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Siyaseta nïjadkujîyê li Kurdistanê

Derwês

Gelé me di bin rewseke dijwar de dijî. Li Kurdistana bakur (T) zor ù êskence bi awakî 
dijwar tè kirin. Ev zor û êskence herweha li penahendên Kurdèn ku ji ber nijadkujiya 
Iraqê revine jî dibe. Rejîma Iraqè, Baas, siyaseta xwe a dijwar di hember Kurda de hè 
jî berdewam dike.

Zor û êskencên li Kurdistana bakur di vê dema dawî de ji qalibè xwe derket û ne 
tenè di rojnamên Tirkî de, lè li Ewropa jî bala rojnaman û televizyon û radyoyan kisand.

Li derdorê Sêrtê seyèn beredayî hestiyên merivên ku ji aliyè leskerè Tirk bi koman 
hatine kustin û vesartin derxistin. Ev qetliam ji aliyè Atilla Durak, serekê SHP li Sèrtê 
jî hâte gotin.

Li bajaré Cizîrê, gundè Yesilyurt (navè Kurdî nizanim, bibexisin), serbazé leskerè Tirk 
Binbaşi Tayyar Caglayan, bi zorè gû bi gundiyan da xwarin.

Hans Gôran Frank, yek ji koma Parlementerèn Danimarki, berî çend mehan çûbû 
Tirkiyè ù Kurdistanê. Li Kurdistanê, wî li rewsa penahendên Kurd èn di kampan de nêrî 
û ji rewsa wan re "zîndanên vekirî" got.

Kurdèn ku revine Kurdistana bakur hêvî dikirin ku zarok, jin û pîrên xwe ji bombên 
kimyayî biparêzin, xwe avêtin bextê dewleta Tirk û Iranê. Li aliyè Tirkiyè, li Kurdistan, 
bi hatina xwe posman bûn û gelek ji wan berepas vegeriyan û ji xwe re li parèzeke 
din geriyan. Yên ku li nav "sînorèn dewleta Tirk" man di rewseke xirab de ne. Derdê 
birçîbûn, paqijî, nexwesî û mirinè giran bû. Ew di nav felaketè de dijîn. Cidayî pîr ù 
jinên nexwes, 500 zarok nexwes in û bi mirinè re serr dikin. Ta niha ji 130 zarok 
mirine. Yek ji nûnerèn Kurdèn kampan, Ekrem Mayî, li ser vê yekê weha dibèje : "Ber 
deriyè çadira bijîjk (doktorj tijî meriv e. Nexwes pirr in lè bijîjk du kes in. Du kes bo 
me, 15.000 kesan, karin çi bikin ? Di vê zivistana dijwar de daran nadin me. Elektrîk 
hatiye birrîn, av nîne û leskerè Tirk jî nahêle ku em bixwe ji derdè xwe re li çareyekè 
bigerin. Deriyèn kampan kiiît in, dora me bi tèlorgî û leskerè Tirk girtî ye. Em ne di 
kampan de, lê di zîndaneke vekirî de ne".

Berî çend mehan, Ibrâhîm Aksoy, Parlementeré Kurd ê Meletyê (ji partiya SHP), li 
civîneke Parlementa Ewropa pêşneyara xwe di derbareyî pirsa Kurda de got. Pèsneyara 
wî ev bû : "divê ku mafên Kurdan ên bingehîn li Tirkiyè bèn qebûl kirin". Ev gotinên 
wî wek brûskê li Tirkiyè belav bûn. Berî ku dewlet ù generalên Tirk dest bavèjin vè 
pirsè, partiya wî bixwe, SHP, ku xwedî giravî "sosyal demokrat e, ew di nav xwe de 
mehkeme kir û ji partiyê bo du salan derxist. Bi vê yekè "sosyal demokratén tirk" dîsa 
dan xuya kirin ku ew di derbareyî pirsa Kurda de bi qasî mûyekî jî ji dewlet, parlement 
û generalên xwe ferq nabin.

Ibrahim Aksoy, di hevpeyvînekè bi rojnama Hurriyet re de, ewha got : "Eger 
parlementerek nikaribe dîtinèn xwe bi awakî vekirî bèje, di nav partiya xwe de tusî 
zimangirtinê bibe û ji aliyè dewletè bê tehqîb kirin, kes nikare ne di wè partiyè de û 
ne jî di wè dewletè de ji demokrasiyè qal bike. Kurd hene û kes nikare vê rastiyè inkar 
bike. Roj bi kilsè nayè sîwa kirin. Hin "ronakbîr" mesela Kurda wek nexweşiyekê, wek 
kolèra dibînin. Ez ji van merivan re ne "ronakbnîr" lè merivèn nexwes dibêjim".

3



Hikûmeta Beljîk alîkarî disîne Kurdistanè

Derwès

Wezîrê Flaman, André Geens, proja Navenda Navnetewî a Flaman û Tèkoser, di 
derbareyî penahendèn (multecî) Kurd li Kurdistanè de qebûl kir. Wezareta Beljîkî a 
Alîkariya Pêşveçûnê (Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking) bi awakî resmî 
alîkariya 2.000.000 frankèn beljîkî qebûl kir.

Ji salan û vir de, gelé Kurd li Kurdistana jèr (Irak) bi çekèn kimyewî tê qirkirin. Bajarè 
Halabce, berî niha bi salekè ji aliyê rejîma fasîst hâte bombekirin. 5000 kes hatin 
kustin, zêdeyî 12000 kes birîndar bûn û zèdetirî 100.000 kes ji hem ji Halabcê, hem 
ji ji derdorê, ber bi sînorèn nêz revîn. Bi vè bûyera dilsewat Halabce jî di dîrokè de 
cihè xwe digre.

Rojèn pey nijadkujiya Halabce, radyo, televizyon û rojnamên cihanè nûçe li pey nùçe 
ji Kurdistan didan. Xuyaye ku ji bo ku nûçe li ser Kurdan bèn wesandin, kustin ü êşkence 
li ser wan pèwîst e ! ....

Lé ev nûçe pas demekè qediyan. Meriv dibéje ku Kurd ne li vë cihanè lé li cihaneke 
din dijîn û haya tu kesî ji wan nine. Lé ji aliyè Kurdan em nikarin vè yekè bèjin. Kurd 
hem li Kurdistanè û hem li derveyî welét ewè Halabce jîndar bikin. Ewè nijadkujiya 
Halabce her sal nalet bikin.

Li hemi welatèn Ewropa xebata alîkariya penahendèn Kurd li Kurdistanè çèbû. Li 
Beljîk jî, pas xebateke dûr û dirèj, alîkariyeke diravî hat qebûlkirin. Bi vî diravî ewè 
besekî nexwesxanekè li ser sînorê di navbera Kurdistana jèr (Iraq) û Kurdistana rojhilat 
(Iran) de û cihè dibistanekè ji bo zarokèn penahendan bèn ava kirin.

Ev proje û qebûlkirina wè ji aliyè Tèkoser, Navenda Navnetewî a Flaman (V.I.C.) 
û endamè Parlementa Ewropa, dost û hevalè Kurda Willy Kuypers di 8.3.89 de, bi riya 
civîneke çapè hâte îlan kirin. Ev civîna çapè a yekem e ku li Tèkoser bixwe çè dibe. 
Rojnamevan, nûnerèn komelèn giring û nûnerèn Parlementa Ewropa û Beljîka besdari 
wè bûn.

Televizyona flamanî BRT di 17 Adar de 15 deqîqa li ser vè civîna çapè û rewşa 
Kurda bernamekè wesand. Eyni bername ji aliyè radyoya flamanî jî hat wesandin. Gelek 
rojnameyèn flamanî jî li ser wè nivîsî.
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KOMÎTA KONFERANSA KURD - STOKHOLM

c/o Kurdiska Riksforbundet
Box: 45205, 104 30 Stockholm/Sweden
Tel: 08/ 668 60 60

D e k l e r a s y o n a  K o n f e r a n s a  S t o k h o l m ê
Bi serpereştîya Federasyona Komelên Kurdistanè li Swêdê ji 8 welatên Ewrûpayê 9 

rêxistinên demokratîk yên kurdan di rojên 13-14-15.01.1989’an de ji bo cara yekem li 
Stokholmê li ser pirs û problemên jêrîn hatin ba hev:

1) Sedemê hatina kurdan bo Ewrûpayê;
2) Rewşa karker, penaber, jin, zarok ù ciwanên kurd li Ewrûpayê;
3) Rewşa çapemenî û kultura kurdî li Ewrûpayê;
4) Li Ewrûpayê rewşa rêxistinên demokratîk yên kurdan û pirs û pirsgirêkên hevka- 

rîya di navbera wan de.

Ji Swêdê bi navê Wezîrê Bîyanîyan û Wezareta Kar Lars Gunnar Eriksson, bi navê 
"Svenska Kommitten for Kurdemas Râttigheter" (Komîta Swêdî ji bo iMafên Kurdan) 
û "Râdda Barnen" (Rêxistina Parastina Zarokan) Tomas Hammarberg, parlamenterê 
Partîya Sosyaldemokrat Hans Gôran Frank, seroka "Invandrarverket" (Daîra Bîyanîy
an) Christina Rogestam û nunerên partîyên sîyasî yên swêdî beşdarî Konferansê bûn. 
Nunera Partîya Sosyaldemokrat, silav û daxwazên serketinê yên serokwezîrê Swêdê 
Ingvar Carlsson gîhand Konferansê.

Tev beşdaran piştgirîya xwe bo Konferansê û têkoşîna gelé kurd xuya kirin.
Di dawîya Konferansê de ji bo çareserkirina problemên kurdên li Ewrûpayê, ev bir 

ryar hatin girtin:

1) Ji bo danûstandinê, bi navê "Komîta Konferansa Kurd-Stokholm" komîteyek hat 
avakirin.

2) Ji bo xurtkirin û berdewamîya hevkarîya di navbera rêxistinan de biryar hat girtin.
3) Ji bo çareserkirina problemên kurdên h Ewrûpayê wê salé carekê konferansek bi-

cive.
4) Konferans piştgirîya xwe bo tevgera rizgarîxwaz ya li her çar parçên Kurdistanè, 

dîyar dike.
5) Konferans piştgirîya xwe bo berxwedanên girtîyên kurd dîyar dike.
6) Konferans ji alî Iraqê ve qirkirina gelé kurd bi çekên kîmyayî bi tundî protesto 

dike.
7) Konferans polîtîka muhacirkirina gelé kurd protesto dike.
8) Konferans bala dengê giştî yê cîhanî dikşîne ser neheqîya li ser kurdên Li Elma- 

nya Fédéral û li Hollandayê dijîn, ku li van welatan hebûna kurdan wek grûbek 
netewî û serbixwe nayê nasîn û kurd ji piranîya mafên ku bîyanîvên din hene, bê- 
par in.

Rêxistinên ku beşdari Konferansa Stokholmê bûne:

Federasyona Komelên Kurdistanè li Swêdê; Malbenda Rewşenbîrîya Kurdî - Engilîstan; En- 
stîtuya Kurd li Parîsê; Federasyona Komelên Karkcrèn Demokratên Kurdistan (KKDK) - El- 
manya Fédéral; Têkoşer - Belçika; Nevendîya Kurdistan - Arnhem/Hollanda; Komela Kurd li 
Arrhus - Dauîmarka; Akademîya Kurd li Elmaya Fédéral; U.K.S.Y.E - Berilna Rojava



Bijljkên Bê Sînor lii Kurdistcmé

Dr Pierre Harzé

Pèsgotina Tèkoser

Rêxistina serbixwe ya bel- 
jîkî "Médecins sans Fron
tières" yan "Arts Zonder 
Grenzen", ango Bijîjkên 
(doktor) Bè Sînor di kovara 
xwe ya lion 88 de gotareke 
diréj ku ji çar rûpelan pèk 
hatiye li ser Kurdistanè 
nivîsî.

Ji bo ku me vè nivîsê 
gelek hèja dît, em beseke 
wê ya mezin werdigerînin 
kurdî. Piştî pèsgotineke dirêj 
li ser dîroka Kurdistané ya 
kevn û nuh, tevî nexse û 
wêneyèn cihè, Dr Pierre 
Harzé ewha dibêje :

Dewlemendî

Eger ev ali, ji sedema 
serr, li pasiya meydanê ha- 
tibe histin jî, bè gûman 
Kurdistan navçeyeke gelek 
dewlemend e, ji aliyê tebîî, 
çandî û aborî.

Tebîet hergav mèvanan 
heyran dihèle. Xwesikbûna 
çiyayèn wê yên birùmet û 
hov weka wê tu neye. Em 
sas nebin gava ku hin dibèjin 
ku Bihista (cennet) cihanè di 
vè besa goma Dicle û Firatè 
de ye.

Ev navçe gelek dewlemen- 
diyên wè yên aborî hene.
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Weka ku me li jor got, 
xezîneyèn petrola Kurdistané 
yek ji sedemèn sereke yên 
perçekirina wè bû. Lê di 
zewî (erd) de maddeyên din 
ên xam ku dikarin bèn 
derxistin jî hene. Zewî ne- 
maze di navçeyên ziraî de 
gelek sîn e. Sedema vê yekê 
iklîmè wè yè xweş û kartèki- 
rina (tesîr) bas ya Dicle û 
Firatè ye. Navçeyên Kurdis- 
tanê yên ku ji aliyè aborî 
balkês in ji aliyè welatên ku 
perçekè ji wan stendine tèn 
bi kar anîn. Gelek nistiman- 
perwerèn kurd hergav bala 
me dikisînin ku eger ew 
karibin hemî navçeyan ji nuh 
de yek bikin, ewè hemî 
mercên (sert) pèsveçûneke

aborî bigihèjin hevdu.

Candeke serbixwe

Cand dewlemendiyeke ku 
nirxè (qîmet) wè ji aliyè 
mantiqî bi zorê tè pîvan e. 
Ew nayè bazar kirin, iê 
dînamîzma geleki bixwe 
pêsan dide. Meriy prîcar di- 
bihîse ku welatekî bê çand 
tu jîndariya wî tu neye. Eger 
ewha be, Kurdistan bi jîndarî 
û dînamîzmè difûre. Her be$ 
ji jîna civaki adetên wè 
hene, weka pèmahiyèn (tra- 
disyon) gelek hûr ên zewacè. 
Dawet hergav roja Inê çêdi- 
bin, ji bo ku ev roj weka ya



çètirîn ji bo pêwendiyên cinsî 
tè dîtin. Bûk, bi pejirandina 
her du aliyan, ji aliyé siwa- 
ran tè revandin û anîn heta 
mala merivên zavê. Em 
neyên xapandin, jin di jîna 
rojane ya kurdî de roleke ne 
piçûk dilîze; ew ruyê xwe 
nagire û bi awakî aktîf 
besdar dibe bûyerên 
civakî. Heta di nav tevgerên 
nistimanî yên vesartî de jî 
xuya ye ku gotina jinan 
heye.

Halabca

Di dirêjayiya van heşt 
salên dawîn, ku tê de serré 
Iran û Iraqè fireh bû, de 
nûçeyèn vè navçeyê pirîcar 
ber bi plana duyemîn hatin 
avètin. U hevkariyèn ku di 
navbera dewletèn serker û 
partiyên kurd ku dijî rejîma 
dijminên wan tèkosînê dikin 
hatin imza kirin de meydana 
şetrencê ya navçeyè hin bêtir 
tev li hev kir. Lè, li gel vê 
qasê, pirsa kurdî bi tevayiya 
xwe vekirî dimîne. Trajèdiya 
Halabcê û encamên (netîce) 
wè li vira ne ji bo ku vê 
rastiyê bînin bîra me.

Bè gûman, emè tucar 
jimara rast a qurbanan niza- 
nibin, lê ew bi hezaran bûn 
ku li wê derè jîna xwe hist.

Du rojan pistî êrîsê, Par- 
tiya Yekîtî Niştimanî, bi riya 
serokê xwe Mîrza Talabanî 
ku di serdana (ziyaretj Lon- 
donè de bû, bangekî sand 
hemî cihanê ji bo alîkariyê.

Médecins Sans Frontières 
tavil pèsneyar kir ku heye- 
teke lènèrînê, ku bi xwe re 
300 kg dermanên pèwisti- 
yèn yekemîn bibe, bisîne wê 
derè.

Heyeta tibbî ku ji Dr 
Jacques De Milliano (MSF- 
Hollandaj, Dr Réginald Mor- 
rels (MSF-Beljîkj û Mîrza 
Dirk Dons, ji laboratwara 
toksîkoloji ya Zanîngeha 
Gent (Prof. Heyndrickx) di 
23 Adar de ji Brukselè diçe 
Tehranè.

Di 25 Adar de, ew diçin 
eniyè, bajarè Halabcê û 
gundè Anabè, û li wê derè 
gelek nimûne ji bo tehlilki- 
rinê distînin.

Rojèn pastir ji bo serdana 
kesên ku nexwesxaneyèn 
navçeyê tije kirine tên veqe- 
tandin. Ev ji bo nûnerèn me 
derbeke mezin e, nemaze ku 
ew xwe bijîjkên rojavayî yên 
tenè, ku çûne wê derè, 
dibînin.

Sehadeta wan gelek giran 
e û bê tu gûman isbat dike 
ku çekên sîmîk bi awakî 
gelek fireh dijî sîvîlan hatin 
bi kar anîn.

Sehadet

Li ber giraniya rewsê, em 
biryar distînin ku opêrasyo- 
nekê pêk bînin ji bo sandina 
dermanên taybetî (xusûsî)

ku ji bo birîndarên van çekan 
bi kar tên. Berê sandina 
heyetê, civîneke çapê tê 
çèkirin, û tê de rêxistina me, 
ji bo cara yekemîn di dîroka 
xwe de, bê nezelalî, bikara- 
nîna çekên sîmîk mahkûm 
dike.

Stendina biryara me zor 
bû, ji bo ku me zanî bû ku 
ev celeb sehadet, eger bêalî 
be jî, dikarî bû ji aliyé yek 
ji serkeran bi awakî fireh, ji 
bo propaganda xwe, bi kar 
bê. Lê, bi zelalî xuya bû ku 
em diviyan bi bilindî û xurtî 
tistên ku me dîtin bêjin û tu 
gûman li ser rastiya bûyeran 
nehêlin.

Heyeteke din Brukselè di 
yekè Nîsanè de berda û, 
pistî çend rojan, sê ton 
derman teslîm kirin bijîjkên 
îranî ku birîndaran derman 
dikirin. Ev sandina derma- 
nan, ku beseke mezin ji perê 
wan ji aliyé hikûmetên Beljîk 
û Luksemburgê hat dayîn, 
bas hat dîtin û hişt ku em 
pêwendiyên bas bi berpir- 
siyarèn Iranê re bikin. Der- 
manine din, pistî çend rojan, 
hatin sandin, weka hergav 
tevî ekîpeke tibbî.

Ev heyet, di vegerè de, ji 
me re da zanîn ku li Basûrè
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Rojava yê Iranê bi hezaran 
penaberèn (multecî) kurd ên 
Iraqê hene.

Ji bo ku piraniya wan ji 
navçeyên gazkirî bûn, ew 
diviyan ku çiyayè xwe berdin 
ji bo ku bilez bigihèjin 
zewiyê Iranê.

Penaber

Komîsyona Bilind ya Pe- 
naberan ya Neteweyên Yek- 
bûyî ji me re hevpeyvînekê bi 
karbidestekî (memûr) bilind 
ê îranî yê Wezareta karên 
hundir pêk ani. Em gelek sas 
bûn gava ku wî zû pejirand 
ku MSF xebatekê ji bo van 
penaberèn ku di gelek kam- 
pan de, di dirêjayiya sînora 
Iraq û Iranê de, hatine
civandin bike.

Ji me re demeke hinek 
dirêj diviya bù ji bo ku em ji 
desthilatan (otorite) re bidin 
têgihajtin ku em naxwazin 
oiştgiriya bernama wan ji bo 
)enaberan bikin bè ku ekî- 
>èn me bixwe li cihê kar bin. 
5istî ku me vê astenga
dawîn rakir, destûr ji min re 
hat dayîn ku ez biçim wilaye-

ta Kurdistan û Azerbaycana 
Rojava, bi hogiriya berpir- 
siyarên netewî û yên HCR 
(Komîsyona Bilind a Pena- 
beran).

Me di dawiyê de dizanî ku 
Komara Islam! bi van heza
ran Kurdên Iraqê çi kiriye, û 
me bas dizani ku ev heyet 
rengdêreke (sifet) wè ya 
istisnaî, di welatekî ku tè de 
rêxistinên ne fermî (resmî) 
tu gotina wan tu neye de, 
hebû.

Di dêkoreke sihrî ya çi- 
yayên hisk û golên sîn de, 
em bi pêsewaziya (istikbal) 
bas a desthilatan û ya gel- 
heya Kurdên Iranê, ji bo 
alîkariya van penaberan, sas 
man.

Rêxistina îranî ku bi pè- 
kanîna kampan xerîk (mijûl) 
dibû di çend rojan de pèwis- 
tiyèn bingehî dabîn (temîn) 
kirin (kon, ava vexwarinê, 
xwarin, battaniye, pêkanîna 
idarî û hwd.). Jîn di nav vê 
gelheya ku hîn di bin derba 
bûyeran de bû û ku hestè 
(his) wè yê perîsaniyê gelek 
kûr bû de hédî hêdî ji nuh de 
pêk dibû.

Merivè biès

Pistî vê serdanê, Waliyê 
Azerbaycana Rojava pês- 
,neyar kir ku çend ekîpên 
MSF di gundên Pîranşar û 
Serdest de, ku tê de hest 
kamp hene, bên bi cih kirin,

Gelek kes vê projeyê na- 
pejirînin, ji bo ku Iran ne 
layiqa pistgiriya me ye.

Ev tistekî vekirî ye ku 
xebata me ji bo pistgiriya 
kesèn ku, netewahiya (cin- 
siyyet) wan yan welatê ku 
ew tè de ne çi be, ji bo wan 
alîkariyeke tibbî pêwist e ye,

Ji Iranî yan Iraqî dûrtir, 
em dixwazin alîkariya merivè 
ku dèse bikin.

Ev mantiq bixwe ye ku, ji 
derveyî her tehlîl yan hesa- 
siyyeteke rêzanî (siyasî), di- 
hèle ku em bi xurtî bikaranî- 
na çekèn sîmîk mahkûm 
bikin (adîdîtina bikaranîna 
vê celeba çekèn sîmîk li 
meydana serr tehlikeke 
gelek rast e, û divè ku em 
dijî wê agahdar bin) û ji bo 
alîkariya hèja ku gelheyên 
îranî ji bo pêsewaziya pena
berèn kurd èn Iraqê dikin li 
çepikan bixin.
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Kurd di têkosîna duhu û sibe de
$. B. Soreklî

Gotinek heye, dibèje : 
Bûyerèn dîrokî xwe pirrcar 
dikin. Hin merov û netewe ji 
bûyerèn dîrokè fèrî dersan 
dibin û tevdèran çèdikin, ku 
di ducarkirina bûyereke dî
rokè de bètarèn carekè li 
serèn wan qewimîne xwe 
ducar nekin. Lè hindek 
merov û netewe ji hene, yèn 
ji dest wan nayè der tevdè
ran bikin, ji dîrokè nikarin 
fèrî dersan bibin, loma raste- 
çep sîlle li rûyèn wan dikevin 
ù bi ducarkirina bûyereke 
dîrokè re bètarèn tèyèn 
serèn wan jî ducar dibin, lè 
pirr caran bi sèweyeke ji 
berè bètir.

Ji ber ku gelé Kurd di 
dîroka nèzîk de ne xwedan 
dewleteke serbixwe bûye, bo 
vî gelî bingehèn rèzaniyè bi 
sèweyeke zanyarî nikaribûne 
werin danin. Serhildanèn 
Kurdan hèza xwe ji sèrî bètir 
ji dil girtine, ev jî ne weqa 
xirab e, lè tistè xirab ew e, 
ku tevdèr û planèn wan jî ne 
ji sèrî, lè ji dil hatine der,

loma qe bi ser neketine.

Di pirtûkèn dîroka nûjen 
ya welatèn Ereban de, dema 
di derheqè serhildaneke wan 
de tè nivîsandin bi rûpelan 
pesna wè serhildanè dibe û 
zaroyè dixwîne digihê bawe- 
riyekè, ku ev serhildana èdî 
bi serketiye, lè dû heyecan û 
bikarhanîna peyvokèn pesnè, 
di rûpela dawîn de peyva bè 
oxir ’Lè’ bi niskan ve tè 
holè, hemî tistèn di rûpelèn 
pèsîn de dide hèlekè û 
heqîqeta tahl dide zarok 
(wek : ... èrîs kişandin ser 
dijmin, bi sedan ji wan 
kujtin, bi sedan dîl girtin û li 
herderè bi hezaran xelkè me 
pist wan girtin û tèkoseran 
xwe berdane bajèr û ala me 
rabû jor, ... lè gihîstina 
hèzeke dijmin ji paytextè 
welèt, hindikbûn û kevinbû- 
na çekan û xayintiya filan 
kesî bû sedema sikestina 
serhildanè, ...). Ev ’Lè’ya 
tenè bo netewèn perîsan ü 
bêçare di dîrokè de dikare 
pirrcar bibe.

Di destpèka sedsala 
20an de, ji ber ku di nav 
Kurdan de hejmareke layiq ji 
rèzan û akadèmikèn nisti- 
manperwer tunebûne, fer- 
sendèn gellek hèja ji dest 
netewa Kurd filitîne û çèkiri- 
na welatekî bi dewlet bo 
Kurdan nikaribûye di hebûnè 
keve. Dû kutabûna $erè Cî- 
hanî yè Duwem rèxistin û 
partiyèn Kurdan, yèn kèm- 
zède sèwenû, wek Partiya 
Demoqrat ya Kurdî, hèdî 
hèdî hatine holè. Di navbera 
1960 û 1985an de hejmara 
rèxistin û partiyan xwe bilind 
kir. Ewèn van rèxistinan da- 
mezirandin, bè guman bi 
pirraniya xwe, kesèn fîdakar 
bûn û ji gelé xwe hej dikirin, 
lè mixabin ji dest tunebûna 
bingehèn rèzaniyeke kurde 
nistimanperwer, ku bikaribe 
ji rèxistinekè re bibe hîm, 
berpirsiyarèn rèxistinèn nû 
di derheqè rèberî, birèvebirin 
û nivîsarèn xwe de ta ra- 
deyeke pirr bilind razeke 
(teqlîd) rèxistinèn Ereb û 
Tirkan kirin û dûvre xwe ta 
stuyèn xwe di dèmagojiya 
marksîzmè de nimandin, teo- 
riya marksîzmè, bi zanibûn, 
an bè zanibûn, ji xwe re kirin 
qulpek, bèyî ku bikaribin ev 
teoriya kompleks li goreyî 
realîzma gel û welatè xwe 
analîz (tehlîl) bikin û bèyî 
kirina hesabekî ji faktorèn 
"geopolitîk" yèn hevêrkê re. 
Ancam ne tenè ji dûre-
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hevûdinbûna rèxistinan û gel 
bû, lé herweha ew bû, ku 
partiyên mezin, ya rast, sero- 
ketiya partiyên mezin neçar 
diman pirr caran di pratîkè 
de ji teoriya partiyê bi dur 
kevin. Tecrûbeya bi rehmetî 
Mustefayê Barzani hê li ber 
çavan e û dikare li vir weke 
niseyekè were dayîn. Rexne- 
kirina sexsan gelleki hêsan 
e. Hin merovên Kurd bi 
rehmeti Barzanî, tev hemî 
fidakariya wî sûcdar derdi- 
xin, lê xweziya mesele bi vè 
hêsaniyê bûya. Rastî ew e. 
ku idyolojiya partiyê sedema 
her tistî bû.

Di ew demên, ku enda- 
mên soresekê derbeyèn 
mezin li dijmin dixin de teorî 
xwe dide hêleké û ji bo 
sedemèn atifî gel bi pirra- 
niya xwe pist wê soresê 
digire, lê tiştê heri grîng ew 
e, ku gel di rojên xirab yê 
soresê de pist serdarèn wê 
soreşê bigire. Piştgirtineke 
wisa ji dikare tenè were 
holè, ger serdariya soresê 
bikaribe gelé xwe fèhm bike 
ù ji gel derkeve. Eger gelé 
Kurd li pirraniya hêlèn Kur- 
distanê ji ber bindestiya 
xwe, xwe negîhandibe ra- 
deyekê bo bikaribe seroke- 
tiya soresekê bizê, pêwîst e 
seroketiya soreseke ku bi 
navê wî gelî diaxife bikaribe 
wî gelî têbigihîne û têgîhan- 
dina gelekî ne bi sloganan e, 
ne bi çêkirina sevèn New- 
rozê li Ewropa û ne jî 
nivîsandina belavokén rotînî 
ye. Têgîhandina gelekî divêt 
li ser hîmên rastiyè, rea- 
lîzmê, dîrok û rewsa welate- 
kî û ber her tistî, bi amade- 
bûna gel were holè. Ta nuha 
têgîhandineke wisa nehatiye 
holè li Kurdistanê.

Dem çareka dawîn ya 
sedsala 20n e. Heke merov

bi sêweyeke objektiv, bi serê 
xwe, ne bi dilê xwe, bi 
hawakî realîst rewsa îroj ya 
netewa Kurd bide ber çavan, 
ti guman namînin, ku ew 
rewsa yeke pirre xirab e 
(belè ew li hin beşan ji ya 
ber 20 salan bastir e, lè 
xwebèj ne ew e, ku rews yek 
e bas e). Gelé Kurd bi 
pirraniya xwe hê nizane bi 
zimanè xwe bixwêne, dezge- 
heke radyoye bi zimanè 
Kurdî tune, ku di eynî demè 
de xwe bigihîne guhên Kur- 
dên hemî besèn welêt ù 
rèxistin û partiyên Kurdan hê 
iroj jî pirraniya wesanèn xwe 
bi zimanên Tirkî, Erebî, yan 
Farisî çap dikin, û pirraniya 
van nivîsan ne nivîsarên ob- 
jektîf in, bètir yèn rotin û 
demagojiyê ne. Gellek mero
vên me hê tènegihistine, ku 
rewsa Kurd û Kurdistanê 
yeke bi serê xwe ye, ango 
yek nikare bibèje, ku di 
soreşa Rûsya, yan Cezayir, 
yan Kûba, yan Filistînê de 
wisa bû, loma em jî dikarin 
wek wan bikin. Rewsa Kur
distanê di cîhanè de yeke 
taybetî û pirre dijwar û 
tevlihev e, ji ber wê jî 
idyolojiyeke bi serê xwe 
divêt, idyolojiyeke ku bika
ribe ji heqè tistan derkeve û 
layiqî doza Kurd ya nemaze 
be (xwebèja vè gotinè ne ew 
e, ku em ji tecrûbe û

sasetiyên yên din dersan 
negirin). Li milê din, divêt 
partiyên Kurdan dû daxbû- 
nên gelé Kurd yên sedsalan 
èdî tèbigihên ku ew sas- 
.tiyeke pirre mezine, dema 
réxistineke Kurdan pista 
xwe bi welatekî ku bi xwe 
dagirkerè Kurdistan e grède. 
Erê, xwe grêdana bi yekî ji 
van dewletan re ji neçariyè 
(mecbûrî) ye, lê zû-dereng, 
wek tecrûbeyên dîrokè didin 
zanîn, zirara vè xwegrêdanê 
è karê wê bètir be. Tenê ger 
ev rèxistina Kurd ji wi dew- 
letî xasûktir û zanatir be, 
belki ji wê rêxistinê re ta 
demekê xwegrêdaneke wisa 
bi sûd be. Ta roja îroj tiştekî 
wisa hê ne li sûdè netewa 
Kurd, ne jî li sûdê partiyekî 
xwegrèdayî bûye (bè guman 
hin rèxistin è peyva ’xwegrè- 
dan’ nepejirînin. Peyva he- 
valtî, yan yeke din ê werin bi 
karhanin, lê mixabin prak- 
tikê bas xuya kiriye, ku 
peyva ’xwegrêdan’ ya rast
e)-

Li vir, û tevî tistèn di 
derheqè gelé Kurd de hatinî 
gotin, divêt were gotin, ku 
gelé Kurd herdem hazir e bo 
rizgarkirini Kurdistan hemî 
fidakari bika. Milleti Kurd ji 
hemî hèzekanî siyasî waqiîtir 
e. Bo ev millet rewsenbir 
divên, ku wî sas nekin, wî 
goreyî waqiî Kurdistan û
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daxwazî ew millet pêsva 
bibin. Ev gotina ya Sêx 
Ezeddîn Husènî ye (hevpeyvi- 
neke tev bernama Kurdî, ya 
Radyo 2 EA, Sydney, IX, 88). 
Di eynî hevpeyvînè de Sêx 
Ezeddîn dide zanîn, ku da- 
xwaza gelé Kurd herdem 
serxwebûna Kurdistanê bûye 
û vî gelî tu caran negotiye, 
ku ev be$, yan ew bes divêt 
rizgar bibe, lê wî rizgarbûna 
hemî Kurdistanê xuya kiriye. 
Sêx Ezeddîn herweha xuya 
dike, ku "mefhûmî xudmux- 
tarî", yanê daxwaza otonomî, 
di nîvê sedsala 20an de 
ketiye ferhenga Kurdî û divêt 
ev bêjeya ji ferhengê rabe; 
ku dû tecrûbeya çend salan 
ew xwaztina otonomî bo 
gelé Kurd bi zirar dibîne. 
"Yan divêt ev millet bo 
rizgarkirinî Kurdistan ser 
bika, yan li malè xu rûne, ..." 
dibêje Sêx Ezeddîn.

Nuha em werin pirsa dê- 
magojiyê û avêtina semsa- 
qan ji Yeketiya Sovyêt re. 
Cawa gundiyekî bi can û 
bêhn hewl dida, bo axayè 
xwe ji gundiyên din bêtir razî 
bike, da ew wi û ne yekî din 
bike wekîlê xwe, xuya ye hin 
partiyèn Kurdan ji ev rola 
standine, ku belkî Yeketiya 
Sovyêt ruxsetê bide yè heri 
"sîrhelal" bo bibe partiya 
Komonîst ya Kurdistan, lè 
yeketiya Sovyêt, ne tenê bi 
mêjiyê xwe diponije, ew her
weha di dil de ti hest bo 
Kurdistan tune. Ev ji ne 
xirabiya Yeketiya Sovyêt e, 
lê bêçarebûn, nezantî ù li- 
pasmayina Kurdan e (ta îroj 
Yeketiya Sovyêt hê ré 
nedaye, ku partiyekî komo- 
nîstî Kurdistan hebe).

Serok û berpirsiyarèn rè- 
xistinèn Kurdistanê bi xwe ji 
dizanin, ku siyaseta cîhanè 
èdî hatiye guhertine, ku mar-

ksîzm bi xwe ji nuha ketiye 
qonaxeke (merheleyeke) nû. 
Tev vè ji sêweyên rèzaniya 
wan, bi taybetî sêweya nivî- 
sarên di rojname û belavo- 
kên wan de nehatine guher
tine. Encama vê ew e, ku 
nifsê nû, ciwanèn bi siyaseta 
Kurdî mijûl, ew ji, ne tenê 
sas têyên terbiya kirin, lê 
herweha di derheqê pratika 
rèzaniya cîhana îroj de li pas 
diminin û bêyî bizanibin 
têyên xapandin. Wisa bêta- 
rên li ser netewa Kurd li 
sûna ku kêm bibin, heku 
diherin bêtir dibin û serpèha- 
tiyên dîrokê yên xeddar xwe 
ducar û dehcar dikin.

Wa ye peymana asitiyè dû 
serê hest salan di navbera 
Iran û Iraqê de têye îmzaki- 
rine, lè tistè mat ew e, ku li 
cîhanè ne rojnameyek, ne 
raporeke radyo, ne jî yeke 
têlvizyonè behsa Kurdan dikè 
ye, gerr di quncikeki de 
behsa wan bibe jî, wek le$- 
kerên xwefros (mercenaries) 
têt kirin. Li milê din, yek ji 
sertên yekem yè herdu dew- 
letan ew e, ku ew "Kurdèn 
heyûdin li dij hev bi kar 
neynin" (Rojnameya Sydney 
Morning Herald, r. 9, 
11/8/1988). Belê, wek 
Berèz Celai Talbanî dibêje 
(hevpeyvîneke tev Bernama 
Kurdi, Radyo 2EA, Sydney :

VIII, 1988), rewsa Kurdis
tanê pirr zehmet e, hèzên 
cîhanè yên gewre li dijî 
guhertina xerîteya cîhana 
îroj in, welatên cîhanî bo 
mesleheta xwe naxazin îroj 
pi$t Kurdan bigirin, û gellek 
gels û astengên din jî hene; 
lè merov neçar dibe bipirse, 
ma gelo çawa hèzên Kurdis- 
tana Iraqê peymanekê tev 
Cumhûriyeta Islamî îmze 
dikin û tev wan dibin heval, 
bêyî ku di peymanê de bikin 
sert, ger rojekê îmzekirina 
peymaneke asitiyê tev Iraqê 
hebe, divêt ew jî tède besdar 
bin ?!!!

Siyaset û sêweyên ku 
ji hêla partiyèn Kurdan 
de ta îroj hatine b ikar- 
hanîn divêt werin guher- 
tin : Ger partiyèn Kurdis
tanê, bi taybetî ewèn di ser 
de, naxwazin xwûna gelé 
Kurd ji vir û sûnve bê sûd 
birije, welatê Kurdan bè 
amancine bi kelk bisewite, 
pèwîst e stratêjiyeke bi ser û 
biné xwe ve nû di rêxistinên 
wan de were holê.

Parti û rêxistinên K u r
dan divêt :

* Li xwe rexneyan bigirin û 
bi sêweyeke objektîv li bersî-



va vê pirsè bigerin : Cima ta 
îroj rew$a gelé Kurd weqa 
xirab maye (û çima partiya di 
pirsè de nikaribûye rewsê 
weqa ji berè baştir bike);

* Sasetiyèn hatinî kirin bipe- 
jirînin û wan ducar nekin;

* Nifsên îroj û sibè bi 
terbiyake réaliste nistiman- 
perwere, welatparèz û pè$- 
verû xwedî bikin û ramana 
yeketiya gelé Kurd û welaté 
wî li nik wan avdin;

* Xwe Ci gelé xwe nexapînin;

* Ramanên ji serèn wan 
mezintir li sûn bihélin û 
lingèn xwe qasî berra xwe 
drèj kin;

* Dest ji dêmagojiya kevne- 
salan û razek-kirinê (teqlîd) 
berdin û xwe bigihînin siya- 
seta cihanè ya îroj;

* Gorèn hevûdin nekolin,

* Xwe di nav gel kin, gel fêri 
xwendinê kin, adetên xirab ji 
nav gel rakin û bibin besek 
ji gel (yan na, bila bi navè 
gel neaxifin);

* Kurd û Kurdistanè di pra- 
tîkè de bikin amanca yekem.

Ta nuha têkosîna gelé 
Kurd wek trimbèleke di 
qûmê de ketibe Liksè ye, 
kêm-zède di sûna xwe de 
batanaj dikêye. Yekcaran 
hebkî pêsve diçe, lê ba û 
bahoz û hoqisa li pês wè 
dîsa li sûna berè vedigerî- 
nin. Kes nizane xurist è 
kengè ba û bahozè rawes- 
tîne, baranè bi ser wî erdî de 
bibarîne, gihè li ser qûmè 
kesk bike û rèya hoqisè hisk 
bike. Dibe ku ev sertana qe 
ji neyèn ! Loma pèwîst e di 
ev trimbèla ketî korta qûmè

de guhertinèn mezin werin 
holè. Motora wè divèt were 
nûjenkirin, lastikèn goreyî 
sertè qûmè pèwîst e werin 
siwarkirin, sofèrèn wè divèt 
xwe fèrî ajotina nav qûmè û 
hilperikandina hoqisan ke, û 
siwarèn di trimbèlè de divèt 
herdem hisyar bin, da bikari- 
bin, ger hewce kir, xwe zû ji 
trimbèlè bavêjin û wè serbi- 
jor gèrkin, bo pasve vene- 
gere. Tenè wisa, trimbèl û 
réwiyan dikarin xwe bigihî
nin sènahiyè.

Divèt em xaniyè xwe 
li ser hîmèn ku bapîrèn 
me kolaye ji nû ve û 
goreyî rewsa îroj lèkin. 
Divèt em xwe biguherin 
ù nû bikin.

( I X - 8 8 )
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Sasî : Nedî  û Danestan

Di hejmara buhurî de, me çîrokeke xeyalî ya Sahînè Soreklî, Nedî û Danestan, di 
rûpel 20-23 de wesandi bû. Mixabin, di her du stûnèn pèsîn èn rûpela 21 de 
tevliheviyeke mezin çêbû. Em ji bo vè yekè ji nivîskar û xwendevanan buhurandina me
hèvî dikin û li jèr van stûnan, ango "bûn, ku $erîf Pasakî .......  tistek li ser mafê me
ji hebe", rast dikin :

derdiketine, yèn ku sas û mat dikirine sêr û piling û di çavèn wan de yar û neyar li 
hev dixistine, heta yekcaran sèr li pè$ çavè sêr dibûye rûvî û rûvî dibûye sêr. Dûvre 
ji nav devèn rovî û çeqelan keleboxeke gewravîn derdiketiye, ku herweha navè SUPER, 
ango : SUPERKELEBOX, lè bûye, û ew ji rovî û çeqelan ji xwe re dikirriye. Wisa jî sêr 
û piling bû bûne bindestèn rovî û çeqelan. De êdî nizanim ger pêwendiya çîroka sêr 
û pilingèn Nediyan û vè çîrokê bi hev re hebin, yan na. Lè ez seré kurdelalê xwe 
neèsînim; em dîsa vegerin serè Beran û Meraqè.

Me got serè heyst salan è rawestiya. Peymana astiyê, ronahiya çavèn pîrika xwe, 
è li bajarekî welatekî Arova bihata îmze kirin, lè wek hercar Nediyan dîsa pirr dabûn, 
lè tistek nestandibûn. Tevî ku yek ji grîngtiriyèn sedema seré herdu welatan li ser 
Nediyan û welatè wan bû jî, ne pasakî wan, ne axeyek, û ne jî serpartiyekî wan li ser 
maseya îmzakirina peymana astiyè hebû, û ji ber ku, wek min ji sérînè xwe re got, 
Nedî û Danestan yek ji sedemèn serè Beran û Meraqè bûn, yek ji bendèn yekem yèn 
peymana astiyè jî ew bû, ku karbidestèn herdu welatan Nediyèn hev li dij hev bi kar 
neynin.

Lè Nedî weqa bèçare jî nebûn, delalè pîrika xwe. Ji wan hejmareke ne biçûk li 
welatèn Arova dijîn. De êdî hejmara rast kesek nizane. Di hin pirtûkan de 50.000 e, 
di hinan de 500.000 e, di hin arşîvan de nizimtir e, di hinan de bilintir e. De van 
caméran û çèjinan pirr aciz bûn, ku serîf Pasakî wan jî li pas quncikekî maseya peymana 
asîtiyè è rûnenista, loma bûn pizot û ji rèxistinèn xwe xweztin ku tistek were kirin. 
Berpirsiyarên rèxistinèn Nediyan, wan mèrxasan, otobès girtin, û çawa bo sevèn roja 
xwe ya netewî, ku bi navè Nûro, yan Newro, yan Niro dihate binavkirin, merov li hev 
dicivandin û dihanîn sevèn xwe, wisa jî kes û nekesèn xwe li hev civandin û bi sedan 
otobêsan berèn xwe dane ew bajarè Arovî, li kuderè peymana astiyè è bihata îmze 
kirin. Berpirsiyarên rèxistinèn Nediyan, weqa fidakar, zana û dilpak bûn, ku di cîh de 
li hev kirin, ku hewceya sloganên cuda û alèn partiyan bo vè munasebetè nake. Ew 
ê, 9.000-10.000 ji wan, tev li meydana bajêr bisekiniyana û bi dengekî bangkirana: 
Em jî hene ! U ji ber ku em hene, divêt di peymana asti de tistek li ser mafê me 
ji hebe.
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VI-  Zargotin û bêje (2)

2- Dema nuh

Dawiya serré cihanè yê 
yekemîn ji bêjeya (edebiyat) 
kurdî re vejiyaneke ku hîn jî 
dewam dike da. U ev jî bi 
saya gelek rojname û kova- 
rên ku izn da niviskarên 
cuhan ku helbestên xwe 
biwesînin û ramanèn (fikr) 
xwe yên netewî û civaki 
pèsan bidin (li infra, Presse 
binêre).

Gelek zor e ku meriv 
helbestvanèn vè nûjeniyè ku 
ji 1920 heta rojèn me dajo 
bibijère.

Di çirisîna ronakbîri ya 
Silèmaniyè, paytexta rast a 
Kurdistana Iraqè, de em 
berè herkesî Pîremêrd 
(1863-1950), navê derewîn 
è Hacî Tewfîq, bijimêrin. 
Bîra (fikr) wî taybetî bû, 
xebatkerekî newestiyayi, roj- 
namevanekî ku salên dawîn 
èn jîna xwe da bûn nasandi- 
na xwesikbûna welêt, zimèn, 
dîrok û bêjeya kurdî bo 
cuhanén kurd ku jè gelek 
hez dikir. Bêkesè gelek hes- 
sas, Faiq Abdallah 
(1905-48), bê rawestan cu- 
hanan han didan (teswîq 
dikir), xebat û xwendinê, 
hezkirina welêt û qencbûnê (*)

li ba wan ges dikir. Zîwer, 
Abdallah Mihemed
(1 875-1 948), ku tije lîrîzm 
û hesasiyet bû xweder (te- 
bîet) û xaka (erd) netewî 
distiran.

Goran, Abdallah Suley- 
man (1 904-63), yek ji me- 
zintirîn helbestvanèn kurd ên 
îroyîn bû. Wî teseyên (awa) 
qalibkirî û weznè klassîk 
berdan, ji bo ku ew alîgir û 
çèkerè sewaneyên (beyt) 
serbest bû, û herweha ew 
alîgirè serbestiya ramanan û 
jînê bû jî; helbestvanê bîrên 
pêsketî, wî bi awakî lîrîk 
kèmasiyên civaki rexne diki-

rin. Qani’, Mihemed $èx 
Abdul Kerîm (di 1900 de 
çèbû), ji 1951 heta 1955 
gelek pirtûkokên ku her yek 
ji wan aliyekî ji Kurdistana 
ku wi bi gelek evîn pêsan 
dida nisan dida wesandin. Ji 
helbestvanèn kurd èn Iraqè, 
em Ehmed Muxtar Caf 
(1897-1935; wesana Silè
maniyè, 1 960), Hamdi 
(18 7 8 -1 9 3 6 , wesana 
Bexdayè 1 958) û yèn cuhan- 
tir, Abdul Wahîd Nûrî 
(1903-44), Dildar (1918- 
48, Dîwan, wesana Hewlêr 
1962) û Dilzar ku di 1920 
de çèbû bû û ku di 1957 de 
Carîkên Baba Tahir è sedsa-

(*) Encyclopédie de l'Islam, 1981. Wergerandin; fransizî-kurdî : Pervîn 
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Ansîklopêdiya Islamê den

D r. C E L ÎL Ë  C E Ü L
JIYANA REWŞENBÎRÎ

Û
SÎYASÎ YA KU RD AN

(Di Dawiya Sedsala 19’a û 
Destpêka Sedsala 20’a de)

la Xlmin ku hin Kurd weka 
helbestvanê xwe hesab 
dikin, nîsan bidin.

U Iranè, di dema Komara 
Mehabadé de, du helbestva- 
nên cuhan én niştimanper- 
wer xuya bûn : M. Hèmîn û 
bi taybetî Abd El-Rahman 
Hejar (di l 920 de çêbû) ku 
helbestvanê fermî (resmîj bù 
û ku bi hezaran sewane, ji 
bo stirana evîna welêt û 
azadiyê, weka Alekok (Teb- 
riz l 945) wesandin; di l 958 
de, wi dîwana çîrokên bi 
sewane û komèdiya Beîtî 
seremer û lasayî sag û 
mangesew wesandin; û wi 
kurteya jînenîgariya xwe 
(rûpel l 42-85) û hin helbes- 
tan (185-222), di Kurdskiy 
dialekt Mukri ya K. R. Eyyûbî 
û I. A. Smirnova, Léningrad 
1968 de, û wergerandineke 
Carîkèn Xeyyam (Bèrût 
1 968) wesandin.

Bi kurmancî, meriv dikare 
Kamuran A. Bedir Xan, 
xwediyê sewaneyèn serbest 
ù romantik, û nemaze Ce- 
gerxwîn, Sèxmûs Hesen (di 
1903 de çêbû), xwediyê du 
dîwanan : Dîwanê Ceger- 
xwîn (Sam 1945) û Sewra 
Azadî (Sam 1954) bijimère; 
Cegerxwin he Ibestvanekî 
gelek germ û welatparêz bû. 
Wi xwendina cuhanan, yek- 
bûna hemî Kurdan dixwestin, 
ù ji hestê (hiss) xurt è 
nistimanperweriyê dûrtir diçû 
û rêformên civakî yên radikal 
daxwaz dikirin; sewaneyèn 
wi yên gelejmar, ku teseyên 
wan cihè ne, awayê wan

pirîcar klassîk e, lè ew 
dizane teknîkên nüjentir ji bi 
kar bine. Qafiyên wan gelek 
dewlemend in. Ew ji aliyè 
Kurdên Sûriye û Tirkiyè 
gelek naskirî û hezkiri ye (li 
Ordixanê Celîl, Poêziya Ce
gerxwin bajarvaniyê, Erivan 
1966 binére).

Lê nuhbûna mezin di jîn- 
dariya bèjeya kurdî ya Erme- 
nistana sovyeti de, ku ew ji 
bi zaravê kurmanci ye, ye. 
Yên ku pèsengên vi warî bûn 
piraniya wan Yezîdiyên kevn 
bûn. Ew nexwenda, derhati- 
yên Tirkiyè, ku dizanî bûn ji 
rewşa xwe ya civakî ya nuh 
kelk bigirin (istifade bikin), 
bûn. Bê tu çandeke misilman 
û bê tu pêwendî bi ronakbî- 
rèn cihana kurdî ya din re, 
berhemèn wan pirîcar li ser 
riya îdèolojiyè ne, lê teseya 
wan gelek tebîîtir e. Ew 
ahenga klassîk nas nakin, û 
sewaneyèn wan sade

ne. Lîrîzm tè de kêm e. Ew 
evîna malbat û delaliya xwe- 
derè distirèn, weka Casimè 
Celîl (di 1908 de bûye) û 
nemaze Mîxaîlé Resid (di 
1925 de bûye) ku hesasiye- 
ta wî dewlemend e. Hin ji 
helbestên wan èn gelek rê- 
zanî (siyasî) ilhama wan ci
vakî ye. Divê ku jin azad 
bibe, dibèje Etarè Sero (di 
1906 de bûye), di gelek 
çarîkan de. Usivé Beko (di 
1909 de bûye) rexneya mè- 
tingehiya derebeki (féodal) 
dike; Qaçaxè Murad (di 
1914 de bûye) û Wezîrê 
Nadirî (1911 -47) yan Emînê 
Evdal (1906-64) hez dikin 
ku demèn qehremanî yên 
serré azadiyê bînin bîran. Em 
Heciyê Cindî (di 1908 de 
bûye) û Sement Siyabend (di 
1908 de bûye), qehremanê 
Yekîtiya Sovyeti, ku teseyeke 
nuh li destana xwes a lîrîk a 
gelerî Siyabend û Xecè, 
1959, kir, bijimêrin. Ma-
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moste Karlanè Caçanî, yè 
cuhantir, nemaze fablèn la- 
wiran ên gelek teze wesan- 
din. Rojnama Riya Taze ya 
Erivanè û dîwanén cihè, ji 
derveyî gelek namîlkeyên 
(brosur) piçûk, van helbest- 
vanèn kurd ên Ermenistana 
sovyetî, ku hemi bi zargotina 
xwe ya dewlemend tije ne, 
didin nasîn.

Bi rastî, bitenê ji 1920 
pèse (ne helbest) di bèjeya 
kurdi de xuya bû. Ji bo 
firehkirina ufuqa ronakbîrî 0 
dewlemendkirina takaneyê 
(tevayiya gotinèn zimèn), bi 
nûjenkirina wè, ronakbirên 
kurd berhemên niviskarèn 
biyani - ji kêmayî ve perçe- 
yên wan - wergerandin. Li 
Sûriye ù Lubnanê, wan ji 
fransizi, li Iraqê ji ingilîzî 0 
erebî, li Iranè ji farisi, li 
Ermenistana sovyeti ji rûsî û 
nemaze ji ermeni wergeran
din. Bi vi awayî trajèdiyèn 
Shakespeare, The Tempest, 
ji aliyè Cernai Nebez (Bexda 
1957); çîrokên Voltaire, 
Zadig, ji aliyè Moh. Eli Kurdî 
(Bexda 1954); rûpelên Vic
tor Hugo, Gavroche; yên

Daudet, les Etoiles; yan ên 
Anatole France, ji aliyè 
Zaza, ji xwendevanê kurd re 
hatin pêskes kirin. J. Nebez 
jî Le Manteau de Gogol 
(Bexda, 1958) wergerand. 
Lê nemaze ew Kurdên so
vyetî ne ku wergerên nivis
karèn rùs : Pûskîn, Gorki, 
Tolstoï yan Lermontov, bè 
ku em Lenin û Stalin ji bir 
bikin, û ermeni ne : Abovian, 
Tumanian, Isahakian û 
hwd. Navên sereke yên wer
gerên ku em rastî wan tên 
ev in : C. Celîl, H. Cindî, E. 
Evdal, Q. Murad, N. Esed, 
T. Murad. Hin jî hin ji berhe
mên xwe rast bi rast bi 
ermeni dinivîsin, weka C. 
Celîl, E. Evdal, Nadoyê Xido 
Mehmûdov û gelekên din.

Li Iraqê, gelek niviskarèn 
nasandina zanyarî (ilmî) 
hatin wergerandin, weka Dr. 
Hasim Dixirmacî, Nacî Ebas, 
mutexessisê wergerandina 
çirokên rêwiyên ingiliz ên 
kevn li Kurdistanê.

Di warê bêjeya safî de, 
çîrok be$a ku bêtirîn li 
zihniyet ù hunera kurdî tè

ye. Di kovara Hawar de, 
meriv dikare çîrokên Nûred- 
dîn Zaza (di 1 91 9 de bûye), 
û fablèn bi pèse yên Mistefa 
Ehmed Botî bixwîne. Di van 
çîrokan de, Qedrî Can (di 
1918 de bûye) xwe ji passî- 
fîzma olî û karîna (iktidar) 
derebekî dur dixe. Lè em bi 
awakî taybetî Osman Sebrî 
(di 1 906 de bûye), ku carna 
helbestvan e, lê ku nemaze 
çîrokvanekî rast e û ku stîlê 
wî jîndar, sade û rast e, 
bijimèrin.

Li Iraqê, ku tê de ronak- 
bîr bètir in, dîrok bi Huseyn 
Huznî Mukriyanî (1886-47) 
yê dewlemend û xwediyè 
lêhûrnêrînên cihè warekî bi- 
jarte ye : Dîroka mîriyèn 
kurdî, 1929-1 931; Kurdên 
navdar, 131; Mîrên Soran, 
1935; Kurd û Nadir $ah, 
1934; Kurdên Zend, 1934; 
Kurdistana mukriyanî yan 
Atropatène, 1938, û hwd. 
General Mihemed Emîn Zeki 
( 1 880-1 948), Kurteya Dîro
ka Kurd û Kurdistanê, 1931; 
Dîroka Dewlet û Mîriyèn 
kurdî di dema islamî de, 
1948; Dîroka Silèmanî û 
qezayê wê, 1 939 û du cildên 
Navdarên kurd yan ên Kur- 
distanè, 1945-7. Hemî ev 
berhem bo erebî hatin wer
gerandin. Refîq Hilmî 
(1961), dest bi wesandina 
Bîranînên xwe kir. Ji 1 956, 
wî ew di pirtûkokên sed 
rûpelî de wesandin û navên 
wan kirin : Bîranîn. Kurdista
na Basûr. Soresên $êx Mah- 
mûd (ev xebat temam ne 
bû). Tewfîq Wehbî, pêşengê 
rêzimana kurdî, 1 929,
1 956, dîrokzanekî ku li ser 
Yezîdiyan, 1962, rayên (esl) 
Kurdan û zimanê wan lêgerî- 
nan kiriye, 1 965, e jî.

Rexneya bèjeyî bi Yûnis 
Resûl yan Dildar, Kamuran û 
nemaze Marûf Xiznedar ku,
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di gotarèn kovaran yan pès- 
.gotinèn dîwanan de, gelek 
helbestvanèn kevn yan nûjen 
pêskes kirine, dest pè dike. 
Xiznedar, ji derveyî Dîroka 
bêjeya kurdî, Kes û qafiyet 
le şî’irî kurdî da (Rhyme and 
Rhythm in Kurdish poetry, 
Bexda 1962) jî nivîsî. Cemîl 
Bendî Rojbeyanî, wergerè 
erebi yê Serefnamê di 1957 
de, xwe nemaze li ser hel- 
bestvan û niYîskarèn Zen- 
gene, Kelhûr ü êlên hawsè- 
yên (cîran) wan xwar kir. 
Eladîn Sicadî ne bitenè Dîro
ka bèjeya kurdî (di 1952 
de), Lègerîn li ser bèjeya 
kurdî ( 1 968) û Nirxê Zanînè 
( 1 970), lê pènc cildên Ger- 
daniya inciyan (1957-72), 
ku dîwaneke çîrokèn bêjeyî, 
kurteçîrok, kenokiyên ku tè 
de felsefe, ol, dîrok tev li 
hev dibin e, û Gerr li 
Kurdistanè (1958) jî weşan- 
din. Em di dawiyè de Izz 
El-dîn Rasûl (di 1935 de 
bûye), ji bo xebata wî li ser 
bêje û zargotinê (1968), 
bijimèrin.

Li Ermenistana sovyetî 
meriv rastî rexnekerèn bè- 
jeyî yen cuhan ku di Riya 
Taze de dîtinên xwe yèn ku 
li ser berhemèn helbestî ku

PANDA
Ahmet CANTEKÎN

• Weşanên HAYKURD •

derdikevin piricar hisk in jî 
tê. Ji wan, Mîxailè Resîd û 
nemaze Emèrîkê Serdar. Or- 
dîxanè Celîl rexnekerekî 
gelek hèja ye. Pirtûkèn wî li 
ser Cegerxwin, Dimdim, 
pêsgotiyan, û gotarèn wi li 
ser zargotinê vê yekè isbat 
dikin; wî Helbest ( 1 954) û 
Telî Hamza, celebeke des
tan ( 1 963) jî wesandin. Lè 
pèsevanèn wan ji helbestva- 
nan kêmtir in. Ew tucar di 
meydana xeyalè de û di ya 
dîrokè bixwe de jî naçin; lè 
piraniya nivîsèn wan jina 
belengaz ku ew ji berê, di 
dema Tirkan de, dijiyan û 
vejiyana rew$a wan a civakî 
ya îroyîn pèsan didin. Di serî 
de, giregirè wan, û dewle- 
mendtirê wan jî, Ereb Semo 
(di 1 898 de bûye) tè. Di 
dîwana wi ya dawîn de, 
Berevok (Erivan 1969), 
metnè Berbang (1 958), nivî- 
sa duyemîn a Sivanè kurd 
(1935) ku ji nuh de xwend 
û rast kir heye. Sivanê kurd 
ji nuh de li Beyrûtè hat 
wergerandin û wesandin. Wî 
tè de bi awakî gelek taze û 
sade jina xwe ya zarokiyé ya 
sivanê piçûk, bûyerèn xwes 
èn jina élan û ketina komu- 
nîzmê nav wan pèsan dan; 
Jina bextewar (1959) û

Hopo ku ne hatiye wesandin 
û ku ragihana wè ye, tè de 
jina Kurdan di bin rejîma 
sovyetî de hatiye wasf kirin. 
Semo Dimdim jî (1966), ku 
çîroka romankiri ya destana 
navdar e, wesand. U ew ni- 
vîskarè gelek gotarèn li ser 
hemi babetèn civakî yan 
dîrokî ku bala Kurdan dikisî- 
nin, û ku di gelek rojnamèn 
bi zimanè rûsî de derketine, 
ye jî. Eli Evdal-Rehman, di 
van xerikbûnèn (mijûlbûn) 
civakî bixwe de, Xaté Xanim 
(1956) û Gundè Mèrxasan 
(1968) wesandin; ù Rehîm 
Gazî Hisyarbûn (1960) ku 
tè de li ser liberxwedana 
Kurdên Iranè dijî zorkerèn 
wan èn Tirk yan Iranî tè 
peyivîn wesand. Meriv, bi vî 
awayî, dibîne ku romana 
rast, weka ku em li Rojavayê 
tèdigihêjin wè, hîn bi rastî di 
bèjeya kurdi de tu neye. 
Nivîskarèn kurd, heta li 
Iraqè jî, celeba çîrokê çètir 
digirin (tercîh dikin). Em vê 
nîsankè bixwe ji bo sano- 
geriyè (tyatro) jî dikin. Li 
Ermenistanê, ji destpêkè, hin 
tecrube bi W. Nadirî, Reva 
jinè ( 1935) ù A. Mîrazi, 
Zemanè çûyi ( 1945), û di 
nèzîk de, Ismaîlè Duko, Ze- 
waca bê dil (1964) re 
çèbûn. Di hemi van rewsan 
de, diviya ku dijî adetèn 
kevnar têkosîn bè kirin. Li 
Iraqè jî, Burkan, Kiç û quteb- 
xane (Keç û xwendegeh) 
(1956); Jiri, Afret û niwiste 
(Jin û nivist) ( 1 956), sano- 
yèn ku di xwendegehan de 
dihatin lîztin. Rexne jî di 
faslên komik èn sanogeriya 
Emîn Mîrza Kerîm de hebûn. 
Di 1953-4 de, Goran di 
rojnama Jin de çend perçe- 
yèn sewane, weka Xewna 
xizan, Dengè mirî û hwd., ku 
amanca wan jî kèmasiyên 
civaka iroyîn derxînin mey- 
danè bû, wesandin. Lê Car 
gorî (1959) ya Xalid Delair
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şanoyeke nistimanperwerî 
ye. Cemal Abdul Qadir, 
Baba Norûz (1960), sa- 
noyeke ji pênc piskan (fasl) 
wesand. U Zekî Ehmed He- 
narî, Qederê zordar Dahak 
(1960) wesand. Em nemaze 
Birina res a Mûsa Anter (di 
1 920 de bûye) pêşan bidin, 
i bo ku ew ii Stembolê 
latiye wesandin, tè de nivîs- 
kar xizanî û nezaniya 
gundiyê kurd ê Tirkiyê nî$an 
dide. Li ser sanogeriya kurdî 
li Azad Kardo, The Kurdish 
Stage, di The Kurdish Jour
nal, 11/3-4 (1965), 1 3-5 de 
binère.

Ci “3 ^ ^ -
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Cavkanî

Eladîn Sicadî, Mijo-î edeb- 
î kurdî, Bexda 1371/1952; 
Marûf Xiznedar, Oçerk isto- 
rii sobremennoy kurdskoy li- 
teraturi, Moskov 1967; Izz 
El-Dîn Rasûl, El-waki’iyya fil- 
edeb el-kurdî, Seyda-Beyrût 
1967; Celadet Bedir Xan, 
Klasîkên me an sahir û 
edîbên me ên kevin, di 
Hawar, 33 (Cirî 1941), 
522-30 de; Th. Bois, Coup 
d’oeil sur la littérature 
kurde, di Machriq, X LIX  
(1955), 201-39 de; nivîskar 
bixwe, les Kurdes : Dîrok, 
Civakzanî, Bêje, Zargotin û 
hwd., LUI (1959), 101-27, 
266-99; nivîskar bixwe, Bul
letin raisonné d’études 
kurdes, berhem bixwe, LV III 
(1 9 6 4 ), 5 2 7 -7 0 ; Emîn
Fewzî, Encumen Edîban-i 
kurd, Stembol 1920; Elî 
Kemal Bapîr, Guldeste-i 
si’ra-i haw’esrim, Silêmanî, 
1939; Abdal Kerîm Hekezî, 
Komela si’ir-u sa’iran-i kurdî, 
Bexda 1938; Refîq Hilmî, 
Si’ir û edebiyat-i kurdî, 
Bexda, I, 1941, II, 1956; 
Kerîm Sareza, Koye ù Sa'i- 
rani, Bexda 1 961 ; Abd El-

Selam Hilmî û Abd El-Mejîd 
Lutfi, Nazarat fil edeb el- 
kurdi, Bexda 1945; Marûf 
Xiznedar, Aghanî Kurdistan, 
Bexda 1956; Casimè Celîl, 
E’frandnê nvisk’arê kôrman- 
ca sovetiè, Erivan 1948; 
nivîskar bixwe, Nivîsark’arè 
kôrmanca sovetiè, Erivan 
1 954; niYÎskar bixwe, Nvî- 
sark’arèd k'ôrdayè sovetiè, 
Erivan 1957; Kaçaxê Murad 
û C. Celîl, Efrandinèd nvîs- 
k'arèd k'ôrdèd Ermenîs- 
tanêye sovetiè, Erivan 1961.

C- W eşana kurdî

Kartêkirina (tesîr) wesanê 
di jîna netewi ù çandî ya 
gelekî de bingehî ye. Di vê 
babetê de, pêsveçûn ù gu- 
hertinên wesana kurdî pês- 
,veçûna rèzani (siyasî) ya 
Kurdan nîşan didin. Ji 119 
rojname yan kovarèn ku ha- 
tine jimartin ù ku bi awaki 
gelek muntazam dernakevin, 
hin hene ku jîna wan kurt 
e. Navendèn wesanè ji 
Stembolè çùn bajarên Iraqè 
yèn cihè : Bexda, Silêmanî, 
Hewlèr, Kerkûk; yèn Iranè : 
Tehran, Mehabad, Tebrîz; 
yan Sam ù Beyrûtè.

Pirîcar, ev rojname bi du 
zimanan in. Piraniya kovaran 
kaniyeke gelek dewlemend 
ku zanînan li ser ziman, 
zargotin, adetèn welaté 
kurdî, dîrok yan coxrafya wi 
dide ava dikin. Meriv hîn jî 
té de gelek metnèn helbest- 
vanèn kevn û nuh û dîtinên 
bas èn rexneya bèjeyî dibîne. 
nivîskarèn cuhan jî xwe té 
de digihînin.

Rojnameya kurdî ya yeke- 
mîn, Kurdistan, li Qahirè, di 
1 898 de, ji aliyê Midhet 
Paşa Bedir Xan û birayê wî 
Abd El-Rahman, hat ava 
kirin. Ev rojname ji Qahirè 
çû Genev û Folkstonê (31 
hejmar); pasê ji nuh de li 
Bexdayè, di 197? de, ji aliyè 
Kemal Fuad hat wesandin. Li 
Stembolê, rojnama mehane 
Roja kurd ku pasê bû He- 
tawè kurd di 1912 de der- 
ket (3 hejmar). Di 1 91 6 de, 
Sureya Bedir Xan bi tirkî 
rojnama hefteyî Jîn ku "Kur
distan ji Kurdan re" îlan dikir 
sand. Wè di 1917-8 de ji 
rojnama hefteyî Kurdistan 
(37 hejmar) wesand.

Di nav her du serran de 
( 1 920-45), wesana kurdi bi 
rastî xurt dibe. Li Silêmanî,
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di 1920-2 de, Pèskewtin 
(118 hejmar) derdikeve; di 
1922-3 de, Roj-i Kurdistan 
( 1 5 hejmar), û ew li 
Bexdayê di 1973 de ji aliyè 
Cernai Xiznedar ji nuh de tè 
wesandin; kovarèn hefteyî 
Bangê Kurdistan, 1 922 (1 4 
hejmar), Bangê Heq, 1923, 
rojnama fermi ya $êx Meh- 
mûd (3 hejmar) û Umîdî 
Istiqlal (25 hejmar) ku ji 
aliyè Refîq Hilmî tè nivîsîn. 
Di 1925-6 de, Diyarî Kur
distan a Salih Zeki Sahib- 
qran, bi kurdi, erebî û tirki 
16 hejmarên wê hebûn. Di 
1 924-6 de, rojnama hefteyî 
Jiyanewe (56 hejmar), rojna
ma fermi ku pa$ê navè wè 
bû Jiyan, 1926-38 (556 
hejmar) ù Jîn 1939-63, di 
bin idareta Pîremêrd de heta 
mirina wî ( 1 950), hejmarên 
wé ji hezar bêtir bûn. Di 
1938 de, kovara zanyarî 
Zanistî ya Salih Quftan ku wî 
tê de bendèn (meqale) diroki 
û bêjeyî wesandin, lê hejma- 
rèn wê kêm bûn; lê rojnama 
hefteyî Ziban, 1 937-9, ku ji 
aliyè saredariyè (belediye) 
dihat wesandin 70 hejmarên 
wê hebûn. Li Rewandizè, 
Huseyn Huznî Mukriyanî ji 
1926 heta 1932 Zari kur- 
manci ku nêzîkî 30 hejmarên 
wê hebûn wesand. Bexda, bi 
wesandina kovarèn mehane 
yèn gelek dewlemend, Gela- 
wêj, 1 939-49, di bin idareta 
Ibrahim Ehmed de, û Dengê 
Geti-ê Taza ku ji aliyè 
balyozxana Ingilistanê dihat 
wesandin û di bin idareta 
Tewfîq Wehbî de bû, bû 
navendeke çandi ya kurdi ya 
gelek giring.

Li derveyî Iraqê, giring e 
ku em kovarèn gelek giring, 
ên bi tipên latînî, Hawar, 
1932-5 û 1941-3, 57 hej
mar û ragihana wè ya bi- 
wêne, Ronahî, 1941-5, 28 
hejmar, ku her du ji li $amê

ji aliyè Mîr Celadet Bedir 
Xan dihatin wesandin, û 
koyara hefteyî Roja nû, 
1 943-6, 73 hejmar û ragi
hana wê Stêr ku bitenè 3 
hejmarên wê hebûn, ku ji 
aliyè Mîr Kamuran Bedir Xan 
li Beyrûtê dihatin wesandin, 
nîsan bidin. Ey kovar gir- 
seyeke (kitle) gelek mezin a 
belgeyên zargotinî didin.

Li Erivanè, rojnama nîv- 
hefteyî, Riya Taze, organa 
besa kurdi ya Partiya Komu- 
nist a Ermenistanê, ku ji 
1930 heta 1938 (612 hej
mar) bi tîpên latînî derket, 
pasê ji 1955 heta nuha bi 
tîpên k îrîlîk  hat 
wesandin. Nuha, hejmarên 
wê ji 2500 bêtir bûne. Ev 
rojname, tevi Jîn a Silèmanî, 
nîseya xwesiktirîn a dirêjbû- 
na temenè (imr) wesana 
kurdî ye.

Rewşa rêzanî ya nevekirî 
li Iranê, di navbera salên 
1941 û 1946 de, nemaze 
pistî îlankirina komara kurdî 
ya serbixwe (1945-6), bû 
sedema biskivbûna wesa- 
neke kurdî ya dewlemend li 
Mehabadè : Kurdistan, 
1 945-6, rojnama fermi (113 
hejmar) û kovareke bêjeyî di

bin eynî navî de ( 1 6 hejmar). 
Hawarê Niştiman, Awar, Gir 
û Gali Mindalanî kurd, He- 
lale, bihareke tenè dît. Ji 
aliyè xwe, li Lahicanê, $êx 
Latîf, lawè $èx Mehmûd, 
kovara Nîştiman ku 3 hej- 
marèn wè hebûn, wesand.

Pistî serr, û heta îlankiri
na komara Iraqê ( 1 4 Tîrmeh 
1958), kovar bi kurdî û 
erebî derdikevin. Di 1948-9 
de, li Bexdayê, Eladîn Sicadî 
Nizar (22 hejmar), û di 
1957-63 de, Hafiz Mistefa 
Qazî li Bexdayê Hêwa (36 
hejmar) diwesîne. Li Hew- 
lêrè, ji 1 954 heta 1960, 
Gèw Mukriyanî kovara nîv- 
mehî Hetaw, ku 188 hejma
rên wè hebûn, wesand. Di 
bin Komarè de, li Kerkûkè, 
1959-62, Ray Gel (34 he
jmar) û Azadî, organa Par
tiya Komunîst a Iraqê (56 
hejmar) derketin. Li Silêma- 
nî, Yekitiya mamosteyan ko
vara mehane Bilèse, 
1959-60, 10 hejmar, di
wesîne. Di 1960 de, Roj-i 
nuwe, 1 8 hejmar, û rojnama 
rojane ya komunîst a rêzanî 
û bêjeyî, Birwa, ji Tîrmeh 
1960 heta Cile 1963 95 
hejmar derxistin. Li 
Bexdayê, rojnama duzimanî

19



Xebat, organa P.D.K. 462 
hejmar di 1 959-61 de der- 
xistin. Wezareta Karèn 
Candi ji 1 959 heta 1 966, bi 
erebî û kurdî Careser kirdini 
kist û kal (21 hejmar) û 
Wezareta Gihandiné Iraqî 
nuwe (24 hejmar) wesand. 
Di nav sala 1960 de, avu- 
kat Orner Celai Huwaizî 69 
hejmar ji rojnama rèzanî ya 
demokrat Dengê kurd 
wesand. Meriv nikare Kur
distan, rojnama hefteyî, ku li 
Tehranê, di bin himayeta 
hikûmeta îranî de ji Gulana 
1 959 heta Gulana 1 963, bi 
205 hejmaran hat wesandin 
nebêje. Ev rojnameya gelek 
balkès, ku rèzanî, zanyarî, 
bêjeyî û civakî bû, bitenê li 
derve hat belav kirin.

Serré xwini yê kurdi-iraqî, 
ji 9 lion 1 961 heta 1 3 Adar 
1970, xebata çapemeni ya 
kurdî kèm kir. Lê li Hewlêrê, 
saredar iyè rojnama xwe 
Hewlèr (1962-63), bi 76 
hejmaran, wesand. Li 
Bexdayê, di 1964 de, hej- 
mara kurdi ya yekemîn a 
kovara demi Tutin ji aliyè 
sazendeya (idareta) tûtin û, 
di 1967 de, Birayetî, rojna
ma rèzanî ya Salih Yûsifî, 
hatin wesandin. Di vè demè 
de ye ku li Tirkiyè, bi tirkî û 
kurdî, hin kovarèn demkurt 
derketin Dicle û Firat 
(1962-63) li Stembolè, bi 8 
hejmaran; Deng, di 1 963 de 
ù Dengè Taze ku bitenè 4 
hejmarèn wè hebûn di 1966 
de. Ev kovar tavil hatin 
rawestandin û mudîrèn wan 
hatin taqîb kirin.

Dawiya serr li Kurdistanè, 
ji 1970 heta 1973, bû 
sedema derketina 29 roj- 
name û kovarèn ku 2 ji wan 
li Kerkûkè, 6 li Hewièrè, 
bitenè 4 li Silèmanî, lè 1 6 li 
Bexdayé. Ev xuya dide ku 
paytexta iraqî di wè demè

de bû bû navenda ronakbirî 
û çandî ya Kurdèn Iraqè. Li 
Silèmanî, Birayeti (1971-2, 
1 8 hejmar); Deng-i Mamos- 
ta (7 hejmar); Jîn, ji 1971, 
weka dewambûna rojnameya 
ku ji aliyè Pîremèrd hati bû 
ava kirin dibe; ji 1972, 
kovara mehane Estère, ji bo 
zarokan. Li Bexdayè, Biraye
tî, ragihana rojnama Ta’axi 
(1970-1, 18 hejmar). Ji
1970, kluba pûlberevkeran 
Géti-i Pûl bi erebî, kurdî û 
ingilizî diweşîne. Yekîtiya 
Gisti ya Sendikan organa wè 
ya fermî Hisyar-i kirèkaran, 
ji hejmara 189 a Kanûn 
1972, beseke wè ya kurdî 
heye. Weka wesaneke sa- 
lane, The Journal of the 
Kurdish Academy, l/l 
( 1 973), cildekî stûr ji 800 
rûpelan ku berpirsiyarè 
wesana wè Ihsan Sîrzad, 
wezîrè Saredariyan, e û ku 
beseke wî bi erebî ye. Li 
Iranè, navè Règa-i Yekîtî, 
kovareke mehane ya hikû
meta Iranè, ku hejmara wè 
ya yekemîn di Nîsan 1971 
de derket û ku hin ji bi 
awakî muntazam derdikeve 
(di 1 978 de) hat dîtin.

Komelèn kurdî yên cihè li 
derve bultenèn temenkurt ku 
carna bitenè daktîlokirî ne 
diwesînin. Di 1949 de, bi 
fransizî, Dengè Kurdistan, 
organa P.D.K. li Ewropayè. Ji 
1958, Komela Xwendekarèn 
Kurd li Ewropayè her sal bi 
ingilizî Kurdistan, bi kurdî û 
bi tîpèn latînî çend hejmarèn 
salane yèn Hèviya Welèt di 
1963-5 de, û Ciya di 
1965-7 de wesandin. Encu-

mena (komîsyon) pèsketina 
Kurdistanè CAK a Ingilis- 
tanè bi ingilizî hejmareke 
tenè ji Kurdica wesand. Car
din bi ingilîzî, yek ji çètirîn 
wesanèn ji vî celebî : The 
Kurdish Journal, ji Kanûn 
1963 heta lion 1969, ji 
aliyè Komela Xwendekarèn 
Kurd li Amerîkayè derket. Li 
dawiyè, bi kurdî û tirkî, 
Ronahî, organa Kurdèn 
Tirkiyè li Ewropayè, ji Tebax 
1 971. Di 1978 de, hejmara 
wè ya 8mîn derket.

Cavkanî

Cavkaniyèn Edmonds û 
MacKenzie; R. Lescot, La 
presse kurde, di Roja nû, 
NT I, Gulan 1943 de; Bi- 
shop M. L. Ryan, Bibliogra- 
phy of the Kurdish Press, di 
JRCAS, 1944, 313-4 de;
Sicadî, Mejo-i .... 551-7;
Nèrevan, Notes sur la 
presse kurde d’ Irak. Publica
tion d’un hebdomadaire 
kurde en Iran, di Orient, X 
(1 9 5 9 :2 ), 139-48  de;
I. C. Vanly, le Kurdistan ira
kien .... 394-5; û nemaze 
Cernai Xiznedar, Kurdish 
Journalism Guide, bi kurdî, 
erebî û ingilîzî, Wezareta 
Candè, Bexda 1 973, ku bi 
hinceta (munasebet) rabe- 
riyeke çapa kurdî, ji bo 75 
saliya rojnama kurdî ya ye
kemîn, hat wesandin.

(Th. Bois)

Dawî
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Rêzimana Kurd!
(Zaravê Kurmancî)

- X V I  -

Mîr Celadet Bedir Xan û Roger Lescot (*]

VII.  Pronavè kesîn p)

131. Di pronavè kesîn de sé kes, du zayend (cins) û du jimar hene. Ew weka nav tè
tewandin.-

a) Pronavè kesîn di awayè kirdeyî de

Nèr û Mêya yeke jmar Nèr û Mêya gelejmar

Ez Em
Tu Hon (hùn)
Ew Ew

b) Pronavè kesîn di awayè tèrkerî de

Yekejm ar Gelejm ar

Min Me
Te We
We Ewan, wan

N îşank. Pronavè kesîn è 
kesè duyemîn è gelejmar, di 
hin peyvikan de. teseyén 
(awa) wî èn kevnar hene : 
Hingî (dèlva hon ku nemaze 
li Behdînanè bi kar tè), hewe 
(dèlva we, nemaze li

Botanè).

132. B ikaranîna pro- 
navèn kesîn

Bi awaki gisti, pronavè

kesè siyemîn ji bo, di hevokè 
(cumle) de, cihstendina her 
naveki ku meriv naxwaze 
dûbare (tekrar) bike bi kar 
tè.

Pronavè kesîn è kirdeyî

(*) Grammaire kurde, Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris 1970. Wergerandin : Pervin

(1) Di vî piskî (fasl) de, emè bitenè li ser pronavén kesîn, pronavè bîrdar û pronavè 
hevdudîtiyè hûr binèrin. Piskekî pasîn ewé li ser pronavén pèsker be.
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weka kirdeya lèkerên pêge- 
randî (yèn ku têrker nastî- 
nin) di hemî deman de û 
weka kirdeya lèkerên serge- 
randî (yèn ku têrker distînin) 
di demên tofa siyemin de bi 
kar tê (li bend 142 binêre).

N îse :

Ez têm (hatin, lêkera pêge- 
randî).

Ez hatim (hatin, pègerandi). 
Ez dibînim (dîtin, lêkera ser- 

gerandî).

Di awayè tèrkerî de, pro- 
navê kesin ji bo kesandina 
lèkerên sergerandi di demên 
du tofèn (kom) yekemîn de 
bi kêr tê (li bend 185 
binêre).

N îse :

Min dît (dîtin, sergerandi). 
We dît (dîtin, sergerandi).

Cardin di awayê tèrkerî 
de, ew rola têrker, di eynî 
mercèn (sert) navên ku vê 
tewandina awayi distînin de, 
dilîze.

N îşe :

Tu min dibînî.
Ji bona te.

N îşank. Ev nîsandanên kurt 
li ser bikaranîna pronavên 
kesîn ewê di piskên (fasl) li 
ser Lêkera Sergerandi û 
Pevhatina Lèker de dirêjtir 
bibin.

133. Pronavê kesîn di 
awayê tèrkerî de rola pro
navê destdaniyê dilîze. Ji bo 
ku meriv bêje hespê min, 
hespê te, û hwd. meriv 
pareka destnîşandanê yan ya 
nebinavkirinê ya di rewşa 
avakirî de digihîne nav, li 
gora zayend (cins) û jimara

wî, û pronavê ku di awayê 
tèrkerî de ye dixe dû wî.

Nîşe

Hespê min (te, wî, wê, me, 
we, wan).

Hespên min (te, wî, wè, me, 
we, wan).

Mehîna min (te, wî, wè, me, 
we, wan).

Mehînén min (te, wî, wè, 
me, we, wan).

Bi gotinên ku bi pareka 
nebinavkirinê hatine ragi- 
handin, em avahiyên jêrîn 
dibînin :

Hespekî min (te, wî, wè, me, 
we, wan).

Hespine min (te, wî, wê, me, 
we, wan). 

Mehîneke min (te, wî, wê, 
me, we, wan). 

Mehînine min (te, wî, wê, 
me, we, wan).

134. Pronavê ê

Di kesè siyemîn ê yeke- 
jmar de, û di awayê tèrkerî 
de, pronavê kesîn teşeyeke 
wî ya kurt ê, ji bo her du 
zayendan, ku bitenê di awa- 
yèn jêrîn de dikare bi kar bè, 
heye :

a) Tèrkera kifsdaniyè ku bi 
lèkerekè rast bi rast hatiye 
anîn.

Nîse :

Min got ê, dêlva min got 
wî (yan wê).

Ez didim ê, dêlva ez didim 
wî (yan wè).

Min da ê, dêlva min da wî 
(yan wè).

Weka ku nîseyên jorîn 
nîsan didin, ê bi neçarî 
(icbarî) tê pistî lêkera ku ew 
girêdayi wè ye. Ew dikare di 
nivîsînê de xwe ragihîne 
gotina ku tè pèsiya wî. Ev 
awayê bikaranînè ji berê 
bètir dibe.

N îse : Min gotê.

b) Tèrkera kifsdaniyè ku bi 
daçekekè hatiye anîn. Ew, 
wê gavé, hevgirtinên jêrîn 
tîne :

Pè yan vè (dêlva bi wî, bi 
wê).
Jê (dêlva ji wî, ji wè).
Lè (dêlva li wî, li wè).
Tè (dêlva di wî, di wè).

N îse : Tê re

A
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Weka ku emè li dûrtir 
bibînin (Pişk XXII), hemi van 
teseyèn hevgirtî bi daçekèn 
cihê bi kar tèn.

N îse :

Jè re, dêlva ji wî re, ji wê 
re.
Pè re, dêlva bi wî re, bi wê 
re.

Di dawiyê de, hevgirtinèn 
pê yan vê, jê, lè, tè dibin 
pêsdanî.

N îsank : ê dikare ji bo 
cihstendina pronavên pêsker 
ên yekejmar ên têrkerî, vî, 
vê (ji ev), wî Ci wê (ji ew), 
di eynî erkan (wazîfe) de, jî 
bi kêr bè.

1 35. Pronavê kesîn ê 
bîrdar

Di kurdî de pronavekî 
kesîn ê bîrdar, xwe, heye. 
Ew ji bo her sê kesên her du 
zayendan û her du jimaran 
dibe. Ji bo ku ew hergav 
erkê têrker dike, xwe tucar 
naguhere.

Xwe bi awakî neçarî cihê 
her pronavê ku dema ku 
weka têrker di nav hevokekê 
de bi kar tè dibe nùnerè 
kirdeyî, eger eva dawîn bi 
awaki vekiri yan ne vekirî bê 
nîsan dan, distine.

Ango, xwe dikare weka 
tèrkera gerandî (dîrekt) yan 
negerandi (endîrekt), yan jî

weka tèrkera nav (destdanî) 
bi kar bê.

136. B ikaranîna xwe 
weka tèrkera léker

Xwe, bi awakî wekhev, 
lê neçarî, cihê hemi prona
vên kesîn, di hemi erkên 
wan ên tèrkerèn lêker de, 
her dema ku evên dawîn 
divên - eger bikaranîna wan 
bê pejirandin - bibin nûnerên 
kirde yan tevayiya kirdeyên 
hevokè, distine. Bi awakî 
din, meriv xwe bi qasî 
tèrkera lêker a ku bi fransizî 
bi : moi-même, toi-même, 
lui-même, elle-même, soi- 
même, nous-mêmes tê wer- 
gerandin bi kar tîne.

B ikaranîna pronavên tebîî

Ez te dibînim (kirde : ez, kesê 1 mîn; têrker: 
te, kesê duyemin).

Ew te dibîne (kirde : ew, kesê 3mîn ê 
yekejmar: têrker te, kesê 2mîn ê 
yekejmar).

Ew wî dibîne (kirde û têrker : kesê 3mîn 
ê yekejmar, lè her yek ji wan keseki din 
nîsan dide).

Hon me dibinin (kirde : kesê 2mîn ê 
gelejmar; têrker : kesê 1min ê gelejmar).

Emé ji we re gost bikirin.

Ew masê li ber wan datînin (kirde û têrker: 
kesê 3min ê gelejmar, lè ku kesên cihê 
nîsan didin).

B ikaranîna "xwe"

Ez xwe dibinim (kirde û têrker : kesê 1 mîn ê 
yekejmar).

Tu xwe dibinî (kirde û têrker : kesê 2mîn é 
yekejmar).

Ew xwe dibîne (kirde û têrker : kesê 3mîn ê 
yekejmar, her du jî eynî kesî nîsan didin).

Em xwe dibinin (kirde û têrker : kesê 1 mîr 
è gelejmar).

Honê ji xwe re gost bikirin.

Ew masê li ber xwe datînin (kirde û têrker 
kesê 3min è gelejmar, ku eynî kesan nîşar 
d id in).- ___________

Lêkerên ku di nîseyên 
buhurî de xuya dibin hemi 
lêkerên sergerandî yên ku bo 
demèn tofa siyemîn hatine 
kesandin in. Bi demên her du 
tofên yekemin, rèzikèn 
(qaide) bikaranîna xwe eynî 
dimînin : Me xwe êsand. Min 
xwe dît. We ji xwe re gost 
kirî, ù hwd.

N îsank I. Emè li dûrtir 
bibînin ku xwe gelek caran ji 
bo avakirina lêkerên bîrdar 
bi kar tê.

N îse : Xwe dirèj kirin. Xwe 
lezandin, û hwd.

N îsank 11. Dema ku xwe 
gelejmarekê nîsan dide, lê

kerên sergerandî yên dema 
buhurî ku ew tèrkerè wan e 
hergav yekejmar dimînin, 
eger kirdeya wan xuya be. 
Di vajayê wê de, eger eva 
dawîn ne xuya be, pevhatin 
bi awayê gelejmar dibe. 
Nîse : Wan bila sebeb (bê 
sebeb) xwe aciz kir. Bila 
sebeb xwe aciz kirin.

Dûmahî heye 
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H e I e b ç e

Amed

Geleki bindest,
Dixwazî bibî serbest,
Pista xwe bi xwe bibest,
Ramangelèr, ne ramanperest.

* * *
Helebçe !
Berî te,
Cavên me tijî xulî,
Guhèn wan tijî herî.
Pisti te,
Cavèn me tijî xwîn,
Guhèn wan tijî mil ( 1 ).
Tu dibèjî :
- kuro, ne wilo ye.

Dilè xwe tire ke,
Matiryalîzmê bixwîne,
Li dinè dèr ke.

Ez è Helebçe bibirim, bèjim :
- çengkutan e ! (2)
Tu dibèjî :
- kuro, ne wergî ye.

"Dinya azad“
"Xaka mafèn mirovan"
Demokrasiya birciwazî"
Tu pè ne yî razî ?
Tu çi ji me dixwazî ?

- yek kete navè û got :
Cima vî herdu serî firot ?

Ez è Helebçe bibirim û bèjim :
- çengkutan e !

* * *
Gelekî bindest,
Dixwazî bibî serbest,
Pista xwe bi xwe bibest,
Ramangelèr, ne ramanperest.

* * *
Pistî Helebçe,
Kûzè e’ybè,
Kûzè xwexapandinè,
Bi rè ve,
Bù perçe perçe.
Helebçe,
Demokrasî,
Demokrasiya stèrkè,
Mûyek lè nîne, bè pirç e.

(1) mil : qûm, herî û celba li ber derya û çema.
(2) çengkutan : ji çengè hatiye. Cenga dikute : gotinèn bè wata û 

vala dike.
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Serî si If tazî.
Rûmet çû,
Li ber tif û xwazî.
Pû "demokrasî"

* * *
Gelekî bindest,
Dixwazî bibî serbest.
Pista xwe bi xwe bibest,
Ramangelèr, ne ramanperest.

* * *
Demokrasi !
Van dewletèn bi kespik 
Wan dewletèn bi xirxirk,
Tu kirinî kedane,
Li stoyê xwe badane,
Bi te gel girêdane.
Helebçe û demokrasî,
Na bînim mina zoyê dildara,
Li kèleka hev,
Li ba hev,
Li hev. * * *
Win ne bi xèr hatin, Mêvanino ! 
Demokrasiya birciwazî,
Pèsverûti,
Li Konferansa Navnetewi,
Konferansa çekèn kîmawî.
We got û got.
Yeki kirri, yekî firot.
Bijîskê bê sinor 
Pû kire herdu serî, got :
- Konferansa Navnetewî,

Rûresiya navnetewî,
Bextresiya navnetewî.
Kurdên reben,
Ez zanim
Cawa hatin gazkirin.
Dewletèn beşdarên 
Konferansa navnetewî,
Ci çep, çi rast,
Hemî xwe kerr kirin.

* * *
Gelekî bindest,
Dixwazî bibî serbest,
Pista xwe bi xwe bibest,
Ramangelèr, ne ramanperest.

* * *
Helebçe ! Helebçe !
Berketî nîne.
Kesek ne berketiyè te.
Kèse siwarbûn e,
Hemî siwarèn te. * * *

8.1.1989
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X e b a t a  me

5 Kanûn 1988

Civîneke çapê li navenda 
çapê ya bajarè Namur, 
Centre des Rencontres, tevî 
Liga Beljikî ji bo Parastina 
Mafên Mirovî - Saxa Namur- 
û Navenda Candi ya Derha- 
tiyên Namur. Amanca vê 
civînê îlankirina seva agah- 
dariyè li ser nijadkujiya Ha- 
labca ku me piştî çend rojan, 
di 1 3 Kanûn de, pêk anî bû. 
Ev civîn bi awakî gelek fireh 
di teleYîzyon, radyo ù rojna- 
meyèn Namur de hat 
wesandin.

9 Kanûn

Endamek ji Tèkoser di 
televîzyona Namur de nèzîkî 
saetekê li ser pirsa kurdî 
peyivî.

13 Kanûn

$eva agahdariyê li ser 
Halabca û pirsa kurdi. Nûne- 
ra Tèkoser, serokè Liga 
Mafèn Mirovî yè Namur, 
André Marie Servais, û sena- 
torê kevn û dostè Kurdan, 
Jean-Emile Humblet, dûr û 
dirèj- li ser Kurd û Kurdistanê 
peyivîn. Pistre, filma belgeyi 
ya li ser nijadkujiya Halabca 
hat nîsan dan. Di dawiyê de, 
besdaran bi pirsên xwe yên 
giring balkêsiyeke mezin 
pêsan da û pirtùk û belgeyén 
kurdî kirîn.

20 Kanûn

Cardin, di çarçeva kampa- 
nya xwe ji bo Halabca de, 
me eynî seva agahdariyê li 
bajarè Liège, bi alikariya 
rêxistina Mouvement Chré
tien Pour la Paix, pèk anî. Ji 
derveyî nûnera Tèkoser, 
Jean Pascal Zanders, pisporè 
fmutexessis) çekèn sîmîk 
peyivî.

13-15 Ci le 1989

Konfêransa Kurdî li Stok- 
holmè. Ev civin ji aliyè Fede- 
rasyona Komelèn Kurd li 
Swèdè, li ser pirsên Kurdèn 
Ewropa, hati bû pêk anîn. 
Nèzîkî 200 kes besdartî wè 
bûn. Konfèrans, hem ji aliyè 
naverokê û hem ji ji aliyè 
pèkanînê, gelek hêja bû. Li 
rûpel 5 binère.

10 C ile

Seva agahdariyê li ser 
Halabca li bajarè flaman

Heuzden-Zolder. Ji derveyî 
nûnerê Tèkoser, rojname- 
vanê beljikî Marc Hoogstijns 
ku nuh ji Kurdistana Iranè 
vegeriya bû filma gerra xwe 
nîsan da. Ev filma hèja di 
televîzyona beljikî de hat 
pêsan dan û di rojnameyan 
de li ser vè serdanê (ziyaret) 
dûr û dirèj hat nivîsîn. Tele- 
vîzyonèn Ewropî yèn din ji vê 
filmé xwest.

22 Sibat

Me filma Halabca li ba
jarè La Louvière, bi alikariya 
rêxistina giring Pax Christi 
nîsan da.

25 Sibat

Rêxistina flaman Mala 
Asîtiyè seveke mezin li ser 
Kurdan, li bajarè Aalst, pêk 
anî. Parlementeré Ewropî 
Willy Kuypers û 3 nûnerên 
Tèkoser dûr û dirèj li ser
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pirsa kurdî axaft. Piştî pirs û 
bersivan, koma Têkoser a 
folklore û xwarinên kurdî 
dilé besdaran tije sahî kir.

8 Adar

Civîneke çapê li Têkoser 
bi hinceta sersaliya nijadku- 
jiya Halabca ù sandina 2 
milyon frenkên beljîkî ji aliyê 
hikûmeta Beljîka bo Kurdis- 
tanè. Li rûpel 4 binére.

11- 19 Adar

Foire du Livre. Ev raberiya 
mezin a navnetewî ya pirtû- 
kan her sal li Brukselê, li 
Centre International Rogier, 
pék dibe. Bi sed hezaran 
meriv tên serdana wê. Tê
koser, tevî gelek rèxistinên 
din èn ku ji aliyê Wezareta 
Candè alîkarî distînin, bes- 
,darî wê bû.

1 8 Adar

Endamek ji Têkoser bes- 
,dar bû semînereke rêzanî 
(siyasî) li ser afirandin û 
bikaranîna çekên sîmîk. Ev 
roj ji aliyê rèxistina Huweco 
li bajarê Antwerpen ( Anvers) 
pêk bû. Gelek pispor û 
parlementerên cihê li ser vè 
pirsê peyivin.

18 Adar

Endamek ji Têkoser bes- 
,dar bû seminera Mrax, Rê- 
xistina dijî Nijadparêziyê, li 
ser pirsa penaberan 
(multeci).

22 Adar

Newroza Iraniyan ku ji 
aliyê komiteke penaberèn 
iranî hat pêk anîn. Me stran 
û dilanèn kurdî pèskes kirin.

24 Adar

Cardin Newroza Iraniyan

ku ji aliyê komiteke din a 
penaberèn iranî pêk bû bû. 
Em bi folklora kurdî besdarî 
wê bûn.

24 Adar

Seveke agahdariyè li ser 
dîroka Kurdistanê û ya New- 
rozè ji aliyê Partiya Komunist 
a Yekbûyî ya Tirkiyê hat pêk 
anîn. Têkoser ji bo axaftinê 
hati bû vexwendin (dawet 
kirin). Me jî heval Ihsan 
Aksoy vexwend ku were 
bipeyive. Wî axaftineke dirèj 
û gelek hèja li ser dîroka 
Kurdistanê û rêzayê (mana) 
Newrozê kir. Pistî wî, Mîrza 
Zeki Kiliç, ji komîta navendî 
ya vè partiyê, tehlîla rêzana 
partiya xwe li ser pirsa kurdî 
kir. Pistî pirs û bersivan, me 
fîlmeke belgeyî li ser dîroka 
şoreşa Kurdî li Kurdistana 
Iraqê "Dengê Kurdistanê” 
pèsan da û pirtûkên kurdî 
firotin.
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