 
nav danînr je pir hez kirine. Her çiqas 
yekser ne wek a Sedam bê jî, di encama 
bikaranîna van firokan de armanceka 
nêzikî vê di bingeha vî navî de heye.  
Çi ye ew?  

Di destpêka komara Tirkiyê de, îde-
ologên tirkan yên dîrokî, siyasî, civakî, 
çandî û hinekên bi eslê xwe kurd ê wekî 
Ziya Gokalp, dîtin ku fikrên `osmanîtî´ û 
`îslamî` şêniyên li Anatoliyê êdî nikarin 
li cem hev bigrin. 

Xeteriyên li peş tirkên li Anatoli-
yê zêde bûn. Dibû ku şerê navxweyî 
derkeve û dewlet bela bibe, piştî wê 
dewletên dînî û netewî yên biçûk 
derkevin holê. Ya jî dikaribû di seri de 
kurd, sûryan, çerkez, laz, ereb û miletên 
dinê li vê axê dijîn, her yekî dewletê 
xwe dameziranda. Di encameke wiha 
de neteweyeke bi navê `tirk` jî nedima 
ya jî beşeke pir lawaz wê bima. Ji bo 
ku pêşiyê li ve yekê bigrin û netewên 
li Anatoliyê di nav beroşa `çandî, rûhî 
û armancên xeyalî` de bikin yek û jê 
miletekî derbixin fikrên `tûranî`avêtin 
holê. Bingeha vê fikrê jî ji dîrokzanên 
Ewropî yê ku dîroka osmaniyan biçûk 
dixistin dihat. Bi taybet jî Vamberyê 

macar bavê vê fikrê bû û xwe wek 
nûnerê tûranî yê li Macaristan didît. 
Aqilmendên tirk û yên devşîrme bi çar 
lepan li wê xwedî derketin; komelê 
vekirin, rojnemê û kovar derxistin û 
şaîran helbestên `Tûran`, nivîskaran 
romanên `Arteşa Zêr` û Omer Seyfettîn 
jî çîrokek bi navê `Kizilelma` nivîsî û di 
wir de fikr û xeyalên tûraniyan yekitiya 
tirkên li cîhanê yê nijatperest nivisîn.

Li vir dixwazim kevanekê vekim, 
wekî heta roja îro hatî îdîa kirin û zanîn 
Tûr-Tûranî yan Tûranistan eleqeya xwe 
bi tirkan re nîn e û ew beşeke kurdan 
e! Ew babeta pirtûkan e lê ez ê di rojên 
peş de hewil bidim di nivîsekê de ve 
yekê binim ziman. 

Rexmî kurdbûna tûr û tûraniyan jî, 
tirkên nijatperest xwedî lê derdikevin û 
dikin `ûlkû` an welatê mezin ê di xeyal 
û dahatûya wan de. Bi vî awayî piştî 
salên 1910an rewşenbîrên tirk û yên 
devşîrmê li dora hizra tûran kom bûn û 
xeyala Seyfettîn ji xwe re kirin armanca 

sereke. 
Li gorî Seyfettîn û îdeologên din 

ê tirkan ê di bin bandora Ewropiyan 
de man, welat ne têne Turkiyê ne jî 
Turkistan bû, herêmeka hîn mezintir bû. 
Heta Seyfettîn, di çîroka xwe de welat; 
”cîhê ku heta hespê padîşah çûyî” tarîf 
dike. Piştî vê serdêmê jî, hinekan cari-
nan sinûorên aqil derbas dikirin, digotin 
ku `tirkek li ku be sînorên dewleta me 
heta wir diçe`. Bi kurtî, navê Kizilelma 
di bingeha xwe ji de dîtina nijatperest, 
êrîşkar, dagirker û qirkar digire. 

Kesên wekî Z. Gokalp jî ew fikir li 
destpêkê wek tehlûkeyeka mezin dîtin 
û bingeha `tirkuticiyê` avêtin. Li gorî 
wan pêwîst bû di se merhalan de ew 
armanc pêk bihata. Yek, li ser erdzemî-
na li Anatoliyê yekîtiyek pêk bihata. Ji 
bo wê jî gereg kurd û miletên din li ser 
ve axê dijîn li destpêkê di alî çandî û 
rihî de nêzikî tirkan bihatana kirin an 
bihatana helandin. Merhala sêyêmîn jî 
`welatê mezin` bû. Ji bo van armancan 

pêwîst bû di serî de kurd, miletên din 
li Anatoliyê bihatana helandin. Dibe ku 
armanceke wî ya bi kuştin û tunekirina 
neteweyên din tune bû lê rêvebirên ew 
fikir girtine, her rê û rebaz ji xwe re heq 
dîtin. Ji bo wê, ji komkûjiyên li destpêka 
komarê bigire heta roja îro xeta kurd 
kuştin û tunekirine berdewam e. 

Şîrket an dewleta ku îro ew nava li 
firoka mirovan dikuje kiriye, dixwaze 
bêjin ku di cihê hespê sultan de, firokên 
me şer ên bêmirov bi heman navî, bi 
heman hişmendî, armanc û xeyalê dika-
rin êrîşî ser derdoran bikin. Ew derdor 
dikarê Kerkûk, Misûl, Heleb, Selanîk 
an cihekî din be lê armanc û xeyal ew 
e! Ew hişmendiya ku osmaniyan ji bo 
xwe îdeal didîtin, mixabin îro jî hema 
hema bi heman awayî berdewam e û 
bê guman ew jî zirarê dide hemî gelan 
û tirkan jî. 

Bi hêviya rojên firokên şer çênebin 
û cîhan bibe bihuşta gel û baweriyên 
cuda.

Nîzamettîn Ozturk

Şoreş
Reşî
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Dewlete qirkerdişî limnena

Efrîn de xoverdayîşêko 
pîl pê ame

Keyeyê Êzidîyan ê Herêma Cizîrî û xeylê rêx-
istinanê sivîlan bi wesîleya serrgêra hêrişanê 
dewleta tirke yê hemverê Efrînî eşkerayî daye. 
Keyeyê Êzidîyan şehîdê Hemleya Gurzê Şaranî 
ardî vîr û dîyar kerd ke xoverdayîşê Efrînî 
metodê xoverdayîşî pêro dinya rê îspat kerd. 

Keyeyê Êzidîyan vat ke Efrîn de xover-
dayîşêko pîl pê ame û şarî tîya de têkoşînêko 
gird da. Sewbîna HDP zî bi wesîleya na roje vat 
ke Efrîn janê zerrîya mîlyonan o û do xo vîra 
mekerî.

Ganî no tarîx bêro vîrardîş
Eşkerayîye de wina ame vatiş: “Ganî ma 

nê tarîxî bipawê û bîyarê vîr. Dişmenî Efrîn û 
kulturê ci bi hawayêk kerd hedef û ewja de 
armancê dewleta tirke pê nêameyî. Efrîn de 
xoverdayîşêko pîl pê ame û metodê xover-
dayîşî pêro dinya rê îsbat kerd. Nêzdîyê 2 
aşman nê xoverdayîşî dewam kerd. Hetê bînî 
de eynî tarîxî de dagirkeran bi rayîrê planê xo 
yê hemverê zîndanê Sînaa hewl da ke Hesekê 
dagir bikerî û newe ra xîlafetîya DAIŞî biagêrnî. 
La bi wesîleya xoverdayîşê şarê herême û hêzê 
aye no plan ser nêkewt û şehîdê Gurzê şaran 
vîr ardî. Na roja tarîxî de parlementoyê Alman-
ya sucê ke ameyî kerdiş sey jenosîd û qirker-
dişê Şingalî yê ke hemverê êzidîyan de hetê 
rêxistina DAIŞî ra pê amebî, şinasna. Aye vera 
ganî tesîrê nê sucî bêro wedarnayîş, newe ra 
Şingal bêro awankerdiş û koçberê ci tepîya 
agêrî. Ganî no tarîxo ke bîyo şahidê serkewtişî 
bêro vîrardiş. No zî projeyo demokratîk ê 
Rayberîya Xoserî ya Vakur û Rojhelatê  
Sûrîye yo.” BEXDA

Gelîya Zîlane ya ke keweno 
qezaya Erdîşî ya Wanî ser de 13ê 
temmuza 1930î de bi hezaran 
welatîyê kurdî bi komî ameybî 
qetilkerdiş. 

Nê serranê peyênan de 
Gelîya Zîlane de awbendê Koçko-
pruyî ame viraştiş. 

Bi kêmbîyayîşê awa awbendî 
esteyê merdiman vejîyayî raşte. 
Her çend ke 12ê kanûna 2022î 
de esteyê merdiman bêrî dîyîş zî 
derheqê qewimîyayîşî de hema 
tu tehqîqat û cigêrayîş nêdîyayo 

destpêkerdiş. 
Merkezê Heqanê Merdiman 

ê Baroyê Wanî, şûbeyê Komeleya 
Heqanê Merdiman (ÎHD), Kome-
leya Huqûqnasanê Seba Azadîye 
(OHD) ya Wanî, Temsîlkarê 
Weqfê Heqanê Merdiman ê 
Tirkîya (TÎHV) yê Wanî û Kome-
leya Pawitişê Dorme û Eseranê 
Tarîxî ya Wanî (Çev-Der) 22ê 
kanûna 2022î de şîyî herême û 
cigêrayîş kerd. 

Avukatî cigêrayîşê herême ra 
dima seba esteyanê ke vejîyayî 

kobeyê awbendî bêrî arêdayîş 
û cigêrayîşkerdiş muracatê Ser-
dozgerîya Komare ya Erdîşî kerd-
bî. Veke ra hende wext derbaz 
bîyo zî hema esteyê ke vejîyayî 
raşte, nêgirîyayî binê pawitişî û 
cigêrayîş nêdîya destpêkerdiş.

Ame zanayîş ke dosyaya 
îxbarî ya ke ameya hadrekerdiş, 
yew aşme de 3 dozgeran rê 
ameya şirawitiş. Ame vatiş ke 
dosyaya derheqê esteyan tewr 
zêde dozgerê ‘terorî’ rê ameya 
şirawitiş. WAN

Cemîl
Oguz

Kitabê kirmanckî 
ê ke par veciyayê
Dimay kovaranê kirmanckî (zazakî) ra, 
ma eno hewte zî bawnin kitabanê kirm-
anckî ê ke par veciyayê.

Îstatîstîkêko sera se destê ma de 
çiniyo, loma zî ma nêzanê çende kirm-
ancî estê. La gorey vatişan re 3-5 mîlyonî 
kirmancî estê. A rast reqeme muhîm 
nîya. Welatê raver şîyê zey Swêd, Swîs û 
ê bînî, mektebêkî de 10 tûtî zî bibê qeybî 
înan, bi ziwanê înan derse virazenê. Ma 
qalê bi mîlyonan kirmancan kenê û bi 
se hezaran tûtanê înan ên bê derse, bê 
wendiş, bê kitaban...

Meselaya ma kurdan (çi kurmanc, 
kirmanc) eynî ya.

Qalê 20 mîlyon zêdeyêrî kurdan 
yeno kerdene bajaranê Bakur û bajaranê 
Tirkîya de. Çîke ma cor de qey kirmancan 
vat, qeybî kurmancan zî eynî çîyo; helbet 
rewşa kurmancî henî bîn baş a.

Gorey lîsteya ke mi diyarname.com 
de kerde hedre, par 350 kitabê bi kurdî 
(kurmancî, kirmanckî) veciyayê. Helbet 
ene hûmarêke zehf tay a. Di mîyanê ene 
hûmare de kirmanckî tewr tay a. Sera 
des zî nîya. Tam bi temamî 20 kitabê 
kirmanckî çiniyê di mîyanê lîste de. Nê 
vîst, la se hebe bo go sebo? Ma qalê bi 
mîlyonan kirmancan kenê û qalê bi se 
hezaran tûtan…

Verê heme çî, heme zehmetî û 
zordarî zî komêkê însanî estê kitaban 
nisnenê, komêke însanî zî înan çap kenê. 
Wa keyeyê înan awan bo. 

Qeybî tarîx ma namey ê kitaban, 
lîsteya kitabanê kirmancî ê ke 2022’yinan 
de çap bîyê tîya binisnê. 

- Çewlîgê Heywanan (ZAZAKÎ) / 
George Orwell / Werger Sezgîn Firat / 
Roman / Weşanxaneya Avesta

- Xayîs / Mikail Aslan / Şiîr / Weşanx-
aneya Dara

- Hayig / Mikail Aslan / Şiîr / Weşanx-
aneya Dara

- Pîya / Valêrî, Newzat / Şiîr / 
Weşanxaneya Peywend

- Meseleyê Verênî û Estonekê | 
Kirdkî-Zazakî / Cebeli Akyol / Estonek / 
Weşanxaneya J-J 

- Dayika Şer | Kirdkî-Zazakî / Cebeli 
Akyol / Şiîr / Weşanxaneya J-J Zazakî

- Elik û Fatik / Seyîdxan Kurij / Hîkaye 
/ Weşanxaneya Hîvda

- Dejê Nimiteyî / Seyîdxan Kurij / 
Hîkaye

- Prenso Qij / Antoine de Saint-Exu-
pery / Açarnayîş: Seyîdxan Kurij / Hîkaye 
/ Weşanxaneya Hîvda

- Çîrokên Semedê Behrengî -1 / 
Semedê Behrengî / Werger Ridvan Yildiz 
/ Hîkaye / Weşanxaneya Hîvda

- Çîrokên Semedê Behrengî -2 / 
Semedê Behrengî / Werger Ridvan Yildiz 
/ Hîkaye / Weşanxaneya Hîvda

- Poncas Pêxembero Mu‘ellîm / Mela 
Muhemmed Elî Hûnî / Şiîr/ Weşanxaneya 
Nûbihar

- Ferhengê Termanê Edebî / Roşan 
Lezgîn / Ferheng / Weşanxaneya Roşna

- Mealê Kirdî / Roşan Lezgîn / Quran 
/ Weşanxaneya Roşna

- Vana / Berfîn Jêle / Şiîr / Weşanx-
aneya Vîr

- Dîwanê Arçugî / Mela Faruq Baynal 
/ Hedrekerdiş: Murat Varol / Dîwan / 
Weşanxaneya Vîr

- Çoras Hedîs / Mela Faruq Baynal / 
Dînî / Weşanxaneya Vîr

- Kitabê Duayon / Mela Faruq Baynal 
/ Dînî / Weşanxaneya Vîr

Not: Ez ro Vate geyra wa, la 
malûmatî nêday mi ke înan par qe kitabê 
kirmanckî çap kerdê yan nê…

Efrîn 5 serran de ame tirkkerdene
Rejîmê Erdoganî 20ê çeleyê 2018î de 
hêrişê Efrînî kerd û 2 aşman dima ba-
jar îşxal kerd. Bajar de 5 serran de bi 
temamî heramîye ameye caardene. 

Rojawanê Kurdistanî ser o 
polîtîkaya qirkere her tim ameye ray-
raberdene. Dewletê tirk û ereban wa-
zenê Rojawanî îşxal bikerê. Nasname, 
kultur û ziwanî nas nêkenê. Cayê 
kurdan de awanîya demografîke 
bedilîyena. 

Kemero Ereb
Wextê pîyê Beşşar Esadî Hafiz 

Esadî de polîtîkaya îşxalkere dest 
pêkerdbî. Serra 1973î de polîtîkaya 
bi nameyê “Kemero Ereb” ameye 
destpêkerdene. Çarçewa na polîtî-
ka de rejîmê Baasî waşt awanîya 
demografîke ya Rojawanê Kurdistanî 
avurno. Erdê kurdan de tayê eşîrê 
ereban Reqqa û Haleb ra ameyî 
cakerdene. Labelê rejîmê Baasî ser 
nêkewt. Kurdan rixmê her zext û 
tedayan erd û nasnameyê xo pawitî. 

Rojawan de têkoşîno gird
Polîtîkaya zordeste ya rejîmê 

Baasî badê Şerê Sûrîye yê Zerreyî ra 
tepîya bedilîyaye. Kurdê Rojawanî 
semedê azadîye cayê xo de mendî û 
têkoşîn kerd. Înan vera cerganê DAÎŞî 
şero gird kerd. Pêro dinya no şer bi 
rêzdarîye bimbarek kerd. Têna dewl-
eta tirke qet keyfweş nêbîye. Yew 
zî vera Îdareyê Xoserî yê Rojawanî 
paştî daye cerganê DAÎŞî. Tewr zîyade 
Erdoganî 7ê teşrîna verêna 2014î de 
wina vatbî: “Kobanê hê waro gineno.” 

450 hezar erebî û tirkmenî
Dewleta tirke waşt Şerê Sûrîye 

yê Zerreyî seba hîrakerdişê sînoranê 

xo bişuxilno. Bi nê hawayî şaristanê 
Sûrîye û Rojawanê Kurdistanî îşxal 
kerdî. Cerablus, Azez, Bab, Serêkanîye 
û Efrîn nika binê bandora dewleta 
tirke de yê. Nê rojan hêrişê Efrînî ke-
weno serra 5. Key ke hêriş qewimîya, 
bajar de bi giranî kurdî ciwîyayêne. 
Wextê pêkewtişan de kurdî mecbur 
mendî û cayê xo ra vejîyayî. Tewr 
tay 300 hezar kurdan cayê xo ra fek 
vera da. Herinda înan nê 5 serran de 
nêzdîyê 450 hezarî erebî û tirkmenî 
ameyî îskankerdene. Yanî awanîya 
demografîke bedilîyaye. 

2 mîlyon darî birîyayî
Têna merdim nê, xozaye zî zaf 

zîyano gird dî. Dewleta tirke û cer-
gan pîya hêrişê xozaya Efrînî kerd. 
Rojnameyê Yeni Yaşamî ra goreyê 
xebera Yusuf Gursucuyî Efrîn de hêriş 

ra verî 18 mîlyon darê zeytune estbî. 
4 serran de dewleta tirke û cergan 
nêzdîyê 2 mîlyonî darî birnayî. Nê 
daran ra 650 hezar zeytunî birîyayî. 
Mîsal cerganê Feyleq El Şamî qezaya 
Şêrawa ya Efrînî de 200 darê zeytune 
yê citkar Cemo Omarî birnayî. Oncîna 
cerganê Sultan Muradî aşma kanûna 
2022î de qezaya Şera de dewa Kefer-
cenê de 100 darê zeytune yê Rûhat 
Esedî birnayî. 

Yew zî aşma kanûna 2021î de 
cerganê El Hamzayî qezaya Şêrawa 
de dewa Kîmare de nêzdîyê 2 hezarî 
darê zeytune birnayî. Nê cergî bi 
giranî girêdayîyê rejîmê Erdoganî yê. 
Mabênê wird hetan de peymanêke 
îmze bîye. Goreyê peymane cergî 
daran birnenê û şawenê Tirkîya. Bar-
onê tirkî înan roşenê û kar kenê. Tayê 
darî zî ameyî vêşnayene. 

Cergî bacîs dîyar kenê
Daranê ke nêbirîyayî ra bac yeno 

girewtene. Her cerge herêma xo de bi 
xo bac dîyar kena. Mîsal serra 2020î de 
qezaya Şîye ya Efrînî de serê her dare 8 
hezar lîrayê Sûrîye ameyî girewtene. 

Polîtîkaya kolonyalîste
Efrîn de zanîyeno ke ronê zeytune 

zî yeno berhemardene. Her serre 
bi tonan ronê zeytune şino Tirkîya 
û uca ra sey ronê zeytune yê tirkî 
roşîyeno dinya. Dewleta tirke bi 
temamî polîtîkaya kolonyalîste rayra 
bena. Xora Wezîrê Zîret û Daristanî 
yê Tirkîya Bekîr Pakdemîrlî wina vatbî: 
“Ma sey hukmatê tirkî nêwazenê 
Efrîn de ameye derbasê destê PKKyî 
bibo. Yanî Efrîn de, na herêma ke binê 
bandora ma de ma wazenê ameyeyî 
derbasê destê ma bibê.” 

Artêşa tirke 20ê çeleyê 2018î de dest pê îşxalê Efrînî kerd. Tewr tay 300 hezar kurdî cayê xo ra 
vejîyayî. Xoza talan bîye. Bajar de beyraqê dewleta tirke û posterê Erdoganî ameyî daliqnayene

Merkezê Xeberan

cemilo@diyarname.com

Dewey Ma
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1 - Daxuyaniya bi dest tê belavkirin 
2 - Xweda (bi zaravayê dimilkî)
3 - Ji bo, qenê 
4 - Tiştê ku mirov an jî tiştek pê tê naskirin
6 - Ne helal
10 - Bajarekî bakurê Kurdistanê
11 - Bîr û baweriya aliyekî, li gorî xwe nirxandin
12 - Hejmarek 
15 - Dehl
17 - Cihê ku êmê dewaran dixinê  
18 - Madeyeke teqemeniyê
20 - Oldarê xiristyanan
23 - Milet
24 - Kar û xebat 
27 - Sewaleke ku ji bo hirî û goştê wê tê xwedîkirin 

JI JOR BER BI JÊR VE

3 - Ol  5 - Cînavkeke pirhejmar 7 - Paytexta Îtalyayê 8 - Daçekek 9 - Rih 13 - Qesir, qonax 
14 - Zemîn, ax 16 - Rengek 19 - Bajarekî rojavayê Kurdistanê 20 - Cînavka pirsiyariyê ya 
xwerû 21 - Saet 22 - Amûreke muzîkê 25 - Pirç 26 - sermaya zêde  28 - Xweşik

JI ÇEPÊ BER BI RASTÊ VE
XAÇEPIRS

Carekê hevalekî ku li çiyayê Dêrsimê gerîlatî 
kiribû ji min re behsa çîroka ciwanekî ku 
nû tev li nava gerîla bûbû kir. Ew hevalê 
ciwan haya wî qet ji şert û mercên jiyana 
gerîlayan tune bûye. Carekê birçî dibe û ji 
hevalan nan dixwaze. Hevalek jî dixwaze wî 
bixapîne û hinekî ji xwe re bikenin. Nan jî 
li wê noqteya ku lê dimînin nemaye û divê 
biçin noqteyeke din a hevalan nan ji wir 
bînin. Hevalê gerîla di dilê xwe de dibêje ka 
ez hinekî vî hevalê ciwan bixapînim, hem 
em ê ji xwe re bikenin û hem wê biçe ji xwe 
re nan bîne. 

Hevalê gerîla jê re dibêje; heval ma 
nan tune be tuyê biçî marketê ji me re nan 
bikirî. Hevalê ciwan jî bawer dike. Hevalê 
gerîla hinek pere dide destê wî û dibêje tu 
wî sirtî dibînî, li paş wî sirtî marketa partiyê 
heye tuyê biçî ji wir nan bikirî. Hevalê 
ciwan bi kêfxweşî radihêje pereyan û jê re 
dibêje, heval hin ihtiyacê min jî hene ez 
karim ji bilî nan wan jî ji marketê bikirim. 
Hevalê gerîla dibêje, bê guman tu karî çi 
lazim be ji xwe re bikire. 

Welhasil berê wî ciwanî didin sirt cihê 
noqteyeke hevalan ku li wir nan heye û bi 
riya bêtêlê haya wan hevalan ji mesela hev-
alê ciwan çêdikin. Dema hevalê ciwan digi-
hê pişta wî sirtê ku gotibûn hevalekî gerîla 
tê pêşiya wî û dibêje te xêr e tu diçî ku? Ew 
jî dibêje ez diçim marketê nan bînim. 

Heval dikene û nanê ku jê re amade 
kiriye dide destê wî. Hîna jî dibêje heval 
ka market ez ê biçim tiştin din jî ji min re 
lazim in. Va hevalê Mistefa pere jî dane min 
divê ez biçim marketê, ez ne tenê ji bo nan 
hatime. Heval jê re dibêje marketa çi halê 
çi, hevalan henek bi te kiriye ji bo tu ji wan 
re nan bibî. Weke miriyê ku serê wî li kevirê 
bergorê bikeve hê bi ser hişê xwe ve tê. 

Îca dema hevalê Mistê ev çîrok ji min 
re got çîrokeke min a zaroktiyê hate bîra 
min. Diya min jî henekeke bi vî rengî bi min 
kiribû. Dema ez zarok bûm min çend caran 
hewl da ku rojî bigirim. Di rojiya remezanê 
de gelek caran ji bo ku em paşîvê bixwin 
em bi malbatê re ji xew şiyar dibûn û me 
paşîv dixwar û niyeta xwe li rojiyê dianî 
lê herî zêde heta nîvro min dikaribû rojî 
bigirim. Dayika min rehma xwedê lê be 
dema didît ez birçî bûme digot tiştek nabe 
kurê min, rojiya zarokan heta nîvro ye. Tu 
nîv rojê bigire û sibe jî nîv rojê din bigire 
paşê wê xalê te mele Evdile wan bi hev ve 
bidirû. 

Xalê mele Evdile melayekî welatparêz 
û têghiştî bû û gelekî devliken û henekçî jî 
bû. Wekî mînak cara pêşî min pîrozbahiya 
Newrozê li hewşa xalê mele Evdile dît. Em 
zarok bûn, me nizanibû ew çi ye. Gundî li 
hewşa mala xalê mele civiyabûn û li ber 
agir stran digotin û govend digerandin. Bi 
her halî hezar rehme li gora wî be, de ka 
em vegerin çîroka rojiya xwe. 

Piştî ku du nîv rojê min ê rojiyê çêbûn 
min berê xwe da mala xalê mele Evdile û 
jê re got, xalê mele ez hatime tu rojiya min 
bi hev ve bidirû. Diya min got bila xalê te 
mele her du rojên te bi hev ve bidirû da ku 
rojiya te qebûl bibe. Mele di bin simbêlan 
re keniya û ji min re got, ma wiha dibe 
xwarzê! Divê tu biçî sêniyek mewîj ji min re 
bînî da ku ez rojiya te bi hev ve bidirûm. 

Ez bi bazdan vegeriyam malê û min ji 
dayika xwe re got. Dayika min jî hem di cih 
de sêniyek tijî mewîj kir û got de bibe ji xalê 
xwe mele re îca wê rojiya te bidirû. 

Wan hem ez dixapandim û ji xwe re bi 
min dikeniyan û hem dilê min xweş dikirin 
lewre ew henek û xapandinên wiha xweş 
bûn.

Tiştanok (mamik)

Berê xapandin 
jî xweş bûn 

Dildarê 
Amedê

1-Mamê mino
Beranekî zexel e
Li nav bîstên mexel e
Ew çi ye?

2- Mamê mino
Berên şêrîn gel dibe
Pelên wê jî ba dibe
De bêje ew çi ye?

Almanya ji alî xwedîderketina li xwezayê 
gelekî hestiyar tevdigere. Ji bo xweza qirêj 
nebe piştî motosiklêt û wesayitan niha jî 
tankên ku bi ceyranê dixebitin çêkirine. Xuya 
ye ku Almanya mirovan jî wekî qirêjiya li ser 
xwezayê dibîne lewre alava kuştina mirovan 

anku tanka ku bi ceyranê dixebite çêkiriye.
 De ser xêrê be kuştina mirovan ne xem 

e lê ya girîng paqijiya xwezayê ye, xwedîder-
ketina li xwezayê ye. Bi van tankên xweşik 
ên dostê xwezayê êdî dê mirov werin kuştin 
bêyî ku xweza qirêj bibe. Her çendî hûn 
bibêjin ku tankên we dostê xwezayê ne, ew 
dimînin kujer û dijminê mirovan.

Bersivên me ev in:

1- Qijik  2- dara fêkî

Bersiva hefteya borî

Gelî hêjayan mamik  an jî tiştanok çandeke kevnar a gelê 
kurd e û berê di civat û şevbêrkên xwe de mamik ji hev 
dipirsîn. Me dîsa ji we re çend tiştanok anku mamikên 
xweş amade kirine.  Em hêvî dikin ku bi dilê we be.

Tankên dostê xwezayê
Hesen Hemkê

Tu wî alî baş zeft bike bila 
dernekeve jor, heta roja 

hilbijartinan zirt û fort ji te û            
zext û bêbextî jî ji min...
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Qebûlkirina dersa hilbijarî li dijî ruhê kurdî ye

Bi ragihandinê asîmilasyona li ser jin û ciwanan

Di rojên dawîn de nîqaşa dersên hilbi-
jarî dest pê kiriye û ev nîqaş dewam 
dike. Gelek derdorên cihêreng li ser 
vê mijarê nîqaş dikin û boçûnên xwe 
ji raya giştî re parve dikin. Hikumet û 
aliyên ku di vê mijarê de piştgiriyê didin 
hikumetê, vê yekê weke destkeftiyeke 
daxwazên kurdan ên bingehîn çareser 
dike, pêşkêş dikin. Nivîskar Dîlawer 
Zeraq, der barê mijarê de ji rojnameya 
me Xwebûnê re axivî û nirxandinên 
girîng kirin. 

Dîlawer Zeraq, bi bîr xist ku nêzî 10 
salan e dersên hilbijarî tên dayîn û ev 
tişt gotin: “Dersa (hil)bijarî, mîna ku em 
ji nû ve dawetê daynin û ji hev re bejin; 
‘malavayo tu bi xêr hatî!’, ji par de ye, 
li me dibe behs. Ez ne şaş bim, nêzikî 
deh salan e ev dersa (hil)bijarî heye û 
heta sala par, jixwe hin derdor ne di hay 
û xema vê yeke de bûn jî. Lê tu dibe 
qey ji sala par de ye, gencîneyeke wisa 
hatiye dîtin ku gava em kurdiyê bi vî 
awayî, wekî dersa (hil)bijarî qebûl bikin, 
ew ê ruhê kurdî xilas bibe. Lê ‘kurê 
pîrê ne wisa ye.’ Helbet, gava dengê 
kurdî li fêrgehan biçe zarokên kurdan, 
ev yek tiştekî baş e. Ez vê yekê neyin 
(red) nakim û hebûna wê jî tiştekî baş 
qebûl dikim; ji ber ku piştî têkoşînên 
bi salan û bi gelek berdêlan ev heq û 
derfet hatiye bidestxistin. Lê ji hêlekê 
ve jî dibêjim; gelo dengê ku li fêrgehan 
diçe guhê zarokên kurdan dengekî çawa 
ye? Ev yek pir girîng e. Gelo ew deng; 
careke din jî û ji nû ve ruh û kakila kurdî 
ava dike di hiş û bîr û dil û ruhê kurdî 
de yan na, bi awayekî xapînoskî, em bi 
‘daxwazên xwe yên nostaljîk’ re xwe têr 
dikin? Mesele hinekî jî ev e.”

Merhele destkeftiyek e
Der barê helwesta kurdan a ji bo 

dersên hilbijarî jî Zeraq ev nirxandin 
kirin: “Li ser fikra min, ji serî de ye, ez 
wekî bikaranîna derfeta bidestxistî, alîgir 
im ku dersa kurdî ya (hil)bijarî were (hil)
bijartin. Ger wekî hejmar, ev yek bigihîje 
hejmareke mezin wê dewlet jî di heman 
demê de çarneçar bimîne û mamosteyên 
kurdî li fêrgehan bi peywir bike û 
gerînekeke bi vî rengî, hindik be jî, wê 
atmosfereke livokî çêke. Û ev atmosfer, 
qet nebe wê kurdî di rojevê de bihêle.”

Zeraq, destnîşan kir ku merheleya 
dersên hilbijarî destkeftiyeke bi berdêlên 
giran hatiye vê astê û wiha axivî: “Niha, 
ger em ji alî xwe ve bala xwe bidinê, 
‘destkeftineke taybet ya bi berdêlan 
e.’ Ji bo bidestxistina vî mafî, jixwe em 
nikarin bihesibînin ka çend ji me rastî çi 
bobelatan hatin û çend ji me çûn axa sar. 
Ger em ji alî serdestan û dewletê ve lê 
binihêrin, ji xapandinê wêdetir, ‘eware-
kirinek’e. Ev ewarekirin ji du hêlan ve 
ye: A pêşî, dewlet naxwaze tu tiştekî der 
heqê kurdî û kurdan de ji hikm û destê 

wê derkeve û her tim hewlê dide tiştên 
bi kurdan re eleqedar, bi destê xwe re bi-
hêle. Ya di pey re, li ser dibetiyan e. Li ser 
hesaban e. Li ser polîtîkayê ye. Ev yek jî 
dike ku destê dewletê xurt be ji hin hêlan 
ve û karibe bêje, ‘va ye min kêm zêde 
heqê kurdan daye wan.’ Gelo ev heq e? 
Erê heq e. Lê heqê dayî, ‘nîvkuştîkirî’ ye. 
Yanî, tiştê ‘nîvkuştî’, careke din jî hatiye 
‘nîvkuştîkirin.’ Û ew heqê hanê, bi wî 
awayî danîne ber me û ji me re dibêjin; 
pê qayîl bin. Rewşa heyî, hinek wisa ye.” 

‘Gelo te xêr e?’
Di berdewama axaftina xwe de Zeraq, 

der barê helwest û daxuyaniyên partiyên 
siyasî yên ji bo zimanê kurdî de jî nirxan-
din kirin û wiha pêde çû: “Ez mijara heq 
û azadiya kurdî û kurdan, wekî gelemşeya 
partiyên li Tirkiyeyê qebûl nakim û wisa jî 
lê nanihêrim. Ev yek, mijareke serdestiya 
mêtingeriyê ye û rasterast bi dewletê û 
îdeolojiya avabûna dewletê ve bestandî 
ye. Loma jî, her çi partî yan jî kesên 
giregir ên ji alî wan ve çend gotinan bikin, 
ez ê berê xwe bidim polîtîkayên dewletî. 
Ez ê bala xwe bidimê; ka hewldana wan 
ji bo çi ye û berê me didin bi kîjan alî ve. 
Loma jî, çi gava kes û serokên partiyên 
Tirkiyeyê gotinên wisa bikin, tenê pirsek 
di serê min de çêdibe; “Gelo te xêr e?!”… 
Yanî kurt û kurmancî, di warê kurdan de, 
(ne pirsgirêka kurd, ez vê binavkirinê rast 
nabînim) ez ji kes û giregirên dewletê û ji 
siyaseta partiyên wisa ne bawer im.” 

Zeraq, ji bo çareseriya pirgirêka 
zimanê kurdî jî diyar kir ku divê her kes 
gotinên pûç û sloganîk bide aliyekî, gotin 
û kirina xwe bike yek û bi van gotinan 
dawî li axaftina xwe anî: “Hewce ye, em 
serê pêşîn xwe ji gotinên pûç û sloganîk 
bidin alî. Çi giregirên kurdan, çi huner-

mend, çi zengîn, çi xwende û entellektu-
el. Zimanê kurdî, di van 15 salên dawiyê 
de, ji alî gelekan ve, wekî amraz hat 
bikaranîn. Bi taybetî ji alî siyaseta li ber 
çavan ve. Ger em di gotin û kirina xwe de 
ne yek bin û devê me tiştekî bêje û lingê 
me bi aliyê vajî wê gotinê ve biçe, hingê 
ne tenê dewlet, mirovên derveyî vê 
meseleyê jî wê ji me bawer nake; û jixwe 
ev 15 sal in jî rewşa me ev e. 

Hişmendiya ziman divê
Hewce ye em bêjareke (discourse) 

nû ava bikin û em sedem û bingehên 
wê bêjarê wekî raman û wekî çala-
kiyên demokratîk bidin der. Hewce 
ye, çîna zengîn, çîna navîn, burjûvaya 
biçûk û kesên di siyasetê de, weşek li 
xwe bixin û dev ji hînbûyînên (baneki-
yên) xwe berdin û dev ji fikra xwe ya 
‘tenê ez dizanim’ berdin. Na, va ye, di 
van 15 salên dawiyê de, xuya bû ku 
siyaset bi qasî gel ne zana ye di warê 
zimên û çandê de. Pêkanîna çalakiyên 
demokratîk ên min behsjêkirî, hewce ye 
hem parçe bi parçe hem jî girse bi girse 
bên kirin. Ne tenê meş û mitîng bên 
kirin, hewce ye hunerên wek muzîk û 
şano li her derê aktîftir bin. A girîngtir; 
hewce ye ‘hişmendiyeke zimanî ya 
girseyî’ bê avakirin û ji bo vê jî, li her 
deverê, ‘atolyeyên wêjeyê û hişmendi-
ya zimanî’ bên çêkirin. Bi taybetî 
dixwazim bêjim; kursên li saziyan, tenê 
ziman hîn dike, ez behsa wan nakim. 
Ew jixwe hene û ew ê hebin jî. Ez behsa 
avakirina hişmendiya zimanî dikim; 
yanî, ew hişmendiya ku wê mirin jî 
nikaribe pê. Gava em ji bo xwe têkevin 
hewldaneke bi vî rengî, wê hingê, wê 
dewlet jî bibîne ku serê pêşîn em ji xwe 
re rast in.” 

Pergalek li gorî berjewendiyên xwe bê 
afirandin, ji bo ku serkeftî bibe, hemû 
derfetên ku di destê wê hene bi kar 
tîne. Amûrê şer tenê ne çek, bombe, 
şûr, mertal û alevên kîmyayî ne. Şerê 
taybet li ser çand, huner û xwezayê tê 
kirin. Jin û ciwan di nav şerê taybet de, 
ji bo bên bidestxistin, bên asîmîlekirin, 
kirinên psikolojik li ser wan tên meşan-
din. Herî zêde jî ev şerê taybet li ser jin 
û ciwanên kurdan tê kirin. Ev xebata 
asîmîlasyonê weke şanoyeke mafdar bi 
salan e li ser me kurdan tê meşandin. 

Dema li Anatolya û Mezra Botan 
komar damezrandin, ji bo civaka kurd 
zû bê guhertin xebateke berfireh li 
ser çand, huner û foklora kurdî hate 
pêkanîn. Hunermendên ku xwe bi 
hemû hêza xwe dabûn ber xebatê ji bo 
çanda tirk bê ecibandin û jiyandin, kurd 
jî bên asîmîlekirin çanda kurd û tirk a 
nêzî hev kirin û weke ya tirkî dan nişan. 

Asîmîlasyona berfireh
Dibistanên tirkî, saziyên çand 

û hunerê teqlîda foklorî bi zarokên 
kurdan dan hînkirin. Hemû kirinên ni-
jadperest tevî talan û wêrankirinê dîsa 
sedsal in ku kurd li ber xwe didin. Hê jî 
kirinên wan ên nijadperest didomin. Li 
dibistanan, dersên ziman, dîrok, wêje 
û dîn li ser zarokan, li ser dê û bavan jî 
bi televizyon, pirtûk, rojname û medya 
cihê xwe digire. 

Zarokên kurd bi riya dibistanan 

ziman, dîrok, wêje, muzîk û dîn tên 
asîmîlekirin. Li malan jî tevî dê û bavên 
xwe li ber televîzyonê li ser medya 
civakî bi rengê karekteran tên guher-
tin. Medya, bi yek rengî, yek zimanî 
û parvekirina yek neteweyî zarok û 
jinan îzole dike. Zarokên li dibistanan 
perwerde dibin, li malê xwe dikin şekle 
lehengê ku li ser televîzyonê nas dikin, 
bi renge wan mezin dibin. Pergala da-
girker ji bo jin û ciwanan bi lez asîmîle 
bike hemû hêza xwe daye ser perw-
erdeya dibistanan û medyayê. Di hemû 
kanalên Turksatê de weşanên bi yek 
rengî, yek zimanî tên weşandin.  Di nav 
sinemeya nijanperest de xistina ciwan û 
bidesxistin, piçûkxistina jinan, bi salan e 
herî zêde jî di navbera van 8 salan de bi 
tenê li ser kanalê Turksatê de netew-
eya tirk û egidê ku ji xwe re peyda 
kiriye weke hêzeke dewlemend dide 
weşandin. Weke rêzeflimê  Ertûgrûl, 
Alpaslan, Osmanli, Barbaroslar, Destan, 
Yalniz Kurt egîdbûna yekneteweyî ku 
dinya jê xof bigire dide weşandin.  Di 
rêze flimê weke Azîz, Çûkûr, Uçkûrûş, 
Hercaî hwd de di serî de neteweya 
kurd weke hovan dide nasîn herî zêde 
jî îzolekirina jinan, bidestxista jinan re 
dixwaze, di nav civakê de lihevketinekê 
bide nişandan ku xwe ji bo metîngeriyê 
mafdar derxe. 

Bi rêzefîlman ciwanan arast dikin 
Zarokên kurdan bi wan rêzeflîman 

mezin dibin, ji çanda xwe û neteweya 
xwe tên dûrxistin. Zarokê tirkan jî  bi 

saya rêzeflîmên ku tên  weşandin ji 
xwe re egîdan diafirînin û xwe dikin 
şeklê wan. Li gorî egîdê hatine sazkirin 
tevdigerin û ji xeynî neteweya xwe tu 
kesî nas nakin. Dikevin nav tevgera 
nijadê ku di nav xwe da biqewrînin.  Ew 
dibe sebeb ku di nav civakan de nakokî 
derkeve holê û pevçûn zêde bibin. Ew 
rêzeflîmên ku me di serî de rêz kir de 
tunekirina jinan, qewirandina wan a ji 
civakê dide nişandan ku ev pergal çiqas 
ji jinên azad ditirse. Ji ber wê jî ji misyo-
na ku bi hezar salan e weke kebaniya 

malê yan weke cînsî dixwaze bide 
pênasekirin û rola wê ya nav civakê 
bide nişandan. Hemî xebatên ciwan û 
jinan izole dike. Her roj bi terzekî nû 
dertê pêşiya civakê û bi awayê civakê ji 
nirxên xwe dûr dixinê û yên berxwedêr 
jî terorîze dike. 

Mehên havînê derbas bûn, li mizgef-
tan li ser navê hînkirina bawermendiyê, 
edet û olê, mehên zivistanê jî  bi hezaran 
zarokên kurdan li dibistanan dest bi 
perwedehiya  yek nîjadî yek, neteweyî, 
yek dînî tê kirin. Pergala Tirkiyê ji xeynî 

tirkan tu neteweyê  di nav sînorê xwe da 
nas nake, dide zanîn ku yan tu tirkî yan jî 
tu tune yî bi wî malbatê kurdan mecbûr 
dimînin ku zarokê xwe bişînin dibistanê û 
bên asîmîle kirin..

Asîmilasyona bi vî rengî tev qadên 
ku hinekî ji di bin bandora asîmilasyonê 
kêm maye dadigire û jiyana kurdan; 
jin, mêr û kategoriyên civakê yên din 
bi temamî ji tirkbûnê re vedike. Divê li 
hember vê asîmilasyona xeternak gelê 
kurd; jin, ciwan û hemû beşên civakê bi 
hişmendî zane tevbigerin.   

Nivîskar Dîlawer Zeraq, diyar kir ku bi berêlan em hatin vê astê lê mijara dersên hilbijarî ji xapandinê 
wêdetir ewarekirin e û got ku heke kurd kurdî wekî dersa (hil)bijarî qebûl bikin, ew ê ruhê kurdî xilas bibe

Yaşar Eroglû

Şervan Çîçek
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xwebûnxwebûn
Komara Mahabadî

Kurdan tarîx de bêguman tayê dewletî û 
mîrîyî awan kerdî. Medî, Deysemîyî, Şed-
dadîyî, Mervanîyî, Eyyûbîyî, mîrîyê sey 
Şîrvan, Botan, Soran, Baban ûsn. mîyanê 
nê awanîyan de bîyî. Seserranê XIX. û XX. 
de dinya de netewe-dewletî qewimîyayî. 
Şaran dest pê dîyarkerdişê ameyoxê xo 
kerd. Kurdan zî tayê hewldayîşî kerdî. 
Hem vera Împaratorîya Osmanî û hem zî 
vera Îranî çend serewedaritişî bîyî. 

Xoverdayîşê kurdanê Rojhelatê 
Kurdistanî de bitaybetî Komara Ma-
habadî (KM) wayîrê cayê avzelî ya. Ma 
nê nuşteyê xo de tenê bala ronîyayîş û 
rijîyayîşê na komare bidê. Yeno zanay-
ene ke Şerê Dinya yê II. 1ê êlula 1939î 
de bi hêrişê Almanya yê vera Polonya 
dest pêkerd. Şer vilayê xeylê welatan bî. 
Yewîya Sovyetan, Amerîka û Îngilîstanî 
mabênê xo de hemkarî kerdbî. Serra 
1941î de 3 dewletan erdê Îranî ser o 
serdestîya xo hîra kerde. Hetêk ra Amerî-
ka û Îngilîstanî herranê başûrê Îranî 
girewtbî binê bandora xo, hetekê bînî 
ra Yewîya Sovyetan vakurê Îranî de aktîf 
bîye. Herêma Mahabadî de aktîvîteya 
nê hêzan çinbî. Kurdê Rojhelatê Kurdis-
tanî na rewşe ra feydedar bîyî û teşrîna 
verêna 1942î de rêxistina bi nameyê 
“Komelaya Ciwanê Kurd” awan kerde. 

Yewîya Sovyetan 
No wext Yewîya Sovyetan Ma-

habad de dest pê tayê xebatan kerdbî. 
Cigêrayox Archîe Roosevelt Jr. dîyar 
keno ke di ajanê Yewîya Sovyetan 
Abdullahov û Haciov ameyî Mahabad. 
Abdullahov tîya de dekewto dikanêkê 
meyî yê armenîyan. Dikan de raştê mer-
dimêkî yo ke kincê herêmî yê kurdan 
girewtbî pira, ame. Merdim girêdayîyê 
Komela bî. Nê pêvînayîşî ra dima Ab-
dullahovî rêxistine reyde têkilîyî viraştî. 
Na çarçewa de komelêka bi nameyî 
“Komeleya Têkilîyanê Kulturî yê Kurd û 
Sovyetan” ronîyaye. 

Qazî Muhammed û Seyfî Qazî 
Yewîya Sovyetan birastî îdarekarê 

Komela zêde nêecibnayêne. Mîyanê 
rêxistine de serekê eşîra Şîkakî Emîr 
Han Şerîfî, Emîr Esad, Karanî Axa ûsn. 
estbî. Herinda nê portreyan de îdareka-
ro hîna hunerin lazim bî. Nameyê Qazî 
Muhammedî no dem zaf şuxilîyêne. 
Mahabad de merdimêko namdar bî. 
Babîyê ci Qazî Alî zî semedê şarê xo 
xeylê têkoşîn kerdbî. Qazî Muhammed 
hem şexsîyeto dîndar hem zî dadger 
bî. Cigêrayox Roosevelt ano ziwan ke 
îdareyê Sovyetî waşt Qazî Muhammed 
û birazayê ey Seyfî Qazî mîyanê Komela 
de ca bigêrê. Îdarekaranê ke ma 
cor de nîşan dayî Qazî Muhammed 
nêwaştêne. Çike o wayîrê kesayetê 
otorîterî bî. La peynîye de Qazî Mu-
hammed kewt mîyanê partî. 

PDK-Îran ronîya
Komela rêxistina nêmqanûnî bîye. 

Nuştoxo kurd Abdurrahman Qasimlo 
nuseno ke rixmo ke na rêxistine mîyanê 
girseyan de zaf ameyêne heskerdene, 
wayîrê awanîyêka organîzasyonî nêbîye. 
Rojhelatê Kurdistanî hewcedarê rêxistina 
ke wayîrê bernameyê sîyasî û perspek-
tîfê hîrayî ya bî. Nê konteksî de Qazî 
Muhammedî înîsîyatîf girewt xo dest û 
partîya newe pêşnîyaz kerde. Nêzdî 100 
rîsipîyanê kurdan paştîdabî ci. Tebaxe 
2022 de Partîya Demokrate ya Kurdis-
tanê Îranî (PDK-Îran) ronîyaye. Endamê 
partî zafî Komela ra ameyêne. Qazî Mu-
hammed sereko yewin ê partî bî. 

Bernameyê partî
Bernameyê partî 8 maddeyan ra 

virazîyayêne. Tayê maddeyî deyra balkêş 
ê. Mîsal maddeya yewine de nusîyeno ke 
şaro kurd ê Îranî xebatanê xo yê herêmî 
ganî bixo îdare bikero û mîyanê sînoranê 
Îranî de wayîrê heqê otonomî bibo. Mad-
deya dideyine de yeno vatene ke ganî 
kurdî wayîrê heqê perwedeyê ziwanê 
dayike bibê û herranê kurdan de ziwanê 
kurdî ziwano fermî bibo. Maddeya çarine 
de nusîyeno ke ganî wezîfedarê dewlete 
mîyanê şarê herême de bêrê weçînitene. 
Maddeya pancine mabênê dewij û ax-
ayan de peymanêke formule kena. Ganî 
na peymanêke hem ameyoxê dewijan 
hem zî axayan garantî bikera. Bernameyê 
partî de çîyo ke xeylê bale anjeno mad-
deya heştine ya. Goreyê na madde ganî 
pêro şarî bi azadî tewrê polîtîka bibê. 

Molla Mustafa Barzanî
Bernameyê partî qetî statuyêk 

pêşnîyaz kerdêne. Mîyanê şarî de het-
karîya girde girewtbî. Têna tayê serekê 
eşîran tersayêne. Birastî înan de vera 
komunîzmî ters estbî, nêwaştêne “mal 
û milkê” xo vîndî bikerê. Nê mîyanî de 
aşma teşrîna verêna 1945î de serekê 
barzanîyan Molla Mustafa Barzanî û 
nêzdî 1000 merdimê ci yê çekdarî Şino 
ra kewtî Rojhelatê Kurdistanî. Molla 
Mustafa Barzanîyî badê cû generalêk 
tede ofîseranê Yewîya Sovyetan 
reyde pêvînayîşî kerdî. Leşkeranê 
Yewîya Sovyetan ci rê vat ke wa 
goreyê fermananê Qazî Muhammedî 

têbigêro. Tebîî Molla Barzanîyî no 
waştiş qebul kerd. 

Serekkomarîya Qazî Muhammedî
Ajananê Yewîya Sovyetan aşmanê 

teşrîna peyêne û kanûna 1945î de 
mîyanê eşîranê kurdan de xebatê xo yê 
rêxistinkerdişî zêdînayî. Tayê eşîran sey 
Mamaş, Mangur û Dehbokrî paştî nê-
daye. Rixmê nê, têkoşînê azadîye dewam 
kerd. 10ê kanûne de Tebrîz kewt binê 

kontrolê Hukmatê Şarî yê Azerbaycanî. 
No qewimîyayîş bêguman têgêrayîşê 
kurdî ser o zî tesîrdar bî. Na çarçewa 
de 15ê kanûna 1945î de Mahabad de 
kombîyayîşêko muhîm û gird virazîya. 
Serekê eşîran, temsîlkarê PDK-Îranî, 
Molla Mustafa Barzanî û hîrê ofîserê 
Yewîya Sovyetan tewrê nê kombîyayîşî 
bîyî. Uca de Hukmatê Şarî yê Kurdî îlan 
bî. Qazî Muhammed 22ê çeleyê 1946î de 
sey serekkomarî weçînîya. Goreyê tayê 

çimeyan na roje eynî wextî de Komara 
Mahabadî ameye îlankerdene. Paytex-
tê komare Mahabad bî. Qazî Mu-
hammedî fikrîyayêne ke kokê kurdan 
medan ra yeno. Ey formule kerdêne ke 

Mahabad yeno manaya “cayê medan”. 

Awanîya hukmatî
Hukmatî şaristanê bi nameyî Ma-

habad, Bokan, Nekede (Nakadeh) û 
Uşne girewtî binê serdestîya xo. Mîyanê 
hukmatî de tayê fîgurî û wezîfeyê ci 
xeylê balkêş ê. Ma vajê birazayê Qazî 
Muhammedî Muhammed Huseyîn Han 
Seyfî Qazî wezîrê şerî bî. Cigêrayox A. 
Roosevelt nuseno ke Seyfî Qazî, Molla 
Mustafa, Emîr Han Şîkakî (Şerîfî), Hama 
Raşîd Han û Zero Beg Herkîyî rutbaya 
mareşalîye girewte. 

Ziwanê kurdî de perwerde
KM de her çî goreyê bernameyê partî 

ame caardene. Dezgehanê fermîyan 
de ziwanê kurdî şuxilîyêne. Domanan 
perwerde bi kurdî girewtêne. Warê 
çapemenîye de xeylê weşanê rûmetinî 
qewimîyayî. Mîsal organê çapemenîye 
yê PDK-Îranî Kurdistan, kovara cinîyan 
Halala û kovara domanan Grûgelî Min-
dalan mîyanê nê weşanan de bîyî. Yew zî 
kovarê edebîyatî yê bi nameyê “Hawar” 
û “Hîlal” weşanîyayî. Nê kovarî çapx-
aneyo ke bi destê Yewîya Sovyetan dîya 
de weşanîyayî. KM de tîyatroyo yewin zî 
ame akerdene. Oncîna cinîya kurde Îran 
de reya yewine wayîrê heqê tewrbîyayîşê 
cuya sîyasî bîye. 

Persê sinifkî vejîyayî
Komara Mahabadî de bezirganîye 

zafî Yewîya Sovyetan reyde virazîyabî. 
Bitaybetî mabênê hukmat û wayîranê 
herre de “antagonîzmo sinifkî” estbî. 
Badê ke komare îlan bîye, tayê wayîranê 
herre cayê xo veradayî û şîyî Tahran. 
Înan waşt ke pê hukmatê Tahranî 
hemkarîye virazê. Îdareyê Qazî Mu-
hammedî herrê ke wayîranê herre ra 
mendî mabênê dewijanê bêherreyan 
de pare kerdî. Tayê herrî zî dîyayî keyeyê 
barzanîyan. Rixmo ke îdareyê kurdî xîret 
kerd ke mabênê wayîranê herre û dewi-
janê xizanan de pêkewtiş virazo, sinifê 
serdestî nêzdî na polîtîka nêbîyî. 

Ey Reqîp û pêşmerge
Şîîra Dildarî yan nameyê ci yo bîn 

Yunus Raufî ya bi nameyê “Ey Reqîb” 
komare de sey marşe ameye qebulk-
erdene. Îdareyê kurdî herinda qewetanê 
asayîşî yê Îranî artêşa xo awan kerde. 
Yeno fikrîyayene ke anatomîya çekuya 
“pêşmerge” deyaxê KMyî bena. 

Netîceya Komara Mahabadî
Badê ronîyayîşê KMyî, herêma Îranî 

de rewşe avurîyaye. Mabênê Yewîya 
Sovyetan, Amerîka û Îngilîstanî de 
peymane îmze bîye. Goreyê peymane 
nê qewetî Îranî ra vejîyayî. Yewîya 
Sovyetan yew zî hukmatê Tahranî reyde 
derheqê vetişê neftî de pêkerd. Bi nê 
hawayêkî gulane 1946 de Îran de yew 
leşkerêkê Yewîya Sovyetan nêmendbî. 
Artêşa Îranî aşma kanûna 1946î de verî 
hêrişê Azerbaycanî kerd, bado kewte 
Mahabad. Tîya de vera hêzanê Îranî tu 
xoverdayîşêk nêbî. Keyeyê barzanîyan 
rema Nekede û Uşnu. La Qazî Mu-
hammed û merdimê ci Mahabad 
de mendî. Mehkemeya leşkerî bado 
derheqê înan de cezaya mergî daye. 
Birastî Rojhelat û Îran de popûlarîteya 
Qazî Muhammedî estbî. Coka hukmatê 
Tahranî verî nêwaşt ey darde bikero. 
Labelê badê cû qerarê xo bedilna û 30ê 
adara 1947î de Rasteyê Çarçira de Qazî 
Muhammed, Seyfî Qazî û Sadr Qazî 
qetil kerdî. “Tenkîlo” ke hetê Komara 
Tirkîya ra serranê 1920an û 1930an de 
ame rayraberdene, Rojhelatê Kurdis-
tanî de zî qewimîya. Nê konteksî de 
nê di dewletî manenê pê. Hesp/hespe 
nêavurîya/nêavurîyaye, têna rengê ci 
avurîya.

Dr. Îsmet 
Konak

Qazî Muhammed û embazanê ci 22ê çeleyê 1945î de Komara Mahabadî 
ronaye. Komare nêzdîyê serrêke dima rijîyaye. Ewro awanbîyayîş, 

estbîyayîş û netîceya komare mîyanê şarê kurdî de xeylê bale anjenê


