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NÛDEM Werger Derdikeve!

Piştî kovara Nûdemê û pirtûkên We§anên Nûdemê, wê niha jî kovareke

xwerû werger, bi navê "NÛDEM Wcrger"derkeve.

Polîtîkaya NÛDEM Werger jî wê mîna ya NÛDEMÊ demokratîk û serbix-

we be, bi gotineke din wê Kurdistanî be. Wê salê du hejmar derkevin, ango bi-

haran û payizan û wê hcr hejmarek ji dusedî (200) heta çarsed (400) rûpelî be.

Wê ebada wê ji kovara NÛDEMÊ mezintir be, lê wê nêzîkî karektera wê be.

Ji wergerên çîrok û helbestan wêdetir, wê wergerên teoriya edebiyatc bi gişfî,

tevgerên edebî, dîroka edebiyatê; li ser roman, çîrok, helbest, piyes, rexnc û

hwd bin. Em ê bi tenê xwe bi edebiyatê ve jî bi sînor nekin, herweha em ê hej-

marên taybetî li ser felsefê, li ser dîn, li ser îdeolojiyan jî amade bikin.

Heta ji me bê, em ê wergerên ji zimanên orjînal bikin. Ji niha ve hevalên me

li seranserî dinyayê dest bi wergerên ji zimanên mîna îngilîzî, almanî, fransî,

tirkî, swêdî, erebî û hwd. kirine.

Kurdo/Kurdê, ger tu dixwazî em bigihîjin pîvana dinyayê û zimanê me têke-

ve nava refên zimanên dinyayê, divê tu ji niha ve haziriya abonetiya NÛDEM

Werger bikî. NÛDEM Werger ya te ye, ya zimanê te ye, ya miletê te ye!

NÛDEM Wergcr di nêzîk de derdikeve!

NÛDEM Werger Derdikeve!

Piştî kovara Nûdemê û pirtûkên We§anên Nûdemê, wê niha jî kovareke

xwerû werger, bi navê "NÛDEM Wcrger"derkeve.

Polîtîkaya NÛDEM Werger jî wê mîna ya NÛDEMÊ demokratîk û serbix-

we be, bi gotineke din wê Kurdistanî be. Wê salê du hejmar derkevin, ango bi-

haran û payizan û wê hcr hejmarek ji dusedî (200) heta çarsed (400) rûpelî be.

Wê ebada wê ji kovara NÛDEMÊ mezintir be, lê wê nêzîkî karektera wê be.

Ji wergerên çîrok û helbestan wêdetir, wê wergerên teoriya edebiyatc bi gişfî,

tevgerên edebî, dîroka edebiyatê; li ser roman, çîrok, helbest, piyes, rexnc û

hwd bin. Em ê bi tenê xwe bi edebiyatê ve jî bi sînor nekin, herweha em ê hej-

marên taybetî li ser felsefê, li ser dîn, li ser îdeolojiyan jî amade bikin.

Heta ji me bê, em ê wergerên ji zimanên orjînal bikin. Ji niha ve hevalên me

li seranserî dinyayê dest bi wergerên ji zimanên mîna îngilîzî, almanî, fransî,

tirkî, swêdî, erebî û hwd. kirine.

Kurdo/Kurdê, ger tu dixwazî em bigihîjin pîvana dinyayê û zimanê me têke-

ve nava refên zimanên dinyayê, divê tu ji niha ve haziriya abonetiya NÛDEM

Werger bikî. NÛDEM Werger ya te ye, ya zimanê te ye, ya miletê te ye!

NÛDEM Wergcr di nêzîk de derdikeve!



NUDEM
Kovara hunerî, edebî û çandî

Xwcdî û berpirsiyarc giştî
Chiej liditor

Firat Cewerî

Hcjmar 15

Payiz: 1995

Şerdên abonctiyê (salek)

Swêd: 190 Sck

Wclatcn din; 50 $

Institution iXto Sck

ISSN: [103-1964

Wêncya hcrgê: Amand v, Schwiger-
[.crchcnfcld, Oie Vraan des OfietlU

Wicn cV Leipzig, 1904.

NUDEM kovarckc scrbixwc û
Kurdistanî yc, tcrqiyctc naxc navbcra

nêrîn û klcolojiycn kurdan, ji

tlijrninatiya kcs û rckxistinan dûr c,

ûpclcn wc ji hctnû nivîskarcn kurd rc
vckirînc

Navnîşan/Adress
Termov. 52 2,tr.

175 77 Jarfalla-Sweden

Tel û Fax: 8-583 564 68

NAVEROK

4 BÎRANÎNÊN MEZINÊN KURDAN Flrat Cewerî

6 PÊNC HELBEST Jl Rojen Barnas

12 MÎR KAMIRAN ALÎ BEDIR-XAN Rojan Hazim

26 ÇÎROKA BÛNA MIN Mehfûz Mayî

28 GALÎLEO GALILEI Şerefxan Cizîri

32 Jl WÊ RE Can Giilşenogiu

33 EHMEDÊ XANÎ Û RAMANA DEWLETÎ Felat Dilgeş

56 HELBESTEK Jl Mervanê Keleş

60 ÊZÎDIYÊN ÇIYAYÊ SINCARÊ Ingmar Karlsson

69 SEYDAYÊ TÎRÊJ Şefîk Kaya

74 SEBRIYE HEKARÎ Xelîl Duhokî

76 ROMANSEKE ÇILMISÎ Firat Cewerî

81 HAPPY BIRTH DAY TO... M. Emîn Pencewînî

84 DEMEKE KU HATE KUŞTIN Siileyman Demir

103 HIŞÊ XWE PÊŞ DE BIBIN Aziz Nesîn

106 HELBESTEK Jl Hoşeng Biroka

108 PÊWÎSTIYA PISPORIYÊ Lokman Polat

110 REWŞEN BEDIR-XAN F. Cewerî

114 SEROKÊ KARÊ DIYANETÊ... Sabah Kara

NUDEM
Kovara hunerî, edebî û çandî

Xwcdî û berpirsiyarc giştî
Chiej liditor

Firat Cewerî

Hcjmar 15

Payiz: 1995

Şerdên abonctiyê (salek)

Swêd: 190 Sck

Wclatcn din; 50 $

Institution iXto Sck

ISSN: [103-1964

Wêncya hcrgê: Amand v, Schwiger-
[.crchcnfcld, Oie Vraan des OfietlU

Wicn cV Leipzig, 1904.

NUDEM kovarckc scrbixwc û
Kurdistanî yc, tcrqiyctc naxc navbcra

nêrîn û klcolojiycn kurdan, ji

tlijrninatiya kcs û rckxistinan dûr c,

ûpclcn wc ji hctnû nivîskarcn kurd rc
vckirînc

Navnîşan/Adress
Termov. 52 2,tr.

175 77 Jarfalla-Sweden

Tel û Fax: 8-583 564 68

NAVEROK

4 BÎRANÎNÊN MEZINÊN KURDAN Flrat Cewerî

6 PÊNC HELBEST Jl Rojen Barnas

12 MÎR KAMIRAN ALÎ BEDIR-XAN Rojan Hazim

26 ÇÎROKA BÛNA MIN Mehfûz Mayî

28 GALÎLEO GALILEI Şerefxan Cizîri

32 Jl WÊ RE Can Giilşenogiu

33 EHMEDÊ XANÎ Û RAMANA DEWLETÎ Felat Dilgeş

56 HELBESTEK Jl Mervanê Keleş

60 ÊZÎDIYÊN ÇIYAYÊ SINCARÊ Ingmar Karlsson

69 SEYDAYÊ TÎRÊJ Şefîk Kaya

74 SEBRIYE HEKARÎ Xelîl Duhokî

76 ROMANSEKE ÇILMISÎ Firat Cewerî

81 HAPPY BIRTH DAY TO... M. Emîn Pencewînî

84 DEMEKE KU HATE KUŞTIN Siileyman Demir

103 HIŞÊ XWE PÊŞ DE BIBIN Aziz Nesîn

106 HELBESTEK Jl Hoşeng Biroka

108 PÊWÎSTIYA PISPORIYÊ Lokman Polat

110 REWŞEN BEDIR-XAN F. Cewerî

114 SEROKÊ KARÊ DIYANETÊ... Sabah Kara



BÎRANÎNÊN MEZINÊN KURDAN

FîratCeweri

Di sala 1993'an de sedsaliya bûyîna Celadet Bedir-Xan bû.
îsal jî sedsaliya bûyîna birayê wî yê biçûk Kamiran Bedir-

Xan e. Hertim mîna ku Kamiran Bedir-Xan di siya Celadet Be-
dir-Xan de hatibe jibîrkirin. Bi hinceta bîranîna Kamiran Beg
min di tu kovar û rojnameyên kurdan de tiştek nexwend, tu nû-
çe nebihîst, tu çalakî nedît. Kamiran Bedir-Xan yek ji rewşenbîr
û nivîskarên kurdan yê jîr e ku bi sedan nivîsên cihêreng li dû
xwe histine. Bêguman wê herum cihekî wî yê taybetî di dîroka
rewşenbîriya kurdî de hebe. Di vê hejmarê de Rojan Hazim li

ser jiyana Kamiran Bedir-Xan, li ser malbata Bedir-Xaniyan, li

ser xebatên Kamiran Bedir-Xan dûr û dirêj radiweste. Em hêvî-
dar in me ê bi vê nivîsê rewşenbîr û nivîskarê xwe bi bîr anîbe.

Bîranîneke din heye ku îro ji bo kurdan bûyc nîşana yekîtî û
azadiyê. Ev bîranîna han jî sêsedsaliya nivîsandina Mem û Zîna
Ehmedê Xanî ye. Hem berî niha bi du salan, yanî di bîranîna
Celadet Bedir-Xan de, hem jî îsal, kurd bi girseyî van herdu me-
zinên xwe bi bîr tînin. Di 93'an de ji bo Celadet Bedir-Xan li se-

ranserî dinyayê çalakî çêbûn, civîn û konferans li dar ketin, ko-
var û rojnameyên kurdan cihên fireh jê re veqetandin. Ji her nê-
rîn û îdeolojiyê, kurd li Celadet Bedir-Xan xwedî derketin, zane-
bûn û mezinahiya wî anîne ziman. Bi gotineke din, kurd bi bîra-
nîna navê wî ber bi hev hatin, ji dijîtî û dijminatiya R hemberî
hevdu bi dûr ketin. Em dibînin îsal saleke hîn xurttir e. Ev sala
bîranîna sêsedsaliya nivîsandina Mem û Zînê, ji aliyê pirraniya
kurdan ve sala Ehmedê Xanî hatiye îlankirin. Bi îlankirina vê sa-
lê re seferberlikeke xwendin û nivîsandina kurdî jî dest pê kiriye.
Ji destpêka sala 1995'an û vir ve li ser Emedê Xanî pir tişt hatin
gotin û nivîsandin. Di derheqa wî de raman û nêrînên cihê ha-
tin pêşkêşkirin. Hinekan ew mîna alim û fîlozof, hinekan ew
mîna hîmavêjê nasyonalîzma kurdî, hinekan ew mîna têkoşer,
hinekan ew mîna humanîst, hinekan ew mîna şerker û hwd. da-
ne naskirin. Di nava rûpelên kovar û rojnameyên kurdan de li
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ser wî lêkolîn hatin kirin, ji aliyê kurd û biyaniyan ve li ser wî pirtûk hatin nivîsandin, navê wî li
grûbên tiyatro û hwd. hate kirin, resaman wêneyên wî çêkirin, hêkelçêker li ser çêkirina hêkelên
wî dixebitin. Bivê nevê, di nava vê xebata gurr de wê gelek tiştên ji rastiyê dûr jî derkevin mey-
danê, lê di vir de tiştê girîng, di bin navê Ehmedê Xanî de, di bin sîwana wî de berbihevhatin û
yekîtiya kurdan e. Gurrkirina pêlên hîsên neteweyî û ji bo bidestxistina mafê xwe têkoşîn e. Ya-
nî Ehmedê Xanî di vir de sembolek e, ji bo kurdan lixwexwedîderketin e, ji ber paşeroja xwe ser-
bilindahî û ji bo pêserojê jî avêtlna hîmê kurdayetiyeke pak û ber bi azadiyê gavavêtin e. Di şex-
sê Ehmedê Xanî de, lêgerîn û lêxwedîderketina kevnesexsiyetên kurdan e. Bi vê hincetê naskirin
û qîmetdayina zanebûn û rewşenbîriya kurdî ya îroyîn e. Bi gotineke din, di sala Ehmedê Xanî
de baweriya kurdan bi wan xurttir bûye, hêvî û moral daye wan û qîmeta xwendin û nivîsandi-
na kurdî li ba wan bilind kiriye.

Felat Dilgeş bi lêkolîneke xwe ya li ser Ehmedê Xanî beşdariyê li vê hejmara Nûdemê dike.
Dilges Ehmedê Xanî beramberî hin fîlozof û navdarên dinyayê yên mîna Platon, îbnî Xaldûn,
Mackiaveli, Thomas More û Thomas Hobbes dike; di warê îdarekirina fîlozofan ya dewletê de
nêrîna Ehmedê Xanî nêzîkî ya Platon dibîne. Mîna tê zanîn şagirtê Sokrates, Platon, li dijî sîste-
mên mîna olîgarşî, monarsî û demokrasiyê bû û wî di sûna wan sîsteman de desthilatdariya fîlo-
zofan rasttir didît. Nêzîkahiya Ehmedê Xanî ya îbnî Xaldûn jî ew e, ku îbnî Xaldûn koçeriya
ereban di avakirina dewletê de mîna astengiyek didît û herweha Ehmedê Xanî jî bêtifaqî û hev-
dunehesibandina kurdan li pêsiya avakirina dewleteke kurdî mîna astengiyekê dibîne. Di avaki-
rina dewletê de Machiaveli hêz û zorê roleke bingehîn dibîne, Ehmedê Xanî jî bawer e ku bi şûr
û zanebûnê wê dewleteke kurdî ava bibe. Ehmedê Xanî ji utopiya Thomas More dûr e, lê di wa-
rê desdiilatdarî û otorîteya dewletê de nêrînên Ehmedê Xanî û Thomas Hobbes nêzîkî hev in.
Felat Dilgeş bi firehî li ser vê mijarê radiweste û dûrbûn û nêzîkahiya nêrînên Ehmedê Xanî û
van fîlozof û navdarên dinyayê beramberî hev dike.

Şerefxan Cizîrî di nivîsa xwe "Galileo Galilei" de li ser nêrîn û felsefeya Galieo Gelilei radiwes-
te û zehmetiyên ku Galilei ji bo kejifa xwe kişandine tîne ziman. Di sala 1616'an de desdiilatda-
riya dînî bi mehkemeya engizisyonê biryar dide ku nêrînên Galileo Galilei qedexe bike û paşê jî
cezayên dirêj dide wî. Ji xwe berî wî jî Giordano Bruna ji ber fikrên xwe hatibû îzolekirin û şe-
witandin û bûbû yek ji qurbanên nivîskar û fîlozofan. Mamosteyê Platon, Sokrates jî di 68 saliya
xwe de bi îdamê hatibû mehkûmkirin û paşê jî bi jehrê hatibû kustin. Serê nivîskar û fîlozofan
di her deman de bi desdiilatdaran re di belayê de ye. Ehmedê Xanî jî di dema xwe de ji desdii-
latdar û mîran gazin kiriye û ji bo ku ew tadeyê li feqîr û şaîran nekin, ew haydar kirine. Stem-
kariya li ser nivîskar û ftlozofan ji dema Sokrates û heta roja me dom dike. Siileyman Demir bi
nivîsa xwe "Demeke ku Hate Kustin" resimekî reş yê dema desdiilatdariya Stalîn radixe. Di wan
salan de girtin, îşkence û windakirina şaîr û nivîskarên navdar yên mîna Osîp Mandelstam, Vla-
dimir Mayakovskî, Marîna Tsvetayeva, Maxim Gorkî, Isaak babel û Vsevolod Meyerhold sirove
dike.

Wekî din hûn ê di vê hejmarê de ji bilî helbestên Rojen Barnas pêrgî navên hin şaîrên nû û
herweha pêrgî gelek nivîsên cihê werin.

Bi hêviya dinyayeke xweş. . . £n
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nivîsa xwe "Demeke ku Hate Kustin" resimekî reş yê dema desdiilatdariya Stalîn radixe. Di wan
salan de girtin, îşkence û windakirina şaîr û nivîskarên navdar yên mîna Osîp Mandelstam, Vla-
dimir Mayakovskî, Marîna Tsvetayeva, Maxim Gorkî, Isaak babel û Vsevolod Meyerhold sirove
dike.

Wekî din hûn ê di vê hejmarê de ji bilî helbestên Rojen Barnas pêrgî navên hin şaîrên nû û
herweha pêrgî gelek nivîsên cihê werin.

Bi hêviya dinyayeke xweş. . . £n
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DÎCLE U FIRAT

Rojen Bamas

1. DuPerî

Di destpêka zemanekî nesalixdayî
Ku zeman hê nêremok
Û avis bû bi tarî û ronîyê.

Ji alîkî bêalî
Ji batin
Du kevok

bifir
hatin.

Geriyan li bilindayiya, li pehnayî
Noqî kûrayiyê bûn, brûskasa. . .

Warek ji xwe re hilbijartin
Danîn li erdê
Xwe şelihandin ji post û kirasa.

Gêran bi periyan herdû kevok:
Du perî;
Du keçên xama
Du perî;
Cêwîkên hêkekê
Ketin temaşa erdek raxistî:
Bi berrî û deşt , kortik û pehnav
Bi çiyayên bilind û geliyên kûr
Ku xelek xelek di hev de bestî.
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Jê hez kirin,
Pê şa bûn,
Û jê ecêbmayî.
Mîna reqasa
Ketin govendê.
Stran...
Ji stranan govend geş bû.
Govend girtin, ji govendê stran kemilîn.
Xulxulîn kete erd û esman
Maka cêwîkên tarî û ronî
Ya di ber tengiya zayinê de
Li ber govend û stranên wan ji xwe ve çû,
Raza
Barê xwe danî
Ûza

herdû cêwîkan;
' Tarî û Ronî
Sar û Germ'

Ku li pey hev in
Lê ji hev cuda.
Ne di êk hev de
Û ne bi hev ra.

Stran geş bû
Govenda keçperiyan
Hingî çû germtirîn bû
Hingî çû xweş bû,
Li ber nazdariyên Roniyê.

Govendeke xweser;
-Bakur û başûr ve jorejêr,
Rast û çep ve 1' berayî
Bê ser û bê dûvik
Bêhaf ûhember-
Dest pê kir
Ku Perî
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Hê bêtir lê sor bûn.
Ji ber gurmîna pehniyên wan
Bi sar û germê
Du serkanî derbûn,
- Milkanî digel-
Zan ji destpêka zemanekî bêdestpêk
Distrên û di govendê de ne hê jî
Dizên ta dawiya zemanê bêdawiyê.

Rawiyê efsanê riwayet nake
Ku çawa Keçperî warqilîn lê.
Lê, bi navê xwe bi nav kirin herdû nûzayan
Yê yekê Firat, yê dinê Dîclê

2. Mezopotamya

Di hembêza Firat û di paşila Dîclê de
Axek hêşîn bû seraser
Bi berrî û deşt, kortik û pehnav
Bi çiyayên bilind û geliyên kûr
Xakek bi kûrahî zayok
Erdek li berayî bi xêrûber

Xweza bi şîranî li vê der
Dergûşa pitika şarsaniyetê
Hejand bi evînî, bi nazdarî
Gel tê de afirîn, gel tê de rabûn
Gel ku mora xwe li sînga
Zanîn û şarsaniyeta mirovî xistin
Lê hê jî kes nizane ka gelo
Bi ku ve çûn
An ji ku hatin.
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3. Ev Milk

Di hembêza Firat û di paşila Dîclê de
Evîn germ e,
Hezkirin;
Kûr û zirav û dirêj.
Esman bibext û zengîn
Ji dayînên esmanî.
Erd makeyek biber e,
Dizê bi dîlovanî

Ji esman hatin em,
-Wekkurd-
An
Ji erdê hêşîn bûn bi awakî?
Kengê. . . çawa. . . çilo. . .

Peyda bûn li vî xakî?. . .

Kes nîne bersîva vê pirsê bide
Û bîra tarîxê jî ji heq dernayê.
Tiştê tê zanîn
Ji destpêka zemanekî nebinavkirî
Em li vê deverê ne.
Me gêra vî xakî kire war
Û vî warî kire milk
Me xwe jê re feda kir
Ji silqê safî.

4. Pêrgm

Rabin pêrgînê xwenasîn
Xwezanîn rabin li piya bipên
Mizgîna serîdana vejînê ye
Bibihên.
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Bihîstin helbet
Bihîstin xwenasîn û xwezanîn
Li piya stran bi dîlok, bi bêlûte
Û stran stranê
Ji devê min û te.

Dîcle - Firat jiyan e,
Jiyan kurt e li berê.
Ji destpêka bêdestpêk
Hetanî serbiserê
Delala ber diia ye
Dilê b' tijî keserê
Ma gelo emê çawa
Canê xwe nedin l' serê?

Dîcle - Firat xwîn û can,
Laş bi xwe Kurdistan e.

Bê laş ma xwîn çi tişt e?

Xwîn û laş pêkve can e.
Ger Kurdistan behişt e,
Bê kurd behişt xopan e.
Gava behişt ji dest çû
Cîhan êdî zindan e.

5. Di Hembêza Firat û Di Paşila Dfclê De

Di hembêza Firat û di paşila Dîclê de
Çiyayên bilind hene;

navserên wan
Hêlînên eyloyan in: Eylo serbilind. . .

Ûwarê
çêra berxikên me.
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Di hembêza Firat û di paşila Dîclê de
Gelî hene; bi rêl in, bi kaş û bi rizde ne
Kûvî tê de digerin;

kûvî ji mêj ve
Nêzenasê gir-rik û evîna me ne.

Di hembêza Firat û di paşila Dîclê de
Dest;

ta çav ji çava biniqînin rast
Rast hene; tê de asik diçêrin,
Bê paxava ji benderihek
Hespên me yên beza tê de digerin.

Di hembêza Firat û di paşila Dîclê de
Milkek heye li raser esmanekî bêdawî
Li kadiza wî stêrkin hene
Navên wan ji beriya b' hezarên salan
Medanî
Ûew
Bi delalî
Diçirisin.

ienBamas
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Mîr Kamiran A. Bedir-Xan

Rojan Hazim

Gava Firat Cewerî, ji bo kovara NÛ-
DEMê pêşniyara ji nû ve weşandina

birek ji pêşgotina rojnama Stêr ya li ser Mîr
Kamiran kir -Stêr, çapa nû, Wesanxana Xa-
nî & Bateyî, 1992 Danmark- ; me careke dî
çav lê gerand ku hindek kêmasiyên zimanî
serast bikin. Lê belê, xûya bû ku ji paragra-
fa "Portreya Kamiran Ali Bedir-Xan, -rûpel
12- " destpêkirin dê tevayiya nivîsarê kem
bike. Lewma, me ji navbira "Birayên Be-
dir-Xanî: Mîr Celadet û Mîr Kamiran"
destpêkir. Ya rastî jî heke mirov bixwaze
taybetî li ser Mîr Kamiran jî binivîse, heta
mirov li ser Mîr Celadet çend gotina neke
mirov nikare yekser derbazî ser gotina Mîr
Kamiran bibe. Jiyana van herdu bira ji ge-
lek aliyan ve pêkve girêdayî ye. Vêca bi
kurtî jî be; em dê ji gotina "li ser herdu bi-
ra" dest pê bikin û paşê jî gotinê bi firehî
bînin ser Mîr Kamiran.

Birayên Bedir-Xanî: Mîr Cela-
det û Mîr Kamiran
Binemaleke jîr, kêrhatî, rûspî, serbilind, di-
lêr; xwenda, têgihiştî, zana; û digel hinde
xasyetên herî baş û qenc derece yêk welat-
hez û parêz... (Têkçûyîn û xwe berze kirina
hindek kesên vê binemalê, bi giştî xasyeta
baş ya vê binemala ku di her keysî da ji bo

Kurdistaneke serbixwe serhildane, xirab
nake û herweha sihê li kiryarên welatparêz
yên binemalê jî nake.)

Binemala Bedir-Xaniya, binemaleke boş,
mezin û fireh e. Nifûsa vê binemalê temetî
gundekî adetî yê Kurdistanê dike...

Lê belê, îro danîna dara secera binemala
Bedir-Xaniya gelek dijwar e. Ji ber ku ev
binemale di serî da ji aliyê dewleta Osmanî
û paşê jî îdara Jontirka û dawiyê jî ji aliyê
hûkmeta Kemalîst ya dewleta Tirkiyê ve
hate belav û derbeder kirin... Endamên jîr
û kêrhatiyên vê binemalê berbelavî rojhila-
ta navîn û Ewrupeyê bûn. Paşnavê yên li
Tirkiyê mayî hate guhartin û gelek neheqî
lê hatin kirin. Bi kurtî dewleta Osmanî û
paşê jî ya Kemalîst hemû zulm û teda kir
ku nav û dengê vê binemalê bête birandin
û ji bîr kirin... (Pistî wesandina nûya rojna-
ma Stêr ji aliyê me ve; nivîskar û lêkolîner
Malmîsanij pirtûkek li ser binemala Bedir-
Xaniya bi tirkî tvesand. Li ser binemalê hin-
dek agahdariyên fireh hatine dan... Navê
pirtûkê: "Cizira Botanli Bedirhaniler" e.

Wesanên Apec, Swêdipp4)
Kamiran A. Bedir-Xan li ser bapîrê xwe

Bedir-Xan Paşa wisa gotiye : "Li gor gotina
99 zarokên bapîrê min hebûne... Lê ev tişt
baş tê zanîn ; gava wî wefat kir, 21 law û 21
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keçên wî dijiyan. Min bi xwe 15-16 mam û
ewçend jî metên xwe nasîn." Berbang, hj.
7/90, r. n). Di nivîsara Aharon Cohen da jî
behsê 95 zarokên Bedir-Xan Beg tête ki-
rin... (Stêr, çapa nû, r. 18-21, Wesanxana
Xanî&Bateyî, ipp2, Danmark)

Pêşiyê binemalê, Mîrê Cizîra Botan, Mîr
Bedir-Xan e. Bedir-Xanî ji eşîra Ezîzan in...
Di navîna sedsala i9an (li salên 1843-46)

dijî otorîta Osmaniya serî hildan û serê wê
Bedir-Xan Paşa bi xwe kişand... Lê belê,
serneketin û ji aliyê dewleta Osmaniyan
hatin mişext kirin û midehekî dirêj li giravê
Girîtê man... Di dîroka têkoşîna şoreşa
Kurdistanê da serhildana 1843 ya Bedir-
Xan -ku ji Musil heta Diyarbekir, Wan,
Hekarî û heta nêzîkî Urmiye û Mahabadê
axeke fireh ji dijmin rizgar kiribû- cihekî
girîng digre...

Piştî pêşiyê binemala Bedir-Xaniya, Mîr
Bedir-Xan; gelek endamên vê binemala
welatparêz û têkoşer jî tevî bizava rizgarîx-
waziya gelê Kurd bûn û rolên girîng û pê-
şeng leyistin...

Pêşengên serhildana 1879-ê kurên Mîr
Bedir-Xan, Osman û Hûsên Kenan Paşa
bûn. Herweha Mîthed û Emîn Ali Bedir-
Xan jî serokên serhildana 1889-^ bûn...

Mîthed Bedir-Xan digel birayê xwe Ev-
direhman rojnama pêşîne kurdî "Kurdis-
tan" sala 1898-ê li Kahîrê derxistin...

Bi kurtî gelek endamên vê binemalê di
xebat û têkoşînên ser û navîna sedsala bîsta
da bi aktîvî cih girtin...

Endamekî vê binemalê, babê Kamiran,
Mîr Emîn Alî jî kurê Mîr Bedir-Xan e.
Emîn Alî Beg hem awukat hem jî çavdêrê
dayra dadiyê bû... Birayê Kamiran yê me-

zin Sureya jî awukat û nivîskar bû. (Dipir-
tûka Malmisanij ya li ser binemala Bedir-
Xaniyan da tête gotin ku Sureya li Universi-
ta Stanbolê li Zanîngeha Çandiniyê xwendi-
na xwe ya bilind timam kiriye: Cizira Bo-
tanli Bedirhaniler, r. p2,Apec, Swêdipp4)

Kamiran A. Bedir-Xan, di binemaleke
wisa zana û têkoşer da mezin û perwerde
bû.

Helbet di vê pêşgotina kurt da li ser vê
binemala mezin tiştne kûr û dûr nivîsin
dijwar e. Eve bi serê xwe babetekî lêkolînî
ye... Ji nav vê binemalê emê malekê nimû-
ne wergirin û ji vê malê jî emê zêdetir li ser
du bira: Mîr Celadet û Mîr Kamiran ra-
westin. Dawiyê jî em dê qisê pirtir bînine
ser jiyan, xebat û kiryarên Kamiran Bedir-
Xan... Hetta divê tiştekî dî jî bînine bîra
xwendevana ; li ser Kamiran Bedir-Xan jî ji
ber ku agahdariyên heyî kêm in em dê bi
kurtî sekinin...

Heta niha li ser Mîr Celadet hindek tişt
hatine nivîsîn lê belê, li ser Mîr Kamiran
tiştên hatine nivîsîn (helbet yên ku me dîtî)
gelekkêm in...

(Di Ansiklopediya îslamî ya bi zimanên
îngilîzî û Fransî da kurtestûnek li ser Sure-
ya û Celadet hatiye nivîsîn lê belê, behsê
Kamiran nayê kirin... -Cildê B- Tenê di
babeta çapemeniya kurdî da dema behsê
Hawar, Ronahî û Roja Nû tête kirin, navê
rojnama Stêr jî derbaz dibe û digel navê
Mîr Celadet yê Mîr Kamiran jî tête anîn...
-Cildê K- Lê belê, ev bende di Ansiklope-
diya îslamî ya bi tirkî da nîn in...)

Wekî mirov li kar û xebata wan, kiryarên
wan yên bi qedir û qîmet dinêre, hingê tête
dîtin ku tiştên li ser wan hatine nivîsîn
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çend kêm in û ne têrker in... Halçi, diviya
ku li ser van xebatkarên gel, lêkolînên fireh
û têrker hatiban nivîsîn ku xwendevan ji
wan û kiryarên wan yên giranbiha haydar
bibûna. Lê belê, dîsa ev erke li ser milên lê-
kolîneran e ku pê rabin...

Li ser kar û xebata Mîr Celadet jî bi serê
xwe nehetiye sekinîn. Digel ji nû ve weşan-
dina berhemên wan yên biqîmet wekî; Ha-
war, Ronahî, Gramera Kurmancî, kurteji-
yanname û çend agahdariyên dî hatine ni-
vîsîn. Herweha di hindek rojname an jî ko-
varên kurdî da; wekî Berbang û hindekên
dî çend "meqalên" kurt hatine weşandin.
An jî di xebatên zanyar û lêkolînerên kurd
yên navdar wekî Profesor Qanata Kurdo û
Mehmed Emîn Bozarslan 0în û Tarîxa
Edebiyata Kurdî) bi kurtî ji wan hatiye
behs kirin. Li ser Mîr Kamiran ji xwe ew-
qas jî nehatiye nivîsîn...

Bi firehî binemala Bedir-Xaniyan li aliye-
kê ; lê belê taybetî jiyan, kar û xebata van
herdu bira -Celadet û Kamiran- hêjayî lê-
kolînên kûr û fireh e. Xebata Mîr Celadet
û Kamiran cihekî girîng û herweha taybetî
heye di dîroka zanyarî, edebî, çandî û hetta
siyasî ya gelê Kurd da... Lewma heke em di
nav kiryarên baş yên bi firehî binemala Be-
dir-Xaniyan da tixûbekî kivş danine ber xe-
bata van herdu birayên dilsozên gel û wela-
tê xwe, neheqî nabe û di cih da ye...

Xebata hevdemî ya herdu bira
Mîr Celadet û Mîr Kamiran bi kapasîta
xwe ya zanyarî û bi giştî ronakbîriyê ve di
rêz û standarda Ewrupiyan da bûn. Mirov
dikare bêje ku herdu jî ji hemû aliyan ve
anku komple zana bûn. Hem li ser xwen-

dina xwe ya hiquqê xwedî kariyera akade-
mîk bûn hem jî ji aliyê zimanzaniyê ve jî
adeta otorîte bûn. Têr û tijiya wan ya edebî
û çandî û hetta siyasî jî ji xwe bi serê xwe
dergehekî zanînê bû. Lê belê, milekî wan
yê herî pêş û ber bi çav jî rojnamevaniya
wanbû.

Xwediyên rojnamevaniya kurdî ya klasîk
û modern jî ji xwe endamên vê binemalê
ne. Birayên Bedir-Xanî Mîkdat Mîdhet û
Evdirehman sala 1898^ li Kahîrê bi destpê-
ka rojnama Kurdistan gava pêşîne rojna-
mevaniya kurdî avêtin. Vê gavê, derî li roj-
namevaniya kurdî vekir û xebata pratîk ya
rojnamevanî û bi giştî çapemeniyê bi ges-
bûnî dom kir... Xebata moderne pêşketî ya
rojnamevanî û bi giştî çapemeniya kurdî jî
dîsa du birayên Bedir-Xanî, Mîr Celadet û
Mîr Kamiran di navbera salên 1932 û 1945^

da bi weşandina Hawar, Ronahî, Roja Nû
û Stêr û gelek pirtûkan gihandin dereceye-
ke bilind... Mîr Celadet û Mîr Kamiran jî
herwekî Mîkdat û Evdirehman, rojname-
vaniya xwe di xizmeta hişyar kirina gelê
Kurd û hûkariy'a zimanê kurdî da bi dilekî
pak bi kar anîn... Em dê ber bi dawiya vê
nivîsarê ve çend pasajan ji wan nivîsarên
dilpakiya Mîkdat û Evdirehman Bedir-Xan
û yek-du meqalên Mîr Celadet û Mîr Ka-
miran wekî nimûne bidin.

Di kar û xebatên herdu birayan da hev û
du timamkirinek xûya ye. Birayê mezin
Mîr Celadet bi zanayî û tecruba xwe li pê-
şiyê ye. Mîr Kamiran jî bi jîrî û zanîna xwe
mil bi milê birayê xwe ve ye. Ew hem di
warê zanyarî, çandî û edebî da hem jî di
warê siyasî da bi hev ra ne û hev û du ti-
mam dikin. 1919^ herdu bira -Mîr Celadet
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ke bilind... Mîr Celadet û Mîr Kamiran jî
herwekî Mîkdat û Evdirehman, rojname-
vaniya xwe di xizmeta hişyar kirina gelê
Kurd û hûkariy'a zimanê kurdî da bi dilekî
pak bi kar anîn... Em dê ber bi dawiya vê
nivîsarê ve çend pasajan ji wan nivîsarên
dilpakiya Mîkdat û Evdirehman Bedir-Xan
û yek-du meqalên Mîr Celadet û Mîr Ka-
miran wekî nimûne bidin.

Di kar û xebatên herdu birayan da hev û
du timamkirinek xûya ye. Birayê mezin
Mîr Celadet bi zanayî û tecruba xwe li pê-
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û Mîr Kamiran- û Elcrem Cemîl Paşa digel
berpirsiyarekî îngilîz -Nowel- ji ser Kextayê
(Kolik) ber bi Meletyê ve diçin ku dijî
dewletê haziriya bizaveke nû bikin... Ev
hevrayiya wan taybatî di demê Xwebûn
(Xoybûn) -1927- û piştî Xwebûnê, di demê
weşandina Hawar, Ronahî, Roja Nû, Stêr
û gelek karên dî yên çapemenî da jî bi xurtî
tête dîtin. Eve nîşa dide ku ew ji bilî birati-
yê, hevrêyên têkoşênê jî bûn...

Zimanê kurdî bi xebata van herdu bira
pêşket. Di serê her tiştî da danîna alfabeya
latînî digel hevkariya Mîr Kamiran, xizme-
ta sereke ya Mîr Celadet bû. Bi vê yekê
goreyî familya îndo-Germen rengekî hev-
demî dane zimanê kurdî. Bi amade kirina
gramerê, zimanê kurdî li gorî form û meto-
dolojiya zimanên îndo-Germen, gihandin
standardeke hevdem û navnetewî... Ji bilî
vê xebata zanyarî û teorîk; bi karê weşan û
çapemeniyê, ziman hem di warê pratîkê da
bi kar anîn û hem jî ji aliyê bêje û gotina ve
zengîn kirin û pêşve birin... Di xebata wan
ya zanyarî, edebî, çandî û hetta siyasî da, ji
bilî berhemên wan yên wekî pirtûk hatine
weşandin, kovarên Hawar û Ronahî; rojna-
mên Roja Nû û Stêr bi serê xwe abîde ne...
Rûpelên van weşana bi lêkolînên li ser zi-
man û gelek babetên dî yên siyasî û civakî,
çîrok, helbest, serpêhatî, wergêr û meqalên
dî ve têr û tijî ne. Ev berhemên biqîmet îro
di warê hûkariya ziman û çandî da, bûje-
nên herî girîng in di destên xwendevan, lê-
kolîner û nivîskarên Kurd da...

Portreya Kamiran Ali Bedir-
Xan
Neviyê Mîrê Cizîra Botan Bedir-Xan Paşa

û kurê Mîr Emîn Ali Bedir-Xan,
Kamiran Ali Bedir-Xan, 21-ê Tebaxê sala

1895-ê li Suriyê hatiye dinyayê. (Li ser cihê
bûyîna Kamiran Bedir-Xan du agahdariyên
ji hev cûda hene. Di pêşgotina çapa nûyî
Roja Nû ( Weşanên Jîna Nû, Swêd ip8d) û
lêkolîna Mahmûd Lewendî da -Rojname,
hj. o, Stanbol 1991- tête gotin ku li Stanbo-
lê hatiye dinyayê. Lê li gorî nivîsara Aharon
Cohen, Kamiran Bedir-Xan 1894-ê li Suri-
yê bajarê Jarablosê hatiye dinyayê. {Stêr, ça-
pa nû, r. ip, Wesanxana Xanî & Bateyî,
Danmark ipp2). Gelo kîjan rast e? Eve jî bi
serê xwe pirseke!. Lê belê, me ev yeke ji
xwendekara Mîr Kamiran, Profesor Joyce
Blau'yê pirsî. Joyce Blau'yê got ku bi esehî
cihê bûyîna wî nizane lê belê, bi texmîneke
xurt li Suriyê hatiye dinyayê. Ev agahdariya
Joyce Blau'yê tespîta Aharon Cohen ya
"cih" dirastîne. Lê wekî sal bi gotina Joyce
Blau jî li sala 1895^ hatiye dinyayê. Diyare
ku agahdariya Aharon Cohen ya di derhe-
qa salê da şaş xûya dike. Anku ne 1894,

1895 e sala bûyîna Mîr Kamiran Bedir-
Xan... Di gelek nivîsînên kurdî da sala bû-
yîna Mîr Celadet jî wisa şaş hatiye nivîsîn.
Di pêşgotina Hemreş Reşo ya çapa nûyî
Hawarê da ^1975, Elmanya- sala bûyîna
Celadet 1897 hatiye dan. Herweha di pêş-
gotina weşanxana Jîna Nû ya çapa nûyî
Ronahî jî da -Swêd, 1985- sala bûyîna Cela-
det 1897 hatiye nivîsîn. Li gor sala bûyîna
Mîr Kamiran -1895- nivîsîna sala bûyîna
Mîr Celadet wekî 1897 şaş e. Ji ber ku Mîr
Celadet birayê mezinî Mîr Kamiran e...
Me ev yeke jî ji Joyce Blau pirsî û li gorî
gotina wê jî sala bûyîna Mîr Celadet 1893

ye.)
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(Joyce Blau, dipêsgotinapirtuka Malmîsa-
nijya bi navê "Cizira Botanli Bedirhaniler,
-r. 7-" da cihê bûyîna Mîr Kamiran Şam ni-
vîsiye... Axir ca an Jarablos an jî Şam be,

herdujî bajarên Suriyê ne. Tistê xûyayî ew e
ku Mîr Kdmiran li Suriyê hatiye dinyayê!)

Wî xwendina xwe ya sereta û navînî li
Stanbolê timam kir. Digel birayê xwe Ce-
ladet ji bo xwendina bilind çû (1922) El-
manya û di zanîngeha hiqûqê da xwend.
Kamiran Bedir-Xan doktora hiquqê jî li
Leipzigê wergirt û vegerya rojhilata navîn
ku kar û xebata ji bo gelê xwe di cihekî nê-
zîkî Kurdistanê da bike. Pêşiyê li Şamê di-
gel birayê xwe'y mezin Mîr Celadet tevî ka-
rê weşana Hawar û Ronahiyê bû. Paşê jî çû
Beyrudê digel karê awukatiyê dest bi we-
şandina rojnamên Roja Nû û Stêr kir...

1947-ê çû li Franse bi cih bû û di zanîn-
geha Sorbonnê beşê Zimanên Rojhilatê da
dersên zimanê kurdî dan... Di vê xebata
hûkariyê da bû profesor. 4-ê Kanûna (Çilê
pêşîn) sala 1978-ê li Parisê mir...

Kamiran Ali Bedir-Xan, sala 1954-ê bi
Nathalie d'Ossovetzky ya Polonî ra zewicî
bû. Jina wî jî berî wî, sala 1975-ê miribû...

Kamiran Ali Bedir-Xan ji bilî Kurdî; Tir-
kî, Erebî, Farisî, Elmanî, <ngilîzî û Fransî jî
dizanî...

Xebat û têkoşeriya Kamiran Alî
Bedir-Xan
Kamiran Bedir-Xan, hêj di 17 saliya xwe da
bû leşkerê ertêşa Osmanî û çû ser çeperên
şerê Balkan. Piştî şer û di nav mercên hil-
weşîna împaratoriya Osmanî da xebata ro-
nakbîr û siyasetkarên Kurd li Stanbolê geş
bû. Kamiran Bedir-Xan jî tevî van xebata

bû. Hêj di xortaniya xwe da karên giran
hildan ser milên xwe. Di xebata Cemiyeta
Tealî ya Kurd û weşana Jînê da cih girt. Di
kovara Jîn (hejmarên 3. û 9.) û rojnama
Serbestî da nivîsî...

Piştî fermana dewleta nû'y Tirkiyê digel
birayê xwe Celadet ji bo xwendina xwe'y
bilind çû Elmanya. Paşê jî hate Suriyê û
milê xwe da ber milê bira û hevalê têkoşînê
Celadet û di damezrîn û têkoşîna Xwebûnê
(Xoybûn) da cih girt. Piştî şkestina serhil-
dana Agiriyê dîsa digel Celadet, kovarên
Hawar û Ronahiyê derxistin... Bi hevkariya
Mîr Celadet rojnamên Roja Nû û Stêr li
Beyrudê weşandin...

Ji 1947 heta 19786 li Parisê di zanîngeha
Sorbonn beşê Zimanên Rojhilatê da dersên
kurdî dan û bû profesor û serokê vê besê...
Bi dehan pirtûk û nivîsar li ser ziman û hû-
kariya kurdî bi kurdî û fransî nivîsîn... Di
ber ra jî xebata siyasî û danenasîna bizava
gelê Kurd kir... 19486 çû Amerîka Yêkbûyî
û notayek (memorandum) li ser rewşa giştî
ya Kurda da sekreterê giştî yê Rêxistina
Neteweyên Yêkbûyî... 19496 Navenda Lê-
kolînên Kurdî damezrand û bulteneke in-
formasyonê di derheqa Kurdistanê û gelê
Kurd da weşand û xebateke mezin kir...

Di navbera salên 1961-756 da digel têkoşî-
na Kurdistana Başûr û serok Barzanî pey-
wendiyeke xurt danî û wek nimayendeyekî
siyasî û dîplomatîkî xebatên hêja anîn cih.
Sala 1970 digel jina xwe seredaniya Kurdis-
tanê jî kirin û midehekê li wê derê man...

Lewma ew hem zanyar bû, lê ew herwe-
ha jî siyasetkarekî aktîv yê bizava rizgarîx-
waziya gelê Kurd bû. Wî digel xebata zan-
yarî ev aktivita xwe'y siyasî jî bi awayê dip-
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lomatîkî û gelek bi serfirazî heta mirina
xwe domand...

Hindek berhemên Kamiran Be-
dir-Xan yên çapbûyî ev in:

i. Elfaba min, Çapxana Hawarê, Şam
1938, 32 r.

2. Langue Kurde, Paris 1953, 253 r.
3. La Question Kurde, Paris, 1959

4. Destp6ka Xwendin6, Paris 1971, 165 r.
5. Çarîn6n Xeyam
6. Dil6 Kur6n Min, Kit6bxana Hawarê
7. Xwendina Kurdî, Kit6bxana Hawarê,

Damascus 1938

8. Ders6n Şerîerê, Kirêbxana Hawar6
9. Proverbes Kurdes (Metelok6n Kurdî)

Lucy Paule Margueritte û Kamiran Ali Be-
dir-Xan, Paris 1937

10. Le roi du Kurdistan (Qral6 Kurdis-
tan) Kamiran Ali Bedirxan û Adolphe de
Falgerolle, Paris 1937

11. Der Adler von Kurdistan (Eyloy6
Kurdistanê) Kamiran Ali Bedir-Xan û Her-
bert örtel, Berlin 1937

12. Der Schnee Des Lichtes (Befra Rona-
hiyê) Şe'rên Kurdî, Kamiran Ali Bedir-Xan
û Dr. Curt Wunderlich, Berlin 1937

13. Edirne Sukûtunun Iç Yiizii, Kamiran
Ali Bedir-Xan - Celadet Ali Bedir-Xan,
Çapxana Serbesti

14. Le Dossier du Kurdistan du Sud
(Dosya Kurdistana Başûr) Paris 1971

15. F6rbûna Xwendina Kurdî, 1968 Paris,
61 r.

16. Tûrkçe Izahli Kiirtçe Gramer, çapa
duyemîn, Stanbol 1977, Weşanên
özgiirliik Yolu, 60 r.

17. Zimanê Mader, La Langua Maternel-

le, alphabet et Iectures Kurdes, Paris 1965

18. Ziman6 Kurdî - Gramera Kurdî -
Tirkî, Dr. Kamiran Ali Bedir-Xan û S. Şi-
van, Weşan6n Kawa, Stanbol 1976

19. Nivîsa Min, mon licre cours pratique
de la langue Kurde, Paris, 1965

20. Livres scolaries Kurdes, Damas 1937

21. Le calveire du Kurdistan (Helbestên
Fransî), Paris, 26 r.

22. Ji Tefsîra Qur'anê, Paris 1971, 81 r.
23. Le Kurde Sans Peine, Paris 1989, Ins-

titut Kurde De Paris, 208 r.

Ferhenga bi Kurdî-Fransî û Fransî-Kur-
dî amadekirî, pirtûka Çar <ncîl û gelek nivî-
sar, çîrok û norên dî yên Kamiran Bedir-
Xan h6j jî çap nebûne... (Pêsgotina çapa nû-
yîRojaNû, WesanênJîna Nû, Swêdip86)

Rojnamevaniya Birayên Bedir-
Xanî di xizmeta têkoşîn û hiş-
yar kirina gelê Kurd da
Gelek endamên binemala Bedir-Xaniya
piştî şikestina serhildana Mîr Bedir-Xan6
mezin jî dest ji rêkoşîna rizgariya gel6 Kurd
bemedan û rêkoşîn bi her awayî û bi rikeke
xurt domandin. Di v6 xebat û têkoşînê da
amûreta rojnamevanî û çapemeniy6 jî gelek
bi hostahî bi kar anîn. Her meqaleyek wan
çawa sûjinek bû di çav6 dijmin da herweha
çirîskeke ronahiy6 bû di çavê mirov6 Kurd
da. Her rêz û hevokên nivîsar6n wan hawar
û bangîn û herweha rika têkoşîna gelê
Kurd bûn... Wan bi qelem6 xwe hem şerê
dijmhrên Kurdistanê dikirin hem jî şerê ta-
rîtiya nezanîn û nexwendina di nav Kurda
da dikirin... Nivîsarên wan kana ronahiy6
bûn...

Vêca li j6r em dê çend pasajan ji nivîsa-
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rên Mîkdat û Evdirehman Bedir-Xan ji
rojnama Kurdistan û du kurte meqalên
Mîr Celadet û Mîr Kamiran jî ji rojnamên
Roja Nû û Srêr raberî we xwendevana bi-
kin. Hindî Mîkdat û Evdirehman Bedir-
Xan in, mirov dikare bêje ku pêşeng û ni-
mayendên rojnamevaniya klasîke kurdî
bûn. L6 Mîr Celadet û Mîr Kamiran p6-
şeng6n rojnamevaniya moderne kurdî ne.
L6 belê, herdu ref bira jî çawa dijî dijmin
rêkoşîne herweha ji bo hişyar kirin û rêgi-
handina gelê Kurd jî bi dilsoziyeke herî bi-
lind xebitîne û rêkoşîne... Ji xwe ev çende
di naveroka nivîsarên wan da baş xûya di-
be... Me jî xwast v6 mexseda wan ya hevpar
bidin ber çavan...

Mîkdat Mîdhet Bedir-Xan di hejmara
pêşîne rojnama Kurdistan da armanca v6
xizmeta xwe'y rojnamevaniyê wisa aniye zi-
man:

"... Heyfa min têtji Kurda re. Kurdjige-
lek qewma zêdetir xweyhis û zeka ne, camêr
in, dînên xwe da rast û qewî ne, xurt in; û
dîsa weke qewmên dî ne xwenda ne, ne dew-
lemend in; dinyayê da çi dibe... nizanin. Lo-
ma, rêya Xwedê de min ev cerîdeya ha nivî-
sî... Navê vê min kiriye "Kurdistan".

Vê cerîdeyê de ez'ê behsa qenciya ilm û
marîfeta bikim; li kîderê mirov dielime, li
kîderê medrese û mektebên qenc hene, ez'ê
nîsa Kurda bikim... " (Kurdistan, hj. i, r. 5-

4, wergera M.E. Bozarslan, c.i, r. 111-112)

"... Ez rêya Xwedê de dixebitim. Min ev
cerîde çêkir, vê rê de ezgele pera serfdikim,
zehmetê dikêfim. Mexseda min qenciya Kur-
da ye..." (Kurdistan, hj. 1, r. 8, w. MEB, c.

1, r. 116)

"... Gelî mîr û axano, kurmancno! Qenc

bizanibin xwendin, ilm û marîfet, dinya û
axretê rûyê mirov sipî dike, mirov muhtacê
tu nabe. Rêya Xwedê de, pas nuho zarûyên
xwe bielimînin ilm û marîfeta! Hûn bi xil-
qeta xwe mêrxas û cesûr in. Heke hûn bibin
xwey ilm, hûn'êji dinê hemiya xurttir, dew-
lemendtir bibin... " (Kurdistan, hj. 4, r. 6 -

w. MEB, c. 1, r. iyo)
Mîkdat Mîdhet Bedir-Xan piştî hejmara

5. ya rojnama Kurdistan, kargêriya rojnanrê
hêla û zivirî Stanbolê. Piştî wî, birayê wî
Evdirehman ji hejmara 6. pê ve bû berpir-
siyarê rojnamê. Evdirehman Bedir-Xan jî
di destpêkê da mexseda xwe wisa aniye zi-
man:

"... Mehebbeta min aji miletê min Kur-
manca re, ez sewq kirim vê cerîdeyê de rêya
qenc nîsanê Kurda dikim... Heyfa min têt
Kurmanca re, ji miletên dî zêdetir xweyaqil,
mêrxas in, ji hemî miletapasvetir mane.

Min ji kerema Xwedê teala hêvî ye, pas
nuho Kurdjî aqite xwe bînin serê xwe, ji wê
xewa giran hisyar bin, ewjî xwey ilm bibin,
bi qeweta aqilê xwe bixebitin, ji miletên dor
xwe mezintir bibin... " (Kurdistan, hj. 6, r. 7,

w. MEB, c. 1, r. 17^)

Dema Roja Nû dest bi weşan6 dike ji
Mîr Celadet sermeqaleyek tête xwastin.
Mîr Celadet jî bi navê "Merhele" bîr û ba-
weriya xwe wisa tîne ziman:

"Di jiyîna miletan de merheleyin hene û
miletê ko (Mîr Celadet û Mîr Kamiran li
sûna "ku", "ko", sûna "hûn"jî "hon' ' bikar
anîne. Nota me.) dixwaze bigehe tekûzî û
medeniyete û wan li xwe bike, jê ra divêt bi-
de rêya wan merhelan û bi wan ra derbas
bibe. Gelo miletê Kurd daye pey wan merhe-
lan û heke daye îro gihastiye kêjanê.
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1, r. 116)

"... Gelî mîr û axano, kurmancno! Qenc

bizanibin xwendin, ilm û marîfet, dinya û
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tu nabe. Rêya Xwedê de, pas nuho zarûyên
xwe bielimînin ilm û marîfeta! Hûn bi xil-
qeta xwe mêrxas û cesûr in. Heke hûn bibin
xwey ilm, hûn'êji dinê hemiya xurttir, dew-
lemendtir bibin... " (Kurdistan, hj. 4, r. 6 -

w. MEB, c. 1, r. iyo)
Mîkdat Mîdhet Bedir-Xan piştî hejmara

5. ya rojnama Kurdistan, kargêriya rojnanrê
hêla û zivirî Stanbolê. Piştî wî, birayê wî
Evdirehman ji hejmara 6. pê ve bû berpir-
siyarê rojnamê. Evdirehman Bedir-Xan jî
di destpêkê da mexseda xwe wisa aniye zi-
man:

"... Mehebbeta min aji miletê min Kur-
manca re, ez sewq kirim vê cerîdeyê de rêya
qenc nîsanê Kurda dikim... Heyfa min têt
Kurmanca re, ji miletên dî zêdetir xweyaqil,
mêrxas in, ji hemî miletapasvetir mane.

Min ji kerema Xwedê teala hêvî ye, pas
nuho Kurdjî aqite xwe bînin serê xwe, ji wê
xewa giran hisyar bin, ewjî xwey ilm bibin,
bi qeweta aqilê xwe bixebitin, ji miletên dor
xwe mezintir bibin... " (Kurdistan, hj. 6, r. 7,

w. MEB, c. 1, r. 17^)

Dema Roja Nû dest bi weşan6 dike ji
Mîr Celadet sermeqaleyek tête xwastin.
Mîr Celadet jî bi navê "Merhele" bîr û ba-
weriya xwe wisa tîne ziman:

"Di jiyîna miletan de merheleyin hene û
miletê ko (Mîr Celadet û Mîr Kamiran li
sûna "ku", "ko", sûna "hûn"jî "hon' ' bikar
anîne. Nota me.) dixwaze bigehe tekûzî û
medeniyete û wan li xwe bike, jê ra divêt bi-
de rêya wan merhelan û bi wan ra derbas
bibe. Gelo miletê Kurd daye pey wan merhe-
lan û heke daye îro gihastiye kêjanê.
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Delaletên heno ko miletê me berê xwe daye
vê rêyê û bi gavine giran, bi gavine giraniyê
tê re diçe.

Heye ko hon bibêjinji miletê me re, ji mi-
letekî bifûndemayî re, ne gavine giraniyê lê
gavên çargaviyê gerek in, dako ew xwe di ser
merhelan re zer bike û rojkê berî rojekê xwe
bigehêne miletên ko di vê bezê de, jê derketi-
ne û ew bi sûn de histine ûji ber vê bisûnde-
mayînê miletê me bindestiya wan dike û em
bûne rajorên wê. Heke we holê got emjî be
we re ne. Lê ev, tistêgerek e û tistêgerek xwe-
rû daxwaz e; û ne tistê destxistîye...

Daxwaz û Tiştê Hazir
Belê daxwaz ev e, lê tijtê hazir û mewcûd bi
awakî din e û silaw li sijra hazir e. Berî sê

sedsalî Ehmedê Xanînav di miletê xwe dida
û digot;

Enwa'i milelxudan kitêb in
Kurmanc bi tenê di bê hesab in.

Herçî Evdilqadirê Koyî, di pey Xanî re û
berî $0-60 salî, gava temasa dinyayê dikir û
didît ko her tistên dinyayê guhêrîne û ji
xwendinê rejî awayine nû çêbûne û bi tenê,
bi xwendina medresan berê Kurdan naçe se-
rî; dinalî û digot:

Le dewrî ême roman û cerîde

Egerçi meqsed e zimanî baw e.

Belê Xanî digot "Bixwûnin "; Koyî li gora
wextê xwe, bi ser vê zêde dikir û digot: "Bi
awayê nû bixwûnin". Lê me ne xwend gelo
çire?

Ji ber ko mezin û bîrewerên kurdan men-

fehetên xwe ên jexsî di ser menfeheta milet re
girtine; ev miletê belengaz wek kerîkîpez da-
ne ber xwe, ew dotine, ji fîrê wî run û mast
ûpenîr.ji hiriya wîxefianine teylesan çêkiri-
ne. Xwedê gunehên wan bixefirîne, Tiftê ko
yar û mezinên me kiriye ev e. Lê rojekê derba
neyaran em hisyar kirin. Bi vê derbê me bîra
her tiftî bir. Me zanî ko xweseriya me, di zi-
manê me de ye û em bi tenê bi hînbûna
xwendin û nivîsandina zimanê xwe û bipa-
rastina wî, di civata miletan de, wek mikte-
kî xweser dikarin bijîn û payedar bibin. An
ne emji dara heyîna miletên çarnikar re di-
bin xufkî, di rayên wî de digerin û wê xurt
dikin. Ji ber ko em bi xesletên xwe ên tebiîji
wan xurttir, zeximtir û paqijtir in. Şûr bi
qenciya polayê xwe dibire û diçirise. Lêpola
tê de winda ye; nav navê fûr û yê xwediyê wî
ye.

Belê, me her tift bîr biriye û îro gava em li
hev digehin hev, bi ax û nalîn, ji hev û du re
dibêjin:

"Bavo! li dinyayêji me kêmtir kes ne maye.
Heçî milet hene tev de bûne dewlet û hikû-
met, xudan kitêb û dibistan. Bi tenê em, mi-
letê kurd; bi fûn da mane; reben, feqîr, ne-
zan, belengaz, di destên xelkê de lehîstok.
Xelkê hevsara me kiriye destê xwe, li gora kêf
û mesleheta xwe berê meji bakur dide nîvro,
ji roavê dide rohelê. Ji lewre divêt emjî bixe-
bitin xelkê xwe hînî xwendin û nivîsandinê
bikin, berê wî bidin tav û ronahiyê.

Li ser vêgotinêjîemyek in. Lê...

Kirin û Gotin
Lêbelê, ji ber ko kirin û gotin ne birayê hev
in, di dema kirinê de; destekîxedar meji hev
dike.
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Wextê gotinê ye. Em sedpeyan in. Digoti-
nê de emji hev derdikevin,,,

Ştexalî li ser "divêtê"ye. Divêt holê bikin;
divêt holê bête çêkirin. Ji vî sedî heryekji ê
din xurtir û zeximtir e, Wextê kirinê ye. Ji
wî sedpeyayî ancax dehpcya mane. Ma çire?

Niho ezê rê bidim peyayên koji kirinêxwe
danepaf. Ew du sebeban fanî me didin û di-
bêjin:

i. Tu tiftji min nayê, ma xwendina min
jî çiye ko ez bikarim bi kêr bêm...

2, Ma tu nabînî, herkes neyarê kurd e,

Tukes arîkariya me nake, Siyaseta dewletên
ewropayî ên mezin hero bi awakî ye. Ji bo
xatirê miletên din rûyê xweji me badane.

Niho em li wan vedigerînin û dibêjin: Di
xebata meya îro de heçî divê û di xwe re di-
bîne dikare bi kêr bê.

Çawan?
Bi hînbûn û hînkirina elfabeya me. Yê ko

bi sih û yek tîpên kurdî dizane, ew kes ma-
mosteyek e, Ji xwe tiftê ko îroji me re divêtin
mamoste ne, mamosteyên gerok yên ko tîpên
me di nav milet de belav dikin, xelkê hînî
xwendin û nivîsandinê dikin.

3. Rast e ko siyaseta dewletên mezin hero
bi awakî ye û gelek caran ew siyaseta ne bi
daxwaza me ve ye. Bivê nevê ew siyaset bi
me re biwa karê megelek hêsantir dibû û wî
karî zûka fikiyê xwe dida. Lê rexma ko ew
siyaset ne bi me re ye, wê siyasetê tucaran
xwendin û nivîsandina zimanê me bend ne
kiriye. Heye ko nimînendeyên wan dewletan
nav di me dane û gotine: Bixwûnin û xelkê
bixwendin bidin.

Heke em li hêviya arîkariya dewletan ma-
ne Xwedê dizane ew arikarî kengê têt. Heye
koyekcar nayê. Ji lewre û herwekî medhelokê

gotiye. Şêr bi lepê xwe, Şêx Adî nayê hawara
te.

Herçî merhela ko em îro tê de ne, merhela
"a" û "bê"ye. Lê heke me dil kir, em di vê
merhelê re zû dikarin derbas bibin. Ji ber ko
hînbûna a û beyên me.ji mehekê bêtir najo.

Xwendevanên Delal
Halê me kurdmancan ev e. Û êdî sûc ne yê
beg û fêx û axaleran, lê yê mineweran e. Ji
lewre em gazindên xweji wan dikin. Herçî
beg û axeler heke ew bixwazinjî, li ber xeba-
ta mineweran rabin, nemaji wan têt.Jixwe
birekî wan hevalên mineweran in û bi wan
re li hifyariya milet dixebitin.

Mîna Mela Enwerê ko li Amediyê sûxte-
yên xwe hînî tîpên kurdî dike.

(Celadet Alî Bedir-Xan, Roja Nû, hj. 1, r.
1-2, Gulan 1943)

Mîr Kamiran A. Bedir-Xan jî di serme-
qaleyeke Roja Nû ya û bi navê "Em Çi
Dixwazin" da wisa nivîsiye:

"Di dinyayê de, da'wa, daxwaz û mirazi-
ne rast û ne rast, heq û ne heq hene.

Dilê mirovan zehftiftan dixwazin û gelek
caran daxwazker bawer dikin ko da'wa wan
heq e û yên ko pê qail na bin, neheqiyê li
wan dikin. Gelo da'wa me a kurdan çiye û
tê de daxwazine ne rast hene an ne? Kurdan
ev tift zehfcaran dane eqlê xwe û neh milyon
kurdqail in ko da'wa wan rast û heq e.

Kurdgava karê welatê xwe didin eqlê xwe,
qeydeyên heq û medeniyetê, bendên kewne-
yên navnijadîn tînin pêf çavê xwe û li gora
wan qeyde û bingehan seh dikin ko daxwaza
wan heq e. Ev qeydeyên he, li ser heyîn û he-
bûn û danîna hikumetan û gerandina karên
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wan çi dibêjin?! Emê çavê xwe berî her tiftî
li destûren ko miletên pêfkevtt, miletên Ewri-
pa û Emerikayê danîne bigerînin.

Desturên mezin û bingehînyên ko bipirsa
me vegirêdayî ne ev in:

i. Beyana Inqilaba Frensizî a mezin li ser
heq û kewneyên mirovan.

2. Çardeh Şertên Serekcimbûrê Emerîkayê
Mr. Wilson.

3. Qanûnên civata Miletan.
4. Şertên Etlentîkê.
5. Qeydeyên ko Hikûmeta Sovyetistanê da-

nîne.
6. Ehidnameyên Navnijadîn.
7. Gotarên Serekcimhûr û Serekdewletên

Hevalbendan.
Li gora ev heft asasên bilind û qedirgiran

miletên ko xwediyê erdê xwe ne, divê li gora
daxwaza xweji xwe re hikûmetekê deynin û
karê hikûmeta xwe, bi destê xwe bigerînin.

Ziman, xwendegah û dibistan, kovar, roj-
name, kitêbên her miletî serbest in.

Baweriya miletan serbest e, her kes dikare
ji xwe re dînê kojê hez dike bibijêre û kes ni-
kare têkilî baweriya kesekî bibe.

Xelk divê di mal û welatê xwe de, bê tirs û
bi rahetî rûnin.

Azahî û serbestî bê dewlemendî çê nabe;
divê pêfiya miletan de deriyê xebat û pêpe-
çûnê, deriyê dibistan û xwendegahan, dest-
geh ûfebrîqan vekirî bin.

Zaroyên her miletî, divê di dibistan û
xwendegahên xwe de, hînî zimanê xwe bibi;
tu zimanji ê din ne çêtir e, ji hemî zimanên
din firîntir û çêtir e.

Heqê ne tu miletîye ko zimanê xwe bi zor
û zorkerîji zaroyên miletên din re bide eli-
mandin. Ji xwe gava miletek dike bi zor zi-

manê xwe têxe fûna zimanekî din, jê qesda
vî tu cara ne xeyr e, pîsîtî û bêbextîye, zilm
û te'daye.

Qeydeyên jorîn, bi awakî zelal, pêfçavan
dikin ko daxwazên me ligora hemî qeydeyên
danî heq rast in.

Ma neh milyon kurd çi dixwazin? Qesda
wan ev e ko xwediyê erdê xwe bibin û ligora
daxwaza xwe hikûmetekê deynin û karên vê
hikûmetê bigerînin.

Zaroyên kurd bikevin dibistan û xwendga-
hên kurdî, hînî zimanê xwe bibin; bibin
xwedî ilm û hiner, hêja û bi kêr hatî. Miletê
kurdji bona azahî û serbestiya xwe herfida-
kariyê kiriye, mal û canê xwe da ye ûji ber
vêyekêjî, bi heyranî û bi dilekî germ, qedrê
mêrxas û camêrên dinyayê digire; yên ko ji
bo azahiya welêt û cîhanê, ji bona serbestiya
hemî miletên mezlûm û heqfkênandî, ferê
zalim û zorkeran û bêbextan dikin.

Kurên Frensê, Ingilistanê, Sovyetistanê,
Emerikayê û hemî miletên Hevalbendan, çi
biçûk, çi mezin evpênc sal in, ji bona dinya-
yeke çak xwûna xwe direjînin, ev di dilê me
de xwedî cih in, xwedî meqameke mezin in
û em dixwazin mîna wan xwe birijînin û
arîkariya wan bikin.

Em minêkar in ko evfirset bikevedestê me
û bi vî awayî neh milyon kurdjî minetdari-
ya xwepêf wan fehîdên rêya azahî û serbesti-
yê bikin.

Me çavê xwe ber ne daye mal û welatê tu
kesî. Heq û kewneyên her miletî, ji bona me
miqedes in. Welatên Rohelatê navîn, bê safi-
kirina pirsa Kurdistanê, nikarin bigehin
xwefî û kamiraniyê.

Em dixwazin bibin hevalê cîranên xwe,
destbirayê cîranên xwe û bi vî awayî bi kêrî
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wan çi dibêjin?! Emê çavê xwe berî her tiftî
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dikin ko daxwazên me ligora hemî qeydeyên
danî heq rast in.

Ma neh milyon kurd çi dixwazin? Qesda
wan ev e ko xwediyê erdê xwe bibin û ligora
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yeke çak xwûna xwe direjînin, ev di dilê me
de xwedî cih in, xwedî meqameke mezin in
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ya xwepêf wan fehîdên rêya azahî û serbesti-
yê bikin.

Me çavê xwe ber ne daye mal û welatê tu
kesî. Heq û kewneyên her miletî, ji bona me
miqedes in. Welatên Rohelatê navîn, bê safi-
kirina pirsa Kurdistanê, nikarin bigehin
xwefî û kamiraniyê.

Em dixwazin bibin hevalê cîranên xwe,
destbirayê cîranên xwe û bi vî awayî bi kêrî
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nefi û milet û welatê xwe, dinya û axîreta
xwe û cîhanê.

Ev e tiftê ko neh milyon kurd dixwazin. "
(Ev sermeqale bê imza ye. Lê ji ber ku

Xwedî û Gerînendê Roja Nû, Mîr Dr. Ka-
miran bû, ev meqale jî temsîla wî û rojna-
mê dike. Paşê, têriya naverok û mesaja me-
qalê û ziman diyar dike ku ev sermeqale ji
destê Mîr Dr. Kamiran derketiye. Roja
Nû, hj. 45, r. i, Nîsan 1944)

Rastnivîsîna paşnavê "Bedir-
Xan"iya
Li vê derê em dixwazin li ser rastnivîsîna
paşnavê "Bedir-Xan"iyan jî bi kurtî rawes-
tin.

Ev paşnave di nivîsarên biyanî û kurdî da
wekî hev nayê nivîsîn.

Em çend nimûna bidin: Di hemû nivîsar
û lêkolînên biyanî da wisa hatiye nivîsîn:
"Bedir-Khan".

Lê belê, di piraniya nivîsarên kurdî da
wisa rête nivîsîn: Bedirxan.

Celadet û Kamiran jî paşnavê xwe her
wisa nivîsîne: Bedir-Xan.

Vêca gelo kîjan form rast e? Ev pirse di
çarçova vê pêşgotinê da detay e, 16 dîsa em
dixwazin bi kurtî li ser bisekinin.

Wek ku rête zanîn, binemala Bedir-Xa-
niya ji malmîrekên qedîm in. Gotina
"Mîr" unvanê binemal6 ye ku wekî xasyeta
"esalerê" bi kar têt. Di sîstema feodaliyeta
Kurda da binemalên serdest ev unvane
(Mîr, Beg, Xan, Axa) bi kar anîne... (Ji xwe
dema lêkolîner an jî nivîskarên biyanî jî ji
Bedir-Xaniya behs dikin, ew jî bi mana
"Mîr" unvanê "Prens" bi kar tînin ku ev
unvane jî yê hiyerarşiya monarşiyê ye.)

Wekî hemû malmîrek6n dî yên Kurdis-
tan6 binemala Bedir-Xaniya jî bi gelek un-
vanan hatine bang kirin. Digel unvanê
"Mîr", "Beg" û "Paşa" jî bi kar anîne. En-
damên binemalên "Mîrekan" ev xasyete
daîm bi kar anîne ku ferqa xwe û xelkê bi-
dine xûya kirin. Ev xasyete ji bo wan her
"imtiyazek" bûye di nav civarê da...

Lê belê, di nav malmîrekan da digel vî
unvanî jî; yên welatparêz ku bo xelk û we-
larê xwe kar kirî, zulm, zor û zehmetî dîtî jî
ne kêm in. Binemala Bedir-Xaniya nimû-
neyeke ji bo vê çendê. Di serî da pêşiyê bi-
nemalê Mîr Bedir-Xan bi xwe û gelek en-
dam6n binemalê (çendek xirab j6 derketi-
bin jî istisna qaydê xirab nakin) ji bo Kur-
distaneke serbixwe serî hildane, şer kirine û
ji ber vê çendê jî zulm dîtine, ji welarê xwe
hatine dûr kirin û bêdadiyên mezin 16 hati-
ne kirin.

Celadet û Kamiran jî wek endanrên vê
binemalê hem di nav civatê da hem jî di
hemû kar û xebatên xwe'y çandî, edebî û
siyasî da ev unvanê "Mîr" di pêşiya nav6n
xwe da nivîsîne. L6 bel6, wan çu cara ev
unvanê xwe wekî nifûz û imtiyaz bi kar ne-
anîne. L6 belê, paşnavê "Xan" jî li her derê
gotine û nivîsîne. Ji xwe bi nivîsîna "Xan"
wan jî daye xûya kirin ku ji binemala "Mî-
rekan"in...

Ji ber vê yekê jî xasyeta "Xan" li dawiya
paşnavê xwe cûda û tîpa serî jî mezin nivî-
sîne... Anku heke "Xan" bi "Bedir" ra û bi
tîpa biçûk bête nivîsîn, hingê mana tête
guhartin û bala "esaletê" ya "malmîrekiyê"
nayê kişandin. "Bedirxan" hingê dibe nave-
kî rêz6 û sade. Lê belê, Celadet jî, Kamiran
jî "Xan" cûda û tîpa serî jî mezin nivîsîne
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nefi û milet û welatê xwe, dinya û axîreta
xwe û cîhanê.
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mê dike. Paşê, têriya naverok û mesaja me-
qalê û ziman diyar dike ku ev sermeqale ji
destê Mîr Dr. Kamiran derketiye. Roja
Nû, hj. 45, r. i, Nîsan 1944)

Rastnivîsîna paşnavê "Bedir-
Xan"iya
Li vê derê em dixwazin li ser rastnivîsîna
paşnavê "Bedir-Xan"iyan jî bi kurtî rawes-
tin.

Ev paşnave di nivîsarên biyanî û kurdî da
wekî hev nayê nivîsîn.

Em çend nimûna bidin: Di hemû nivîsar
û lêkolînên biyanî da wisa hatiye nivîsîn:
"Bedir-Khan".

Lê belê, di piraniya nivîsarên kurdî da
wisa rête nivîsîn: Bedirxan.

Celadet û Kamiran jî paşnavê xwe her
wisa nivîsîne: Bedir-Xan.

Vêca gelo kîjan form rast e? Ev pirse di
çarçova vê pêşgotinê da detay e, 16 dîsa em
dixwazin bi kurtî li ser bisekinin.

Wek ku rête zanîn, binemala Bedir-Xa-
niya ji malmîrekên qedîm in. Gotina
"Mîr" unvanê binemal6 ye ku wekî xasyeta
"esalerê" bi kar têt. Di sîstema feodaliyeta
Kurda da binemalên serdest ev unvane
(Mîr, Beg, Xan, Axa) bi kar anîne... (Ji xwe
dema lêkolîner an jî nivîskarên biyanî jî ji
Bedir-Xaniya behs dikin, ew jî bi mana
"Mîr" unvanê "Prens" bi kar tînin ku ev
unvane jî yê hiyerarşiya monarşiyê ye.)

Wekî hemû malmîrek6n dî yên Kurdis-
tan6 binemala Bedir-Xaniya jî bi gelek un-
vanan hatine bang kirin. Digel unvanê
"Mîr", "Beg" û "Paşa" jî bi kar anîne. En-
damên binemalên "Mîrekan" ev xasyete
daîm bi kar anîne ku ferqa xwe û xelkê bi-
dine xûya kirin. Ev xasyete ji bo wan her
"imtiyazek" bûye di nav civarê da...

Lê belê, di nav malmîrekan da digel vî
unvanî jî; yên welatparêz ku bo xelk û we-
larê xwe kar kirî, zulm, zor û zehmetî dîtî jî
ne kêm in. Binemala Bedir-Xaniya nimû-
neyeke ji bo vê çendê. Di serî da pêşiyê bi-
nemalê Mîr Bedir-Xan bi xwe û gelek en-
dam6n binemalê (çendek xirab j6 derketi-
bin jî istisna qaydê xirab nakin) ji bo Kur-
distaneke serbixwe serî hildane, şer kirine û
ji ber vê çendê jî zulm dîtine, ji welarê xwe
hatine dûr kirin û bêdadiyên mezin 16 hati-
ne kirin.

Celadet û Kamiran jî wek endanrên vê
binemalê hem di nav civatê da hem jî di
hemû kar û xebatên xwe'y çandî, edebî û
siyasî da ev unvanê "Mîr" di pêşiya nav6n
xwe da nivîsîne. L6 bel6, wan çu cara ev
unvanê xwe wekî nifûz û imtiyaz bi kar ne-
anîne. L6 belê, paşnavê "Xan" jî li her derê
gotine û nivîsîne. Ji xwe bi nivîsîna "Xan"
wan jî daye xûya kirin ku ji binemala "Mî-
rekan"in...

Ji ber vê yekê jî xasyeta "Xan" li dawiya
paşnavê xwe cûda û tîpa serî jî mezin nivî-
sîne... Anku heke "Xan" bi "Bedir" ra û bi
tîpa biçûk bête nivîsîn, hingê mana tête
guhartin û bala "esaletê" ya "malmîrekiyê"
nayê kişandin. "Bedirxan" hingê dibe nave-
kî rêz6 û sade. Lê belê, Celadet jî, Kamiran
jî "Xan" cûda û tîpa serî jî mezin nivîsîne
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ku eve balk6şîneke mana esalet û mîrîtiy6
ye...

Ev çende li aliyekê; 16 div6 paşnav6 wan
herwekî wan nivîsî bête nivîsîn. Gerçî nivî-
sîna bi away6 p6kve wekî "Bedirxan", nivî-
sîn6 bi giştî gelek h6san dike, 16 wekî li jor
hatiye gotin manay6 jî diguh6re. Ji ber v6
yekê, div6 away6 orîjînal bi kar b6: Bedir-
Xan.

Çend nimûnên nivîsîna paşnavê
Bedir-Xan:
Celadet û Kamiran di hemû nivîsarên
xwe'y bi ziman6 biyaniya -Fransî û <ngilîzî-
da paşnavê xwe wisa nivîsîne: Bedir-Khan.
(Ji ber ku di van zimanan da tîp6n -KH-
deng6 -X- didin). Di nivîsar6n kurdî da jî
Bedir-Xan nivîsîne. (Hawar, Ronahî, Roja
Nû, Srêr û gelekên dî).

Ji l6kolînerên berhenrên Celadet; Hem-
reş Reşo di pêşgotina xwe ya çapa nûyî Ha-
warê da "Bedirxan" nivîsiye. Lê l6kolînerê
dî y6 Hawarê Mihemed Bekir ev pasnave
rast nivîsiye: Bedir-Xan... Nuredîn Zaza,
Osman Sebrî, Qanarê Kurdo û M.Emin
Bozarslan jî her "Bedirxan" nivîsîne...
Mehmet Uzun û Cemşîd Heyderî jî di ni-
vîsarên xwe yên kovara Berbang6 da û her-
weha Enstîtûya Kurdî ya Parîsê jî di nivî-
s6n xwe da wisa nivîsîne. Ten6 serok6 Ens-
tîtûy6 Kendal Nezan di p6şgotina xwe ya
gramera Kurmancî ya Mîr Celadet û Roger
Lescot da (çapa tirkî) "Bedir Han" nivîsiye
ku ev awaye -bi tirkî- rast e. Di gelek nivî-
sarên dî yên li ser Celadet û Kamiran da jî
"Bedir û Xan her pêlcve (Bedirhan) hatine
nivîsîn...

Bi kurtî baweriya me ew e ku div6 êdî

pasnavê van camêra wekî ku wan nivîsî an-
ku "Bedir-Xan" an jî "Bedir Xan" b6te ni-
vîsîn... Çiku ji xwe cûda nivîsîna "Xan" xû-
ya kirina binyata "Xan û Beg"îtiy6 ye ku
ewjîXanûBegbûne...

Gotina dawiyê
Dil dixwast ku li ser raman, bawerî, xebat,
têkojîn û tevayî jiyana Mîr Kamiran Bedir-
Xan lêkolîneke firehtir bikim. L6 bel6, eve
di çarçova tenge v6 p6sgotin6 da nedibû.
Belê ev binemala birûmet û welatparêz û
taybetî jî herdu biray6n Bedir-Xanî -Mîr
Celadet û Mîr Kamiran- hêjayî hemû r6z û
qîmetan e. Wek Mîr Celadet, Mîr Kami-
ran jî hemû jiyana xwe di ber doza gelê
Kurd û welarê xwe Kurdistan6 da feda kir.

Kêm mirov hene ku hem malmîrek bin
û hem jî di rêza xelk6 sade da dilnizm û
rêzdar... L6 ev dilnizmî û dilsoziye di her
rêz6n nivîsarên Celadet û Kamiran da rêne
dîtin. Ev yeke qedir û qîmerê wan z6detir
dike. Mîr Celadet jî, Mîr Kamiran jî di he-
mû nivîsarên xwe y6n tijî mesaj û şîret da,
digel ragihandina pirsa Kurd û Kurdistan6
û kirina şerê dijî dijmin da, her parêzeriya
gundî û hejar6n Kurd kirine û gotin6n herî
tûj û dijwar dirêjî perasûyên axa û beg6n
Kurdistan6 kirine...

Li dawiy6 em dixwazin p6şgotina xwe bi
sermeqala Mîr Kamiran A. Bedir-Xan ya bi
nav6 "Ma Ne Wilo Ye?" ku di hejmara da-
wî ya rojnama Srêr da hatiye weşandin, xi-
las bikin...

"Gotina çêtir ev e ko kurt û rast e. Pêfiya
tu kesî de, pesnê wî ne din. Ko Armanca te
rast e, hêvî tu ne bejî dest bi xebatê bike; ko
te di vê de, pê da erdê, derî û dergeh dipêfiya
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ku eve balk6şîneke mana esalet û mîrîtiy6
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taybetî jî herdu biray6n Bedir-Xanî -Mîr
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qîmetan e. Wek Mîr Celadet, Mîr Kami-
ran jî hemû jiyana xwe di ber doza gelê
Kurd û welarê xwe Kurdistan6 da feda kir.

Kêm mirov hene ku hem malmîrek bin
û hem jî di rêza xelk6 sade da dilnizm û
rêzdar... L6 ev dilnizmî û dilsoziye di her
rêz6n nivîsarên Celadet û Kamiran da rêne
dîtin. Ev yeke qedir û qîmerê wan z6detir
dike. Mîr Celadet jî, Mîr Kamiran jî di he-
mû nivîsarên xwe y6n tijî mesaj û şîret da,
digel ragihandina pirsa Kurd û Kurdistan6
û kirina şerê dijî dijmin da, her parêzeriya
gundî û hejar6n Kurd kirine û gotin6n herî
tûj û dijwar dirêjî perasûyên axa û beg6n
Kurdistan6 kirine...

Li dawiy6 em dixwazin p6şgotina xwe bi
sermeqala Mîr Kamiran A. Bedir-Xan ya bi
nav6 "Ma Ne Wilo Ye?" ku di hejmara da-
wî ya rojnama Srêr da hatiye weşandin, xi-
las bikin...

"Gotina çêtir ev e ko kurt û rast e. Pêfiya
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te de, vedibin.
Gava qedrê yekî digirî, bîne bîra xwe, ko

tujî mîna wî mirovek î; û xwe dipêfiyê wî
de zirav me ke. Qedrê mirovên hêja tête gir-
tin; û mirovên hêja, mirovên mezin in; lê ne
hewce ye ko emê xwe bikin ebd û xulamê
wan. Yê ko canê xwe hêj ne daye welatê xwe,
divê destji xebata welêt me kifîne.

Xidmet û arîkariya fiqîr û belengaza bi-
kin; werin hawar û gaziya wan; xurt û dew-
lemend bi serê xwe dikarin îfê xwe pêk bî-
nin.

Pir firîn me bin; xelk we daqurtîne; pir
tehl me bin; xelk weji devê xwe davêjin; li
gora bihn û can bin.

Heke tu beg an axayek î; tu çi mirovî; ji
halêgundîan koçerên te, tête seh kirin; heke
ew têr in; maline paqij de rûdinin, ciline
pak li xwe dikin û hinik xwendin û nivîsan-
dinê dizanin; tu mirovekî pir qenc î; heke
gundiyên te, an xelkê efîra te birçî ne, belen-
gaz in, xaniyênpîs de rûdinin; nezan in; tu
mirovekîpir xerab î; dipêfiya Xwedê û milet
de, berpirsiyar î; û bizane ko tu ji dizan
kêmtir î;ji ber ko diz diz e; û hew; lê tu xwe
dikî mezin û hema xwîn û goftê welatiyên
xwe dixwî û vedixwî; û heke teji xwe pirsî
ez bikêrî çi têm; tu ê bibînî ko tu bikêrî tifte-
kî nayî û di nezaniya xwe de, gora kur û ne-
viyên xwe dikolî; û wê demê divê hifyar bibî,
tobedar bibî; bibî xulam û xidmetkarê milet
û welatê xwe; yê ko ev çend sal in kal û kali-
kên te bi xwedî kiriye û îrojî te bi xwedî di-
ke; û bê qencî û arîkariya wî; her wekî tu
nezan î û ji destê te tu xebat nayê, wê bibî
perîfan û ferpeze; milet ne guhanên çêlekan
e; te ewî dot; lê êdî bes e; divê êdî tu bikêrî vî
milet û welatî bê. " (Ma Ne Wib Ye?

Mîr Dr. Kamiran A. Bedir-Xan, Srêr, hj.
3, r.i, çapa nû, Weşanxana Xanî & Bateyî,
Danmark 1992)
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Çiroka bûna min

Mehfûz Mayî

Ez vê helbestê diyaiî wê mamostaya swêdî dikem ya ku

ez fêrî zimanê swêdî kirim, herwesa diyarî her kurdekî yê

ku rojbûniya xwe nizane dikim..

B6deng bibe. . .

Basguhbidemin...
Bîra min têt. . .

ew şeş sal bûn
Ji sedî bîst nîvî bûbû.
ewî demî
serma û zivistan pîr bûbûn.
Kirasêt spî
di ber zevîkêt gundê me da
heldirua bûn
çir-çir bûbûn.

Li derdol û li kendala
kanîbiharîk der bûbûn.
Binefşok û adaroka
li ser givande û lêvcoka
diramûsan roj û hetav!
Bîra min têt. . .

ji şerma da. . .

ji kerba da. . .

befir peqî
...befirbûav!

Jê f6r bibe. . .

Bêdeng bibe. . .

Baş guh bide min. . .

Da ez bo te çîroka bûna xwe b6jim.

Bîra min têt
hêj ez nebûm
ez her hebûm!
Wekî nuke. . .

wekî evro. . .

li gundê xwe
li xaniyê xwe bêgane bûm!

B6deng bibe. . .

Baş guh bide min. . .

Bîra min têt eha hîngê
li xanîk6 taxê gundî
joreka reş
taristan6 kujtibûn çav
nehêlabûn ronahî û reng.

Bîra min têt. . .

h6j guh6t min ne vebûbûn
nebîstibûn çi pêjn û deng
heku hîngê
tayêt giran
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tev êş û jan
berbû bûn giyan6 dayika min!
Hîng6 nujdar, hemî derman
li xewn6t w6 dibûn m6hvan
dema hîng6
nalûrêt w6
herdu guh6t min pir kirin
çav6t min jî
bo pencera gelek biçûk
herdu çavêt xwe zil kirin!

Bêdeng bibe. . .

Başguhbide min...

Bîra min rêt. . .

mezinêt me
bo zaroka çîrokêt (Efrût)a digotin!
got: (Ejdehak) xwîna zaroka vedxotin.
(D6w6 mezin) goşrê mirova dixotin!

Bêdeng bibe. . .

Baş guh bide min. . .

Bîra min rêt. . .

bihar zîz bû. . .

esman şil bû!
barî, barî
li hindav me
asin barî
agir barî!

Bîra min rêt. . .

dûkêla reş
li dev6t beş
li gewriy6t me bû parî!

ji her lave hatin harî!
li hindav me
wan asin û agir riştin
pez bir kirin
şilxêt mêşa talan kirin
çi nehiştin

. . . mirov kujtin!

B6deng bibe. . .

Baş guh bide min. . .

Bîra min rêt. . .

tirsê dil6 zaroka dixar
mirovêt me
hewar birin ber esmana
serêt xwe serevraz kirin
berefevraz
berefvalatiya tarî û nemiradxaz!

Bîra min rêt. . .

dayika min jar û belingaz
ji tirsa da
çîroka (Teyrêt Ebabîl)
bo min û esmana dixand
16 hêj pitir ji esmana
barî...
barî...
her barî gaz!!

B6deng bibe. . .

Baş guh bide min. . .

Bîra min têt. . .

refêt (Teyrêt Ebabîl)6
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GALÎLEO GALÎLEÎ

Şerefxan Cizîrî

Di dîroka ramanî û kulturî de pirr kes û nav hene ku
ji bona hinek tiştan bûne sembol. Shakeaspeare ji

bona nivîskarî û edebiyatê, Makyavellî ji bona fen û fûtên
desthilata polîtîk, Descartes ji bona felsefa îdealîst, Volta-
rie ji bona ronahiyê ûhw. Di gotûbêjan de ev nav û feno-
men ji nêzîkayî de bi hevdû ve têne girêdan. Weke têye
zanîn Galileo Galilei jî, ji bona azadiya ilm û lêkolîn bû
sembola berxwedanê. Li himberî kevneperestiya dînî û
polîtîk, Galileo Galilei(i564-i642) tekoşin da û rê ji xebata
ilmî re vekir. Kalê heftê salî, ji bona hinek dîtinên xwe yên
li ser astronomî û gerdûnê, dihate mehkemekirin. Mehke-
ma engizisyonê ne tenê bi bûyerên dînî 16 belê bi bûyerên
cîhanî jî dadiket. Otorîta dînî dixwest otorîta cîhanî jî bi-
xe bin bandora xwe û bibe hakime erd û ezman.

Baş e, problem çi bû?
Beriya Galilei, astronomekî bi navê Kopernikos teoriyek

li ser rojê pêşkêş kiribû. Ev teoriya Kopernikos berî Galilei
bi bîst salan dihate naskirin û paraztin. Grubekî pirr bi-
çûk ev teoriya Kopernikos li ser astronomî û sîstema ger-
dûnê nasdikir û dipejirand. Li gora vê teoriya nû, roj na-
venda cîhanê bû û erd jî li hawîrdora wê digeriya. Teoriya
Kopernikos, di ilmê astronomî de di bin navê Heliosent-
rizm de dihat binav kirin. Galileo Galilei teoriya Koperni-
kos ji xwe re kire bingeh û xebat, lêkolinên xwe jî li gora
dîtinên Kopemikos berdewam kir.

Li gora teoriya kevn ya Klaudios Ptolemaius jî, erd na-
venda cîhanê bû û roj jî li hawirdora wê digeriya.Teoriya
Ptolemaius, bi navê geosentrizm dihat naskirin. Dîtin û
teoriya geosentrizmê li ser hîmê felsefa Aristoteles ava bû-
bû. Di warê ilmê xweza û civatê de Aristoteles otorîta helî
mezin bû. Hemû tevger û xebatên ilmî li ser teorî û dîti-
nên Arisroteles, xwe meşrû dikirin. Aristotelizm bûbû pî-
van û nêzîka 2.000 sal hakimiyeta xwe li ser hemû babe-
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rên ilm danîbû.
Felsefa ilmî ku dixwest cîhan û gerdûn6,

avaniya wana û matematîka astronomiyê
îzah bike, di du war6n cih6 de tevger dikir.
War6 yek6 ya skolastik û kevnare bû, warê
duda jî ya modern bû û li ser bingehê ceri-
bandin6, helwesta xwe digirt. Bi vî awayî jî,
du model6n Îzahkirin6 û rêgihiştinê peyda
bûbûn. Dîtin6n li ser cîhan6 y6 klasîk û y6
modern, ji bona hakimiyeta ramanî û serfi-
raziy6n li himberî hevdû, bi hemû awayan
rêkoşîn didan. Dîtinên klasîk û skolastîk,
dîtin6n felsefa ilmî ya Aristoteles û teoriya
Ptolemaius temsîl dikir û li ser vî bingehî
jî, bi rê ve diçûn. Lê dîtin6n Kopernikos û
Galilei, hîna jî nebûbûn xwediy6 felsefeyek
ilmî û sîstematîzekirî. Dîtin6n wana ji pirr
aliyan de ne li ser hevbûn, perçekirîbûn, ne
xwedî otorîte bûn, adetekî wan ya ilmî tu-
nebû, ûhw. Felsefe û dîtin6n klasîk, ji aliyê
bi hezaran teksrên fîlozofî, edebî û ilmî de
dihatin paraztin. Pirr huquqzanan, fîlozo-
fan û papazan ev sîstema klasîk û skolastîk
diparaztin. Felsefe û dîthrên nû jî, eşkereye
ku nû bûn û ji ber vê yek6 jî ne xwediyê tu
îmkanên maddî bûn...

Helwestgirtina Galileo Galilei li ser teori-
ya heliosentrizm, li ser hinek hîpotez6n
matematîk ava dibû û bi pêş diket. W6 ça-
xê Galileo Galilei Li Universita Padua Pro-
fesore Fizîk û Mihendiziya Arteşî bû. Wex-
ta ku Galilei teoriya Kopemikos bihîst me-
reqa wî şiyar bû. Galilei bala xwe baş da
wan dîtin6n nû.

Di tevgirêdana ilmî de keşifkirina Teles-
kopen, pirr îmkanên nû ç6dikirin. Bi Te-
leskopê re xebata ilmî diket demeke nû.
Teleskop û gelek aletên din ku di vê demê
de hatin keşifkirin, ilmê xwezayê û zanebû-
na rastî pêşdixistin. Deme ku nûçeya keşif-
kirina Teleskopê belav bû, Galilei wê saetê
ji xwe re yek ava kir. Piştî çend ceribandi-

n6n astronomîk Galilei dikarîbû bi h6sanî
bigota: dawiya sîstema Aristotelist hat. Li
gora ceribandinên Galilei bi Teleskopê, na-
venda cîhan6 roj bû û planet (gezegen) jî li
hawîrdora wê digeriyan. Di van ceribandi-
nan de Galilei hinek planet û stêrkên nû
keşif kirin. Ji bona ku karibe wana biparêze
jî, navê van stêrk û planetan firotin şah û
mîrekên Florens, Fransa, Hollanda û Spa-
niya. Armanca firotina navan peydakirina
parêzgerên xurt bû.

Galileo Galilei dixwast ku tişrê wî ku bi
xwe keşif kirine, hêdî hêdî bike malê xelkê.
Diviyabû ku ev keşfê ilmî ji mal6 kesan
derkevin û bibin malê giştî. Hinek jî rama-
nê xwe Galileo Galilei, cara pêşî di sala
1610 de, bi nav6 Siderius Nuntius (Qasid6
ji Srêrka) weşand. Mehkema engisizyon6
piştî 24 salan destp6kir ku Galilei mehke-
me bike. Dîtinên Kopernikos jî, jî aliyê
mehkema engisizyon6, di sala 1618 de hati-
bûn qedexekirin.

Ev dîtin û teoriy6n nû pirr tişt serûbino
kiribûn. Bahweriya Aristotelista û parazge-
rên sîstema kevnare, bi dîtin û teoriy6n nû
nedihat. Mekanîzma adetî pirr xurt bû.
Hemû pirs û bersiv li ba mamosrê mezin
Aristoteles hebûn. Pirr kesên milîtan y6n
hevalbendên Aristoteles nedixwastin li te-
leskop6 jî binerin. Digotin ku; "ji bona
mirov zanibe li ezmana çi heye, aqilê miro-
van besî mirovan bû." Li vir gotina aqil jî,
li gora felsefa Aristotelist dihat tarîfkirin. Bi
kurtî, ji bona rastiya ilmî neyê pejirandin,
li mahna digeriyan û ji bo v6 yekê jî, ji heft
bîran av dikişandin. Hata roja ku ceriban-
dina ilmî û aqil ji hevdû dûrbûn û jiyaneke
cihê û serbixwe dijiyan, zêde problemên
mezin pêknehatin. Lê wexrê ku ceribandi-
nên ilmî û aqil, bi hevre sentezekî mezintir
çêkirin, wê çax6 ava Aristotlizmê û teori-
yên wê germ bû.
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n6n astronomîk Galilei dikarîbû bi h6sanî
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niya. Armanca firotina navan peydakirina
parêzgerên xurt bû.
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kiribûn. Bahweriya Aristotelista û parazge-
rên sîstema kevnare, bi dîtin û teoriy6n nû
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mezin pêknehatin. Lê wexrê ku ceribandi-
nên ilmî û aqil, bi hevre sentezekî mezintir
çêkirin, wê çax6 ava Aristotlizmê û teori-
yên wê germ bû.
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Galileo

Ev ceribandinên nû ku di warê astrono-
mî de pêkhatibûn, bi alikariya ilmê mate-
matîkê hêsantir dibûn. Galilei, ji pirr aliyan
de dixwast problemên astronomî hêsantir
bike, ev yeka jî bi alikariya matematîkê û
mekanîkê çareser dikir. Sîstema nû hêdî
hêdî dest davête hemû disiplînên ilmî û bi
vî awayî jî, sistema kevnare û sistema nû
şerê hegemonî bi hev re dikirin. Reaksiyon
li himberî dîtin û teoriyên nû pirr xurt bû.
Kevneperestiyê xwe di pirr aliyan de nîşan
dida. Yek ji van hîmê kevneperestiya bin-
gehîn, pirsa zimanê ilmî û akademî bû.
Weke tê zanîn zimanê ilmî wê çaxê zimanê

Galilei

Latînî bû. Hemû xebatên ilmî û dînî bi zi-
manê Latînî dihatin nivîsandin. Çawa di
nav misilmanan de zimanê Erebî demeke
dûr û dirêj weke zimanê muqaddes dihate
pejirandin, Latînî jî ji bona welatên filehan
wusa bû. Galilei, ev adete akademîk û dînî
şikand û bi zimanê xelkê xwe, yanî bi zi-
manê Italî pirtûkên xwe weşandin.

Beriya Galileo Galilei, pirr kesên din te-
orî û şoreşa Kopernîkos diparaztin û dipe-
sinandin. Di navbera wan de yê bi nav û
deng Giordano Bruno û Tommaso Cam-
panella bûn. Ji dîtin û teoriyên Kopernî-
kos, mirovan dikarîbûn pirr netîceyan der-
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xînin. Giordano Bruno û Tommaso Cam-
panella jî, ji teoriyên Kopernîkos helwesrên
dînî, exlaqî û siyasî derxistin. Dewlet, der û
dewlemend rexne kirin. Ji bona dîtinên
xwe Giordano Bruno hate îzolekirin û şe-
witandin. Giordano Bruno bû şehîdê aza-
diya ilmî yê yekemîn. Di nav agirê daran
de laşê Giordano Bruno dişewitî û bi laşê
wî re jî azadiya ilmî gazî mirovantiyê dikir.
Tommaso Campanella, xwediyê pirtûka
bi nav û deng "Dewleta Rojê" jî, ji bona
dîtinên xwe yên li ser wekheviyê, dewlerê û
civarê dihate îzolekirin û otorîteya dînî
campanella jî davêtin zîndanan.

Ji aliyê din de mirov dikare bêje ku rewşa
Galileo Galilei hinekî cihê bû. Galilei xwe-
dî prestîjeke ilmî bû. Galilei profesor bû.
Dostê wî y6 xurt û navdar hebûn. Tu kesî
nikaribû şuphe ji Katolîkbûn û dîndariya
Galilei bikira.

Hîn di sala 1616'an da mehkema engizis-
yonê biryar dabû ku dîtinên Galileo Galilei
qedexe bike. Li gora biryara mehkema en-
gizisyon6, Galileo Galilei nikarîbû teorî û
dîtinên Kopernikos biparazê, fêr bike û
behs bike. Argumenrên xwe yên helî xurt
Galilei di sala 1632'an de, di pirtûka bi na-
vê "Diyalog li ser du sîstemên cîhan6" kom
kiribûn. Pirtûk zû populer bû û gelekî di-
hate firotin. Lê serokatiya dînî li Vatîkan jî,
bi carekê re biryar da ku belavkirin û weşa-
na pirtûk6 bide sekinandin. Pirtûkên mayî
jî dest danîne ser wan. Dûra bangkirin Ga-
lileo Galilei ku zû were Romayê. Galilei d6
li mehkemê guneh derxista. Biryar jî hati-
bû dan ku protokol6n mehkemê bi dizî bi-
mîne. Ji ber ku hakim6 mehkemê ji xelkê
ditirsiyan. Hakim ditîrsiyan ku xelk ji wan
re bibêje; we cezayekî nerm daye Galilei!

Li gora teksrên Teolojî dîtin6n Galilei
çewt bûn. Ev yeka jî wezîfa mehkemê bû
ku îspat bike. Di mehkemê de heqê Galilei

tûnebû ku xwe biparazê. Mehkemê emir
dikir ku, Galilei dev ji dîtinên xwe yên
"çewt" berde, wana fêrî kesî neke, neparêze
û wana bi kesî re guftûgo jî neke. Heger
Galilei li gora biryarên mehkemê nemeşiya,
dê ew bavêtina zîndan6. Galilei weke rê za-
nîn cezê zîndanê negirt, 16 belê mehkemê
cezayekî din dabû Galilei: Li gora biryara
mehkenrê ew6 Galilei di sê salan de, her roj
heft duayên efûkirinê bixwendina! Xwede-
yo min efû bike!

Galileo Galilei bi xwe dibêje ku "ez li
mehkemê ditirsiyam ku dîtinên xwe vekirî
bêjim". Galileo Galilei wê çaxê kalekî hef-
rê salî bû. Ji aliyê fizîkî de Galilei zêde ni-
karîbû li ber xwe bidaya. Mercên zîndanê
pirr giran bûn û mehkema engizisyon6 jî
pirr zalim bû. Ji ber vê yek6 jî Galileo Gali-
lei sûcê xwe li mehkemê pejirand. Sûc hati-
bû pejirandin, 16 belê rastî dîsa weke pirr
caran li cem kesên sûcdar bû. Ma îro jî
rewş ne wuha ye?

Galileo Galilei ne tenê li ser ilmê xweza-
yê xebat dikir. Galilei ji nêzîkayî de bi mu-
zîk, edebiyat û helbesrê jî dadiket. Pirr ni-
vîskar û helbestvanên klasîk weke Virgilius,
Ovidius, Horatios, Petrarca û gelekên din
dixwendin. Li gora pirr dosrên wî y6n w6
demê, Galilei helbest bi keyf û eşk dixwen-
din. Dîsa li gora dosrên wî Galilei xwediy6
zekayekî mezin û fantaziyeke dewlemend
bû. Ji aliyekî de jî Galilei xwediyê zanyari-
yeke piralî bû û dikarîbû sentez6n pirr kûr
û hêja pêk bîne. Bi hemû awayî Galilei, tî-
pîk mirovê renesansê bû...

Nûdem No: ij Payiz 199J 31

xînin. Giordano Bruno û Tommaso Cam-
panella jî, ji teoriyên Kopernîkos helwesrên
dînî, exlaqî û siyasî derxistin. Dewlet, der û
dewlemend rexne kirin. Ji bona dîtinên
xwe Giordano Bruno hate îzolekirin û şe-
witandin. Giordano Bruno bû şehîdê aza-
diya ilmî yê yekemîn. Di nav agirê daran
de laşê Giordano Bruno dişewitî û bi laşê
wî re jî azadiya ilmî gazî mirovantiyê dikir.
Tommaso Campanella, xwediyê pirtûka
bi nav û deng "Dewleta Rojê" jî, ji bona
dîtinên xwe yên li ser wekheviyê, dewlerê û
civarê dihate îzolekirin û otorîteya dînî
campanella jî davêtin zîndanan.

Ji aliyê din de mirov dikare bêje ku rewşa
Galileo Galilei hinekî cihê bû. Galilei xwe-
dî prestîjeke ilmî bû. Galilei profesor bû.
Dostê wî y6 xurt û navdar hebûn. Tu kesî
nikaribû şuphe ji Katolîkbûn û dîndariya
Galilei bikira.

Hîn di sala 1616'an da mehkema engizis-
yonê biryar dabû ku dîtinên Galileo Galilei
qedexe bike. Li gora biryara mehkema en-
gizisyon6, Galileo Galilei nikarîbû teorî û
dîtinên Kopernikos biparazê, fêr bike û
behs bike. Argumenrên xwe yên helî xurt
Galilei di sala 1632'an de, di pirtûka bi na-
vê "Diyalog li ser du sîstemên cîhan6" kom
kiribûn. Pirtûk zû populer bû û gelekî di-
hate firotin. Lê serokatiya dînî li Vatîkan jî,
bi carekê re biryar da ku belavkirin û weşa-
na pirtûk6 bide sekinandin. Pirtûkên mayî
jî dest danîne ser wan. Dûra bangkirin Ga-
lileo Galilei ku zû were Romayê. Galilei d6
li mehkemê guneh derxista. Biryar jî hati-
bû dan ku protokol6n mehkemê bi dizî bi-
mîne. Ji ber ku hakim6 mehkemê ji xelkê
ditirsiyan. Hakim ditîrsiyan ku xelk ji wan
re bibêje; we cezayekî nerm daye Galilei!

Li gora teksrên Teolojî dîtin6n Galilei
çewt bûn. Ev yeka jî wezîfa mehkemê bû
ku îspat bike. Di mehkemê de heqê Galilei

tûnebû ku xwe biparazê. Mehkemê emir
dikir ku, Galilei dev ji dîtinên xwe yên
"çewt" berde, wana fêrî kesî neke, neparêze
û wana bi kesî re guftûgo jî neke. Heger
Galilei li gora biryarên mehkemê nemeşiya,
dê ew bavêtina zîndan6. Galilei weke rê za-
nîn cezê zîndanê negirt, 16 belê mehkemê
cezayekî din dabû Galilei: Li gora biryara
mehkenrê ew6 Galilei di sê salan de, her roj
heft duayên efûkirinê bixwendina! Xwede-
yo min efû bike!

Galileo Galilei bi xwe dibêje ku "ez li
mehkemê ditirsiyam ku dîtinên xwe vekirî
bêjim". Galileo Galilei wê çaxê kalekî hef-
rê salî bû. Ji aliyê fizîkî de Galilei zêde ni-
karîbû li ber xwe bidaya. Mercên zîndanê
pirr giran bûn û mehkema engizisyon6 jî
pirr zalim bû. Ji ber vê yek6 jî Galileo Gali-
lei sûcê xwe li mehkemê pejirand. Sûc hati-
bû pejirandin, 16 belê rastî dîsa weke pirr
caran li cem kesên sûcdar bû. Ma îro jî
rewş ne wuha ye?

Galileo Galilei ne tenê li ser ilmê xweza-
yê xebat dikir. Galilei ji nêzîkayî de bi mu-
zîk, edebiyat û helbesrê jî dadiket. Pirr ni-
vîskar û helbestvanên klasîk weke Virgilius,
Ovidius, Horatios, Petrarca û gelekên din
dixwendin. Li gora pirr dosrên wî y6n w6
demê, Galilei helbest bi keyf û eşk dixwen-
din. Dîsa li gora dosrên wî Galilei xwediy6
zekayekî mezin û fantaziyeke dewlemend
bû. Ji aliyekî de jî Galilei xwediyê zanyari-
yeke piralî bû û dikarîbû sentez6n pirr kûr
û hêja pêk bîne. Bi hemû awayî Galilei, tî-
pîk mirovê renesansê bû...

Nûdem No: ij Payiz 199J 31



Jl WE RE

Tu şevan nas dikî
Şev bi siran tijî ne
Loma tarî ne
Loma kêr venake dev6 wan
Tu dizanî?

Şev mehzena evîn6 ye
Li wir e Ferhad û Şîrîn
Tahîr û Zihre
Û Mem û Zîn
Gurzê Ferhad e
Li ezmana dibiriqe
Ew tişrê ku tu srêrk dizanî. . .

Tu şevan nas dikî
Te dîtiyî tu caran
Ew x6zika zirav
Di nava tarî û roniy6 de
Tu bînfetiskî bûyî qet ji kêfan
Betilîyî ji ramanan
Tu şevan nas dikî
Şev bi siran tijî ne
Loma tarî ne

tudizanî?

Can Giilşenoglu

32 * Nûdem No: 15 Payiz 1995

Jl WE RE

Tu şevan nas dikî
Şev bi siran tijî ne
Loma tarî ne
Loma kêr venake dev6 wan
Tu dizanî?

Şev mehzena evîn6 ye
Li wir e Ferhad û Şîrîn
Tahîr û Zihre
Û Mem û Zîn
Gurzê Ferhad e
Li ezmana dibiriqe
Ew tişrê ku tu srêrk dizanî. . .

Tu şevan nas dikî
Te dîtiyî tu caran
Ew x6zika zirav
Di nava tarî û roniy6 de
Tu bînfetiskî bûyî qet ji kêfan
Betilîyî ji ramanan
Tu şevan nas dikî
Şev bi siran tijî ne
Loma tarî ne

tudizanî?

Can Giilşenoglu

32 * Nûdem No: 15 Payiz 1995



EHMEDE XANÎ
Û RAMANA DEWLETÎ

FelatDilgeş

Di dîroka siyasî û ramanî ya Kurdan
de, kesê ku cara yekemîn li ser pirsa

avakirina deweleta Kurdî rawestiye û pê-
wistiya vê yekê bi n6rînek zanistî raxistiye
ber çavan, b6guman Ehmedê Xanî ye. Eh-
medê Xanî di berhema xwe ya bi nav û
deng Mem û Zînê de, di beşê Derdê Me
de bi awayekî gelek zelel dest avêtiye vê
pirsê. Em dikarin bibêjin ku beriya Ehme-
dê Xanî, kesekî ku di nav Kurdan de li ser
mesela avakirina dewleta Kurdî rawestiye û
rê zanîn tune.

Nêrîna Ehmedê Xanî ya li ser deweltê çi
bû? An Ehmedê Xanî dewletek çawa dix-
west? Ehmedê Xanî çima û ji ber çi sedema
avakirina dewletek Kurdî diparast? E. Xanî
di daxwaza avakirina deweleta Kurdî de, di
bin bandûra k6 de bû şeklê karbidestiya
dewleta ku diparasat çi bû? Çima Ehmed6
Xanî Kurdistanek yekbûyî dixwest? Gelo
E. Xanî dewletek netewî diparast? Di dew-
leta ku E. Xanî dixwest de rolê perwerdeyê
çi bû? Çima E. Xanî girîngiyek mezin dida
perwerdekirina zarûkan? Di jiyana civakî,
zanistî û karbidestiya dewleta E. Xanî de

rolê ziman çi bû? Çima E. Xanî, nemaze li
ser girîngiya ziman6 Kurdî radiwestiya? Ji
bo ku mirov bikaribe bersîva pirs6n bi vî
awayî bide û daxwaz, mebest û ramana E.
Xanî fêr bibe, pêwîst e ku mirov li n6rînên
li ser dewletê yên fîlozof6n beriya Ehmed6
Xanî bisekine. Bêguman di v6 yek6 de n6-
rîna fîlozofên wekî Platon, îbnî Haldûn,
Machivelî, Thomas Mor û Thomas Hob-
bes ginîng in. Nêrîn6n van fîlozofan 6n li
ser dewlerê di roja me bi xwe de jî rên mu-
naqeşekirin. Bi rûbirûkirina nêrînên van fî-
lozofan û E. Xanî, em 6 bikaribin bigîhîjin
encamên berbiçav û rasttir û hingê E. Xanî
jî çêtir binasin. Çimkî n6rînek felsefî çiqas
xweser û baUrêş be jî, heta ku bi n6rîna fi-
lozof6n din re neyê rûbirûkirin û di serada
rexneyan re derbas nebe, cihêtî û xweseriya
w6 baş nayê fêmkirin. B6guman her n6rîna
felsefî, div6 li gor dem û mercên ku hatiye
ziman bê nirxandin û şerrên civakî û dîrokî
y6n dem6 jî bên hesibandin. Di xebata za-
nistî de ev metod girîng e.

Di dîroka felsefî û siyasî de kes6 ku cara
yekemîn bi awayekî gelek dorfireh dest
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naqeşekirin. Bi rûbirûkirina nêrînên van fî-
lozofan û E. Xanî, em 6 bikaribin bigîhîjin
encamên berbiçav û rasttir û hingê E. Xanî
jî çêtir binasin. Çimkî n6rînek felsefî çiqas
xweser û baUrêş be jî, heta ku bi n6rîna fi-
lozof6n din re neyê rûbirûkirin û di serada
rexneyan re derbas nebe, cihêtî û xweseriya
w6 baş nayê fêmkirin. B6guman her n6rîna
felsefî, div6 li gor dem û mercên ku hatiye
ziman bê nirxandin û şerrên civakî û dîrokî
y6n dem6 jî bên hesibandin. Di xebata za-
nistî de ev metod girîng e.

Di dîroka felsefî û siyasî de kes6 ku cara
yekemîn bi awayekî gelek dorfireh dest
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avêtiye pirsa dewlerê û di gel raman6n xwe
yên pirralî, bi n6rînên xwe y6n li ser vê ye-
k6 jî ji mirovathrê re bûye mal Platon e. Ev
fîlozof di cîhana îslamî de bi nav6 Eflatûn
rê zanîn û naskirin. Berî Zayin6 (BZ), di
navbera salên 427-347'an de jiya û ew bi
xwe şagirtekî Sokrates (468- 400) bû. He-
mû berhenrên xwe wekî diyolog6n tiyatro-
yê nivîsî û tevê berhenrên wî, beyî ku hun-
da bibin gihîştin dema me. Mirov dikare
bibêje kitêb û diyalog6n Platon bingeha ti-
yatroya hemû deman û dema me bi xwe jî
amade kirin. Gava ku memostey6 wî Sok-
rates, di 68 saliya xwe de, ji ber ramanên
xwe cezay6 îdam6 sitand û bi jehrê hat kuş-
tin, hing6 Platon 28 salî bû. Ew şagirrê herî
baş 6 Sokrates bû; li ser kuştina Sokrates
terkewelat bû, piştî donzdeh salan, di çilsa-
liya xwe de vegeriya welarê xwe. Li gor hin
dîtinan di v6 nav6 de li Misir, îtalya, Ene-
dol û Hîndistan6 digered). Mumkun e ku
ev fîlozof6 hemû deman li Kurdistanê jî ge-
riya be an jî di çûna van ciyan de di ser
Kurdistan6 re jî derbas bûbe.

Dîtinên Platon 6n li ser dewlerê gelek
balk6ş in. Kêm z6de, îdeolojiya hemû dew-
lerên ku di dema me bi xwe de jî hatine
avakirin, dikare di n6rîn6n wî de bê dîtin.
Platon fîlozofek pirralî bû û Ehmedê xanî
bi xwe jî di berhema xwe de wî bibîr tîne.
Platon di berhema xwe ya bi nav6 Dewlerê
de li ser pirs6n dewlerê radiweste û ew
dewleteke ku kar û îdareya w6 di desrê fîlo-
zofan de ye diparêze. Li gor dîtina wî, heta
ku fîlozof dewlerê nekin dest, ne derd6n
dewlerê û ne jî derd6n hemwelatiyan dê
neqedin(z). Fîlozofî zanîn û hêza aqil e; ger
ku ev zanîn û h6za aqil bi hêza dewletê re

nebe yek û fîlozof neyê serê dewlerê, der-
dên dewlerê naqedin. Di gel ku di gihîşti-
na fîlozofan de rol6 perwerde û sporê gi-
rîng e jî, fîlozofî di tebîerê de bi afirandina
mirov ve girêdayî ye. Li gor Platon herkes
wek fîlozof nayê dinyayê. Di nav mirovan
de, ancax ji hezaran yek dikare wesfên fîlo-
zofiyê p6k bîne û ev di nav civarê de hindi-
kaniyek biçûk inö) Çimkî li gor Platon,
"Tebîet hinek mirovan fîlozof û mirov6
dewlerê, hinekan jî bêyî ku bifikirin tişrên
ku rên gotin bînin cih, diafirîne"(4). Herçî
Arîstotales e ew di pirsa newekhev hatina
din6 ya mirovan de ji Platon gelek tûjtir
difikire. Platon ji yên ku "Ji bûyina(zayina)
xwe ve xerat û goşkar in" qal dike; 16 Arîs-
totales pêşvetir diçe û li ser ji yên ku ji bû-
yina xwe ve kole tên dinyayê radiweste.(j)
Li gor Arîstotales Hellenî azad tên dinyay6
ûew hovan îdare dikin.

Di dewleta ku Platon difikire û diparêze
de jin û zarûk şirîk in û jin jî wekî mêran
di nobetdariya dewlerê de cih distînin. Pla-
ton weha dinivîse: " D6 jin6n notirvan6n
me di nav hemûyan de şirîk bin; dê tu yek
ji wan bi tu mêrî re cihê rûnenê. D6 zarûk
jî şirîk bin. D6 bav bi kurê xwe, kur bi bavê
xwe nizanibe"(6) Di dewleta Platon de pa-
rastin û nihartina zarûken li ser heyetek
taybetî ye. Divê jin zarûkên xwe nas nekin
û jin6n ku şîrê wan heye zarûkan bimêjî-
nin(7) Destûra bi hevrebûna jin û mêran jî
dewlet dide. Jin ji emrê xwe y6 bîstan heta
çilan dikarin zarûkan bînin. Mêr ji dema
xwe ya ku herî xurt e heta sala pêncî û pên-
can dikare bi jinan re bê ba hev. Ev yek li
gor destûra dewlerê ç6dibe û yên ku di ser
an di bin vî temenî re zarûk6n wan çêbi-
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avêtiye pirsa dewlerê û di gel raman6n xwe
yên pirralî, bi n6rînên xwe y6n li ser vê ye-
k6 jî ji mirovathrê re bûye mal Platon e. Ev
fîlozof di cîhana îslamî de bi nav6 Eflatûn
rê zanîn û naskirin. Berî Zayin6 (BZ), di
navbera salên 427-347'an de jiya û ew bi
xwe şagirtekî Sokrates (468- 400) bû. He-
mû berhenrên xwe wekî diyolog6n tiyatro-
yê nivîsî û tevê berhenrên wî, beyî ku hun-
da bibin gihîştin dema me. Mirov dikare
bibêje kitêb û diyalog6n Platon bingeha ti-
yatroya hemû deman û dema me bi xwe jî
amade kirin. Gava ku memostey6 wî Sok-
rates, di 68 saliya xwe de, ji ber ramanên
xwe cezay6 îdam6 sitand û bi jehrê hat kuş-
tin, hing6 Platon 28 salî bû. Ew şagirrê herî
baş 6 Sokrates bû; li ser kuştina Sokrates
terkewelat bû, piştî donzdeh salan, di çilsa-
liya xwe de vegeriya welarê xwe. Li gor hin
dîtinan di v6 nav6 de li Misir, îtalya, Ene-
dol û Hîndistan6 digered). Mumkun e ku
ev fîlozof6 hemû deman li Kurdistanê jî ge-
riya be an jî di çûna van ciyan de di ser
Kurdistan6 re jî derbas bûbe.

Dîtinên Platon 6n li ser dewlerê gelek
balk6ş in. Kêm z6de, îdeolojiya hemû dew-
lerên ku di dema me bi xwe de jî hatine
avakirin, dikare di n6rîn6n wî de bê dîtin.
Platon fîlozofek pirralî bû û Ehmedê xanî
bi xwe jî di berhema xwe de wî bibîr tîne.
Platon di berhema xwe ya bi nav6 Dewlerê
de li ser pirs6n dewlerê radiweste û ew
dewleteke ku kar û îdareya w6 di desrê fîlo-
zofan de ye diparêze. Li gor dîtina wî, heta
ku fîlozof dewlerê nekin dest, ne derd6n
dewlerê û ne jî derd6n hemwelatiyan dê
neqedin(z). Fîlozofî zanîn û hêza aqil e; ger
ku ev zanîn û h6za aqil bi hêza dewletê re

nebe yek û fîlozof neyê serê dewlerê, der-
dên dewlerê naqedin. Di gel ku di gihîşti-
na fîlozofan de rol6 perwerde û sporê gi-
rîng e jî, fîlozofî di tebîerê de bi afirandina
mirov ve girêdayî ye. Li gor Platon herkes
wek fîlozof nayê dinyayê. Di nav mirovan
de, ancax ji hezaran yek dikare wesfên fîlo-
zofiyê p6k bîne û ev di nav civarê de hindi-
kaniyek biçûk inö) Çimkî li gor Platon,
"Tebîet hinek mirovan fîlozof û mirov6
dewlerê, hinekan jî bêyî ku bifikirin tişrên
ku rên gotin bînin cih, diafirîne"(4). Herçî
Arîstotales e ew di pirsa newekhev hatina
din6 ya mirovan de ji Platon gelek tûjtir
difikire. Platon ji yên ku "Ji bûyina(zayina)
xwe ve xerat û goşkar in" qal dike; 16 Arîs-
totales pêşvetir diçe û li ser ji yên ku ji bû-
yina xwe ve kole tên dinyayê radiweste.(j)
Li gor Arîstotales Hellenî azad tên dinyay6
ûew hovan îdare dikin.

Di dewleta ku Platon difikire û diparêze
de jin û zarûk şirîk in û jin jî wekî mêran
di nobetdariya dewlerê de cih distînin. Pla-
ton weha dinivîse: " D6 jin6n notirvan6n
me di nav hemûyan de şirîk bin; dê tu yek
ji wan bi tu mêrî re cihê rûnenê. D6 zarûk
jî şirîk bin. D6 bav bi kurê xwe, kur bi bavê
xwe nizanibe"(6) Di dewleta Platon de pa-
rastin û nihartina zarûken li ser heyetek
taybetî ye. Divê jin zarûkên xwe nas nekin
û jin6n ku şîrê wan heye zarûkan bimêjî-
nin(7) Destûra bi hevrebûna jin û mêran jî
dewlet dide. Jin ji emrê xwe y6 bîstan heta
çilan dikarin zarûkan bînin. Mêr ji dema
xwe ya ku herî xurt e heta sala pêncî û pên-
can dikare bi jinan re bê ba hev. Ev yek li
gor destûra dewlerê ç6dibe û yên ku di ser
an di bin vî temenî re zarûk6n wan çêbi-

34 Nûdem No: ij Payiz 199J



bin, li hember dewlerê û dîn sûcdar rên he-
sibandin(8). Zarûkên ku b6 nîşan û bê me-
rasîma dînî bên dinyay6 pîç rên hesiban-
din. Di vê dewletê de zarûk6n hemçax bira
ne û m6r û jinên ku di temen6 dê û bavê
wan de ne, ji bo wan d6 û bav in.

Ji bo Platon tişrê herî girîng yekîtiya
dewlerê ye. Xerabiya herî mezin jî parvebû-
na dewlerê ye. Qedera dewlerê û hemwela-
tiyan yek e. Hemwelatî ji 6ş û şahiyên dew-
letê re hevpar infe). Çimkî li gor Platon, "
D6 bi jin û zarûkên cur bi cur re 6ş û şahi-
yên cur bi cur ç6nebin. Ewê berjewendî,
armanc û hîs6n wan heta ku bibe yek be.
Di v6 rewşê de jî dê tu sedem nemînin ku
dewlet parve bibe"(io). Di v6 dewleta Platon
a ku ji bedenên mirovan z6detir hemû tişrê
wan şirîk in de, hewcedarî bi mehkemeyan
jî namîne û şerên ku ji ber pere, zarûk û
eqrebayan jî derdikevin ji hol6 radibin(n)

Di dewleta Platon de, di dema şer de d6
jin jî bi mêran re herin şer; di aştî û cengê
de bi m6ran re bin. Dîsa li gor Platon,"
Afirîna jinê jî wekî ya mêr ji notirvaniya
dewletê re dest dide. L6 bi tenê ev afirîn di
nav mêran de xurt, di nav jinan de qels
e."(n). Ago Platon di navbera jin û mêran
de ferqek dereceyî nabîne.

Di jiyan û karbidestiya dewlerê de Platon
girîngiyê dide çar h6manî. Ev li gor rêza
xwe pîvan, nrêrxasî, zanayî û rastî ne.d3).

H6mana yekemîn, rilcnê pêşîn 6 di avakiri-
na dewlerê de zanyarî ye. Ev zanîna ku di
birêvebirina karê dewletê de rolekî esasî
digire, bi hemû endarxrên civarê re tune. Di
nav civarê de kêm kes dikarin bibin xwedî
v6 zanhrê. Kar6n nav dewletan, siyaseta
dewlerê ya derve bi saya v6 zanîn6 rê me-

şandin. Ev zanîn zanîna demezirandinê
ye(i4). Bi saya vê zanyariy6 biryar6n li cih
rên girtin. Yên ku xwediy6 v6 zanebûnê ne
dikarin hemû civarê bifikirin û karê dewle-
rê bimeşînin. Qanûn6n dewlerê jî ev zan-
yar, ango dê fîlozof çêbikin. Rilcnê duwe-
mîn mêrxasî ye. Wêrekî û new6rekiya de-
weletek6 bi kesên ku di riya w6 dewlerê de
şer dikin ve girêdayî ye. M6rxasî hêza pa-
rastina dewletê ye û ev jî li gor perwerdeki-
rina qanûnç6kiran rê p6. Bi riya perwerde-
kirinê ewê ji çi bê tirsîn û ji çi neyê tirsîn
b6 hînkirin. M6rxasî, wê baweriya ku bi
perwerdeyê hatiye çêkirin, di hemû rewşan
de parastin e. Şervanên dewlerê yên ku ewê
li gel perwerdekirinê bi muzîk û jimnastîk6
bên gihandin, ewê bi bawerî li dewlerê
xwedî derkevin. Li gor Platon, ku mêrxasî
tune be mirov nikare bibe mirov6 dewle-
rê(ij). Pîvan, pêşîlêgirtin û gemkirina dax-
waz û meylan e. Bi xwe karîn û li nefsa
xwe, bi vêneya xwe hakimbûne. H6za xwe
ragirtin6 ye. Pergal û ahengek e. Di dewlerê
de pîvan, aliyê xerab di bin emrê aliya bas
de girtin e. Li gor Platon riknê herî dawî
rastî, encama zanyarî, mêrxasî û pîvanê ye.
Rastî, " Xwediyê malê xwe bûn û karên
xwe bi xwe kirin e"(iê) Rastî bingeha edalerê
ye.

Platon h6 di dema xwe de bi hesteke ne-
tewî şerên navxweyî û şerên ku bi xerîban
re rên kirin ji hevdû diqetîne. Ew weha di-
bêje," Çawa ku wekî şerkirin û lihavxisti-
nê du pey hene, di nav mirovan de jî du
cure pevçûn hene. Yek pevçûna bi nêzîk û
hemnîjadan re, yek jî pevçûna bi yên ku bi
xwîn6 û nîjadî ji mirov dûr in re ye. Gava
ku ev pevçûn bi nêzikên me re be lihevxis-
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bin, li hember dewlerê û dîn sûcdar rên he-
sibandin(8). Zarûkên ku b6 nîşan û bê me-
rasîma dînî bên dinyay6 pîç rên hesiban-
din. Di vê dewletê de zarûk6n hemçax bira
ne û m6r û jinên ku di temen6 dê û bavê
wan de ne, ji bo wan d6 û bav in.

Ji bo Platon tişrê herî girîng yekîtiya
dewlerê ye. Xerabiya herî mezin jî parvebû-
na dewlerê ye. Qedera dewlerê û hemwela-
tiyan yek e. Hemwelatî ji 6ş û şahiyên dew-
letê re hevpar infe). Çimkî li gor Platon, "
D6 bi jin û zarûkên cur bi cur re 6ş û şahi-
yên cur bi cur ç6nebin. Ewê berjewendî,
armanc û hîs6n wan heta ku bibe yek be.
Di v6 rewşê de jî dê tu sedem nemînin ku
dewlet parve bibe"(io). Di v6 dewleta Platon
a ku ji bedenên mirovan z6detir hemû tişrê
wan şirîk in de, hewcedarî bi mehkemeyan
jî namîne û şerên ku ji ber pere, zarûk û
eqrebayan jî derdikevin ji hol6 radibin(n)

Di dewleta Platon de, di dema şer de d6
jin jî bi mêran re herin şer; di aştî û cengê
de bi m6ran re bin. Dîsa li gor Platon,"
Afirîna jinê jî wekî ya mêr ji notirvaniya
dewletê re dest dide. L6 bi tenê ev afirîn di
nav mêran de xurt, di nav jinan de qels
e."(n). Ago Platon di navbera jin û mêran
de ferqek dereceyî nabîne.

Di jiyan û karbidestiya dewlerê de Platon
girîngiyê dide çar h6manî. Ev li gor rêza
xwe pîvan, nrêrxasî, zanayî û rastî ne.d3).

H6mana yekemîn, rilcnê pêşîn 6 di avakiri-
na dewlerê de zanyarî ye. Ev zanîna ku di
birêvebirina karê dewletê de rolekî esasî
digire, bi hemû endarxrên civarê re tune. Di
nav civarê de kêm kes dikarin bibin xwedî
v6 zanhrê. Kar6n nav dewletan, siyaseta
dewlerê ya derve bi saya v6 zanîn6 rê me-

şandin. Ev zanîn zanîna demezirandinê
ye(i4). Bi saya vê zanyariy6 biryar6n li cih
rên girtin. Yên ku xwediy6 v6 zanebûnê ne
dikarin hemû civarê bifikirin û karê dewle-
rê bimeşînin. Qanûn6n dewlerê jî ev zan-
yar, ango dê fîlozof çêbikin. Rilcnê duwe-
mîn mêrxasî ye. Wêrekî û new6rekiya de-
weletek6 bi kesên ku di riya w6 dewlerê de
şer dikin ve girêdayî ye. M6rxasî hêza pa-
rastina dewletê ye û ev jî li gor perwerdeki-
rina qanûnç6kiran rê p6. Bi riya perwerde-
kirinê ewê ji çi bê tirsîn û ji çi neyê tirsîn
b6 hînkirin. M6rxasî, wê baweriya ku bi
perwerdeyê hatiye çêkirin, di hemû rewşan
de parastin e. Şervanên dewlerê yên ku ewê
li gel perwerdekirinê bi muzîk û jimnastîk6
bên gihandin, ewê bi bawerî li dewlerê
xwedî derkevin. Li gor Platon, ku mêrxasî
tune be mirov nikare bibe mirov6 dewle-
rê(ij). Pîvan, pêşîlêgirtin û gemkirina dax-
waz û meylan e. Bi xwe karîn û li nefsa
xwe, bi vêneya xwe hakimbûne. H6za xwe
ragirtin6 ye. Pergal û ahengek e. Di dewlerê
de pîvan, aliyê xerab di bin emrê aliya bas
de girtin e. Li gor Platon riknê herî dawî
rastî, encama zanyarî, mêrxasî û pîvanê ye.
Rastî, " Xwediyê malê xwe bûn û karên
xwe bi xwe kirin e"(iê) Rastî bingeha edalerê
ye.

Platon h6 di dema xwe de bi hesteke ne-
tewî şerên navxweyî û şerên ku bi xerîban
re rên kirin ji hevdû diqetîne. Ew weha di-
bêje," Çawa ku wekî şerkirin û lihavxisti-
nê du pey hene, di nav mirovan de jî du
cure pevçûn hene. Yek pevçûna bi nêzîk û
hemnîjadan re, yek jî pevçûna bi yên ku bi
xwîn6 û nîjadî ji mirov dûr in re ye. Gava
ku ev pevçûn bi nêzikên me re be lihevxis-
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tin, bi biyaniyan re be şer e"(i7). Li gor Pla-
ton ger ku lihevxistinek di nevbera Yûnani-
yan de çêbibe jî div6 Yûnanî kole neyên
girtin. Heta ku ji dest bê, divê dewlerên
Yûnanî li hevdû nexinas). Ev raman welat-
perwerî ye û di v6 ramanê de bingeha ne-
teweperestiyê jî heye. Tovên neteweperesti-
ya hemdem, bi awayekî servekirî di v6 ra-
manê de hene.

Li gor Platon aştî, azadî û huzûr ancax di
dewleta ku fîlozof îdare dikin de dikare
pêk bê. Ne arîstokrasî, ne olîgarşî û ne jî
demokrasî nikarin v6 yekê pêk bînin.
Çimkî, " Gava ku te li bajarekî parsek dî-
tin, bizanibe ku li wir rêbir, diz, b6dîn û
katîl6n bi xwîn jî hene"(i9).

Li serê dewlerê rûniştandina fîlozof, qe-
dir û rûmeta zanînê hesibandine. Di dew-
leta Ehmedê Xanî de jî fîlozof, ango zanîn
û zanyarî hîmekî esasî ye. Herçiqas ew se-
rokê dewlerê bi fîlozofiyê bi nav neke jî, ji
bo kesê ku ew6 seroktiya dewlerê bike li
wesfên fîlozofiyê digere. D6 rêz6n jêrîn de
ev yek gelek aşkera ye:

Ger dê hebûya me jî xwedanek

Alîkeremek, letîfedanek

Ilm û huner û kemal û îzan

Şêir û xezel û kitêb û dîwan

Ev cins bi bûya li ba wî mamûl
Ev neqedî biba li nik wî meqbûl

Min dê elama kelamê mewzûn

Alî bikira li banê gerdûn

Bîna ve rihê Melê Cizîrî

Pê hey bikira Elî Herîrî

Keyfek wê bida feqiyê Teyran

Heta bi ebed bimayî heyran(2o)

Ew xwedan6 ku E. Xanî li ser wesfên wî
disekine serok û rêberê dewleta wî, ango fî-
lozofê Platon e. Çawa ku fîlozofê Platon
h6za xwe, zanîn û şehrezatiya xwe ji kirê-
ban, ji xwendin û nivîsînê distîne, wusa jî
div6 ku serok6 dewleta E. Xanî jî ji kirêban
hes bike, li ba wî qîmet û rûmeta xebata
zanistî hebe. E. Xanî jî di avakirin û îdare-
kirina dewlerê de, zanîn û fîlozofiyê hîmek
bingehîn dibîne û ew jî wekî Platon pê ba-
wer e, heta ku yên ji kirêb, helbest û dîwa-
n6 hes dikin ney6n ser hukum, ew6 derdên
gel, ango derd6n dewlerê neqedin; alozî û
tevlihevî ji hol6 ranebin. Çawa ku li ba fîlo-
zofê Platon rûmeta berjewendiyên madî
tune û fîlozof qîmerê nade v6 yek6, ji zanî-
n6 hes dike û li rastiy6 digere, wusa jî div6
serokê dewleta E. Xanî bi pey menfaerên
şexsî nekeve, lcirêb û zanîn6 ji xwe re bike
pîvan û rêber.

E. Xanî jî wekî Platon bingeha hemû ne-
çêyî û xerabiyan ji zanîn û ji felsefey6 dûr-
ketin dibîne. Bi ya wî dema herî xerab,
wexta ji felsefeyê dûrketin û xebata zanistî
û felsefî nehesibandin e. Gava ku menfaet
bi ser heskirina xebata zanistî û felsefî ket,
êdî pergala civakî xera dibe û nîrxên exlaqî
ciyê xwe ji pûl û pere re dihêlin.-E. Xanî
weha dinivîse:

Xasma di vê esrê da ku himyan

Maşûq û hebîbê bo me hemyan

Yanê ji timayê dirav û dînar

Heryek ji me re we bûne dildar

Ger îlmê temam bidî bi pûlek

Bifirosî tu hîkmetê bi solek

Kes nakete mîterê xwe camê

Ranagirtin kesek nîzamê.(zi).
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katîl6n bi xwîn jî hene"(i9).

Li serê dewlerê rûniştandina fîlozof, qe-
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Erê ji bo E. Xanî dema herî xerab, de-
ma herî aloz û tevlihev ew dema ku qedr û
qîmeta felsefê nayê girtin, nay6 zanîn û bi
gotina wî "Edî felsefe bi solekê rê firotin e."
E. Xanî ji bo guhartina v6 dem6 û v6 rewş6,
ji bo ku gel û civat nekeve rewşeke weha
xerab li serokên dewlerê y6n ku rûmerê di-
din felsefê digere. Bi rastî hema ew jî dike
ku wekî Platon fîlozofan bîne ser hukum û
serê dewlerê.

E. Xanî bi girîngî ji "qedrê qelem6" behs
dike; heta bexrê civata xwe ya reş bi qedir-
negirtina qelenrê re girêdide. T6 zanîn ku
'qelem' xebeta fikrî û felsefê ye; ked û ber-
hema ramanî ye, serkeftina zanistî ye, dest-
hilatdariya zanînê ye. Di v6 sazûman û
desthilatdariy6 de xweşî, şahî û dilgeşî heye.
Li gor E. Xanî sirêrka civarê dikare di per-
galek weha de bibiriqe û gel bigihîne rona-
hiyê. Ronahî bi serkeftina zanistî û felsefî,
bi desthilatdariya qelem6 ve girêdayî ye. E.
Xanî weha dom dike:

Da kasifê bibit li ber me ehwal

Kanê dibitin miyesser îqbal?

îbdarê me wa giha kemalê

Ayabûye qabilê zewalê?

Ya her weha dê li istiwa bit
Hetta weku dewrê minteha bit?

Qet mumkun e ev ji çerxê lewleb

Tali bibitin ji bo me kewkeb

Bextê me ji bo me re bibit yar

Carek bibitin ji xwabê heşyer

Şûrê hûnera me bête danîn
Qedrê qelema me bête zanîn

Derdê me bibînit îlacê

îlmê bibînitin rewacê(22).

Di dewleta E. Xanî de bextê reş ancax bi
qedrê qelemê girtin û zanîn6 dikare sipî bi-
be. Çareseriya derdan, aştî û aramî; gava ku
ilim rewac dît dikare p6k bê. Derd bi re-
wac6 dîtina îlim dikarin bigîhijin îlacê. Di
avahiya dewletê de ji bo Platon, çar hêma-
nîn girîng zanîn, mêrxasî, pîvan û rastî
bûn. Di dewleta E. Xanî de jî zanîn rikê
pêşîn e. Gava ku zanîn bi pîvan bi nrêrxasi-
y6 re hat ba hev, w6 gavê dikare bigihîje
rastiyê. Wekî Platon ji bo E. Xanî jî rastî
encam e. Bi tenê nrêrxasî, şûrê rût 6 bi serê
xwe di gihîştina armanc6 rêr nake. Heta şûr
ku bi zanîn6 nehat tûjkirin nikare bibire û
her her ko dimîne. Di baweriya E. Xanî de
şûr dikare bi zanîn6 b6 tûjkirin. Şûrê ku bi
zanînê neyê tûjkirin, ew şûrê ku bi zanîn6
neyê hêsankirin xesarê dide xwe, xwediyê
xwe dibire. Di avkirina dewlerê û di parve-
kirina din6 de ku nrêrxasî bi zanîn6 re ne-
bû bira, gihîştina armanc6 dijwar e û carna
jî ne mumkun e. Ji ber v6 yekê E. Xanî
weha dibêje:

Pirsî ji dinê min ev bi hîkmet:

"Mehra te çi?" Gote min ku: "Hîmmet"
Hasil ku:Dinê bi şûr û îhsah

Texsîrî dibit ji boy însan

Ez mame di hîkmeta Xwedê da

Kurmancî di dewleta dinê da

Aya bi çi wechî mane mehrûm?

Bîlcimle ji bo çi bûne mehkûm?

Wan girtî bi şûrî şehrê şuhret

Texsîrê kirin bîladê hîmmet
Her mêrekî wan bi bezlê Hatem
Her mêrekî wan bi rezmê Ristem(23)
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qedrê qelemê girtin û zanîn6 dikare sipî bi-
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avahiya dewletê de ji bo Platon, çar hêma-
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bûn. Di dewleta E. Xanî de jî zanîn rikê
pêşîn e. Gava ku zanîn bi pîvan bi nrêrxasi-
y6 re hat ba hev, w6 gavê dikare bigihîje
rastiyê. Wekî Platon ji bo E. Xanî jî rastî
encam e. Bi tenê nrêrxasî, şûrê rût 6 bi serê
xwe di gihîştina armanc6 rêr nake. Heta şûr
ku bi zanîn6 nehat tûjkirin nikare bibire û
her her ko dimîne. Di baweriya E. Xanî de
şûr dikare bi zanîn6 b6 tûjkirin. Şûrê ku bi
zanînê neyê tûjkirin, ew şûrê ku bi zanîn6
neyê hêsankirin xesarê dide xwe, xwediyê
xwe dibire. Di avkirina dewlerê û di parve-
kirina din6 de ku nrêrxasî bi zanîn6 re ne-
bû bira, gihîştina armanc6 dijwar e û carna
jî ne mumkun e. Ji ber v6 yekê E. Xanî
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"Mehra te çi?" Gote min ku: "Hîmmet"
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Ristenrê Zal li Rojhilata Navîn sembol û
nîşana egîtî, fêrisî û mêrxasiyê ye; ala têk-
neçûn6 ye. Kurdên ku bi mêrxasiya xwe
wekî Ristem in, bi şerên xwe destanên
mêrxasî û serfiraziy6 nivîsîne, dîsa jî b6dew-
let in; bindest û sitûwxar in, di bin nîrê
Tirk, Ereb û Farisan de ne. Ev rewş bawer-
mendekî wek Ehmedê Xanî li ber Xwedê
dike serhildêr û gunehker; ew E. Xaniyê
ku di tesawûfê de hempayê Mewlana Ce-
laledînî Romî ye, berhema wî ji xwe re mo-
del girtiye(24) û bi tu awaya ji wî ne kêmtir
e. Lê belê E. Xanî vê yekê dijberî nabîne;
çimkî ew dizane di dinya ku bêrê wê li pêş
e de, mêrxasî û zanîn cêwî (zo) ne. Ew jî
wek Platon mêrxasiy6 bi serê xwe nah6le.

Di dewleta Platon de yekîtiya dewlerê ar-
mancek bingehîn e. Ew ji bo ku vê yekîtiy6
zeximtir bike şirîktiya jin û zarûkan pêwîst
dibîne. Di nav hemû mensûbên civatê de
'yekîtiyek xwînî' diafirîne; şîn û şahiya
dewlerê dike şîn ûşahiya gel û dihêle. Heta
qumandar6n ku di şer de bi ser dikevin bi
jin6n rind xelat dikefo). Platon di vê yekê
de wusa pêş ve diçe ku dixwaze pergala ci-
vatê li gor yekîtiya dewletê ava bike.

E. Xanî ji di pirsa yekîtiya dewlerê de ge-
lek hasas e. Ew jî wekî Platon yekîtiya
dewlerê, bi hev re bûn û di yekîtiya gel
de dibîne. Lê riy6n yekîtiyê p6kanîna Pla-
ton û E. Xanî cama ji hev gelek cuda ne.
Berî her tiştî Platon di demeke pirxrwedayî
de dijiya û ramana yekxwedayiyê hê pirr
pêş ve neçûbû. Lê E. Xanî rêber û bawer-
mendek ola îslamî bû. Di nêrîna wî de,
ango li gor baweriya îslamî şîrîktiya jin û
zarûkan gunehkarî bû û nikaribû bihata
munaqeşekirin jî. Yekîtiya ku Platon dix-

west bi hevpariya jin û zarûkan pêk bîne E.
Xanî dixwest bi ziman û neteweperestiyê
pêk bîne. Ji bo E. Xanî hevîrê yekîtiyê ne-
teweperestî û hesta netewî bû. Ger ku
mensûb6n civatê bi hesteke netewî bihata-
na rû hev, dê bi vî awayî riya yekîtiya dew-
letê vebibûya û yekîtiya dewlerê bi hêsanî
bikaribûya bihata parastin. E. Xanî di vê
mijarê de gelek zelal û biryardar bû.

Di gel ku li dinya hemdem, li reşahiya
Ewrûpayê ramana netewetiyê piştî şoreşa
Firansizan a sala 1789'an dest pêkiribû û
hêdî hêdî belav bûbû, ev raman hê sed sal
berê bi Ehmedê Xanî re çêbûbû. Di sala
1695'an de gava ku E. Xanî vê berhema
xwe, ango Mem û Zîn temam kiribû, di
eynî salê de ala neteweperestiya Kurdî jî ve-
kiribû. Ji ber vê ramana xwe ya ku E. Xanî
bav6 neteweperestiya Kurdî tê pejiran-
din(î6). Di çêkirina xaniyê ku wî dixwest
ava bike, dewleta ku wî dixwest damezirîne
de xerc û hevîrê wî neteweperestî bû. Di
yekîtî ûavakirina dewlerê de ramana Platon
a li ser hevpariya jin ûzarûkan tu car jiyan
nedît, le bêlê neteweperestiya E. Xanî bû
hîmê gelek dewletî.

Hem Platon û hem jî E. Xanî girîngiyek
mezin didan perwerdekirina zarûkan. Di
dewlerên herdûyan de jî zarûk pêşêroj bûn
û herduyan jî bi vê hesrê dest diavêtin pir-
sa perwerdekirina zarûkan. Platon h6 ji bû-
yinê ve zarûk ji dê û bavê wan dikirin û di
malên taybetiyên ku dewletê berpirsiyariya
wan digirt ser xwe de mezin dikir û digi-
handin. Ji bo Platon perwerdekirina zarû-
kan ji roja bûyina wan ve dest pê dikir. Di
w6 dewleta ku Platon dixwest ava bike de
6dî peyva "zarûkên min" an "zarûkên te"
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wan digirt ser xwe de mezin dikir û digi-
handin. Ji bo Platon perwerdekirina zarû-
kan ji roja bûyina wan ve dest pê dikir. Di
w6 dewleta ku Platon dixwest ava bike de
6dî peyva "zarûkên min" an "zarûkên te"
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tiştekî nedianî ziman; çimkî êdî "zarûkên
me" û " zarûkên dewlerê" hebûn. Hem ji
Platon û hem jî ji bo E. Xanî perwerdekiri-
na zarûkan armancek hevpar bû, 16 di vê
yek6 de rê û wasitayên wan ji hevdû gelek
dûrbûn.

Di mijara perwerdekirina zarûkan de sîs-
tema E. Xanî bi norm û jiyana ola îslamî
ve girêdayî bû. Ango E. Xanî, beriya ku te-
menê xwendina zarûkan bê nikaribû wan ji
malbata wan bistanda; dibistana pêşîn a za-
rûkan malbata wan bû. Piştî ku zarûk bigî-
hîştina temenekî dikaribûn dest bi xwendi-
nê bikirana. Di pirsa xwendina zarûkan de
jî malbatên wan biryar didan. Normên îs-
lamî bi vî awayî bûn, bi tenê E. Xanî dika-
ribû daxwaza daxwendina zarûkan jê dê û
bavên wan bikira. L6 E. Xanî bi kirinek
xwe zincîra aderên îslamî dişikandin. Ew jî
ev bû: Bi zimanê dayika xwendin. Diviya-
bû dersên dînî jî bi zimanê dayikî bihatana
dayin û xwendin. Ev ji bo dînê îslamê
remform dihat hesibandin. Bi vê helwestê
em dikarin bigîhijin encamekê: Quran di-
kare bê wergerandin û ew gel6n ku Misil-
man in, 16 zimanê wan ne Erebî ye, ancax
bi wergerandina Quranê dikarin wê fêm
bikin. Ev yek hewcedariyek bû; di nivîsana
Nûbarê de - ku ferhenga Erebî û Kurdî ye-
armancek ev bû. Wê gavê em dikarin bibê-
jin, di dewleta ku E. Xanî dixwest ava bike
de ewê dîn bi ziman6 ku gel pê dipeyive
bê fêrkirin. Ev helwest encamek ramana
neteweperestiyê ye.

Di destpêka Nûbarê de E. Xanî weha di-
got:

Ji paş hemd û selewatan

Ev çend kelîme ne ji luxatan

Vêkxistine Ehmedê Xanî

Navê Nûbara Biçûkan lê danî!

Ne ji bo sahibrewacan

Belkî ji bo biçûkê di Kurmancan(z7).

E. Xanî ewqas ji zarûkan hes dikir ku na-
vê kitêba xwe Nûbara Biçûkan danî. Nû-
bara Biçûkan belkî di dinyayê de ferhenga
yekemîn e ku bi helbesdd hatiye nivîsan-
din. Di dewleta E. Xanî de perwerdekirina
zarûkan siyasetek mîlî ye. Gava ku ew di-
bêje, "Ne ji bo sahibrewacan, Belkî ji bo
biçûkê di Kurmancan," êdî ew karê xwen-
din û perwerdebûnê dike malê hemû civatê
û dihêle. Ji vê demê bi şûn de xwendin û
zanîn wek îmtiyazekê di desrê tebeqeyên
jorîn û çîn6n serdest de jî namîne; dibe
malê hemû civatê, dibe malê gel. Perwer-
dekirina ku ewê bi zimanê gel ç6bibe, ji
xwe êdî ewê ji gel re bibe mal. Hîmekî bin-
gehîn 6 dewleta E. Xanî jî ev e.

Di cîhana îslamî de îbnî Haldûn fîlozo-
fek pirralî ye. Bi qasî ku di mijarên civakî
û dîrokî de pispor e, ewqas jî bi nêrînên
xwe yên li ser dewletê balkêş e. îbnî Hal-
dûn di sala 1334'an de li bajarê Tûnûsê hat
dinyayê. Di zarûktiya xwe de ji bavê xwe
ders sitand; gava ku Quran xetim kir hê za-
rûk bû. Bavê wî Muhemmed Vabilî ji baja-
rê îşbiliya îspanyayê hatibû Tûnûsê. îbnî
Haldûn ne bi tenê li Rojhilat û di civata
îslamî de, ew li Rojava û di nav civatên
Ewrûpî de jî tê naskirin. Ji alimên herî me-
zin ên dema xwe ders sitandibû û ji sulta-
nan re şêwirmendî kiribû. îbnî Haldûn bi
îlmê Yûnanî, bi fîlozofên wekî Arîstotales
û Platon jî dizanîbû. îbnî Haldûn wek da-
mezrênek îlmê sosyolojiyê tê pejirandin.
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Di nêrîn6n xwe y6n li ser dewlerê de jî
îbnî Haldûn çavdêrek gelek baş e. Li gor
wî avakirina dewlerê hewcedariyek jiyana
civakî ye û ji bo mirov zarûrî ye.(x8) Mirov
bi afirîna xwe, bi aqil û h6za xwe meyla
wan li ser qenciy6 ne. Mirov bi hêz6n hey-
wanî y6n ku bi wî re ne meyla xwe didin
ser xerabiyê. L6 ji ber ku mirov mirov e,
bêtir meyla wî li ser qencî û x6rê ye. Ji ber
vê yekê," Dewlet avakirin û bi siyaserê re
bilîbûna wî ji mirovbûna wî rê'W îbnî
Haldûn avakirina dewlerê vaqiayek mirovî
dibîne. Her qewm6 ku bigîhije v6 zanîn6 û
li dor vê bîr û baweriyê were ba hev û v6
hêzê p6k bîne dikare dewlerê ava bike. Li
gor îbnî Haldûn exlaq6 xweş û taybetî guli-
y6n dewletê ne û avahiya dewlerê temam
dikin. Dewleta b6exlaq wek mirov6 tazî
îpella yeöo). Herçiqas avakirina dewlerê ma-
fek mirov be jî, gel6n ku li ber tadey6n
mezin û baoên giran serî deynin, ew tu car
nikarin dewlerê ava bikinöi).

Di avakirina dewlerê de îbnî Haldûn ro-
lekî girîng dide p6kanîna edalerê. Ancax
dewlet dikare di nav mirovan de edalerê
pêk bîne û p6şî li 6rîş6n wan 6n li hember
hev bibire. îbnî Haldûn weha dinivîse," Ji
bo domandina jiyana xwe ya civakî gava ku
mirov li hev dicivin, mecbûr dibin ku bi
hev re rêkilî deynin û hewcedariy6n hevdû
temîn bikin. Lê bi tesîra tebîeta heywanî, ji
bo bidesrxistina hewcedariya xwe, her yek
dest dirêj dike mal û eşyay6 yê din û dibe.
Çimkî zilim û dijminatî p6wistiyek tebîeta
heywanî ye. Kesê ku li hember tecawiz6
maye, d6 bi dijminatî û handana hesta şe-
refê rabe ku xwe bipar6ze. Ev parastin û
pevçûna ku bi handana h6za mirovî dest pê

dike, şer, tevlihevî û xwînrêtin6 tîn6 û riya
tunebûna nîjad û hundabûna nifûs6 vedi-
ke. Xweday6 mezin nemaze parastina nîja-
da mirov emir kiriye û xwîn rêtin6 qedexe
kiriye. Ne mumkun e ku mirov, bêyî he-
bûna qedexekar û hakimekî ku riya êrîşki-
rina wan a hevdû bigire, di tevliheviy6n bi
vî awayî de bikaribin bijîn. Ji ber v6 yek6
mirov hewcedarî qedxekar in, ev qedexe-
kar li wan hukum dike."(3z). Li gor îbnî
Haldûn ev qedexekar jî ew e ku sînoran di-
par6ze, bacan dicivîne û nûneran dişîne ci-
y6n din. Ango ev qedexekar dewlet bi xwe
ye. Ev qedexe jî ew6 di lîterator û dewleta
hemdem de bibin qanûn.

Li gor îbnî Haldûn sînor, firehî û mezi-
nahiya dewletan bi qûdret û h6za dewletan
re girêdayîye. Dewlet di navenda welat de
li gor hawirdorê bêtir bi h6z e. Ger dewle-
tek di navenda xwe de rêk here, der û dor û
sînorên xwe di dest de girtin feyde nake.
Gava ku dema pîrbûna dewletek6 hat, di
sînorên dewlerê û di der û dora welat de
biçûkbûn dest p6 dike(33).

îbnî Haldûn, dewletê avakirina Ereban jî
gelek dijwar dibîne. Çimkî Ereb ji hemû
qewm6n din bêtir koçer in, wek heywan6n
hov li çolan digerin û ji hev re serî danay-
nin. Li gor îbnî Haldûn ancax p6xemberek
ji alî Xwed6 ve b6 şandin û Ereban bîne
ser hev, yektiya wan p6k bîne, ew6 bikari-
bin dewlerê ava bikin û di v6 xebarê de bi
ser bikevin. Bi awayên din, gava ku qebîle-
yek wan hinekên din rêxe bin serweriya
xwe, armanca w6 ya yekemîn malên wan
sitandin û ji van malan îstifade kirine.
"Çimkî Ereb ji ber tebîetên xwe yên wehşî
talankar in û li ser rûyê erd6 qewmek xe-
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rabkir in"ö4). Adetek Ereban 6 nebaş jî ji
bo dîtina serok û serokatiy6, av6tina wan a
berhev û hemberiya hevdû kirine. Ji wan
hemû kes dixwaze bibe serok û karbidesti-
y6 têxe desrê xwe.

Li gor îbnî Haldûn di jiyana dewletek6
de ji dîn, zanyarî, bazirgan û xerîban re
hûrmet nîşandan gelek girîng e. Kes6n ku
li serê dewlerê ne vana nehesibînin û. ji wan
re hurmet nîşan nedin, rê w6 man6 ku
dewlet li ber hilweşîn6 ye. Herweha li pey
zewkan çûyin û di nav nîmetan mayin jî
dewlerê kevin dike û hêdî hêdî ji hol6 radi-
ke(3S). Li gor îbnî Haldûn di karbidestiya
dewletek6 de bi bazirganiy6 re bilîbûna hu-
kumdar û karmendên dewletê, d6 xesar6
bigîhîne gel, riya zulmê vebike û pergela ji-
yana civakî xera bike. D6 ev yek riya mede-
niyerê jî bixitimîne, bi xwe re ji bo gel ba-
cên giran û xizmerên zarûrî bîne. D6 v6
rewşa xerab a ku ewê zilmê bi xwe re bîne,
d6 daxwaza xebitîna gel jî bişikê û jiyana ci-
vakî xesar bibîneGo).

îbnî Haldûn xerabî û zalimiya dewletê ji
bo hemwelatiyan baş nabîne. Li gor wî ba-
şiya dewlerê di dilovaniya w6 de ye(37). Ger
dewlet teday6 li gel bike, li sûc û k6masi-
yên biçûk 6n ku nay6n dîtin bigere, gel di
nav tirs û xofê de dimîne û ji bo ku ji ceza-
yan azad bibe dest bi derew û hîleyan dike.
Di encama v6 yek6 de exlaq6 gel xera dibe
û gel jî di qada şer de hesabê vê yek6 ji hu-
kumdarê dipirse. Heta ev gelê ku di bin zi-
lim û taday6 de maye dikare hukumdarê
xwe bikuje. Hukumdarek ku gelê xwe bi-
bexşîne û bi wan qenciy6 bike, ji alî gel ve
tê heskirin û gel xwe di ber wî de feda di-
ke(38).

Wek avabûn, p6şveçûn û bi şûn ve mayi-
na dewletan, îbnî Haldûn li ser hilweşîna
dewletan jî radiweste. Bi ya wî pîştî ku
dewlet pîr bûn, êdî wexta hilweşîna wan rê.
Ew emrê dewletek6 di dora 120 salan de di-
mîne; ev dikare piçekî k6m an dirêjtir jî
beö^).

Gelo haya Ehmed6 Xanî ji kirêba îbnî
Haldûn hebû? Bi rastî, bi qasî agahiyön ku
di desrê me de ne em nikarin di vê yek6 de
bigîhijin encamek6; 16 bel6 herduyan jî di
avakirina dewlerê de rol6 zorê dîtine û li ser
rawestîne. Heta hin taybetiy6n ku îbnî
Haldûn ji bo Ereban r6z dike -pirsa ku her
kesî xwe ser û serok didît- Ehmedê Xanî jî
wek taybetiy6n Kurdan nîşan dide.

Çawa ku îbnî Haldûn koçeriya Ereban
di riya dewletê de wek astengekî dibîne,
wusa jî E. Xanî bêtifaqî û hevdû nehesi-
bandina qebîl6n Kurdan di avakiran dew-
lerê de astengek sereke dibîne. Ev bêtifaqî
ye ku qebîley6n Kurdan ji tîrê qezayan re
dike armanc û wan dike leskerên Rûm,
Ereb û Eceman. E. Xanî weha dinivîse:

Bifikir ji Ereb heta Gurcan
Kurmanciye bûye şihbê bircan

Ev Rûm û Ecem bi wan hesar in

Kurmancî hemî li çar kenar in

Herdû terefan qebîlên Kurmanc

Bo tîrê qeza kirine amanc

Goya ku li serhedan kilîd in

Her taîfe seddek in sedîd in(4o).

Navê 'ji tîrê qeza re bûna amancê' b6-
dewletî ye. Heta ku dewleta mirov tune be,
mirov ji tîrên tunekirin û qirkirinan re he-
def û armanc e; ji xelqê re mertal e; keleha
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rabkir in"ö4). Adetek Ereban 6 nebaş jî ji
bo dîtina serok û serokatiy6, av6tina wan a
berhev û hemberiya hevdû kirine. Ji wan
hemû kes dixwaze bibe serok û karbidesti-
y6 têxe desrê xwe.

Li gor îbnî Haldûn di jiyana dewletek6
de ji dîn, zanyarî, bazirgan û xerîban re
hûrmet nîşandan gelek girîng e. Kes6n ku
li serê dewlerê ne vana nehesibînin û. ji wan
re hurmet nîşan nedin, rê w6 man6 ku
dewlet li ber hilweşîn6 ye. Herweha li pey
zewkan çûyin û di nav nîmetan mayin jî
dewlerê kevin dike û hêdî hêdî ji hol6 radi-
ke(3S). Li gor îbnî Haldûn di karbidestiya
dewletek6 de bi bazirganiy6 re bilîbûna hu-
kumdar û karmendên dewletê, d6 xesar6
bigîhîne gel, riya zulmê vebike û pergela ji-
yana civakî xera bike. D6 ev yek riya mede-
niyerê jî bixitimîne, bi xwe re ji bo gel ba-
cên giran û xizmerên zarûrî bîne. D6 v6
rewşa xerab a ku ewê zilmê bi xwe re bîne,
d6 daxwaza xebitîna gel jî bişikê û jiyana ci-
vakî xesar bibîneGo).

îbnî Haldûn xerabî û zalimiya dewletê ji
bo hemwelatiyan baş nabîne. Li gor wî ba-
şiya dewlerê di dilovaniya w6 de ye(37). Ger
dewlet teday6 li gel bike, li sûc û k6masi-
yên biçûk 6n ku nay6n dîtin bigere, gel di
nav tirs û xofê de dimîne û ji bo ku ji ceza-
yan azad bibe dest bi derew û hîleyan dike.
Di encama v6 yek6 de exlaq6 gel xera dibe
û gel jî di qada şer de hesabê vê yek6 ji hu-
kumdarê dipirse. Heta ev gelê ku di bin zi-
lim û taday6 de maye dikare hukumdarê
xwe bikuje. Hukumdarek ku gelê xwe bi-
bexşîne û bi wan qenciy6 bike, ji alî gel ve
tê heskirin û gel xwe di ber wî de feda di-
ke(38).

Wek avabûn, p6şveçûn û bi şûn ve mayi-
na dewletan, îbnî Haldûn li ser hilweşîna
dewletan jî radiweste. Bi ya wî pîştî ku
dewlet pîr bûn, êdî wexta hilweşîna wan rê.
Ew emrê dewletek6 di dora 120 salan de di-
mîne; ev dikare piçekî k6m an dirêjtir jî
beö^).

Gelo haya Ehmed6 Xanî ji kirêba îbnî
Haldûn hebû? Bi rastî, bi qasî agahiyön ku
di desrê me de ne em nikarin di vê yek6 de
bigîhijin encamek6; 16 bel6 herduyan jî di
avakirina dewlerê de rol6 zorê dîtine û li ser
rawestîne. Heta hin taybetiy6n ku îbnî
Haldûn ji bo Ereban r6z dike -pirsa ku her
kesî xwe ser û serok didît- Ehmedê Xanî jî
wek taybetiy6n Kurdan nîşan dide.

Çawa ku îbnî Haldûn koçeriya Ereban
di riya dewletê de wek astengekî dibîne,
wusa jî E. Xanî bêtifaqî û hevdû nehesi-
bandina qebîl6n Kurdan di avakiran dew-
lerê de astengek sereke dibîne. Ev bêtifaqî
ye ku qebîley6n Kurdan ji tîrê qezayan re
dike armanc û wan dike leskerên Rûm,
Ereb û Eceman. E. Xanî weha dinivîse:

Bifikir ji Ereb heta Gurcan
Kurmanciye bûye şihbê bircan

Ev Rûm û Ecem bi wan hesar in

Kurmancî hemî li çar kenar in

Herdû terefan qebîlên Kurmanc

Bo tîrê qeza kirine amanc

Goya ku li serhedan kilîd in

Her taîfe seddek in sedîd in(4o).

Navê 'ji tîrê qeza re bûna amancê' b6-
dewletî ye. Heta ku dewleta mirov tune be,
mirov ji tîrên tunekirin û qirkirinan re he-
def û armanc e; ji xelqê re mertal e; keleha
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Rûm, Ecem û Ereban e.
Bi qasî îbnî Haldûn ji bo E. Xanî jî eda-

let girîng e. Ew jî wekî îbnî Haldûn ji bo
p6kanîna edalerê avakirina dewlerê hewce-
dariyek zarûrî dibîne. Ji bo E. Xanî nebûna
dewlerê bêedaletî, alozî û tevlihevî ye. Ne-
bûna dewletê di destê viya û wiya de ji vî
şerî bazdana wî şerî ye.

Di îdarekirina dewlerê de E. Xanî rolekî
girîng dide çîna karbidest. Bi ya wî mîr,
ango gava ku serok6 dewlerê alîkar, wezîr û
şêwirmend6n xwe baş nebij6re, dê di îdare-
kirina dewlerê de qusûr û k6masî her hebe.
Karê dewletê rast û adil nemeşe. Çimkî ji
bo mîrekî (serokê dewlerê- hukumdar) jîrî-
tî û ronakbîrî bi serê xwe rêr nake; divê mîr
dilsaf mebe û bi h6sanî bikaribe karan ji
hevdû biqetîne, ç6yî û neç6yiy6 ji hev cuda
bike. Gava ku mîr di îdarekirina dewletê
de vê zanîn û qabilyeta xwe nîşan nede,
ew6 di destê wezîr, ş6wirmend û alîkarên
xwe de bibe pêleystok û bimîne. Ew kesên
ku nêzikên mîr in û xwediyê xeraz6 ne, d6
her tişrên xwe wek rastî bi mîr bidin ba-
werkirin û ji merheleyekê bi şûn de, êdî
ewê hewce nebînin ku bi mîr jî bişêwirin.
Di îdarekirina dewletê de ji bo ku mîrek
nekeve rewşeke weha xerab, di v6 di serî de
xwe ji van kes6n çikûd, b6nîjad, kêmaqil,
niyetxerab, exlaqnebaş biparêze; wan ji xwe
re neke heval, rêber, pêşeng û wezîrê dew-
letê. E. Xanî weha dibêje:

Mîrin hene aqil in, ezîz in

Lê sadedil in, di bê temîz in

Ew sade ji bilh û natemanî

Dil nadine menşea kelamî

Wan dil guh e, guh bi dil ve nîne
Raşçav in û merdimek sipî ne

Herçî ku dibêjine xerazdar

Bawer dikin ew bi rastiyê xwar

Nabên: Eve qenc e ya xirab e

Nabên: Eve xet e ya sewab e

Qasirnazer in di bê teemmil

Hazirxezab in di bê tehemmil

Exlad dibin ew bi aqlê mexrûr

Ekser digerin ji danisê dûr
Bedxab û bexîl û bedsekalan

Bedesil û sefîh û bedfîalan

Tînin dikine refîk û rehber

Bednamê dibin wezîr û serwer

Disipêrine wan kesan umûrê
Ew êdxine dewletê qusûrêUi).

E. Xanî baş dizane ku dewlet ji serî de t6
îdarekirin; gava ku nexweşî ket serî, ew6
hêdî hêdî tevahiya laş jî bigire. Çimkî ew
dizane ku serî rizî bû, ew6 laş genî bibe. Li
gor nêrîna E. Xanî ji bo mîrekî, di karge-
riya dewletê de hebûna guh û hebûna çav;
yan6 dîtin û bihîstin tu car rêr nake; divê
dîtin û bihîstin bi hîskirinê re, ango bi hîs-
kirina dil re bibe yek. Çimkî kargeriya
dewlerê, îdarekirina mirovan bi ten6 bi guh
dayinê, bi dîtin6 û bi fermanan dayinê
nabe; divê deriyê dilê mîrê dewlerê vekirî-
be. Ev yek ji bo E. Xanî pirr girîng e ku di-
b6je, " Wan dil heye, guh bi dil ve nîne." Di-
vê guh û çav bi dil ve, dil jî bi mêjî ve girê-
dayî be ku kar bi duristî bimeşin. Ew mîrê
ku nikaribe v6 yekê p6k bîne karê dewleta
wî baş nameşe û bi gotina îbnî Haldûn, an
mîrîtiya wî û an jî dewleta wî li ber rêkçûn6
ye. Lê herçî mîrên ku jîr in û bi rastî jî mi-
rovê dewlerê ne û xwedan siyaset in, hemû
tiştên wan bi pîvan e. E. Xanî weha dido-
mîne:
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E. Xanî baş dizane ku dewlet ji serî de t6
îdarekirin; gava ku nexweşî ket serî, ew6
hêdî hêdî tevahiya laş jî bigire. Çimkî ew
dizane ku serî rizî bû, ew6 laş genî bibe. Li
gor nêrîna E. Xanî ji bo mîrekî, di karge-
riya dewletê de hebûna guh û hebûna çav;
yan6 dîtin û bihîstin tu car rêr nake; divê
dîtin û bihîstin bi hîskirinê re, ango bi hîs-
kirina dil re bibe yek. Çimkî kargeriya
dewlerê, îdarekirina mirovan bi ten6 bi guh
dayinê, bi dîtin6 û bi fermanan dayinê
nabe; divê deriyê dilê mîrê dewlerê vekirî-
be. Ev yek ji bo E. Xanî pirr girîng e ku di-
b6je, " Wan dil heye, guh bi dil ve nîne." Di-
vê guh û çav bi dil ve, dil jî bi mêjî ve girê-
dayî be ku kar bi duristî bimeşin. Ew mîrê
ku nikaribe v6 yekê p6k bîne karê dewleta
wî baş nameşe û bi gotina îbnî Haldûn, an
mîrîtiya wî û an jî dewleta wî li ber rêkçûn6
ye. Lê herçî mîrên ku jîr in û bi rastî jî mi-
rovê dewlerê ne û xwedan siyaset in, hemû
tiştên wan bi pîvan e. E. Xanî weha dido-
mîne:
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Mîrêd bi dewlet û feraset

Sahib sefaqet û xwedan siyaset

Ew her kesekî xwedan nakin

Hetta wekû îmtihan nakin

Cil carî dikin yekê miccerreb

Paşê ewî dê bikin miqerreb

Ev mîr û wezîriya cîhanî

Ev bergîw kizîriya zemanî

Herdû bi mîsalê yek dilîzin

Herdû di betal û bê temîz in

Hetta weku ger nebê tu "exlaq"

Kengî dibiye wezîrê midaq(42).

Di dîroka mirovatiy6 û jiyana civakî de,
qet şik tune ye ku organîzasyona herî pirra-
lî û dorfireh dewlet e. Belkî jî dewlet - bi
ç6yî û neçeyiyên xwe- îcada herî mezin a
kurê mirov e. Gel6n bindest, çiqas bi h6z û
çiqas xurt bin jî, ger ku b6 dewlet û b6 saz-
geh6n netewî bin, nikarin hêza xwe ya afi-
ren6r nîşan bidin û di dîroka mirovatiyê de
mora xwe li îcad û xebarên mezin bixin. Ji
ber E. Xanî bi vê yek6 baş dizanibû û ev
rastî dîtibû p6wistiya avakirina dewleta
Kurdî dianî ziman û bi girîngî li ser vê yekê
radiwestiya. Rast e, E. Xanî dewlet, dewle-
tek Kurdî diwxest; 16 dewletek çawa dix-
west jî bi aşkerayî radixist ber çavan. Di rê-
z6n jorîn de jî xuya dike, model6 dewleta
ku E. Xanî dixwest gerdûnî bû. Di rêz6n
jorîn de, ji bo dewletek6 çend peyv6n ku bi
ber çav6 mirov dikevin ev in: Mîrîtî, pêşen-
gî, ş6wirmendî, wezîrî, serwerî, siyaset, di-
lovanî, exlaq, jîrîtî, ronakbîrî (ezîzî), dilsafî,
dildarî, dem(wext), cîhanî, yek (wekhev)
xwedantî, kehyatî, paqijî, xerezî, rêberî, rê-
gihîştinî (kemalî), xwedîkirin, îmtihan (ce-
ribandin), dûrînedîtî, bêramanî, hêrsokî,

b6tehemulî, mexrûrî, b6bextî, betalî, niyet-
xerabî, çikûdî, b6nîjadî(b6eslî), k6maqilî,
niyetxerabî, qencî, qusûr, xerabî, rastî, çew-
tî, n6zî û dûrî. Ev hemû ancax dikarin di
kargeriya dewletekê de werin rû hev; pey-
wendî û têkiliya navbera van tiştan zivirîna
çerxa dewlerê ye. Çerxa dewlerê, aş6 dewle-
rê bi vana digere.

Di gel v6 yek6 tercîha E. Xanî zelal e. Di
çerxa dewlerê de ji bo wî dilovanî, exlaq û
îmtihan(ceribandin- dîsîplîn) girîng e. Ne-
maze ev yek xwe di rêkiliyên navbera gel û
dewlerê de nîşan didin. Siyaseta dewlerê ya
rastîn dikare li ser vê bingehê ava bibe.
Dewlet avahiyek ciddî ye û ji dilbûnê dix-
waze. Kes6 ku ewê di kargeriya dewlerê de
cih bistîne, bi gotina E. Xanî div6 çil caran
bê ceribandin; çil caran di îmtihan6 de der-
bas bibe. Bi rastî ev hesasiyeta E. Xanî ya di
îdarekirina dewlerê de p6 re fîlozofê Platon
tîne bîra mirov. Di dewleta Platon de fîlo-
zof dikaribû bihata ser hukum; 16 di dewle-
ta E. Xanî de jî ji bo hatina ser hukum çil
îmtihan, çil ceribandin li pêş mirov hene.
E. Xanî wekî Platon deriy6 kargeriya dew-
leta xwe bi ten6 ji fîlozofan re venake, deri-
y6n wî ji hemû kesî re vekirî ne, 16 bi şertê
ku mirov di van îmtihanên zor û dijwar de
derbas bibe. Bêguman ev yek jî qet ne h6-
san e û hemû kes jî xwe nêzikî v6 îmtihan
û ceribandinê nake.

Ew dilovaniya ku îbnî Haldûn ji bo hu-
kumdarê dewlerê pêwist didît di kargeriya
dewleta E. Xanî de jî esas e. E. Xanî jî ji bo
mîrîtiya dewlerê dilovaniyê pêwist dibîne.

îbnî Haldûn ji bo dewletekê salên jiyanê
dihesibîne û vî temenî di dora sed û bîstan
de dibîne. Ew bi pirranî dewlerên dema
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cih bistîne, bi gotina E. Xanî div6 çil caran
bê ceribandin; çil caran di îmtihan6 de der-
bas bibe. Bi rastî ev hesasiyeta E. Xanî ya di
îdarekirina dewlerê de p6 re fîlozofê Platon
tîne bîra mirov. Di dewleta Platon de fîlo-
zof dikaribû bihata ser hukum; 16 di dewle-
ta E. Xanî de jî ji bo hatina ser hukum çil
îmtihan, çil ceribandin li pêş mirov hene.
E. Xanî wekî Platon deriy6 kargeriya dew-
leta xwe bi ten6 ji fîlozofan re venake, deri-
y6n wî ji hemû kesî re vekirî ne, 16 bi şertê
ku mirov di van îmtihanên zor û dijwar de
derbas bibe. Bêguman ev yek jî qet ne h6-
san e û hemû kes jî xwe nêzikî v6 îmtihan
û ceribandinê nake.

Ew dilovaniya ku îbnî Haldûn ji bo hu-
kumdarê dewlerê pêwist didît di kargeriya
dewleta E. Xanî de jî esas e. E. Xanî jî ji bo
mîrîtiya dewlerê dilovaniyê pêwist dibîne.

îbnî Haldûn ji bo dewletekê salên jiyanê
dihesibîne û vî temenî di dora sed û bîstan
de dibîne. Ew bi pirranî dewlerên dema
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xwe û berî xwe yên kêmemir nimûne di-
bîne ku digihîje vê encanrê. Lê ji bo E. Xa-
nî temen6 dewlerê bi salan nay6 hesibîn û
dewlet heta ku ji armanca xwe dûr nekeve
dê her bijî.

Bi qasî Platon nebe jî yekî ku bi dîtinên
xwe yên li ser dewlet û hukumdariyê ji mu-
naqeşeyan re bûye mijar jî Machîavelî ye.
Machîavelî di sala 1469'an de li Floransayê
hat dinyay6. Gava ku Machîavelî vê berhe-
ma xwe ya bi nav û deng nivîsî, îtalya ji ye-
kîtiya xwe ya siyasî dûr bû. Li nîvgirava
îtalya karbidestiya siyasî di nav p6nc dewle-
tên bajarî de parve bûbû. Ev dewletên baja-
rî jî Floransa, Mîlano, Napolî, Roma û Ve-
nedîk bûn. Çi heye ku ev dewletên biçûk jî
di bin tehdîta dewletên mezin de bûn. B6-
guman vê rewşa siyasî Machîavelî gelek
aciz dikir; çimlcî Machîavelî îtalyayek yek-
bûyî û serbixwe dixwest. Ehmed6 Xanî jî
du sed salî piştî Machîavelî li Kurdistana
bindest û parvebûyî v6 daxwazê dianî zi-
man. Di bingehê de tu cihêtiyek esasî di
navbera mîrîtiyên Kurdistanê û bajarên
dewletî yên îtalyayê de tunebû. Herdû we-
lat jî ji otorîteyek netewî û navendî bêpar
bûn. Ji ber tunebûna otorîteyek navendî û
netewî herdu welat jî ji êrîşên derve re di-
bûn armanc û diman.

Kirêba Machîavelî ya bi navê Hukum-
dar ji bo serok û rêberên dewletan, ji bo
wan gelên ku dixwazin bibin dewlet, ji bo
wan dewlerên ku dixwazin axa xwe mezin-
tir bikin, ji bo hukumdarên ku dixwazin
karbidestiya xwe firehtir û bihêztir bikin
welcî şîretan e. Bi kurtî felsefa Machîavelî
bi vî awayî dikare b6 beyankirin: " Ji bo gi-
hîştina armancê her wasita meşrû ye." Ew

di îdarekirina dewletan de v6 yek6 rast di-
bîne û ev yek ji bo wî vaqiayek e. Di n6rî-
na Machîavelî de şîddet rolelcî girîng digi-
re. Heta li gor wî p6xemberên çekdar digî-
hijin armanca xwe, 16 p6xemberên bêçek bi
ser nakevin(43).

Di felsefa Machîavelî de h6z rolekî esasî
digire. Bingeha hêzê jî ordiya netewî ye. Li
gor Machîavelî, " Divê hukumdarek ji şer
û ji bisazkirin û dîsîplîna ordiy6 zêdetir tiş-
tekî nefikire û bi lcarekî din re bilî nebe.
Çimlcî kar6 yekî ku fermandiriyê dike bi
tenê ev eW Div6 hukumdarek ji kar6n
leşkerî dûr nemîne û ji demên şer z6detir
di dem6n aştiyê de bi vî karî re bilî bibe.
Machîavelî jî xerabiyê di afirîna mirovan
de dibîne; bi ya wî mirov ji bûna xwe ve
xerab rên dinyayê. Ji ber v6 yekê ye ku ew
li hember menfaerê p6 re heskirina xwe
hunda dikin. Heta ew wusa p6ş ve diçe ku
pêvegirêdana mal derdixe ser pevegirêdana
xwînî. Machîavelî weha dinivîse," Gava ku
pêwist be mirov dikare bikeve xwîna yekî.
Tişrên ku ji vê yek6 re bûne sedem bi as-
kerayî bên beyankirin pirs tune ye. Lê divê
nemaze mirov dest nede mal6 yelcî. Çimkî
mirov hundakirina bavê xwe ji bîr dikin, 16

hundakirina malên xwe ji bîr nakin"uj).
Di sazûmnek bi vî awayî rola tirsê jî ge-

lek e. Li gor Machîavelî gava ku tercîha
mirovekî ku jê tê heskirin û yekî ku j6 rê
tirsîn derkeve pêşiya mirov, div6 tercîh y6
ku jê rê tirsîn be. Çimkî , " Mirov bi pirra-
nî nankor, guhêrbar, durû, ji ber xeteran
revok û bi berjewendiyên xwe ve girêdayî
ne"(46). Ger ku hukumdarek bixwaze gelê
xwe di nav yekîtiyê de biparêze, div6 ji bê-
dilovaniyê netirse û nereve. Herweha divê
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xwe û berî xwe yên kêmemir nimûne di-
bîne ku digihîje vê encanrê. Lê ji bo E. Xa-
nî temen6 dewlerê bi salan nay6 hesibîn û
dewlet heta ku ji armanca xwe dûr nekeve
dê her bijî.

Bi qasî Platon nebe jî yekî ku bi dîtinên
xwe yên li ser dewlet û hukumdariyê ji mu-
naqeşeyan re bûye mijar jî Machîavelî ye.
Machîavelî di sala 1469'an de li Floransayê
hat dinyay6. Gava ku Machîavelî vê berhe-
ma xwe ya bi nav û deng nivîsî, îtalya ji ye-
kîtiya xwe ya siyasî dûr bû. Li nîvgirava
îtalya karbidestiya siyasî di nav p6nc dewle-
tên bajarî de parve bûbû. Ev dewletên baja-
rî jî Floransa, Mîlano, Napolî, Roma û Ve-
nedîk bûn. Çi heye ku ev dewletên biçûk jî
di bin tehdîta dewletên mezin de bûn. B6-
guman vê rewşa siyasî Machîavelî gelek
aciz dikir; çimlcî Machîavelî îtalyayek yek-
bûyî û serbixwe dixwest. Ehmed6 Xanî jî
du sed salî piştî Machîavelî li Kurdistana
bindest û parvebûyî v6 daxwazê dianî zi-
man. Di bingehê de tu cihêtiyek esasî di
navbera mîrîtiyên Kurdistanê û bajarên
dewletî yên îtalyayê de tunebû. Herdû we-
lat jî ji otorîteyek netewî û navendî bêpar
bûn. Ji ber tunebûna otorîteyek navendî û
netewî herdu welat jî ji êrîşên derve re di-
bûn armanc û diman.

Kirêba Machîavelî ya bi navê Hukum-
dar ji bo serok û rêberên dewletan, ji bo
wan gelên ku dixwazin bibin dewlet, ji bo
wan dewlerên ku dixwazin axa xwe mezin-
tir bikin, ji bo hukumdarên ku dixwazin
karbidestiya xwe firehtir û bihêztir bikin
welcî şîretan e. Bi kurtî felsefa Machîavelî
bi vî awayî dikare b6 beyankirin: " Ji bo gi-
hîştina armancê her wasita meşrû ye." Ew

di îdarekirina dewletan de v6 yek6 rast di-
bîne û ev yek ji bo wî vaqiayek e. Di n6rî-
na Machîavelî de şîddet rolelcî girîng digi-
re. Heta li gor wî p6xemberên çekdar digî-
hijin armanca xwe, 16 p6xemberên bêçek bi
ser nakevin(43).

Di felsefa Machîavelî de h6z rolekî esasî
digire. Bingeha hêzê jî ordiya netewî ye. Li
gor Machîavelî, " Divê hukumdarek ji şer
û ji bisazkirin û dîsîplîna ordiy6 zêdetir tiş-
tekî nefikire û bi lcarekî din re bilî nebe.
Çimlcî kar6 yekî ku fermandiriyê dike bi
tenê ev eW Div6 hukumdarek ji kar6n
leşkerî dûr nemîne û ji demên şer z6detir
di dem6n aştiyê de bi vî karî re bilî bibe.
Machîavelî jî xerabiyê di afirîna mirovan
de dibîne; bi ya wî mirov ji bûna xwe ve
xerab rên dinyayê. Ji ber v6 yekê ye ku ew
li hember menfaerê p6 re heskirina xwe
hunda dikin. Heta ew wusa p6ş ve diçe ku
pêvegirêdana mal derdixe ser pevegirêdana
xwînî. Machîavelî weha dinivîse," Gava ku
pêwist be mirov dikare bikeve xwîna yekî.
Tişrên ku ji vê yek6 re bûne sedem bi as-
kerayî bên beyankirin pirs tune ye. Lê divê
nemaze mirov dest nede mal6 yelcî. Çimkî
mirov hundakirina bavê xwe ji bîr dikin, 16

hundakirina malên xwe ji bîr nakin"uj).
Di sazûmnek bi vî awayî rola tirsê jî ge-

lek e. Li gor Machîavelî gava ku tercîha
mirovekî ku jê tê heskirin û yekî ku j6 rê
tirsîn derkeve pêşiya mirov, div6 tercîh y6
ku jê rê tirsîn be. Çimkî , " Mirov bi pirra-
nî nankor, guhêrbar, durû, ji ber xeteran
revok û bi berjewendiyên xwe ve girêdayî
ne"(46). Ger ku hukumdarek bixwaze gelê
xwe di nav yekîtiyê de biparêze, div6 ji bê-
dilovaniyê netirse û nereve. Herweha divê
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hukumdar bi tu awayî comerd jî nebe;
çimkî, "di dinyayê de tu tiştekî ku bi qasî
comerdiyê mirov diqedîne tune(47). Div6
hukumdarek ji timahiyê netirse. Xizanî ji
timahiyê xerabtir e. Ji alî hukumdar ve ş6-

landina gel jî d6 bêîtibariyê bi xwe re bîne.
Machîavelî weha dinivîse: "Gava ku yek
derkeve û bibêje Sezar bi comerdiya xwe
bû hukûmdar, gelek kes jî bi comerdiya
xwe hatin ciyên baş; ezê vê bersîvê bidim
wî: An hûn hukumdar in û an jî hûn di ri-
ya hukumdarbûn6 de ne. Di rewşa yeke-
mîn de tu feydeyek comerdiyê tune. Gava
ku mirov di riya hukumdarbûnê de ye fey-
da comerd xuyabûn6 heye'W

Li gor Machîavelî ji bo hukumderkî dax-
waza fetihkirin6 normal û tebiî ye. " Ger
mirov dikaribin vî karî bikin, div6 ney6n
gunehkarkirin, peznê wan b6 dayin"(49). Ji
bo dewletekê ji şer revîn tiştekî nebaş e.
Şer vaqiayek zarûrî ye. Bi ten6 mirov dikare
şer li gor berjewendiyên xwe texîr bike(jo).
Herweha dagirkerî ji daxwazek gelek nor-
mal û li cih e. Dagirkirina welatekî ku gelê
wî hînî jiyana serbixwe nebûye h6san e.

Ger ku ziman6 dagirkeran û gelê welarê ku
hatiye dagirkirin yek be, karê dagirkeriyê
h6santir e. Bi vî awayî Machîavelî di dagir-
kirina welatan de rolê ziman jî radixe ber
çavan. Ziman û away6 jiyanê faktorek gi-
rîng in. Di bûyera dagirkirinê de nuqteyek
girîng jî li ciyê dagirkirî bi cih bûyin e.

Welcî Machîavelî jî beyan dike ev metodê
Tirkan e(ji). Di dagirkirnê de çareyek din jî
li nûqteyên girîng 6n welarê dagirkirî ko-
çeran bicihkirin e. Çimkî koçer ji leşkeran
kêmtir dibin mesref. Bi ser vana hemûyan
jî Machîavelî weha dinivîse," Tişrê ku div6

mirov li ser raweste ev e: Divê an mirov bi
dest bên xistin û an jî koka wan bê rakirin;
mirov li hemeber tadey6n biçûk radibin ku
tol bistînin, 16 li ber tadey6n giran di ber
xwe nadin. Gava ku li mirovekî tade hat
kirin, div6 wusa b6 lcirin ku ew careke din
keys nebîne ku tol bisîtîne'V). Di gel van
hemûyan, dîsa jî dagirkirina gel û dewlerên
ku fêrî jiyanek azad bûne gelek dijwar e.
Machîavelî st riyên vê yekê dibîne: " Riya
yekemîn hilweşandin e. Riya duwemîn li
wî welatî bi cih bûn e. Riya sêwemîn jî
welatê dagirkirî bi qûnên wê yên berê hêş-
tin e"(j3). Di gel van riyan jî tercîha Machî-
avelî li ser hilweşandinê ye; çimkî li gor wî,
" Yek, gava bajarekî ku hînî azadiy6 bûye
bi dest bixe hilneweşîne, divê li benda ku
ew6 ew bajêr wî hilweşîne bisekine"(j4).

Machîavelî li ser sîtema Tirk û Osmani-
yan jî xebitiye û di k6t6ba xwe de gelek ca-
ran ji Tirk û Osmaniyan nimûne daye; qa-
la wan kiriye. Li gor dîtina wî hukumdari-
ya Tirkan bi dest xistin gelek dijwar e, 16

gava ku hat bi destxistin jî di dest de hêşti-
na w6 gelek h6san e. Berevajiyê vê yekê bi-
destxisitna Melîktiya Fransayê hêsan, 16 be-
16 wê di dest de h6ştin dijwar e. B6guman
tesbîta wî ya herî girîng a li ser Osmaniya
ev e," Her kî ku êrîşî dewleta Osmanî bi-
ke, divê bihesibîne ku ewê wan di nav yekî-
tiyê de bibîne"(jj).

Machîavelî v6 kitêba xwe ji bo Lorenzo
De Medici, bi armanca diyariyekê dinivîse.
L6 bi rastî aramaca Machîavelî ji nû ve p6-
kanîna yekîtiya Îtalyay6 ye. Ji bo ku ev ye-
kîtî p6k bê jî, di serî de şer, her rê meşrû ye.
Di dawiya kitêbê de ew weha daxwaza xwe
tîne ziman,"... Her şerê ku zarûrî ye mafdar
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hukumdar bi tu awayî comerd jî nebe;
çimkî, "di dinyayê de tu tiştekî ku bi qasî
comerdiyê mirov diqedîne tune(47). Div6
hukumdarek ji timahiyê netirse. Xizanî ji
timahiyê xerabtir e. Ji alî hukumdar ve ş6-

landina gel jî d6 bêîtibariyê bi xwe re bîne.
Machîavelî weha dinivîse: "Gava ku yek
derkeve û bibêje Sezar bi comerdiya xwe
bû hukûmdar, gelek kes jî bi comerdiya
xwe hatin ciyên baş; ezê vê bersîvê bidim
wî: An hûn hukumdar in û an jî hûn di ri-
ya hukumdarbûn6 de ne. Di rewşa yeke-
mîn de tu feydeyek comerdiyê tune. Gava
ku mirov di riya hukumdarbûnê de ye fey-
da comerd xuyabûn6 heye'W

Li gor Machîavelî ji bo hukumderkî dax-
waza fetihkirin6 normal û tebiî ye. " Ger
mirov dikaribin vî karî bikin, div6 ney6n
gunehkarkirin, peznê wan b6 dayin"(49). Ji
bo dewletekê ji şer revîn tiştekî nebaş e.
Şer vaqiayek zarûrî ye. Bi ten6 mirov dikare
şer li gor berjewendiyên xwe texîr bike(jo).
Herweha dagirkerî ji daxwazek gelek nor-
mal û li cih e. Dagirkirina welatekî ku gelê
wî hînî jiyana serbixwe nebûye h6san e.

Ger ku ziman6 dagirkeran û gelê welarê ku
hatiye dagirkirin yek be, karê dagirkeriyê
h6santir e. Bi vî awayî Machîavelî di dagir-
kirina welatan de rolê ziman jî radixe ber
çavan. Ziman û away6 jiyanê faktorek gi-
rîng in. Di bûyera dagirkirinê de nuqteyek
girîng jî li ciyê dagirkirî bi cih bûyin e.

Welcî Machîavelî jî beyan dike ev metodê
Tirkan e(ji). Di dagirkirnê de çareyek din jî
li nûqteyên girîng 6n welarê dagirkirî ko-
çeran bicihkirin e. Çimkî koçer ji leşkeran
kêmtir dibin mesref. Bi ser vana hemûyan
jî Machîavelî weha dinivîse," Tişrê ku div6

mirov li ser raweste ev e: Divê an mirov bi
dest bên xistin û an jî koka wan bê rakirin;
mirov li hemeber tadey6n biçûk radibin ku
tol bistînin, 16 li ber tadey6n giran di ber
xwe nadin. Gava ku li mirovekî tade hat
kirin, div6 wusa b6 lcirin ku ew careke din
keys nebîne ku tol bisîtîne'V). Di gel van
hemûyan, dîsa jî dagirkirina gel û dewlerên
ku fêrî jiyanek azad bûne gelek dijwar e.
Machîavelî st riyên vê yekê dibîne: " Riya
yekemîn hilweşandin e. Riya duwemîn li
wî welatî bi cih bûn e. Riya sêwemîn jî
welatê dagirkirî bi qûnên wê yên berê hêş-
tin e"(j3). Di gel van riyan jî tercîha Machî-
avelî li ser hilweşandinê ye; çimkî li gor wî,
" Yek, gava bajarekî ku hînî azadiy6 bûye
bi dest bixe hilneweşîne, divê li benda ku
ew6 ew bajêr wî hilweşîne bisekine"(j4).

Machîavelî li ser sîtema Tirk û Osmani-
yan jî xebitiye û di k6t6ba xwe de gelek ca-
ran ji Tirk û Osmaniyan nimûne daye; qa-
la wan kiriye. Li gor dîtina wî hukumdari-
ya Tirkan bi dest xistin gelek dijwar e, 16

gava ku hat bi destxistin jî di dest de hêşti-
na w6 gelek h6san e. Berevajiyê vê yekê bi-
destxisitna Melîktiya Fransayê hêsan, 16 be-
16 wê di dest de h6ştin dijwar e. B6guman
tesbîta wî ya herî girîng a li ser Osmaniya
ev e," Her kî ku êrîşî dewleta Osmanî bi-
ke, divê bihesibîne ku ewê wan di nav yekî-
tiyê de bibîne"(jj).

Machîavelî v6 kitêba xwe ji bo Lorenzo
De Medici, bi armanca diyariyekê dinivîse.
L6 bi rastî aramaca Machîavelî ji nû ve p6-
kanîna yekîtiya Îtalyay6 ye. Ji bo ku ev ye-
kîtî p6k bê jî, di serî de şer, her rê meşrû ye.
Di dawiya kitêbê de ew weha daxwaza xwe
tîne ziman,"... Her şerê ku zarûrî ye mafdar
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e. Li ciyê ku ji tiştekî din h6vî nemîne çek
pîroz e."(j6). Di riya avakirina yekîtiya dew-
lerê de, piştî ku Mavhîavelî ji h6z, jîrîtî û
mêrxasiya îtalyayiyan behs dike, k6masiya
nebûna ordiyek netewî tîne ziman. Machî-
avelî weha dibêje; " Ger ku hûn jî dixwazin
li ser şopa wan mirov6n mezin 6n ku wela-
rê xwe azad kirin herin, div6 berî her tiştî,
hûn bibin xwedî ordiyek netewî ku binge-
ha hemû seredanan e. Çimkî ji vê ordiyê
ewletir, rasttir û çêtir tune"(j7).

Di navbera merc6n Îtalyay6 y6n ku Mac-
hîavelî j6 gazin dikir û merc6n Kurdistanê
y6n E. Xanî j6 gazin dikir de pirr cihêtî
tûnebû û heta em dikarin bibêjin ku dirûv6
wan bi hev dixist. Lê pêş Machîavelî baja-
rên dewletî yên wekî Floransa, Mîlano,
Napolî, Roma û Venedîk6, li ber E. Xanî
jî mîrekiy6n Kurdistanê y6n wekî Cole-
m6rg, Bilîs, Diyarbekir, Riha, Finik, He-
senk6f, Egil, Erdelan, Baban, Botan, Far-
qîn, Qulp ûhwd. hebûn. Heta li pêş E. Xa-
nî bi ser van mîrekiyan de jî eşîr û qebîle-
y6n Kurdan hebûn ku ji hev tar û mar
bûn. V6 rewşa aloz û tevlihev, v6 rewşa ji
hev belavbûyî û tar û mar a îtalya û Kur-
distan6 Machîavelî û E. Xanî ji bo avakiri-
na dewletek yekbûyî rakiribû ser lingan.

Machîavelî ji bo avakirina îtalyeyek yek-
bûyî Lorenzo De Medici wek hêvî didît û
berhema xwe ya bi nav6 Hukumdar pêşk6-
şî wî dikir. E. Xanî jî di nav mîrekiy6n
Kurdistanê de li ser mîrekiyê radiwest û wê
wek hêvî nîşan dida. Bêguman ev mîrekî
mîrekiya Botan bû. Ancax mîrên Botan di-
karibûn yekîtiya mîrekî û qebîleyên Kur-
distanê pêk bînin û riya dewletek Kurdî ya
yekbûyî vekin. Çawa ku li Îtalyay6 h6zek

siyasî û aborî ya malbata Medici hebû, wu-
sa jî li Kurdistanê hêzek siyasî û aborî ya
mîrên Cizîrê hebû- ku ev malbat di dîrokê
de wek Bedirxaniyan rê naskirin. Floransa
li îtalyayê herêmek kulturî û hunerî bû;
herweha Cizîra Botan jî li Kurdistanê he-
rêmek kulturî, zanistî û hunerî bû. Li îtal-
yay6 Floransa bi rûmet, li Kurdistanê jî Ci-
zîra Botan giranbûha bû. Cîzîrê ji alî rê,
avahî û piran de jî gelek p6ş ve çûbû û bi
tenê di dema Emeviyan de li Cizîrê û ha-
wirdora w6 360 camî û 90 medrese he-
bûn(j8). Cizîre navendek kulturî û zanisti-
yek wusa ku alimên wekî Ebûlîz îsmaîl Bîn
Rezaz El Cezerî (1153-1233) û Melayê Cizîrî
gihandibû. Bi ser vana hemûyan de Cizîr
di navbera Rojhilat û Rojava de pirek bû û
li ser Riya îpekê bû. Ango Cizîr navendek
bazirganî jî bû; Ewrûpay6 bi Asyay6 ve As-
yay6 jî bi Ewrûpayê ve girêdida.

Gava ku mirov van taybetiy6n Cizîrê bî-
ne ber çavê xwe, hingê dê mirov bikaribe tê
bigihîje ka çima E. Xanî peznê mîrên Bo-
tan dida. Li vir ev pirs dikare bê pirsîn? Ci-
yê ku bûyera Mem û Zîn 16 derbas bûbû
ne Cizîr bû? Erê rast e, bûyera Mem û Zî-
nê li Cizîrê derbas dibe, 16 gavê ku Mem û
Zîn ji naceroka xwe ya siyasî bê dûrxistin
wê gavê ewê bibe çîrokek an jî destanek
evînê û bimîne. Lê em dizanin ku E. Xanî
bi naverokek wusa ev bûyer xemilandibû û
kemilandibû ku destana evînê di siya mesa-
jên siyasî de hêştibû. Di vê nuqtê de ew
tiştên ku E. Xanî digot wusa balkêş bûn
ku, piştî dused û pêncî salî dê Celadet Alî
Bedirxan, di nameya xwe ya ku ji Mustefa
Kemal re şandibû de weha digot," Ehmedê
Xanî di berhema xwe ya ku mijara xwe ji
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e. Li ciyê ku ji tiştekî din h6vî nemîne çek
pîroz e."(j6). Di riya avakirina yekîtiya dew-
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efsaneyek gelî distîne de, ji serî heta binî ji
neteweperestiya Kurdî û Kurdistan6 qal di-
ke. Şexsên ku dide peyivandin bi tevahî
sembol in. Ew kesê ku nûnertiya milerê
Kurd dike, bi dîmîtî dike zîndanê û riyên
rizgarkira wî bi gel dide gerandin û nîşan
dide"(j9).

Bi rastî jî gava ku E. Xanî van rêz6n jêrîn
li ser kaxizê dinivîsî armanca wî çi bû?

yek dibîne. Mîrtiya Botan protîpa dewlerê
ye. Di v6 mîrîtiyê de Mîrzeydîn seroktiya
dewlerê, beg6n Botan alîkarî û wezîrî, Be-
koyê Awan ş6wirmendî, tacdîn û biray6
xwe hêza leskerî temsîl dikirin. E. Xanî bi
vî awayî salixê Mîrê Botan dida:

Go: Padîşahek zemanê sabiq

Rabû di hukûmeta xwe faiq

Ericasê mîlel mitîû minqad

Neslê wî Ereb, Emîrê Ekrad

Sazê dilê kul bi zêr û bem bit

Sazendeyê Işqê Zîn û Mem bit

Şerha xemê dil bikim fesane

Zînê û Memê bikim behane

Nexmê we ji perdeyê derînim

Zînê û Memê ji nû ve vejînim.

Mirov pê re dilcare li vir bipirse? Gelo
derdê dilê E. Xanî çi bû? B6guman derd6
E. Xanî y6 herî mezin yekîtiyek Kurdan
pêk anîn û avakirina dewletek Kurdî bû.
Derdê xwe, daxwaz û merama xwe kêm
kesî bi qasî E. Xanî zelal û bêfikare anîbû
ziman. Ji xwe E. Xanî zelalî ye. Bi rastî jî wî
derdê dil6 xwe kir efsane û Zîn û Mem jî ji
vê yekê re kir behane. Hem Machîavelî û
hem jî E. Xanî li ser riya rast bûn; riya ava-
kirina dewleta ku Machîavelî dixwest ava
bike di Floransayê de, riya dewleta Kurdî
ya ku E. Xanî dixwest ava bike di Cizîra
Botan re derbas dibû. Herdû jî li ser riya
rast bûn û di v6 nûqrê de dirûv6 wan bi
hev dixist.

Qet şik tune ye ku E. Xanî di Mem û Zî-
n6 de avahiya dewletê bi mîrîtiya Botan re

Textê wî Cizîr û bextî mesûd

Talî qewiy û meqamî mehmûd
Rom û Ereb û Ecem di ferman

Meşhûrê bi navê "Mîrê Botan"

Abaê izam û cedd û walid

Mensûb û miselselêd Xalid

Cebarê felek ji wî hezar kar

Meslûle ji sellê seyfê Cebbar

Zîbendeyê milk û zeynê dîn bû

Navê wî Emirî "Zeynidîn" bû

Mîrî ji wî re bi dîni marûf
Zînet ji wî re bi dîni marûf

Asarê şecaeta wî jahî
Dagirtî ji mahê ta bi mahî

Mahiyetê wî medarê dinya

şahiyetê wî şîarê uqba
Mihtacê sexaweta wî Hatem
Mexlûbê şecaeta wî Ristem

Hatem ji kemalê hîmmeta wey

Tomarê sexaweta xwe kir tey

Aql û huner û sexa û meydan

Zebt û neseq û nîzam û dîwan

Dîndariyû dewlet û diyanet

Serdariyû sewlet û siyanet

Meşhûnê ji her yekê xezînek

Meknûnê ji her yekê defînek
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Bê usri ji bo wî ra miyesser

Bê xusri ji bo wî ra miqedder
Enwaê newadir û cewahir

Elwanê nefaîs û zewahir

Mecmûeyê mimkinatê meqsûd

Wacib kiribûn li nik wî mewcûd

Hasil bi wî middea û metlûb

Wasil bi wî mişteha û mehbûb

Sehna heremê ji nazenînan

Cennet tijîbû ji horînan
Horî wî di cennetê gelek bûn
Xilman wî di hezretê melek bûn(6o).

Li vir bi aşkerayî rê dîtin ku Mîrê Botan
heyî, padîşahî, desthilatdarî, comerdî, sazû-
man, dîndarî, dewlemendî, yekîtî, zanyarî,
huner, hunermendî, mêrxasî, serdarî, ser-
werî, ronahî, şarezayî, bedewî, meqam, nî-
jad, bext, text, biryar, h6z û dewletê temsîl
dike. Mîrê Botan dewlet e; dewlet mîrê
Botan e. Dîsa E. Xanî ji Tacdîn û biray6n
xwe y6n ku h6za dewlerê temsîl dikin, çek
û şûrê dewlerê ne weha qal dike:

Tacdîni digotine ciwanek

Guhderzê zemane pehlewanek

Nesl û neseb û hesab eyan bû
Serdefter û serwerê kuran bû

Babê wî digotine Sikender

Lêkîn Ereban digo Xezenfer

Lewra ku bi şêrî şihbê sêr bû

Roja şerî ew hezari mêr bû
Tacdîn du bira hebûn di qellas

Manendê du şahîbazê cemmas

Daîm dilê dijminan disotin

Yek Arif û yek Çeko digotin

Emma wî ji cimle xas û aman

Ji ew çende bira û bab û maman

Lawek kiribû bira ji bo xwe

Nê... Ez xelet im... Çira ji bo xwe

Roja ku ewî bira nedîta

Teşbîhê şeva çira nedîta

Dinya li wî têk dibûye tarî

Roj bû ku li wî dikir tewarî

Enbazê fereh, şerîkê xem bû
Sergeşteyê xem bi navê Mem bû

Mem ji wî asiqek temam bû

Ne sibhê bira û bab û mam bû
Her çendî birayê airet bû
Te digo ku dinê û axiret bû

Tacdîn weledê Wezîrê Dîwan

Mem jî xelefê Debirê Dîwan(6i).

Em di van rêzan de rol6n bavê Tacdîn û
Mem 6 di avahiya dewlerê de jî fêr dibin.
Herweha Tacdîn kurê Wezîrê Dîwanê,
Mem jî kurê Katibê dîwan6 ye. Rûyê dew-
lerê yê tal û tirş, gerîna çerxa dewlerê di
şexs6 Belcir de b6tir rê dîtin. Bekir rûy6
dewlerê yê resmî û rastiya dewlerê ye. Rûçi-
kê dewlerê y6 veşartî di kirinên Bekir de bi
aşkerayî rên dîtin. E. Xanî weha didomîne:

Elqise: Bi iqtizayê xilqet

Mîrê bi kemal û îzz û rifet

Ragirtî ji bo xwe dergevanek

Fettanê zemmane, sey pisanek

Daîm li derê wî qapûcî bû
Qella û qelaş û qehwecîbû

Emma bi neseb ne ferdê Botan

Belkî kitewellidê ji buhtan
Eslê wî dibên ji Mergever bû
Mehza wî beşer bi sor û ser bû

Navê wî minafiqî Bekir bû
Belkî ji Belûqiya betir bû
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Menna û mizebzebîn û îblîs

Xedda û xeberbezbîn û teblîs

Şagirtê seameta wî şeytan

Şermende ji gotina wî Botan

Bedçehrê ji rengê dêwê kabûs

Bedfiîl û sitîzekar û salûs

Tacdîn digote Mîr eyanî:

"Mîrim! Bi der ke vî dergevanî

Ev laiqê dergehê te nîne

Ev kelb e, nehînder e, bi kîn e

Herçend se û dergevan bira ne

Ekser se bi mihr û biwefa ne"

Evrengê ha mîr digote Tacdîn
"Fîlê di Bekir meger nizanîn?

Em qismê emîri qismê asîn

Pir fed û ger in û pêş û paş in

Naçare ji bo me aşivanek

La bide ji bo me dergevanek

Hindê bi hikûmetê dikin dewr

Geh edle ji bo me kar û geh cewr

Her çendî Bekir weled zina ye

Aşê me jî wî bi fed û baye

Ev zumre ku zalim û ewan in

Sûbaşîy û sehnew dergevan in

Aşê di me zaliman digêrin

Dexlêd me zaliman dihêrin

Aşê me eger çi weqfê am e

Gewrî tijî garisê herain e(62).

Dewlet û zilim du biray6n cêwî ne. Ciyê
ku dewlet 16 hebe li wir tada, kedxwarî û
zilim jî heye. Di xerc û hevîrê dewlerê de,
di avahiya dewletê de zilim heye. E. Xanî
bi devê Mîr vê rastiya dewlerê tîne ziman.
Edalet û zilim çiqas du peyvên dijber bin jî
di navbera wan de yekîtiyek heye. Edelet
encamek zilmê be, zilim sedemê edalerê ye.
Berevajiyê vê yek6 jî ras e. Mîr ji aş6 zilmê

qal dike. Baş e ev aşê zilm6 çawa digere?
Herwekî ku E. Xanî bi devê Mîr jî tîne zi-
man aşê zilmê bi "garisê herem" bi keda
neheq, bi wî berê ku bi neheqiyê rê bidest-
xistin digere. Xwediy6 vî "garis6 herem"
ango berê ku bi neheqiy6 rê bidestxistin kî
nê? Wekî ku Mîr jî dibêje gel e; karker,
karmend, lcarsaz, gundî, cotkar, rezvan şi-
van û gavan in. Ew dixebitin, ew tînîn p6,
ew diajon, ew diçînin, ew ji xwarinê re
amade dikin; 16 belê dewlet dixwe. Çerxa
dewlerê bi vî awayî difetile. E. Xanî ji şûba-
şî (leşker-ordû), ji kehya û ji dergevan6n
dewletê welcî zumra zilmê ye ewane qal di-
ke. Di her cûre dewletî de ordû zumra zil-
m6 ye; çimlcî ordu di tu cûre dewlerê de
pênayne, zihê dike û dixwe. Ev yek ji bo
kehya û dergevan6n dewlerê, ango ew ke-
sên ku xwed6negiravî parastina dewlerê li
ser wan e, ji bo wan hemûyan wahe ye. Kar
û barê dewlerê bi vî awayî dimeşe.

Ev rûçikê dewlerê y6 ku E. Xanî bi aşke-
rayî radixe ber çavan, ewê di sedsala nozde-
han de avakarên îlm6 marlcsîzm6 bi awaye-
kî rêk û p6k li ser bixebitin û teoriyên pê-
wistiya ji hol6 rakirina dewlerê bînin p6.

Machîavelî bi giranî li ser rolê zorê dise-
lcinî û serkeftina pêxemberan jî bi çekdar-
bûna wan ve girê dida. Li gor n6rîna wî ça-
wa ku pêxember nikaribûn bê çek bigihî-
jin aramanca, wusa jî dewlet bêçek û b6 zor
nedihatin avakirin. Di pêkanîna yekîtiya
gel de jî rolê esasî diket ser zorê. Gel6 ji
hevbelavbûyî, ancax bi zora zorê dikaribû
bihata ser hev. Machîavelî guhartina sihû-
dê jî bi hêza zorê ve girêdida û weha di-
got;" Çimlcî sihûd mê ye, ji bo ku mirov
wê bi dest bixe divê bi şid bilebite. Di ciy6
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Menna û mizebzebîn û îblîs

Xedda û xeberbezbîn û teblîs

Şagirtê seameta wî şeytan

Şermende ji gotina wî Botan

Bedçehrê ji rengê dêwê kabûs

Bedfiîl û sitîzekar û salûs
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Ev laiqê dergehê te nîne

Ev kelb e, nehînder e, bi kîn e

Herçend se û dergevan bira ne

Ekser se bi mihr û biwefa ne"
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Em qismê emîri qismê asîn
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Aşê me eger çi weqfê am e

Gewrî tijî garisê herain e(62).

Dewlet û zilim du biray6n cêwî ne. Ciyê
ku dewlet 16 hebe li wir tada, kedxwarî û
zilim jî heye. Di xerc û hevîrê dewlerê de,
di avahiya dewletê de zilim heye. E. Xanî
bi devê Mîr vê rastiya dewlerê tîne ziman.
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di navbera wan de yekîtiyek heye. Edelet
encamek zilmê be, zilim sedemê edalerê ye.
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qal dike. Baş e ev aşê zilm6 çawa digere?
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kehya û dergevan6n dewlerê, ango ew ke-
sên ku xwed6negiravî parastina dewlerê li
ser wan e, ji bo wan hemûyan wahe ye. Kar
û barê dewlerê bi vî awayî dimeşe.

Ev rûçikê dewlerê y6 ku E. Xanî bi aşke-
rayî radixe ber çavan, ewê di sedsala nozde-
han de avakarên îlm6 marlcsîzm6 bi awaye-
kî rêk û p6k li ser bixebitin û teoriyên pê-
wistiya ji hol6 rakirina dewlerê bînin p6.

Machîavelî bi giranî li ser rolê zorê dise-
lcinî û serkeftina pêxemberan jî bi çekdar-
bûna wan ve girê dida. Li gor n6rîna wî ça-
wa ku pêxember nikaribûn bê çek bigihî-
jin aramanca, wusa jî dewlet bêçek û b6 zor
nedihatin avakirin. Di pêkanîna yekîtiya
gel de jî rolê esasî diket ser zorê. Gel6 ji
hevbelavbûyî, ancax bi zora zorê dikaribû
bihata ser hev. Machîavelî guhartina sihû-
dê jî bi hêza zorê ve girêdida û weha di-
got;" Çimlcî sihûd mê ye, ji bo ku mirov
wê bi dest bixe divê bi şid bilebite. Di ciy6
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ku ew6 xwe bi bîhnfirehan re berde, xwe
bi yên weha re berdide. Ji ber tebîeta xwe
ya mêyî, sihûd dosrê xortan e. Çimkî xort
hindik bi tedbîr, 16 bêtir bi şipil in"(«3). Bi
kurtî Machîavelî ji tûjîtiya şûr, ku pêwist
be ji kuştin û qirkirin6 jî behs dikir. Ji bo
hukumdariy6 bi dest xistin û li ser hukum
may6 zorê zarûrî didît.

Gava ku E. Xanî digot:

Herçî bire şûrî destê hîmmet
Zebtkir ji xwe re bi mêrî dewlet

Lewra ku cîhan wekî erûs e

Wê hukmê di destê şûrê rûs e

Bê ceng û cidal û bêtehewwir

Qet vê şixulê mekin tesewwir(Ö4).

Di pirsa avakirina dewlerê de ji Macnhî-
avelî pirr cih6tir nedifikirî. Wî bi xwe jî baş
dizanibû ku avakirina dewlerê, bê dest av6-
tina şûr, b6 dest av6tina çek ne mumkun e.
L6 bel6 E. Xanî şûrekî dugulî dixwaze; ev
şûre dugulî şûrê zor û zanînê ye; bi gotina
roja me, top û qelem e; atom û qelem e.
Zor û zanîn ku bûn bira, tu astengekî ku ji
heq ney6n der namîne. Tercîha Machîavelî
ya di pirsa zor û zanîn de zelal e; gava ku
tercîhkirinek pewist be, ewê Machîavelî
xwe bide ber zorê , zorê bibijêre; 16 bel6 E.
Xanî di v6 yek6 de naxwaze xwe bide ber
tercîhek6. Ew yekîtiya zor û zanîn6 diparê-
ze û di navbera van herdû mefhûman de
rêkiliyek diyalektîk dibîne; naxwaze duben-
diyê rêxe navbera zor û zanîn6. Heta li gor
E. Xanî div6 zanîn rê nîşanî şûr bide; şûr
tûjîtiya xwe ji zanîn6 bistîne; zanîn nîşan
bide şûr bibire. E. Xanî şûrê xwe bi zanîn6,
bi hîmmerê tûj dike. Herwekî rê zanîn ji

çar rikn6n Platon jî y6 yekemîn zanîn bû;
di pey zanînê de mêrxasî, ango bi gotina E.
Xanî şûr dihat. B6guman hukumdariya şûr
bi zorê ava dibû û zor û zilim jî hergav bira
bûn. Di sedsala nozdehan de fîlozofên
marksîst bi dorfirehî li ser teoriya zorê radi-
westîn. F. Engels di v6 mijar6 de weha di-
got," Zor, îro ordû û kestiyên şer e. Û her-
dû jî wekî em hemû xesara w6 dibînin bi
buhayî dibe mal. L6 zor pere nayne, y6 ku
berê pere bi dest xistiye dişêlîne û rût di-
ke"(«5).

Fîlozofekî ku bi nêrînên xwe yên li ser
dewlerê, nemaze ji avabûna dewletên sos-
yalîst re bûye nimûne Thomas More'ye.
Thomas More di sala 1478' de li Londrayê
hat dinê. Ji rahîbiy6 bigire heta qazîtî, en-
damtiya parlementoy6, şeNvirmendiya qiral,
serokatiya Qameraya Avamê û nivîskariyê,
gelek lcar kirine. Berhema wî ya herî bi nav
û deng, qet şik tune ye ku Utopîa'ye. Tho-
mas More di dîtin6n xwe de b6tawîz bû.
Di gel ku mirovê herî n6zik 6 Qral Henrî
y6 Heştemîn jî bû, ji ber ku li dîjî qanûnek
ku Henry derxist rabû (Henry dixwes jina
xwe berde û bi Anne Boleynê re bizewize),
di sala 1535'an de serê wî hat jêkirin(66). Ga-
va ku bi nrêrxasî serê xwe danî ber k6ra cel-
lad, rihê xwe da alî û gotina xwe ya dawî
got;" Çawa be rihê min ji welat re îxanet
nekir. Qene bila ew jî ney6 îdamkirin."

Thomas More bi nav6 Utopîay6 girava-
k6 difikire û li ser avahiya dewlerê ya v6 gi-
rav6 û jiyan6 gelê giravê dîtin6n xwe tîne
ziman. Li Girava Utopîay6 aştî, azadî û
wekhevî heye. P6ncî û çar bajarên Utopî-
ay6 hene û gelê Utopîayê; jin û mêr bi te-
vahî di karê çandiniy6 de pispor in. Li
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ku ew6 xwe bi bîhnfirehan re berde, xwe
bi yên weha re berdide. Ji ber tebîeta xwe
ya mêyî, sihûd dosrê xortan e. Çimkî xort
hindik bi tedbîr, 16 bêtir bi şipil in"(«3). Bi
kurtî Machîavelî ji tûjîtiya şûr, ku pêwist
be ji kuştin û qirkirin6 jî behs dikir. Ji bo
hukumdariy6 bi dest xistin û li ser hukum
may6 zorê zarûrî didît.

Gava ku E. Xanî digot:

Herçî bire şûrî destê hîmmet
Zebtkir ji xwe re bi mêrî dewlet

Lewra ku cîhan wekî erûs e

Wê hukmê di destê şûrê rûs e

Bê ceng û cidal û bêtehewwir

Qet vê şixulê mekin tesewwir(Ö4).

Di pirsa avakirina dewlerê de ji Macnhî-
avelî pirr cih6tir nedifikirî. Wî bi xwe jî baş
dizanibû ku avakirina dewlerê, bê dest av6-
tina şûr, b6 dest av6tina çek ne mumkun e.
L6 bel6 E. Xanî şûrekî dugulî dixwaze; ev
şûre dugulî şûrê zor û zanînê ye; bi gotina
roja me, top û qelem e; atom û qelem e.
Zor û zanîn ku bûn bira, tu astengekî ku ji
heq ney6n der namîne. Tercîha Machîavelî
ya di pirsa zor û zanîn de zelal e; gava ku
tercîhkirinek pewist be, ewê Machîavelî
xwe bide ber zorê , zorê bibijêre; 16 bel6 E.
Xanî di v6 yek6 de naxwaze xwe bide ber
tercîhek6. Ew yekîtiya zor û zanîn6 diparê-
ze û di navbera van herdû mefhûman de
rêkiliyek diyalektîk dibîne; naxwaze duben-
diyê rêxe navbera zor û zanîn6. Heta li gor
E. Xanî div6 zanîn rê nîşanî şûr bide; şûr
tûjîtiya xwe ji zanîn6 bistîne; zanîn nîşan
bide şûr bibire. E. Xanî şûrê xwe bi zanîn6,
bi hîmmerê tûj dike. Herwekî rê zanîn ji

çar rikn6n Platon jî y6 yekemîn zanîn bû;
di pey zanînê de mêrxasî, ango bi gotina E.
Xanî şûr dihat. B6guman hukumdariya şûr
bi zorê ava dibû û zor û zilim jî hergav bira
bûn. Di sedsala nozdehan de fîlozofên
marksîst bi dorfirehî li ser teoriya zorê radi-
westîn. F. Engels di v6 mijar6 de weha di-
got," Zor, îro ordû û kestiyên şer e. Û her-
dû jî wekî em hemû xesara w6 dibînin bi
buhayî dibe mal. L6 zor pere nayne, y6 ku
berê pere bi dest xistiye dişêlîne û rût di-
ke"(«5).

Fîlozofekî ku bi nêrînên xwe yên li ser
dewlerê, nemaze ji avabûna dewletên sos-
yalîst re bûye nimûne Thomas More'ye.
Thomas More di sala 1478' de li Londrayê
hat dinê. Ji rahîbiy6 bigire heta qazîtî, en-
damtiya parlementoy6, şeNvirmendiya qiral,
serokatiya Qameraya Avamê û nivîskariyê,
gelek lcar kirine. Berhema wî ya herî bi nav
û deng, qet şik tune ye ku Utopîa'ye. Tho-
mas More di dîtin6n xwe de b6tawîz bû.
Di gel ku mirovê herî n6zik 6 Qral Henrî
y6 Heştemîn jî bû, ji ber ku li dîjî qanûnek
ku Henry derxist rabû (Henry dixwes jina
xwe berde û bi Anne Boleynê re bizewize),
di sala 1535'an de serê wî hat jêkirin(66). Ga-
va ku bi nrêrxasî serê xwe danî ber k6ra cel-
lad, rihê xwe da alî û gotina xwe ya dawî
got;" Çawa be rihê min ji welat re îxanet
nekir. Qene bila ew jî ney6 îdamkirin."

Thomas More bi nav6 Utopîay6 girava-
k6 difikire û li ser avahiya dewlerê ya v6 gi-
rav6 û jiyan6 gelê giravê dîtin6n xwe tîne
ziman. Li Girava Utopîay6 aştî, azadî û
wekhevî heye. P6ncî û çar bajarên Utopî-
ay6 hene û gelê Utopîayê; jin û mêr bi te-
vahî di karê çandiniy6 de pispor in. Li
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Utopîay6 karbidestî bi hilbijartinê rê be-
yankirin. Serok heta ku dest bi zordariyê
neke li ser karê xwe dimîne(6». Gelê Utpî-
ay6 bi zorê naçin şer û li vir beşdarbûna
ordiyê li ser daxwaz6 ye. T. More li ser şer
weha dinivîse," Utopîyayî ji şer jî, ji pevç-
ûnê jî nefret dikin û vê yekê welcî tiştekî
heywanî dibînin. Di gel vê yek6, bi qasî ku
mirov vî karî dikin tu heywanek nake. Be-
revajiyê hemû netewey6n din Utopîyayî,
şerefa ku di şer de bi dest dixin, bêşerefiya
herî mezin dihesibînin"(68). Di şer de Uto-
pîyayî ji kuştin6 direvin û heta ku ji desrê
wan rê, kes6n ku êrîşî wan dikin dîl digi-
rin. Şerên xwîdar bi serkeftin jî hatibin bi
dest xistin ev Utopîayiyan gelek xemgîn di-
ke. Utopîayî di şer de ber kuştina leşkerên
kirêkirî nakevin. Li gor dîtina wan gava ku
dinya ji van leşkerên kirêkîrî azad bibe, ew6
bigîhije huzûrê^). Utopîayî cezayê mirin6,
îdam û kuştin6 rast nabînin; sûc6 cezay6
herî giran koletî ye. Di şer de, yên ku li dijî
wan şer dikin, gava ku tevî çek6n xwe b6n
girtin wan dikin kole(7o).

Li Utopîya Thomas More kar û xaniy6
her hemwelatiyî heye; li vir birçîbûn û bê-
karî tune. Gava ku di berhemdariy6 de zê-
deyî çêdibe, hemû kes bi hev re riyan çêdi-
kin. Wexta xebarê ji alî dewlerê ve rê beya-
nikirin û dewlet naxweze ku kes bi lcarên
b6k6r re biweste. Thomas More weha dini-
vîse," Li utopîayê armanca damezren6rên
civarê, berî her tiştî, p6kanîna hewcedari-
yên gel e; di pey de ji koletiya beden6 azad-
kirin, bi awayekî azad bikaranîna ramanê,
ji bo ku m6jî li ser huner û zanyariyê pêşve
here, heta ku ji dest b6 wexrê z6de qetandin
e. Ji bo Utopîayiyan dilgeşiya rastîn p6şve-

çûna ramanê ye"(7i).

Cih6tiya herî girîng a di navbera E. Xanî
û Thomas More de ev e: Thomas More
daxwarê, E. Xanî rastiyê tîne ziman. Dax-
waz û rastî bi qasî ku nêzilcî hevdû ne ew-
qas jî ji hev dûr in. E. Xanî dixweze welarê
xwe ji bindestiy6 azad bike, Thomas More
jî dixwaze aştî û wekheviyê bîne welatê
xwe. Thomas More şer û kûstin6 nemirovî
dibîne û dixwaze di dewleta ku ava bike de
vana ji hol6 rake; 16 E. Xanî şer û kuştinê
wek rastiyek dinyayê dihesîbîne. Loma di-
b6je,

Hasil ku: Dinê bi şûr û îhsan

Texsîrî dibit ji boyê însan.

Rastiya dinyayê ev e û E. Xanî vê rastiy6
digire pêş çav6 xwe. B6guman E. Xanî ne
alîgirê v6 rastiyê ye û ew dixwaze ku ev
rewş biguhire; 16 ew dibîne ku şûr û zanîn
bira ne û ev biratiya han jî, ewê h6 demeke
dirêj hebe. Çimkî biratî tiştekî wusa ye ku
mirov nikare biray6 xwe bibijêre; ev sihûda
mirov tune; biratî tebiî ye û nay6 guhartin.
Mirov dikare dosrê xwe bibijêre, 16 nikare
biray6 xwe bibijêre. Qanûna biratiyê weha
ye.

Dîsa fîlozofê îngilîz Thomas Hobbes
(1588-1679), di îlmê siyasî de bi dîtin6n
xwe yên li ser dewlerê gelek bal kişandiye.
Thomas Hobbes kirêba xwe ya bi Leviat-
nan di sala iö^i'an de, ango tam sala ku
Ehmed6 Xanî hat din6 çap kir. Levîathan
hûtek e; quwet, hêz û desthilatdariy6 bi bîr
tîne. Dewleta ku Tohmas Hobbes dixwaze
ava bike jî div6 wekî hût, yanê wekî Levîat-
han bi hêz be da ku bi hemû awayî ji karê
selahiyerê bê der. Bêguman bingeha v6 hê-
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Utopîay6 karbidestî bi hilbijartinê rê be-
yankirin. Serok heta ku dest bi zordariyê
neke li ser karê xwe dimîne(6». Gelê Utpî-
ay6 bi zorê naçin şer û li vir beşdarbûna
ordiyê li ser daxwaz6 ye. T. More li ser şer
weha dinivîse," Utopîyayî ji şer jî, ji pevç-
ûnê jî nefret dikin û vê yekê welcî tiştekî
heywanî dibînin. Di gel vê yek6, bi qasî ku
mirov vî karî dikin tu heywanek nake. Be-
revajiyê hemû netewey6n din Utopîyayî,
şerefa ku di şer de bi dest dixin, bêşerefiya
herî mezin dihesibînin"(68). Di şer de Uto-
pîyayî ji kuştin6 direvin û heta ku ji desrê
wan rê, kes6n ku êrîşî wan dikin dîl digi-
rin. Şerên xwîdar bi serkeftin jî hatibin bi
dest xistin ev Utopîayiyan gelek xemgîn di-
ke. Utopîayî di şer de ber kuştina leşkerên
kirêkirî nakevin. Li gor dîtina wan gava ku
dinya ji van leşkerên kirêkîrî azad bibe, ew6
bigîhije huzûrê^). Utopîayî cezayê mirin6,
îdam û kuştin6 rast nabînin; sûc6 cezay6
herî giran koletî ye. Di şer de, yên ku li dijî
wan şer dikin, gava ku tevî çek6n xwe b6n
girtin wan dikin kole(7o).

Li Utopîya Thomas More kar û xaniy6
her hemwelatiyî heye; li vir birçîbûn û bê-
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daxwarê, E. Xanî rastiyê tîne ziman. Dax-
waz û rastî bi qasî ku nêzilcî hevdû ne ew-
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xwe. Thomas More şer û kûstin6 nemirovî
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wek rastiyek dinyayê dihesîbîne. Loma di-
b6je,
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Rastiya dinyayê ev e û E. Xanî vê rastiy6
digire pêş çav6 xwe. B6guman E. Xanî ne
alîgirê v6 rastiyê ye û ew dixwaze ku ev
rewş biguhire; 16 ew dibîne ku şûr û zanîn
bira ne û ev biratiya han jî, ewê h6 demeke
dirêj hebe. Çimkî biratî tiştekî wusa ye ku
mirov nikare biray6 xwe bibijêre; ev sihûda
mirov tune; biratî tebiî ye û nay6 guhartin.
Mirov dikare dosrê xwe bibijêre, 16 nikare
biray6 xwe bibijêre. Qanûna biratiyê weha
ye.

Dîsa fîlozofê îngilîz Thomas Hobbes
(1588-1679), di îlmê siyasî de bi dîtin6n
xwe yên li ser dewlerê gelek bal kişandiye.
Thomas Hobbes kirêba xwe ya bi Leviat-
nan di sala iö^i'an de, ango tam sala ku
Ehmed6 Xanî hat din6 çap kir. Levîathan
hûtek e; quwet, hêz û desthilatdariy6 bi bîr
tîne. Dewleta ku Tohmas Hobbes dixwaze
ava bike jî div6 wekî hût, yanê wekî Levîat-
han bi hêz be da ku bi hemû awayî ji karê
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z6 jî tirs e, ew6 tirsa dewletê ji hêza w6 bê.
Ji Levîethan armanca T. Hobbes ev e:

Hûtek(cinawirek) feciyê yekserî y6 ku laş6
wî ji yekîtiya gelek tebaretan p6k hatiye. Bi
v6 dirûvdan6 jî T. Hobbes dixwaze beyan
bike ku ev tebaret destkir(sûnî) ye(7z). Serê
her tiştî ev hût(dewlet)e. Welat, d6r û unî-
versîteyê ew îdare dike û li ser navê hemû
civarê dipeyive. Hêza serwer, hêza ser he-
mû h6zan ew e.

Thomas Hobbes beriya ku dîtinên xwe
y6n li ser dewlerê bîne ziman, ew ji rewşa
tebiî qal dike. Li gor wî mirov wekhev tên
dinyayê; 16 bel6 ji vê wekheviy6 bêîtibarî, ji
b6tibariyê jî şer derdikeve. Thomas Hob-
bes di tebîeta mirov de sê sedenrên binge-
hîn 6n şer dibîne. Ev reqabet, bêîtibarî û
şan û şeref in. T. Hobbes weha dinivîse:"
Ya yekemîn, ji bo qezancê; ya duwemîn, ji
bo ewlekariyê; ya seVemîn jî ji bo nav û
deng mirov tam dide tekoşînê"(73). T. Hob-
bes van sedeman jî weha beyan dike: Ya ye-
kemîn, ji bo serweriya li ser jin, zarûk, û
heywan6n mirov6n din şîdetê bi kar tîne.
Ya duwemîn, ji bo parastina xwe; ya sêwe-
mîn ji biçûkdîtin6 bigire heta neyartî û se-
demên din şîderê bi kar tîne.

Thomas Hobbes rewşa tabiî ji bo mirov
rewşeke tevlihev û bêserûber dihesîbîne. Vê
rewşa ku dewlet tune ye , rewşeka wusa ye
ku mirov hemû bi hev re di nav şer de ne.
T. Hobbes weha dom dike, " Li vir ev bi
askarayî rê dîtin ku, dema h6zeke giştî ya
ku tevê mirovan di bin tirsa xwe de bigire
tunebe, mirov di jiyana xwe de di nav w6
rewşa şer de ne û ev şer şerê hemû kesî yê li
hember hemû kesî ye. Çimkî şer bi ten6 ji
cengê û lihevxistin6 pêk nay6"(74). Herweha

T. Hobbes şer bi bêtibarî û tevliheviyê ve jî
girê dide. Mirov6n ku îtibara wan bi hev
ney6, ji hev bitirsin, nikarin li ba hev, li rû
hev di nav sulh û astiy6 de bijîn. T. Hob-
bes peyva xwe ya bi nav û deng, "Homo
homînî lupus"(Mirov gurên hev in) ji bo
v6 dem6 bi lcar tîne. Li gor wî mirov çiqas
wekhev b6n din6 jî, ji bûyina xwe ve ji hev
re neyar in; gurên hev in.

Şerê hemû kesî y6 li hember hemû kesî
rewşeke wusa xerab diafirîne ku mirov ni-
lcarin ji h6za xwe ya afirenêr îstifade bikin.
Li gor T. Hobbes di v6 rewş6 de ji xebatê
re îmkan tune; çimkî bergîdana xebarê ne
malûm e. Ji çandina erd, tîcaret û deryava-
niyê re jî îmkan tune. Ne ji avakirina xani-
yan û ç6kirina riyan re, ne jî ji zanîn, xwen-
din û xebata hunerî re îmlcan heye. "Ji he-
mû tiştî xerabtir hergav tirsa şîdet û kuşti-
n6 heye û jiyana mirov xizan, xerab, hov û
kurt e"(7!).

Di şerê hemû kesî y6 bi hemû kesî re tu
tiştek ne li dijî edalerê ye. Çimkî 6dî li vir,
rast, çewt, edalet û b6edaletî tune. " Li ciy6
ku h6za giştî tune be qanûn tune; li ciy6 ku
qanûn 16 tunebin bêedaletî jî tune. Şîdet û
hîle di şer de du armanc6n herî mezin
in"(76).

Baş e, riya ji vê tevlihevî û b6serûberiy6
rizgarbthrê çi ye? B6guman dewlet e. Ew6
dewlet mirovan ji tirsa hev û 6rîş6n derve
bipar6ze. Gava ku hemû mensûb6n civarê
tev6 qudret û h6za xwe sipartin kes an he-
yetekê û ev kes an heyet bû îradeya giştî,
dewlet p6k tê. Êdî ev kes an heyet ji aştî û
ewlekariya giştî berpirsiyar e. Dewlet pey-
mana bi hemû kesî ya bi hemû kesî re ye;
yekbûna hemû kesî ya bi şexsiyetek6 re ye.
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T. Hobbes weha dinivîse," Gava ku ev hat
kirin, 6dî civata ku wek şexsekî bûye yek;
DEWLETEK, bi Latînî wekî CIVÎTAS rê
binavkirin. Ha ev HÛT (ejderha), an em
parî bi hurmet bipeyivin, di bin Xweday6
Bêmirin de, hatina dinê ya Xweday6 Bimi-
rin 6 ku em aştî û parastina xwe deyndarê
wî ne weha ç6dibe"(77). Li gor T. Hobbes ji
bo jiyanek bêtirs, bi rûmet û di nav aştiyê
de, dewlet hewcedariyek zarûrî ye. Di ava-
hiya dewlerê de h6za şûr esas e. T. Hobbes
weha dibêje;" Heke zora şûr nebe peyman
ji gotinan p6k rên û têr nakin ku ewlekari-
ya mirov p6k bînin"(78). T. Hobbes aştî û
hûzûrê di tirsa hût û h6za şûr de dibîne.
Ciyê ku hêza dewlerê 16 tunebe, dizî.kuştin,
talan û xerabî 16 heye.

Hem ji bo Thomas Hobbes û hem jî ji
bo Ehmed6 Xanî dewlet desthilatdarî û
otorîte ye. Padîşah6 ku Ehmed6 Xanî 16 di-
pirse, 16 digere Û bangî wî dike ev otorîte
ye; ango dewlet e." Ger dê hebûya me serfira-
zek" an "Ger dê hebûya me jî xwedanek" ger
dê hebûya me otorîteyek e; ger d6 hebûya
me otorîteyek netewî ye.

Bav6 neteweperstiya Kurdî qet şik tune
ye ku Ehmed6 xanî ye. Tu kesî beriya wî bi
n6rênek netewî li pirsa Kurdistan6 nenihar-
tiye û li rh/6n azadbûna gelê Kurd nepirsi-
ye. Tov6n welatperweriya Kurdî di xebat û
berhenrên helbestvan6n wekî Melay6 Cizîrî
û Feqiyê Teyran de bê dîtin jî, ev meyl bi
şiûreke netewî nehatiye hunandin. Melayê
Cizîrî di dîvana xwe de dilcare bibêje, "Tur-
kên xwînrêz me kirin zêr û zeber"(79) an "

Gula baxê îremê bohtan im/ şebçiraxê şebê
Kurdistan im"(8o). L6 bel6 li ser sedemên vê
yek6 nasekine û riya ji vê bindestî û koleti-

y6 rizgarbûn6 ji gelê Kurd re nîşan nade.
B6guman bi Kurdî nivîsîn helwestek e û ji
bo gelê Kurd karek gelek pîroz e. Ev yek bi
serê xwe jî pirr h6ja ye; 16 ji rewşa gel6
Kurd, ji kambaxiya gel6 Kurd re çareyên
esasî div6. Di v6 nûqrê de E. Xanî serhil-
danek e; çimlcî E. Xanî sedemên her cure
daxwaza xwe bi aşkerayî beyan dike; p6-
wist nabîne ku tiştekî vesêre. Ji bo xwe ri-
yeke rast bijartiye û di wê riyê de dimeşe.
Armanc azadbûna gelê Kurd e; riya vê aza-
diyê ji di avakirina dewleta Kurdî re derbas
dibe. Ji bo gihîştina vê armancê jî pêşvebi-
rina hesta netewî û pêkanîna giyana nete-
wî p6wist e.

Celadet Alî Bedirxan Mewlana Celaledî-
nî Romî û E. Xanî weha dide ber hev, "
Mela Camî di heq6 Mewlana Celaledînê
Romî û kitêba wî 'Mesnewî' de gotiye:

Men çedn gûyem wesfî an alîcenab

Nîst pêxember welê dared kitab.

Yan6: Ez di heq6 wî alîcenabî de çi bibê-
jim, ne pêxember e, 16 kirêba wî heye.

Ev peznekî bilind û h6ja ye û bi her awa-
yî li bejna Mewlana rêt.

Di heq6 Ehmedê Xanî û kirêba wî 'Mem
û Zîn 'de, bi min be, mirov dikare jê bêtir
jî bibêje. Bel6 Xanî jî xudan kirêb e. Lê Xa-
nî pêxember e jî. P6xemberê diyaneta me a
mîlî, pêxemberê ola me a nîjadîn."(8i).

Bi hesteke netewî ew cara yekemîn li zi-
man6 Kurdî xwedî derket, bi giyaneke ne-
tewî wî yekîtiya Kurdan parast û pêwistiya
avakirina dewletek Kurdî anî ziman.

Sed xwezî bi wan gelan ku Ehmedê Xa-
niy6n wan hene.
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AGAHDARIYEK Jl BO ABONEYÊN NÛDEMÊ

Gelî abone û xwendevanên hêja!

Mîna hûn dizanin, ev nêzîkî çar salan e Nûdem jiyana xwe ya weşan6 didomîne. Ga-
va me dest p6 kiribû, me gotibû ku em 6 bi k6manî pênc salan Nûdem6 derxînin.

Ji qewl6 me re sal û tiştek maye. Bi gotineke din p6nc hejmar6n me mane. Piştî p6nc hej-
mar6n din bîst (20) hejmarên me diqedin. Di zik hev de zêdeyî 2300 rûpel dike. 2300 rû-
pel6n kulturî, hunerî û edebî. Em ji we re behsa girîngiya w6 nakin, 16 ger hûn çavekî li

dîroka Kurdistan6 bigerînin, hûn 6 bi xwe bi girîngiya v6 xebarê bihesin. Em jî bi vê girîn-
giy6 hesiyane ku me dest av6tiye vî karî. Y6n ku li Ewrûpa dijîn, bi giraniya çap6 dizanin.
Dibe ku çapa Nûdemê ji ya gelek weşan6n din girantir be. Ji ber ku hem berg6n w6 bi
reng in, hem kaxez6n w6 buha ne, hem jî em gelek resim bi kar tînin. Em dixwazin Nû-
dem di pîvana kovarên edebî y6n cîhanî de be. Ma çiy6 ziman6 kurdî ji y6 xelk6n din k6m
e? Bi ten6 xwendevan. . .Gava em rewşa kurdan û ya xelk6n din didine ber hev, em dibêjin
div6 kurd ji xelk6n din bêtir li ziman6 xwe xwedî derkevin. Ji ber ku ziman6 kurdî nîşana
hebûna kurdan e.

Gazina me ji hin aboney6n me ew e ku wan heta niha abonetiya xwe bi rêk û p6k neda-
ne. Nemaze aboney6n Almanyay6... Y6n ku abonetiya xwe nedabin, em 6 mecbûr bimî-
nin ku abonetiyawan bibirin.

0 tiştekî din jî. . . Nûdem p6nc sal6n din jî li wqana xwe z6de dike. Kî zane, dibe ku
Nûdem jî bibe mîna kovareke Ewrûpayî ya bi dîrokeke dirêj. Em hêvîdar in ku em 6 di
van p6nc-şeş salên p6şiya me de li gora dilê we derkevin. Bifikirin û di demeke dehsalene
de ji bo pêşdexistina ziman û edebiyata kurdî rola kovareke kurdî bi bîr bînin. Em alîkari-
yeke mezin ji we naxwazin, bi ten6 abonetiya xwe bidin, bes e. Div6 Nûdem bikaribe bi

alîkariya aboney6n xwe bijî. Ji 190 Kron6n abonetiy6 nêzîkî 60 Kronî li maf6 postey6 diçe.
Yanî ji bo salek6 bi ten6 130 Kron dimîne.

Ji bîr nekin, Nûdem p we ye jî!
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PEJNÊ DERYA YAN TIBUN U

SÎNORÊN AMEDÊ

Mervanê Keleş

Derya: xewnek bi p6l e
Kûr e wek rûpel6n

ax6...
Hespek kinrêt b6 serî

rê...
Hawar6 diçîne

bi hatina
şev6 re. . .

Zaroke û qendexa
çiy6
didrû
bi
şûjina rokînî

û
tay6av6...!!

Tirsê bi zingil: dilorîne
H6viy6 bi heyvan6 ewran: distirê
Balindan dajo ser

xeflc6n

e

d6...!!
bi stêrkan re
ba û şewq6 bêjingî
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6varêdike
W6 kî min bi te bide nasîn û bo te xewnên min şirûve bike, ka derya

min6 rûn6:
xwe bide
bin tac6
nehîniy6n dil6n
saza p6şîn

vede
tîran girêd
kevan berde

reng6n
winda

yar6 ji dîrokan
werîn

Hinna sorî sosinî ji gula
ergewançêke...!!
Bêhna şimamokan I6ke
şeva guhestin6 tu 16

m

e

k
e

Bera zave di nav xw6dana
xwîna te de bijin bibe. . .!!

Were derya min:
xaniyên herînî

bi p6lan
bişo
û

bi 6vara heyv6 zuha ke;
Eniy6n deryên girtî bişkin
û çend masiyên biroqankî
bişîn bera livîna bokê vedin
Kirasê reşahiyê

zîvar-zîvarî bik
bera pîrebok
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jê DERIN
Û

morîk6n
Kehreman bi ta vekin

bo
gerdena
BERFÊ

babîsokan li qamîşan
-Qamîşlok6-

rake
Qulingan ji nav lepên dojehan
bistîn, wan bi baskên agirîn

berde
ezmanên
Wel6t...!?!?

LÊ
Min bihîstî

agir te kir
destên mezin te li ser

kir
16 av li ber destan

ne

b
û

ji ber vê te bi AR
dest
m6

xwekir
Merşek nebû bo limêj6
rabû te got "ERD TAHIR E"

16 te ne kir
Te got: xeftanê min

spîye
gava ax 16 bigre
av tune ye?!!!!
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Derya min6 de lca were EM şev6n dirêj bi
çîrok û
çîvanokan
bihûnin

Qermîçokên tofana te em 6 bi destgehên kevnar, rast, dûz û gurr
bikin, bera gemiyên bêdeng avjeniyê li ser bikin. . .!! Lê dibêjin ku hesp jî
li ser pêlên te diçerixin!! Ka gemiyên bê bask û melevan w6 çawan xwe bi
qûnaxên reşahiyê xin?!!!

Kawere
deka:

helanoka li bin dara hejîrê
ji çivîkan dawşîn û min rê
de bi nermînî bihejîne ta ez

di newalên
xewa b6 xewn de bigirîm ta
ber "azana melê" û ketina
xwinav6 di nav periyên "ordeka
ÇemêXêbûr" û "Qitikên delavên
Simoqiyan"...!
Lê ez rênagihêjim bo çi tu
dixwazî ku ez bi lez û
dilşahî nama te: "Bera

Qamişlo
ji ser Hemrîn silavekê ji

Berzan
re

vede, destê
Qadî
li
Mehabad6
bihejîne
Û
eniya
M6rdîn6
ramûse"... bigihînim
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EZIDIYEN ÇIYAYE SINCARE

Ingmar Karlsson

Wefgen Mehemed Dehsiwar

Ger rêwingiyek here herêma tixûbên
navbera Turkiye, îraq û Sûriyey6, di-

kare ji nişlca ve rastî gundekî, ku ne dêr û
ne jî camî 16 hene bibe û ecêbmayî bimîne.
Ger meriv bi destp6ka avêtina tavê re, yan
jî êvarê, heyanrê tav diçe ava bigîje wir, dê
meriv rastî hinek kesên berên wan li tavê, ji
hişçûyî, li dora kevirekî çikandî û di nav
duayan de bibe. Gava yek ji nêzîk ve li do-
ra xwe bin6re, w6 ew çav bi rengê şîn, ku ji
xeyb6 ve şewqa xwe dida ser avahî û cilan
bikeve. Meriv zilamên ku îşilkên wan ji
piştê ve qefaltî û dora qirika wan bi awaye-
lcî fireh qewartî didît.

Div6 rêwingî xwe di nav serpêhatiy6n
"Tîntîn" de nebînin; 16 ji dêl ve, bira ew
xwe li nav Êzîdiyên ku belkî jî ec6btirînên
wan gelên piçûk, ên Rojhilata Navîn a ku
j6 hêla olî û etnîkî ve pirr dewlemend e, bi-
hesibîne.

îro Êzîdî, ku hejmara wan di dora ioo-
150 hezaran de ye, di nav herêmeke mezin,
ku di navbera bakurê îraqê, başûrê rojhila-

ta Turkiyey6, bakurê Sûriyeyê, Ermenîsta-
nê û Gurcîstanê de dimîne, hatine belaki-
rin. Li gorî texmînan, hinek grûb6n piçûk
jî li bakurê rojavaya Îran6 hene.

Êzîdî bi eslê xwe Kurd in. Ew bi çend za-
ravayên kurdî yên cuda diaxifin û wek
Kurdên sunnî, bi şeklê qabîletî û di bin se-
rokatiya axa yan jî mîran de hatine organî-
zekirin. Cîh6 wan 6 herî mezin li bakurê
Îraq6, di nav çiyayên "Cebel Sincar" de ye
ku firehiya w6 deh, dirêjiya wê jî 80 kîlo-
mêtre ye û bi 15 mîlan dikeve n6zî rojavayê
Mûsilê. Cîhê Ezîdiyan 6 herî pîroz, li Şey-
xan e ku n6zî heft mîlan li bakurê Mûsil6
dikeve.

Li Turkiyey6 (bakurê Kurdîstan6-MD)
Êzîdî li rojhilata Dîyarbekrê dijîn; ew li cî-
hên Asûriyên ortodoks ku ji wir koç kirine
û hatine li Swêdê bicîhbûne, dimînin. Di
destpêka salên 80-yî de, nêzî 2000 malbat
li vê herêmê hebûn ku bi texmînî nêzî 15-

20 hezar kes dikin. Li herêma M6rdîn6,
p6nc gund6n xirrû ji Êzîdiyan hene. Her
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Li Turkiyey6 (bakurê Kurdîstan6-MD)
Êzîdî li rojhilata Dîyarbekrê dijîn; ew li cî-
hên Asûriyên ortodoks ku ji wir koç kirine
û hatine li Swêdê bicîhbûne, dimînin. Di
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20 hezar kes dikin. Li herêma M6rdîn6,
p6nc gund6n xirrû ji Êzîdiyan hene. Her
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wiha li dora Sêrtê (di navbera Batman û
Qubînê de-MD) ku bi qandî deh mîlan di-
keve bakurê Midyad6 û li dora Ruhayê, cî-
h6 destpêka mesîhîtiyê Edesayê, ku bi 15

mîlan dikeve rojavayê M6rdînê jî, Êzîdî
dijîn. Piştî salên 85-an hima bêje piraniya
Êzîdiyan ji vir koç kirine û di gav6 yekem
de li Elmanyayê bicîhbûne. Di bihara
1990-an de, ne k6mî 18 hezar penaberên ku
ji Turkiyey6 hatine vir û xwe wek Êzîdî da-
ne nivîsandin. Anagorî rêxistinên penaberi-
y6 yên Elmanî, niha nêzî 1500 kesên Êzîdî
ku piraniya wan pîr û zarok in, li ser axa
bav û kalên xwe dijîn.

Li Sûriyeyê, Êzîdî li du herêmên ji hev
cuda, beşek n6zî tixûbên Turkiyey6, beşê
din jî li bakurê rojava, li herêma Cizîrê di-
jîn. Ew li wirê, li bakurê Hesek6, riya ku
diçe Qamişloyê, di navbera Amûdê û He-
sekê de û her wiha li ber gola Chatuniy6
(Xatûniy6 -MD), nêzî tixûbê Îraqê ku ne
dûrî Çiyayê Sincarê (Djabal Sindjar) ye, di-
jîn. Tevaya hejmarên Êzîdiyên ku li Sûriye-
yê dijîn di nava 15 û 20 hezaran de ne. Wek
li Turkiyey6 (bakurê Kurdîstan6), li vir jî
Ezîdî ji hev belawela ne. Ew li gund6n cu-
da dijîn, bi piranî jî di nav misilman û me-
sîhiyan de belabûyî ne; ji ber wê jî zûtir asî-
mîle dibin. Niha li van herêman meriv ras-
tî hinek kesan rê ku dibêjin bav û bapîrên
wan Êzîdî bûn, 16 niha wan bi xwe, agah-
darî û zanebûna di derheqa koka dîn6 xwe
de jibîrkirine.

Ola Ezîdîtiyê bi texmînî nêzî 900 salan
kevn e. Ji ber sedemên ku ew tenê di van
heremên dûr î nepenî de bû, heyameke di-
r6j ji dinyayê re veşartî mabû. Ji bo gelên
Ewropayê, nivîsa p6şîn li ser Êzîdiyan, cara
yekem ji aliyê rahibekî îtalî yî nenas ve, bi

nav6 sernivîsa "Vero descrîzîone della
Turchîa" di sala 1674-an de li Romay6, ji
bo xatirê melîke Krîstîna, hatiye weşandin.

Ancax piştî sal6n 1800-an, ji bo di desrê
yekem de, di nav Nesturiy6n mesîhî de kar
bikin, pêwendiy6n pêşîn bi riya mîsyone-
rên Ewropayî, bi v6 herêmê re rên danîn.

Li ser binyata Êzîdiyan, dîtin6n curbicûr
hatine pêsk6şkirin. Li gorî piraniya van, ku
cara yekem ji aliyê rojhilatnas6 îtalî M. A.
Guîdî ve hatiye p6şkêskirin, ew bi eslê xwe
ji Kurdên alîgir 6n Emewiyan hatine ku
piştî pelişandina bandoriya wan bi çendsed
salan jî (piştî Mesîh n6zî sal6n 750-yan) ew
bi vê Xanedanê bawerî bûne. Ev alîgir, ca-
rek din li herêmên başûrê Kurdistanê xwe
nîşan didin û li gorî texmînan sazgerê v6
0I6 sofiyekî mîstîk Adî bîn Musafîr, ku bi
navê Ş6x Adî rê nasîn, bûye û ew di destp6-
lca sersal6n 1100-an de derhatiye holê. Wî li
deşta Laleş6, li başûrê rojavayê Mûsilê dest
bi sazgeriya xwe ya v6 ola tevlîhev kiriye ku
motîf6n xwe ne ten6 ji misilmantî û mesî-
hîtiy6, her wiha ji cihûtî, zerdûştiyê û agir-
perestiyê (manîkeism) jî girtiye.

Li gorî toreyên Êzîdiyan, çax6 ew hat
dinyayê, dê û bavê wî pirr pîr bûn. Wî hê
di 15 saliya xwe de dev ji malê berda û p6nc
sal piştre jî, dema ew tenê di rastek6 de, di
bin şewqa heyvê de diçû, wehiya xwe ji
Xwedê digre. Li ber mezelekî kevn rûhani-
yek ji nav erdê hildikişe. Mezel jî pê re bi-
lind dibe û heta digihîje ber heyvê hildiki-
şe. Ew dikeve şeklê minareyekê û diheje.
Adî ji tirsan bi ser cerekî avê ve ku li k6leka
wî bûye dikeve. Rûhanî wê hingê dikeve
şeklê xortekî bedew û bi cilên Teyrê Tawis,
jê re wiha dibêje:

"Netirse! Ev minare dikare biqelibe û
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dinyay6 jî xira bike, 16 Tu û y6n ku li pey
Te werin, zerar nabînin û dê ew bibin hu-
kumdarên van kavilan. Ez Melek Tawis im
û min Te, ji bo ku li dinyayê bibî pêşevan6
ola rastî, hilbijartiye."

Piştî v6 yek6, ew giyan6 Adî dibe asîma-
nan û heft salan, ta ku laş6 wî di mezel de
hesayî dibe, perwerde dike. Çaxê ruh û laşê
wî car din gihan hev, h6 jî ew ava di nav
cerê şikestî de hemû nerijiyabû.

Li ser navê Êzîdiyan jî gelek dîtinên cuda
hene. Li gorî yeke ji van, wan navê xwe ji
b6jeya farisî "Îz6d" (mdek), li gorî yekî din
ji nav6 xelîfeyê Emewiyan Yezîd ku di nivî-
s6n Êzîdiyan de nay6 bahskirin, tê. Li gorî
gotinên bi devlcî, sazgerê v6 0I6, Şahîdê ku-
rê Adem bû. Ew piştre bi alîkariya hevgi-
hîştina ruh û laş, p6sî weke Yezîd, piştre
weke Ş6x Adî û careke din dê weke Şahîd
bi xwe derkeve ser rûy6 erd6.

Êzîdî bi xwe, xwe ji koka Şahîd dihesibî-
nin. Li gorî baweriy6, ew piştî neh mehan
ji toxinrê Ademê ku di nav sewîlekî de bû,
rê dinyayê. Di nav sewîlekî din de jî, ku rê
de hêkên Hawa hebûn, tenê jahrî dihat çê-
kirin. Ev paşbingeh jî dike ku Ezîdî, xwe ji
aliyê Xwedê ve taybetmend û hilbijartî di-
hesibînin. Ew lewma jî nikarin xwe tevî ge-
lên din, ku ji azbata Adem û Hawa hatine
dinyayê, bikin. Ji bo Êzîdiyekî, çarenûsa
herî xerab û tiştekî ku li ser ruh6 qedera wî
nayê guhartin jî ew e ku, meriv ji aliyê gel6
xwe ve, ji nav civakê b6 av6tin û herûmki-
rin.

Êzîdî bi vî awayî bawerdikin ku, tenê yek
Xwudayekî vê dinyay6 ava kiriye. Ewê, ku
bi Kurdî, bi nav6 Xwuda j6 re rê secdekirin,
rêkilî tiştên bênirx ên ku di dilên me de di-
s6wirin, nabe; 16 berpirsiyarî daye wan her

heft melaîkerên ku beşdarî damezrandina
kar û bar6n gerdûnê bûne. Nav6 yekî ji
wan Sultan Ezî ye ku mexsed ji wî Xelîfe
Yezîd e. Di nav firîşteyan (melaîket) de y6
pêşî û bastirîn, Melek Tawis e, ku wezîfe-
darê îradeya Xwedê ye û weke şeklê Xwed6
derdikeve ber çavan. Ji Melek Tawis re, ku
bi awayekî nay6 qetandin bi Xwedê ve girê-
dayi ye, Şeytan jî rê gotin û her wiha ew bi
Lucîfer (T6 maneya "srêrka şeveq6", 16 di
încîlê de bi maneya "melekê xirifî" yan jî ji
bo Şeytan hatiye bikaranîn-MD) ve rê qi-
yaskirin. Piştî ku ew 7000 sal di dojehê de,
bi giryan6n poşmaniy6 her heft sewîl6n
mezin ji srêrên çav6n xwe tije dike û pê agir
ditefîne, ne ten6 rê bexşandin, 16 her wiha
dibe wekîl6 Xwed6 jî.

Perestina Melek Tawis, fikreke şaş weke
ku ew Şeytan dihebînin, xistiye nav hawîr-
dor û cînarên Êzîdiyan. Qedexekirina yek-
carî, ya axaftina b6jeya "şeytan", b6jey6n ku
dişibin w6 û her wiha y6n bi "ş"y6 destp6-
dikin jî, alîkariya van şikên ne dicîh de kiri-
ne. Şeytan bi xwe, ji bo gunefrên xwe bide
efÛkirin agirê dojeh6 tefandiye; ji xwe yek
ji wan dîtinên Êzîdiyan 6n esasî jî, înkarki-
rina hebûna dojeh6 ye. Ji p6la w6 ve, Êzîdî
bi gera rûhanî bawer dikin. Li gor vê bawe-
riyê ew kesên ku baş in, careke din weke
mirovan têne ser rûyê erdê. Lê kesên xerab
jî, bi şeklê heywanên curbicur rêne cîhan6.
Dirêjî û kiniya jiyana bi vî awayî, li gor
şeklê gunehên meriv y6n berê ye. Xwep6ş-
kirina herî berbiçav a Êzîdiyan ku Melek
Tawis û melaîketên din dihebînin, peyke-
rên (pût) ên ku ji bronz û hesin çêbûne ku
ji wan re "Sancak" rê gotin. "Xelîfeyê San-
cakan" y6 herî mezin timî li Laleş6, li ber
gora Şêx Adî tê parastin û y6n din sal6 ca-
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rekê li herêmên Êzîdiyan tên gerandin û
alîkarî bi vî awayî rê civandin.

Di şahiyên olî de ziman6 kurdî rê bikara-
nîn. Lê herdu pirtûk6n wan, Kîtab al-Cil-
we (Pirtûka wehiyan/herîqeyan) û Kîtab al-
Aswad (Pirtûka/Mishefa Reş) ku Êzîdî wan
pîroz dibînin, bi erebî hatine nivîsîn. w A
pêşîn gelek lcin e, Şêx Adî berî ku bimre li
gora toreyan, w6 bi feqiyê xwe daye nivî-
sandin; di beşa pêşgotin6 de ew weha dibê-
je:

"Melek Tawis berî afirandinan teva he-
bû; wî xîzmetkarê xwe şand dinyay6 ku ge-
16 xwe yê bijare ji şasîtiyan biparêze û wan
ji nexweşî û xeteran rizgar bike. Ev pêşî bi
devlcî, piştre jî bi riya v6 Pirtûka Wehiyan
ku tu biyanî nizanin û nikarin bixwînin,
hat şandin."

Li pey v6 îlahiyeke bi erebî ku ji 80 bey-
tan û li ser şerefa Ş6x Adî p6k hatiye, tê; û
pirtûkeke pîroz rê qebûlkirin. Ji ber ku ew
bi tîp6n erebî hatiye nivîsîn, sir û nihêni-
yên dînî xwanê nakin, lewra jî dibe ku ew
di şikê de bin. Ji p6la vê ve, urf û edetên dî-
nî bi torey6n devkî rên bicîhanîn. Heta 15-

20 sal berê jî tenê mafên malbarên ş6xan
hebû ku xwe fêrî xwendin û nivîsandinê
bilcin. Lewra jî ev doktrîn û seremoniy6n
dînî, roj bi roj b6tesîr mane û kêmbûna
zanyariya piraniyên Ezîdiyan a di derheq
ola wan de, bûye sedem ku ol bûye efsane-
yeke veşartî û k6mazadî.

Hejmarên mecbûrî y6n bicîhanîna olî
kêm in. Duaya şexsî her roj, bi derketin û
wendabûna tavê yan jî heyvê rê kirin. Di
dema duayan de, Êzîdiyek berê xwe dide
tavê yan jî heyvê û di v6 dem6 de ji bo ar-
manca xwe, li dora kevir digere. Duaya
mezin ji bo Melek Tawis tê kirin; her weha

ji firîşteyên din re jî rê duakirin, 16 ne ji bo
Xwed6.

Peyva "Şeytan" weke ku li jor jî hat go-
tin, ji bo Êzîdiyekî bibawer tabû û qedexe
ye. Di Pirtûka Reş a pîroz de, çend xerên
qedexeyan 6n ec6b rên rêzkirin:

"Ji bo me xwarina xas, nok û fasûliyan û
her wiha lixwekirina cil6n rengê şîn î tarî
qedexe ye. Em masiyan, ji ber hurmeta Yû-
nis Pêxember û xezalan jî ji ber ku ew keri-
y6n pêxemberekî me bûn, naxwin. Ş6x (di
grûba rahiban de y6n herî giring, li xwar6
bin6re) û şagirtên wan, ji ber hurmeta Tey-
rê Tawis, ku ew yek ji Xwedayê me ye û
dişibe dîk, nikarin goştê dîkan bixwin. Em
nikarin kundir jî bixwin û her weha ji bo
me şipya av rijandin, rûniştî cil lixwekirin
û bikaranîna tûwalerên misilmanan jî qe-
dexe ye."

Di nav xusûsiyerên berbiçav de, dikare
b6gotin ku roja şemiyê betlane ye û çarşem
jî roja pîroz (cejn) e. Sersal dikeve çarşema
p6şîn a Nîsanê. Demjimartina Êzîdiyan bi
serê xwe û taybetî ye û ji ber sedemên ku
kes nizane, 292 sal piştî Mesîh dest p6dike.
Di pîrozkirina sersal6 de, meriv mezel6n
malbarên xwe ziyaret dike û li wirê ji bo rê-
wingiyan xwarin rê rêzkirin; x6nî di vê rojê
de bi rengê gul6n sor tên xemilandin û hêk
rên boyaxkirin. Li gor baweriy6, mdaîket
nêzî nîvê şevê di nav gundan de derbas di-
bin.

Dema salewextî ya herî pîroz, ku dikeve
heftiya dawî ya meha îlon6, ew heyamê sal-
vegera wehiya Şêx Adî ye ku li ber mezel6
wî li Laleş6 rê pîrozkirin. Hing6 peykerên
Teyrê Tawis di ava çem de rên şûştin, nav
li zarokan rên kirin û mûsîka kemaçe, bi
def û daholan ve dikeve dorê, stran6n bi şe-
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rekê li herêmên Êzîdiyan tên gerandin û
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wat rên gotin û govend li pey hev rê geran-
din. Bi sedan lembey6n don6 kunciyan tên
pêxistin, xwarinên taybetî tên pêşkêşkirin û
gayek ji bo qurbanê rê serjêkirin. Di nav
mezelan de şahiy6n olî, ku tu kesên biyanî
nikarin beşdar bibin, rên ç6kirin. Deriy6
vir, ji şeklên keviran ên navqulkirî hatiye
girtin. Di nav van de 6 herî mezin, şeklê
marê bejinzilam e û ji reş hatiye boyaxki-
rin. Gustîl, xencer, gopalên keşeyan, şam-
dan6n heftmil, dest, kevçî û şeh jî ji sebe-
b6n ku nayên zanîn, hatine şekildan.

Her wiha Melek Ezî jî di destpêka Çileya
P6şîn de, bi şahiyeke taybetî rê bibîranîn.
Piştî vê şahiyê, s6 roj rojî rê girtin ku piştre
bi vexwarina şerab6 rê şikandin. Navdanîn
û şûştina zarokan, bi ava ku toza pîrozgeha
Ş6x Adî ya ji Laleşê biser ve hatiye reşan-
din, çêdibe. Sunneta lawikan, yek ji wan
ayinên herî giring û navendî ye.

Di pirsa zewacê de, Ezîdî pirr hişk û dij-
war in; zewaca wan ancax di nav malbatê
yan jî di nav qebîleyê de rê qebûlkirin. Pir-
zewac û ji hev veqetin, serbest e 16 gelek
k6m diqewime. Zewac li gorî lihevkirina dê
û bavan ç6dibe. Şahiya dawerê pirr h6san e.

Ş6xek nanekî dike du şeqan û perçeyekî di-
de zave, yê din jî dide bûk6. Bûk cilên sor
li xwe dike û div6 ji malê ta cîh6 dawerê zi-
yaret û dêrên mesîhiyan ên ku dikevin ser
riya wê, ziyaret bike. Dema du kes6n nuh
zewicî, di ber sivdera deriyê mal6 de derbas
dibin, zave kevirekî davêje bûk6, daku bûk
j6 re serînizim be. (Li gelek cîhên Kurdîsta-
n6, zave li serê xênî sêvekê davêje bûk6.-
MD) Xiyaneta nav zewac6, wek tore bi
kuştin6 rê cezakirin. Di nav xusûsiyetên ze-
wac6 y6n din de, ev tiştên xwarê balkêş in:
Jinebî û mêrebî dikarin heta şeş caran bize-

wicin, Êzîdiyekî ku zêdeyî salek6 li dervayî
welêt bimîne, nilcare bi jina xwe re bimîne
û her weha nikare careke din bi jineke Êzî-
dî re bizewice.

Her weha şahiyên (seremonî) definkirinê
jî cuda ne. Laş hima piştî mirin6 herdu mil
çeperast li ser hev, di nav dlên sipî de pêça-
yî û berê serî bi hêla rojhilat ve rê veşartin.
Toza ziyareta Şêx Adî bi ser çav, guh û de-
v6 mirî ve rê reşandin. Seriy6 mirî bi ax6
nay6 veşartin, 16 bi kevirên pahn (du kevir
di kêlek6n serî de û yek jî di ser herdu kevi-
ran de-MD) tê parastin ji bo valehiyek rê
de bimîne ku ruhê mirî karibe ji wir derke-
ve û bi jor ve here. Piştî definkirinê, şêxek
li gora lcar û bar6n mirî, dixwaze bide fam-
kirin ka dê ew bi kur ve biçe. Ger mirî di
nav dvak6 de mezin û naskirî be, cilên wî
bi şeybûkekî (şeklê darik) ve rê daleqandin
û sê rojan bi şahî û mûsîkê rê gerandin.
Piştî mirinê, bibîranîna mirî ya ji bo Xwe-
dê, di rojên sê, heft û çardemîn de û her
weha di salvegerê de tê çêkirin.

Strukturên Êzîdiyan 6n civakî jî, bi sîste-
ma xwe ya teokratîk ku herkes rê dinyay6,
mezin dibe û li gora cîhê xwe y6 civakî di-
zewice, bi serê xwe cuda ne. Grûba herî
pirr, "murîd" in ku feqîr û zengînên civak6
himb6z dike. Grûba duyem ji rahîban (rû-
haniyan) pêk tê ku ew jî bi dorê dibin şeş
grûb6n piçûk. Grûba herî giring şêx in ku
ji heft malbatan pêk rê û tê gotin ku ew ne-
bîçirkên melaîketan e û ji bo meriv bibin
ser riya heq, çêbûne. Her murîd bi şêxekî
ve girêdayî ye ku her roj destê şêx6 xwe ma-
çî dike û mecbûr e p6 re taet û duayan bike
û piştî rojiy6, pê re bi şerab6 rojiya xwe biş-
kîne. Niha n6zî 300 malbatên ş6xan hene
ku endanrên wan, meletiya wan murîdên
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di nav wan de parvekirî dilcin.
Herî n6z pijtî ş6xan, "pîr" rên ku wezîfe-

ya wan, di şahiyên dînî de cîhgirî û alîkari-
ya şêxan e. Lê ew ji kar û barên îdarekirinê
azad in û piraniya wextê xwe bi dua û me-
dîtasyonê derbas dikin. Ev grûb jî nêzî 200

malbatan rên hejmartin. Di nav pîran de, ji
yê herî pêş "Baba Xawûş" (dergevanê herî
bilind) rê, ew berpirsiyarê ziyareta Laleş e û
qet nikare bizewice .

Li gora v6 rêzika civakî, "feqîr" grûba he-
rî binî ye ku ji ber rengê kum û şoqey6n
xwe, bi "serreşî" rên binavkirin. Feqîrên ku
ji esîr û malbatan rên hilbijartin, wezîfeya
xwe ya terîqetê, bi dil û can dikin. Her çi-
qas ne tu wezîfedarên olî bin jî, 16 dîsan ji
ber wezîfe û dlên wan, ku mînane cilên
Ş6x Adî, ji wan gelek tê hezkirin û pirr bi
qedir in. Feqîr, îşilk an jî blûzên reş î kêlek-
sor û qayişeke sor î sipî û lihevp6çayî, ku
digîje ser singa wan, li xwe dilcin. Di serî de
turbanek reş û di stû de jî gerdeniyek sor û
sipî heye. Her çendî li ser gotinê herkes lca-

re bibe feqîr jî, 16 di rastiy6 de feqîrtî weke
mîrate, ji bav derbasî kur dibe.

"Kilambêjî" (kawalî), bi dereceya xwe ke-
şetiyek piçûktir e; kilamb6j di şahiy6n olî
de distirên, bilûr, def û elbane I6dixin. Ew
bi awayekî, serkarên, mûsîka Êzîdîtiyê ne.
Her wisa ew peykerên Teyrê Tawis jî xwe-
dî dikin û di şahiy6n salewextî de, wan li
herêmên Êzîdiyan digerînin. Kilambêj di-
karin beşek ji wan tişrên ku di şahiyan de
hatine civandin, ji xwe re hilînin. Her pey-
kerek anagorî w6 herêma ku j6 re rê şandin,
nav distîne: Sûriye, Zozan, Tebrîz, Misqof,
Sincar û Şeyxan. Gerên nav Êzîdiy6n Îran6
û Sovyetê niha hatine sekinandin, 16 klam-
b6j ji p6la wan ve, ji bo ziyaretên salewextî

didn Elmanyay6; Êzîdiyên ku ji Turkiyey6
çûne û li wir bicîhbûne jî, peykerên Teyrê
Tawis li vir ziyaret dikin.

Piştî pêpelûka van, "kotchak" (6n piçûk)
tên ku ji aliyekî ve li ber gora Ş6x Adî kar-
dilcin û di vî gerî de, alîkariya kilamb6jan
dikin, ji aliyê din ve jî tevî porên xwe yên
dirêj, di şahiyên olî de govend6n olî digi-
rin. Gdek ji wan piştî ziyareta Laleş, dibûn
hed û li wir biryara seknê didan. Hinek ji
van kotdiakan weha digotin: "Hinek qabi-
liyet û xusûsiyerên wan hebûn ku karibûn
bi Melek Tawis re rêkevin pêwendiyê" T6
gotin ku: "Qedexebûna bikaranîna rengê
şîn, ji pêwendiyek wisan rê," li gor v6 di sa-
lên 1800-an de, kotchakek ji Xwed6 xeber
digre ku rengê şîn bi xwe re b6oxiriyê tîne.

Di herî bin6 hiyerarşiyê de "awan", ku li
ber gora Şêx Adî kar dikin û "şawîş" ku
meriv dikare wan wek dergevan6n mizgeftê
qebûi bike, rên. Her gundekî şawîşekî xwe
heye ku xweyîtî li van cîh6n pîroz dike.

Li Laleş6 rutbeyek din jî heye ku ji feqî-
rat, jinebî û jinên ciwanên sonda xwe ya
cînsî xwarine (qet nezewicîne) pêk rê. Ew
bi cil6n xwe yên sipî, ji bo lembey6n rojên
pîroziyê, donê kundyan derdixin.

Yek ji wan xusûsiyerên ola Êzîdîtiy6 jî ew
e ku gere qîz û xorrên xamebûyî bi yekî ji
xwe mezintir û murîd6 şêxekî din re, xwişk
û biratiyê bikin. Ew "xwişk û birayên axre-
tî" rên hesab6 û wisa tên binavkirin. Di vê
cîhana me de, ji girtina diyariyên ku temsî-
la hevaltî û biratiy6 dikin p6ştir, tu vezîfe-
yên wan tune ne. Li gel vê, meriv dikare
wan kesên ku xwişk û biratiyê kirine, li ax-
rerê alîkarê ş6xê malbarê jî bibîne. Her wi-
ha d6 ew dema ber mirinê jî li wir bên û bi
dengekî nizim, bahsa derbasbûna can a piş-
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dîtasyonê derbas dikin. Ev grûb jî nêzî 200

malbatan rên hejmartin. Di nav pîran de, ji
yê herî pêş "Baba Xawûş" (dergevanê herî
bilind) rê, ew berpirsiyarê ziyareta Laleş e û
qet nikare bizewice .

Li gora v6 rêzika civakî, "feqîr" grûba he-
rî binî ye ku ji ber rengê kum û şoqey6n
xwe, bi "serreşî" rên binavkirin. Feqîrên ku
ji esîr û malbatan rên hilbijartin, wezîfeya
xwe ya terîqetê, bi dil û can dikin. Her çi-
qas ne tu wezîfedarên olî bin jî, 16 dîsan ji
ber wezîfe û dlên wan, ku mînane cilên
Ş6x Adî, ji wan gelek tê hezkirin û pirr bi
qedir in. Feqîr, îşilk an jî blûzên reş î kêlek-
sor û qayişeke sor î sipî û lihevp6çayî, ku
digîje ser singa wan, li xwe dilcin. Di serî de
turbanek reş û di stû de jî gerdeniyek sor û
sipî heye. Her çendî li ser gotinê herkes lca-

re bibe feqîr jî, 16 di rastiy6 de feqîrtî weke
mîrate, ji bav derbasî kur dibe.

"Kilambêjî" (kawalî), bi dereceya xwe ke-
şetiyek piçûktir e; kilamb6j di şahiy6n olî
de distirên, bilûr, def û elbane I6dixin. Ew
bi awayekî, serkarên, mûsîka Êzîdîtiyê ne.
Her wisa ew peykerên Teyrê Tawis jî xwe-
dî dikin û di şahiy6n salewextî de, wan li
herêmên Êzîdiyan digerînin. Kilambêj di-
karin beşek ji wan tişrên ku di şahiyan de
hatine civandin, ji xwe re hilînin. Her pey-
kerek anagorî w6 herêma ku j6 re rê şandin,
nav distîne: Sûriye, Zozan, Tebrîz, Misqof,
Sincar û Şeyxan. Gerên nav Êzîdiy6n Îran6
û Sovyetê niha hatine sekinandin, 16 klam-
b6j ji p6la wan ve, ji bo ziyaretên salewextî

didn Elmanyay6; Êzîdiyên ku ji Turkiyey6
çûne û li wir bicîhbûne jî, peykerên Teyrê
Tawis li vir ziyaret dikin.

Piştî pêpelûka van, "kotchak" (6n piçûk)
tên ku ji aliyekî ve li ber gora Ş6x Adî kar-
dilcin û di vî gerî de, alîkariya kilamb6jan
dikin, ji aliyê din ve jî tevî porên xwe yên
dirêj, di şahiyên olî de govend6n olî digi-
rin. Gdek ji wan piştî ziyareta Laleş, dibûn
hed û li wir biryara seknê didan. Hinek ji
van kotdiakan weha digotin: "Hinek qabi-
liyet û xusûsiyerên wan hebûn ku karibûn
bi Melek Tawis re rêkevin pêwendiyê" T6
gotin ku: "Qedexebûna bikaranîna rengê
şîn, ji pêwendiyek wisan rê," li gor v6 di sa-
lên 1800-an de, kotchakek ji Xwed6 xeber
digre ku rengê şîn bi xwe re b6oxiriyê tîne.

Di herî bin6 hiyerarşiyê de "awan", ku li
ber gora Şêx Adî kar dikin û "şawîş" ku
meriv dikare wan wek dergevan6n mizgeftê
qebûi bike, rên. Her gundekî şawîşekî xwe
heye ku xweyîtî li van cîh6n pîroz dike.

Li Laleş6 rutbeyek din jî heye ku ji feqî-
rat, jinebî û jinên ciwanên sonda xwe ya
cînsî xwarine (qet nezewicîne) pêk rê. Ew
bi cil6n xwe yên sipî, ji bo lembey6n rojên
pîroziyê, donê kundyan derdixin.

Yek ji wan xusûsiyerên ola Êzîdîtiy6 jî ew
e ku gere qîz û xorrên xamebûyî bi yekî ji
xwe mezintir û murîd6 şêxekî din re, xwişk
û biratiyê bikin. Ew "xwişk û birayên axre-
tî" rên hesab6 û wisa tên binavkirin. Di vê
cîhana me de, ji girtina diyariyên ku temsî-
la hevaltî û biratiy6 dikin p6ştir, tu vezîfe-
yên wan tune ne. Li gel vê, meriv dikare
wan kesên ku xwişk û biratiyê kirine, li ax-
rerê alîkarê ş6xê malbarê jî bibîne. Her wi-
ha d6 ew dema ber mirinê jî li wir bên û bi
dengekî nizim, bahsa derbasbûna can a piş-

Nttdem No: ij Payiz 199J 6$



tî mirin6, derketina wî ya dinyaya wî alî û
vegera li jiyanê, bikin.

Di serê v6 dvalca totalîter de serokekî olî
û yekî cîhanî heye. H6za siyasî ya herî bi-
lind, di destê Mîrza Beg6 ku j6 re "mîrê
mîran" jî rê gotin, de ye. Ew li Baadreya,
ku dikeve bakurê Mûsil6, dijî û ten6 ew di-
lcare li ser navê Êzîdiyan bi derva re pêwen-
dî deyne. Serokê olî Mîrê Ş6xan e ku ol û
pirtûk6n pîroz, b6şaşîtî şirove dike û dide
famkirin. Ew dilcare biryara cezay6 derxisti-
na ji nav jiyana tevayî, ku ji Êzîdiyekî re ce-
zayê herî xerab û dawiya çarenûsa wî ye, bi-
de.

Dîrolca Êzîdiyan ji serî heta dawî eziyet,
perîşanî û sitemkarî ye.

Ev dîn6 nuh, piştî mirina Ş6x Adî ya sala
n6o-an, zû belabû. Rûniştevanên çiyayê
Hekaryay6 -ku îro dikeve rojhilarê başûrê
Turkiyey6 (Kurdistan6-MD) û wextekî cî-
h6 d6ra Nestûraniyan bû, zû derbasî ser dî-
n6 wî bûn û piştî wan jî di sal6n 1200-an de
gel6n Çiyay6 Sincarê -ku çawa li jor jî bi-
hûrî îro navenda Êzîdiyan e- gelek beş6n
mezin ji Kurdistana Îraq6 ya îro jî didn ser
dîn6 wî. Di dawiya sedsala 12-yan de ev dî-
n6 nuh gihîşt bakurê rojhilatê Sûriyey6 û di
sedsalên piştî v6 de jî, ji jor ve gihîşt Gola
Wanê û Ermenîstan6.

Beg û mîrên herêm6, p6sveçûna vî dînî ji
îdareya xwe re xeterek mezin dihesibînin û
ji bo vê yek6, êrîşên leşkerî y6n mezin birin
ser Êzîdiyan. Her weha ew weke olperestên
b6pirtûk hatin îthamkirin û ji ber v6 yekê,
wek gelên mesîhî û cihûyan, nikaribûn bi
rewşa "olên xwedî pirtûk" bihatina paras-
tin.

Di sala 1414-yan de li hember Êzîdiyan
şerekî olî dest p6kir. Gora Şêx Adî hat xera-

kirin û hestiy6n wî hatin şewitandin. Ev
êrîş ji bo Êzîdiyan bû sedem ku ew bi paş
ve gav bavêjin û her ku çû wan roj bi roj
xwe bi paş ve kişand û ketin parastinê. Piştî
demek6, Ezîdiyan bala Osmaniyan jî ki-
şand û li hember hebûna van kes6n "b6ba-
werî", "şerekî pîroz" dest pêkir. Êrîş6n Os-
maniyan bi taybetî çûn ser cîh û warên
Êzîdiyan 6n herî biqewet, ciy6n herî pîroz
mîna Çiyayê Sincar û Şeyxan. Di sala 1647-

an de Şeyxan hat zeftkirin, mîrê Êzîdiyan 6

wir bi Wan6 ve hate şandin û ew piştre li
wir hat bidardekirin; çend sal şûnde Sincar
jî hat talankirin. Di 1792-yan de dîsa 6rîşek
ji adiyê waliyê Tirk y6 Mûsil6 ve diçe ser v6
herêm6 û du sal piştî vê jî waliy6 Bexdayê
vê êrîşê didomîne. Sala 1799-an dîsa dora
Şeyxan hatibû. Di destpêka salên 1800-an
de ev 6rîş û sitemkarî hê jî zêdetir bûbûn.
Di sala 1832-yan de Şeyxan hat vegirtin,
mîrê Êzîdiyan hat zeftkirin û bidardexistin.
Herêm bi tevayî hat talankirin û rûnişteva-
n6n herêmê bêînsaf hatin kuştin. Beşek ji
gelê wir xwestin ku derbasî Sincar6 bibin,
16 li ber Mûsilê ji ber lehiyên Dîdey6, as6

man. K6m kes ji wan dilcaribûn bi avjenî
derbasî hêla din a Dîdey6 bibin, y6n mayî
ta yek ji wan hebû ji aliyê Kurd6n sunnî ve
hatin kuştin; her wiha Sincar jî ji ber wan
nefilitî. Waliyê Diyarbekrê di sala 1838-an
de û y6 Mûsilê jî di 1846-an de, du 6rîş6n
mezin birin ser vî cîh û dyayan hişk û asê.

Di derdora sal6n 1850-yan de, hêja nû
hebûn û qirkirina Ezîdiyan bala Ewrûpayi-
yan kişand ser xwe. Mîsyonerên mesîhî bi
wan re ketin p6wendiy6 û sefîrê îngilîstanê
li ber Deriyê Bilind, li ser hesab6 wan çend
caran axaftin kir. Piştî w6 20-30 salî Êzîdî
karibûn hinek rihet bibin, ta ku di sala
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16 li ber Mûsilê ji ber lehiyên Dîdey6, as6

man. K6m kes ji wan dilcaribûn bi avjenî
derbasî hêla din a Dîdey6 bibin, y6n mayî
ta yek ji wan hebû ji aliyê Kurd6n sunnî ve
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yan kişand ser xwe. Mîsyonerên mesîhî bi
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1892-yan de êrîş û qirkirina belkî di dîroka
wan de ya herî xerab, hate ser wan. Gene-
ralê Osmaniyan Wehbî Paşa ku ji bo bac û
xezîneyan çûbû Mezrabotan, fermaneke
nuh derxist. Li gorî vê fermanê, ger Êzîdi-
yan dev ji dînê xwe bernedana û derbasî ser
dînê îslamê nebûna, dê ew bi tevayî bihati-
na qelandin. Çax6 ku Êzîdiyan bi ya v6 fer-
manê nekir, hingê êrîşên mezin çûne ser
wan û Sincar û Şêxan tev hatin talankirin û
şewitandin. Cîhê herî pîroz, gora Şêx Adî,
bi temamî hat xerakirin û di dewsa wê de,
ji bo çend salan, dibîsteneke îslamî hat ava-
kirin.

Ev bûyer ne tenê di nava Ewrûpayiyan
de, her wiha di Rojhilatê de jî reaksiyoneke
mezin lcişand ser xwe; Wehbî Paşa bi paşve
hat girtin û yekî ji wî nermtir hate dewsa
wî. Waliyê nuh îşka ser Êzîdiyan hinek sist
kir û ew ta şerê cîhanê yê yekem, heyamekî
aştî û rihetî jiyan.

Piştî ku şer dest pêkir, Êzîdiyan xwest ku
vê rewş6 bikar bînin û xwe ji bin nîrê Os-
maniyan derxin. Dema Turkiye êrîş bir ser
mesîhiyan û dest bi qetlîaman kir, rûnişte-
van6n Sincarê ji Ermenî û Nestûraniyan re
cihekî azadkirî hazir lcirin. Tevî zirt û pîko-
liyên dewleta Tirk jî, Êzîdiyan, penaberên
Sincarê teslîmî wan nekir. Dema hatina în-
gilîzan a herêmê eşkere bû, hing6 mîrê Êzî-
diyan 6 wê çaxê çû Bexdayê û gelê xwe xist
bin emrê wan.

Piştî lihevhatina şerê cîhanê, Êzîdiyan tê-
kiliyên xwe bi koloniyên îngilîz û Frensi-
yan 6n li îraq û Sûriyeyê ve girêdan. Ji bilî
serhildana ku di sala 1935-an de li Bexdayê
dest pêkir û zû hat perçiqandin, tam dika-
ribûn baweriya xwe ya olî bi rihetî bi cîh
bianîna.

Li Turkiyeyê ev tade û zorî, her berde-
wam lcir. Gelek Êzîdî di navbera her du şe-
rên cîhan6 de li hember hukûmeta Enqere-
yê piştgiriya serhildan6n Kurdan kirin û
hatin qetilkirin; 6n ku sax filitîn, kod îra-
qê, Sûriyeyê; û hinek ji wan jî derbasî Sov-
yetê bûn. Ew di nav gelên din de, weke ge-
lekî piçûk û mazûr hatin dîtin, her weha ji
ber kêmasiyên xwendinê û têkiliyên bi der-
ve te û qedexebûna xwe fêrkirina xwendin
û nivîsandin6 jî bûn sedem ku Êzîdî li Tur-
kiyeyê kêm bûn. Zordestiy6n ji der-dora
misilmanan, k6masiy6n zanebûn6 a di der-
heqa ola wan de, away6n coxrafîk û ji na-
venda xwe ya li Îraq6 dûrketina wan, anî
rewşeke wisa ku di van pênc salên dawî de
weke ku di jor de jî hat gotin, tevayê Êzîdi-
yan dev ji Turkiyeyê berdan û ji bo jiyanek
nuh, çûn li Elmanyayê bicîh bûn.

Ew gundên Êzîdiyan, 6n ku li hember
van bûyeran herî zêde ber xwe dabûn, di v6
sîstema feodalî de, xwe gihîştandibûn axa-
yekî ji yên herî bi hêz -çi misilman, çi me-
sîhî- û ketibûn bin parastina wan.

Ev hoyên li jor rêzkirî, bûne sedem ku
Êzîdiy6n Sûriyeyê, bi taybetî jî ew herêmên
bakurê rojhilata Helebê ku nêzî tixûbên
Turkiyeyê ye, gelek kêm bûne. Li wan he-
rêman, ku di destpêka vî sedsalî de bi teva-
yî Êzîdî bûn, çawa ku li jor jî hat gotin, te-
n6 çend gundên Êzîdiyan mane û yên din
derbasî ser dînê îslamê bûne.

Ger bi vî awayî berdewam bike, bi tex-
mînî d6 piştî çend salên din droka Êzîdi-
yan li Sûriyeyê jî biqede. L6 li hember vê, ji
ber ku sîstema siyasî ya li Îtaq6 nikaribû rê
bide fundamentalîzma îslamî, îmkanên
wan 6n bi ola xwe jiyîn ferehtir bû. Lê ev
tenê ji bo Êzîdiyên Sincarê derbas dibe; bes
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ev çiyayên asê ku di nav deşt û çolan de
mîna Welatê Pîroz bejinbilind e û li gorî
baweriya Ezîdiyan cihê danîna Keştiya
Nûh e, her îro jî navenda Êzîdîtiyê ye. Li
gorî texmînan îro nîvê Êzîdiyan li wir dijîn
û li ser axa xwe, di herêmê de, piraniyê
temsîl dikin û bi vî awayî karin huviyeta
xwe biparêzin.

* Ev nivîs ji pirtûka lêkolîngerê Swêdî, Ingmar Karlsson

a bi nav. "Xaç û Nîvheyv"; pirtûkekc li ser eqaliyetên olî,

yên Rojhilata Navîn, hatiye wergerandin.

i= Her du pirtûk jî bi tîpên crebî hatine nivîsîn, lê ma-

neya her du pirtûkan jî bi kurdî ne û ew kevntirîn pirtûkên

bi kurdî tên hesibandin. Binêre: Abdulraqîp Yûsuv, Şaîrên

Klasîk ên Kurd, rûpel 25. Wcsanên Jîna Nû.

Li gorî lêkolînên Qanadê Kurdo jî, zimanê nivîsê yê Êzî-

diyan xweser bû û bi gelek tîpên xwe, ji tîpên erebî cuda

bûn. Gelek rojhilatnasên Ewrûpî û Kurd li scr ziman û bin-

yata Ezidiyan lêkolîn kirine û dîtincn ji hev cuda anîne zi-

mtn. Li gorî Qanadê Kurdo, Êzîdiyên Şêxan û Sincarê bi

zaravayê soranî diaxifin û pirtûkên ku li jor tên binavkirin jî

bi vî zaraveyî û her weha bi tîpên Êzîdiyan ê taybetî hatine

nivîsandin. (Binêre: Çarçira; 4,5,6 M. Dchsiwar )

M i h e m e d
Dehsiwar ev

fcrhenga xwe ji
bo zarokan çê-

kiriye. Arman-
ca ferhengê,

fêrkirina ma-

neya bêjeyan a
rastnivîs û

rastxwendina

!/JJZCJJil
K_rttt_ig_k_/__T___i

KWdw

_»m _/

wan û hînbûna hikaranînaferhengan e. Di
vê fcrhcnflê de nêzîkî 1500 bcjeyên jindar
yên rojanc ku di dibistanan de pcwîstiya sa-

girtan bi wan heye, hatine amadekirin. Pi-
raniya bcjcyan bi awayckî pcdagofik hatine

manckirin û li pcsbcrî piraniya wan jî wê-

neycn ligor cih û daxwaziya maneyên wan

hatine danîn.
Fcrhcng bi bcrgên bi reng û 255 rûpel e.

Navnîşana xwestinê:
Hjulsta Backar 22/6
163 65 Spanga-Sweden
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SEYDAYÊ TÎRÊJ

Şefîk Kaya

Di havîna sala 1989 de, min îmlcana dî-
tina Seydayê Tîrêj dît. Belê wext dest

neda, ku ez demeka dirêj li cem wî şa'îr û
hozan6 gelê me bimînim, jê têr bibim. Em
berî wî çûbûn, li odeya wî rûniştî bûn.
Bermaliya Seyda ji me re çay anî, li odeyê li
ba me rûnişt. Li hal û k6fa me pirsî. Dayî-
kek pir beşerxweş bû. W6 di demeke kin
de, xeberdan bir ser hal û rewşa miletê
Kurd û b6hemdî gotin çû ser helbestên
Seyda, y6n ku li ser perîşaniya miletê Kurd
nivîsiye û bi deng6 xwe yê xweş jî dibêje.
Dema Seyda li derî da, hat, em li xeberda-
nê germ bûbûn. Bi hatina wî re em tev ra-
bûne piya. Ew cara yekem bû, ku min Tî-
rêj didît. Dema ku min wî Ical6 devliken
dît, bi rastî min bawer nekir, ku Seydayê
Tîrêj ew e Lew min ji xwe re digot, "ew
Seyday6 ku wiha ji dil ve dinivîsine û li ser
hal6 vî miletî dilorîne, wê ne wiha devliken
be". Belê dema gotin "Seyda ev e" ez jî
yekdilî bûm. Me hemiyan yek bi yek bi
edeb Seyda ziyaret kir. Seyeda jî eniya me
ramûsa.

Ka em bi hev re binêrin bê Seydayê Tîrêj
kî ye, ji ku ye, çi nivîsandiye, ji bo çi nivî-
sandiye.

- Navê min Nayif e, kurê Heso me. Ji min

re dibêjin "Tîrêj". Ez di sala 1923 de, li
mintiqa Cizîrê, li gundê Nicim, li dora
Qamîşloy6, ç6bûme. Navê diya min Bes6
ye. Em ji Eşîra Bûblana ne. Piraniya eşîra
Bûblana li Serxerê ne û hinek jî li Binxerê.
Navê kevbaniya min Behiya ye. Çar kur û
Pênc qîzên min hene. Ez ji sala 1973 ve li
Hesekê dimînim.

Pêşî min dest bi xwendina dînî kir û min
sê salan xwend. Di sala 1937 an de, ez çûm
Amûdê, ketim medresê. Wê çax6, di med-
resê de mamosteyên me tev Kurd bûn. Mi-
dîrê medresê Kurd bû, Mifetiş6 mia'rîf jî
Kurd bû, Em tev Kurd bûn. Bêguman me
teva bi Erebî nizanî bû, mamostayên me ji
me re dibûn alîkar. Wê çax6 partiya Xoy-
bûn hebû û ez yek ji endaman bûm. Di sa-
la 1937 de, ez bûme endamê Hizba Xoy-
bûn. Wê çaxê seqafetek kurdî hebû, radi-
yoya kurdî li Şamê roj6 du caran bi kurdî
hebû, sibe û êvarê. Çar rojnameyên me he-
bûn, du ji wan ji Lubnanê dihatin, du jî ji
Şamê dihatin. Hawar û Ronahî ji Şam6,
Stêr û Roja Nû ji Bêrûdê, ji cem Kamîran.
Rihma Xwed6 16 be !

Yek ji endanrên bilind Seyday6 Cegerx-
wîn bû û Qedrîcan midîrê medresa me bû.
Ew jî bi şe'rê mijûl dibû. Min jî pir meraqa
şeirê dikir. Çi roja hebû, Seydayê Cegerwîn
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Seydayê Tîrêj
şe'rek nû ji me re li ser lewhê datanî, me
ezber dikir. Em keşafên Kurda bûn. Çekên
kurdî li me bûn, alaya rengîn li ser sînga
me bû. Di sala 1943 de, sê şe'rên min di
Roja Nû de derketine. Bi alîkariya Mele
Hesenê Kurd min ji Kamîran re dişand.
Mele Hesenê Kurd ji min distend û di-
şand. Min di wê demê de Farisî jî xwend
wek kirêba Gulistan, Bilbilistan û Pendî-
eta...

Ez bi Kurdî, bi Erebî û bi Farisî dizanim.
Ev tiştê ku bi min re çêbû ne ko ji xwendi-
na min î pir, ji civata Kurda... Ez di nav ci-
varên wan de rabûme. Ez bi rabûn û rûniş-
tina wan re bûm. Ez bi şewbihêrkê wan re
bûm. Ez bi dahol, zirne, kêf û eşqa wan re
bûm. Ev ji min re bûn ilm. Ev ilmê min ji
welatê min hatiye. Rast e, min hebekî
xwendiye, lê ew xwendina bilind ku tê 6

bêjî na. Lakin ev tiştê ku bi min re çêbû ji
nava welatê min û ji halê Kurdan bi min re
çêbû. Ji ber ku ez di xweşî û şînên wan de

bûm. Min ji wê çaxê ve çi tiştê bidîta yan jî
bibîhîsta ji xwe re dinivîsand. Herwekî
Seydayê Cegerxwîn. Seydayê Cegerxwîn,
ilmê ser'ê xwendiye. Lakin, Seydayê Ce-
gerxwîn li çar goşê Kurdistanê geriya û ev
ilmê mezin pê re çêbû. Ji nevsa welatê wî
ev ilim pê re çêbû.

Ez benî, hûn dizanin, ji xwe zilm û tada-
yê ev tişt bi min re çêlcir. Zilm mirov dilci-
şîne ser şe'rê. Ji ber zilm û tadayê înfîcar
(teqandin) bi mirov re cêdibe û şêrîniya
welatê min. Şêrîniya miletê min li ber dilê
min û ew belengaziya ko ew tê de. Tev di
bin destê axa û began. Ez di wî zemanî de
rabûme. Ew zilma ko wan dikir min didît.
Tev belengaz bûn, perîşan bûn. Melayê wî
zemanî çoganê axa bûn, li tenişta axa rûdi-
niştin û xwe hildiqerastin. Arîkariya Kur-
dên belengaz nedikirin.

Dîrokek ji vî miletî re dimîne û ev kokek
e ji bo me, çi miletê dîroka wî tunebe kok
jê re tune.

Ez benî, ez bi her şiklî dinivîsînim. Felse-
fî dinivîsim, evînî, ez gelekî tê de xurt im,
qewmî ez gelekî tê de xurt im. Ez ne tenê
şe'ran, ez çirok û serpêhatiyan jî dinivîsî-
nim. Min yek çêkiriye li ser zilma beg û
axan, navê wê "Serpêhatiya Sîpan û Per-
wîn" e. Min kitêbek ji serpêhatiyên kurt
nivîsî ye. Min di vê kitêbê de rastiya welatê
xwe nivîsiye. Mesela, wek dilketina xort û
keçan. Mesela, comerdiya Kurdan, mêrxa-
siya Kurdan ji rastiyê min nivîsî ye. Tiştê
ku bi wan te çêbûye min ew nivîsiye, ne
kêm û ne jî zêde.

Şe'ra kurdî eslûbekî xas e. Tu carî nehati-
ye girêdan bi şe'ra erebî ve. Min gelek
şe'rên erebî xwendiye, gelek dîwanên wan
ji serî heya binî. Tu li min nenihêre, gava
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ez dixwînim pir eciz dibim, şe'ra kurdî bi
eslûb e. Şe'rên kurdî ji serî heya binî rihê
wan heye, cewherê xwe dide. Yek ji yekê bi
tamtir e. Carinan ko ji min re bêjin "Sey-
da, ka şe'rekê çêke i". Ez dikim nakim ni-
karim. Du kelîman bi ser hev ve nayinim.
L6 carinan jî, ji nişkê te dît pêlek hat min.
Ew pêl wexrê ko t6 min hûn bawerkin qe-
lema min di ber re nagihê.

Ez benî, ana du dîwanên min temam bû-
ne, yek ji van çap bûye, yek hîn çap nebû-
ye. Ya sisiya ev e ku min ji te re got, serpê-
hatiyên kurt. Mesela, dibêjin, "Li ciyê bav
û bapîran, qizwan xweştir in ji hejîran". Ka
gelo mana v6 qiserê çi ye ?

Ez benî, carekê dikaneke min hebû, min
çend salan di wê dikanê de kar kir, 16 min
nebir serî. Ez niha vala bûme ji bo nivîsan-
dinê, ji bona karê nivîsandin6 û edebî. Ez
bi şev û ro dinivîsim.

Bi Xwedê, aborî tu tesîrê nake. Bira, bi
Xwedê milyonek di berîka min de be û
p6nc wereqe di berîka min de be ji min re
weke hev e... Wextê ku ez şe'rek6 çêdikim
ji min re hêjaye malê dinyayê tevî. Wextê
xort dibihîzin, ko min şe'rek çêkiriye, te dît
hatin hindur tije bûn, dibêjin "Seyda, de
ka şe'ra xwe ji me re bixwîne !". Ez 6 ji wan
re bixwînim. Ev rastmalê min heye. Ez vî
rast malî dibînim rastmalekî nemir.

Kurekî min mihendîs heye, em bi mia'şê
wî didebirin.

Ev jî serbilindayek e, ev kêfxweşiyek ji
min re, ez gelekî pê xweş im, ko miletek
min dinase û qîmetek6 dide min. Min ji bo
vê xebata xwe, tu carî, xwe li ser milet wilo
paye nekiriye. Ez ne weke hinekan xwe di-
fentizînim. Ev tişt li cem min tuneye.

Daxwaziya min ji Kurdên Ewrupa: Ne

ko herin Ewrupa û terka zimanê xwe û mi-
letê xwe bikin. Ji ber ko milet bi hêviya van
xorta ye. Em h6vî nakin ko herin bi çûriên
ditazî, ew porê sorxelek mijûl bibin û bi
pey wan bikevin. Daxwaziya me ji wan ko
li wir ji me re karekî bikin. Karê siyasî bi-
kin. Karê edebî bikin. Li tarîxa xwe bige-
rin. Em v6 hêviyê ji wan dilcin. Bira her
Kurdek zanibe, tarîx neynika cîhanê ye, çi
însan hebe ew mirêk sûrerê wî digire.
Qencbûna û xirabûna wî. Ew kesên ko
derdê miletê xwe ji bîr dikin, bira zanibin
tarîx wan jî disecilîne. Divê hûn zanibin,
miletê me di çi bindestiy6 de ye. Em bi xa-
zê tên şewitandin... (Seyda keserek kişand,
navbirek da xeberdana xwe û bi goşê egala
xwe hêsirên xwe paqij kir. Piştî qasekî axaf-
tina xwe domand). Em li serê dya ne, tev li
ser sînoran têne kuştin! Tev bird ne, tazî
ne, perîşan in... Divê ronakbirên me bi vî
tiştê mijûl bin, ne ko bi nefsa xwe tenê. Ez
benî, 6 min çarde kuflet di sitûyê min de
ye. Welahî hima nan bi desrê me bikeve
em memnûn in. Em li tiştê mestir nagerin.
Ez dixwazim halê milerê xwe ji xelkê xwe
re, ji xelkê cîhan6 re bidim zanîn. Di pey
me re, bi sedê salan ko xortên Kurd rabin,
bixwînin da ko zanibin di vî zemanî de bi
serê Kurdan çi hatiye.
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Tîirêj
MUYESPf

Mû:
Bawer bik ji min ez dost û yar im
Ez ne dijmin im ez ne neyar im
Destê biratiyê em 6 bidin hev
Ez takî mû me ez b6 zirar im

Xort û ciwan bûm emrê min sih sal
Bay6 min bilind bû ne xem û xiyal
Kuncîlê li min çox û qumaş bûn
Bi kum û kolos bi şapik û şal

Xwîna ciwaniy6 ez hildidam jor
Herdu dêmên min mîna gul6n sor
Dema min xweş bû bi kêf û şahî
Şewqa dil6 min dida Tor û Zor

Mûyekî spî kêfa min şikand
Dolaba zemên li min wergerand
Ciwaniya min ji min bi dûr xist
Sed kul û keder di dil min de çand

Serê sibak6 şiyar bûm ji xew
Bi dengê bilbil bi qebqeba kew
Dev û rûyê xwe min şûşt bi av6
Bi mi r ev çê bû bi ro ne bi şew

Min bi neynikê li xwe din6rî
Ji gerden û rû heya b6 serî
Min dî di nîva porê min î reş
Mûyekî spî tê de wek hêrî

Li ber çavên min bû wek Melkemot
Can û ceger û dil6 min disot
Ez vedciniqîm bi dîtina wî
Bi kerb û kîn min ev jê re got:

Tîrêj:
Tu tenê li vir çi dikî ez benî ?

Di vî cihê reş şeva wek tenî
Ev cihê tarî warê diza ye
Gelo tu dost î weya dijmin î ?

Tîrêj:
Ji kîja cihî ji ku deverê
Çawa bêyî min tu v6 derê
Rastî bibêje bera te nadim
Heya deh rojan bi soz6 ber6

Mû:
Bira, rêwî me ez dûrîdest im
Şev li min geriyan serg6j û mest im
Jar û belengaz pêxwas û birçî
Kesî min nîn e li vir rawestim

Tîrêj:
Tu ne rêwî ye ne tî û birçî
Xerîb dibînim ez te li vî cî
Ev tişrê te got neket serê min
Divê tu rabe ji vê der biçî

Mû:
Heya tu hebî ez 6 mêvan bim
Heya tu tîr bî ez 6 kevan bim
Çawa tu zanî ji xwe r wisa bik !

Heya tu pez bî ez 6 şivan bim

Tîrêj:
K6 tu şandî vir bi qelawizî
Porê min î reş da tu bidizî
Mû bi mû yekser biguhêre spî
Qet ez naxwazim vî reng û terzî

Mû:
Ne diz im Tîrêj ne keleş im ez
Lê şevçeraxê şevê reş im ez
Çarhawêrê xwe ez dikim rohnî
Agirê Zerdeşt li Laleş im ez
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Tîirêj
MUYESPf
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Tîrêj:
Tu ne rêwî ye ne tî û birçî
Xerîb dibînim ez te li vî cî
Ev tişrê te got neket serê min
Divê tu rabe ji vê der biçî

Mû:
Heya tu hebî ez 6 mêvan bim
Heya tu tîr bî ez 6 kevan bim
Çawa tu zanî ji xwe r wisa bik !

Heya tu pez bî ez 6 şivan bim

Tîrêj:
K6 tu şandî vir bi qelawizî
Porê min î reş da tu bidizî
Mû bi mû yekser biguhêre spî
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Tîrêj:
Bi derzîke hûr w6 bengeha te
Ez 6 bikolim kok û reha te
Devê mûçingê bavêjme jorê
Ji bin hilênim asîgeha te

Mû:
Koka min kûr e dûr û dirêjî
Penc û rehê min gihane mêjî
Ne mûçinga te ne derziya hûr
Tu kêrê nakin tu ji xwe r dibêjî

T«A A*lirej:
Ege serê te bighê ezmana
Tu qet min nakî kalê zemana
Ez 6 te bikim piçik û parî
Bidim ber devê kêr û guwîzana

Mû:
Roja cîhan im hatim delava
Hîva çarde me ez naçim ava
Sed kêr û guwîzan min natirsînin
Ez im birûska nêv ewr û tava

Mû:
Xem û derdan mex tu hê ciwan î
Ez ne dijmin im tu xweş bizanî
Ez taca serê aqilmenda me
Di her wextî de di her zemanî

Tîrêj:
Wekî derwêşan tûr li mil û pî
Din6 li hev dim qapî bi qapî
Ciwaniyê êdî nema dibînim
Pişrê v6 tirsê vî porê spî

Mû:
Rostenrê Zal6 rabî ji gorê
Guhder û Xesro xwe bidne dorê
Tu xweş bawer be tu çiq6 nakin
Min nasikînin bi darê zorê

Tîrêj:
Tu şûrê Heq e ji genca Yezdan
Danter ji nîva nîqap û perdan
Wê 9 bike Tîrêj darê xwe danî
Tu dest li ber te nay6ne hildan

Tîrêj:
Pêlek ji lehya xema tu anî
Li ser serê min îro te danî
Nîşana pîriyê li min xuya kir
Rengê ciwaniyê ji min hilanî

Mû:
Çilkeke zîv im li ser serê te
Tacek zêrîn im li keswerê te
Ji min metirse ez xweş heval im
Hemî aqil im ez yawerê te

Tîrêj:
Çelapekek berf ji ya serheda
Li ser serê min te sîwan veda
Li min tu bûye şûrê qederê
Ferman li xort û ciwaniya min da
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Helbestvan û xweragir
SEBRIYE HEKARÎ

Xefil Duhokî

Sebriye Hekarî di sala 1948-an de,
li bajarê Duhokê ji dayik bûye.

Şeş salan xwendiye û di sêzde saliya
xwe de mêr kiriye û niha neh zaro-
kên wê hene. Di sala 1969-an de, dest
bi nivîsandina helbestan kiriye. Rejî-
ma faşîst a Iraqê, di sala 1977-an de,
zilamê wê li sêdarê dide. Ew bi wê
rewşê zarokên xwe xwedî dike û li ser
vehandina helbestan jî berdewam di-
be.

Di sala 1989-an de, dîwanek hel-
bestan bi navê "Parzînkê Hîviya" çap
kiriye û du dîwan jî ji bo çapê amade
kirine. Endama Yeketiya Nivîskarên
Kurd e li Kurdistana başûr. Niha jî
berpirsiyara Yeketiya Afretên Kurdis-
tanê ye li Duhokê.

Piştî zulma dehan salan, gelê kutd
li Kurdistana başûr, karî bi serhildanê
rabe û dezgehên faşiyan têk bide. Ew
salên giran û pirr sitema hovan li ber çavan kes li gor şiyanên xwe xebatê bike û nehêle
in. Her wesa şehîdbûna mêrê Sebriye He- hêzên hovan cardin welatê me dagîr bikin.
karî û rewşa aloz a xelkê bêguneh naênc ji- Ev azadî û serbilindiya niha, hêzê dide û
bîrkirin, lewra ew dibê: dilê mirovî pirr hêvî dike. Divê em vî wela-

- Serhildan delîveka dîrokî ye û divê her tê wêrankirî ava bikin û vê hukumeta sava

Sebriye Hekarî
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biparêzin û neh6lin destên genî y6n dijmi-
nan pîs bikin.

Di rewşek weha kambax de, welarê me
pêdivî tevaya xelkê ye, nemaze edîb û rew-
şenbîrên kurd. Helbestvana jêhatî Sebriye
Hekarî weha didomîne:

- Barê edîbên kurd giran e û wezîfa wan
jî mezin e. Div6 ew piştevaniya milletî bi-
kin, çinku doza welatî ji hemî tiştekî pîroz-
tir e. Lê mixabin û ji ber her sedemek6 be
jî, nivîskarên me nekarîne rola xwe bilîzin.

Helbet dema bizaveka rexneyî ya bi h6z
hebe, hîng6 edebiyat p6ş dikeve û qonax6n
sext dibire û digehe pileya y6n nemir. Hel-
bestvana me li ser rexnê weha dibêje:

- Bi rastî rexne nakeve berçav û bêtir li
ser xeletiya dinivîsin, yan jî pesn6 z6de di-
din û berjewendiyên xwe diparêzin, ne ku
berhenrê edebî ji aliyê form û naverok6 ve
disengînin.

Ew wek pîrekeka kurd, rola xwe dilîze û
bawerî heye ku jin nîva civatê ye û wê jî
pirr qurbanî dane. Li ser vê mesel6 jî, van
peyvan rêz dike:

- Rola jinê gelek e, nemaze niha azadî
heye, komele û bingehên afretan li her derê
welatî hene. Jina kurd bi dirêjiya salan, di
nav şoreşê de, xebat kiriye û çendînên wan
jî şehîd bûne. Ew dayik, xwîşk û jina qare-
man bûye û zîndan6n faşiy6n îraqê jî, şahi-
d6n vê rastiy6 ne.

Belê; afreta kurd berdewam di senger û
çeperên şoreş6 de rûniştiye û bi çek 6 qele-
mê xwe jî xebat kiriye. Mêr, kur û bira 16

şehîd bûye, di zîndanan de xwe ragirtiye û
armancên gelê xwe parastîne.

Sebriye Hekarî, helbestvan, dayika neh
zarokan û jina şehîdiye. Xweragir û serbi-

linda millerê xwe ye. Em 6 helbesteke w6 jî
ji xwendevanan ra diyarî bikin...

HILON GELO...

Hilon gelo mitî bes e

Bêhinvedan ne bo me ye
Ma nizanin
Heyva evîna omêda xewate ye!

Tîrojkên roja azadî û serbestiyê
Bijale ye

Mafe xwîna min berze ye!

Xemxorên tev mafên resen

Di hizra da şepirze ye
Giriftar e, tengezar e, kesîre ye!

Ma nizanin
Stêra Xeca Siyabendî
Li esmanê stêtistana, posîde ye!

Kezî û biskên Zîna Memê
Li Cizîrê, hêşta di destê cendirma da
Dikene xilfa sêdatê
Bo gerdena Mîrê me ye...
Ma nizanin
Axa gora tev şehîdan
Gazî we ye.

Dibêjîtin, hilon hilon
Guh nedene kdedara
Kuledara paşêxistîn
Olpetêsa, diravrêsa
Ji zanînê dwîrêxistîn
Lewma gelo
Naveroka paşeroja me eve ye...
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ROMANSEKE ÇILMISÎ

FîratCewerî

Te digot qey adziya pênc salên xerîbiy6 w6 rojê civiyabû ser hev û bûbû kabû-
sek û desrê xwe xistibû qirika min. Tenêtiya min ya wê rojê diltenikiyeke bê-

hawe bi min re çêdikir û bêî hemdê min gunehê min bi min dianî. Ew gunehpê-
anîna min ya xwe bi xwe, derzek li şexsiyet û gûrûra min dixist û wê hîsa han jî ez
dajotim ser fikrên dawîanîna jiyaneke b6mane û stûxwar. Hundurê odeya min ya
biçûk ji min re bûbû mîna zîndanekê û di wê zîndana tenêtiyê ya nedîtî de celadan
bi qamçîyan \[ hîs6n min didan. Min dixwest ez ji ber celadên bi zend û bend y6n
nediyar baz bidim û xwe bavêjim hem6za dilbirehminan û di hem6za wan de bi îs-
kîna zarokekî h6sir6n delaliyê birijînim.

Erê, nayê bîra min bê min çawan kovarek li hev pêçabû û xwe avêtibû derve. Piş-
tî barana bi çend rojan herdu roj6n dawî gelekî xweş bûn. Gava ez derketim derve,
poşmaniya ku ez heta niha di hundir de bûm, di mêjiyê min de derbas bû. Min li
dor saet yekê piştî nîvro xwe gîhande bajêr. Ez rast çûme kafeteryayeke havînî. Min
6 li wir qehweyek vexwara û paş6 bi niyeta belkî ez hevalê xwe Riza bibînim, ez 6

biçûma pirtûkxaneyê. Min ji xwe re fîncanek qehwe û şêraniyeke biçûk kirî û ez li
ser kursiyekê rûniştim. Bi vexwarina qehwê re min kovara xwe jî vekir û ji acizî ça-
vek 16 gerand. Bi xwarin û vexwarinê re, xwendina kovar û rojnameyan ez li welatê
te hîn bûme. Ez nizanim tu ji ku derketî. Pantorekî kurt û qutikek li te bûn û tava
royê ya van herdu rojên dawî tu şewitandibû. Tu di ber maseya min re derbas bû û
te bi lez ji xwe re qutîkeke fanta lcirî. Te ji bîr kir ku tu rahêjî qedeh6, 16 keçika li
ser qaseyê ew dirêjî te kir. Tu li maseya hemberî min rûnişt. Qedeha ku te nîvî kiri-
bû, te bi carekê ve bi ser xwe da kir. Ji ber pirbûna asîtê qirpika te hilat, 16 te tavilê
desrê xwe da ber devê xwe û te çavek li dora xwe gerand. Te 6 f6hm kiribe ku wê
dengê qirpika te hatibe min, loma te ji şerman serê xwe xiste ber xwe. Pêşenîka po-
rê te y6 kurt û zer, ji xw6dan6 bi eniya te ve zeliqî bû. Mîna ku qet haya min ji te
tune be, min rûpelên kovara xwe hêdî di ser hev re diqulupandin. Paşê gava min
serê xwe rakir û berê xwe bi te vekir, min dît ku te awirên xwe bera ser min dane.
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Wênc: Ata Kazaz

Tu bi min re bişirî. Ji bo ku ez dilê xwe têxim cih bê tu bi min re dibişirî, min li

maseyên li pişt xwe nihêrî. Li pişt min, ji keçika garson ya ku firaxên vala ji ser ma-
seyê didane hev pê ve, kes tune bû. Dilşahiyeke bitirs ez girtibûm. Bêî ku ez firrîni-
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y6 ji qehweya xwe bînim, min h6dîka vedixwar û mîna ku ez dixwînim, min çav6n
xwe berdabûn bendeke di kovar6 de. L6 hişê min li te bû. Gava min dîsan serê xwe
bilind kir û li maseya te nih6rî, vê carê çav6n me ketin hev, me tibabekî li hevdu
nihêrî, çavên te zora çavên min birin, min serê xwe bera ber xwe da û min bi şer-
mokî bi neynûka tiliya xwe ya girdikê leyist. Ew acizî, bêhntengî û tenêtiya min ji
min bi dûr diketin. Dil6 min gelekî fireh bûbû, 16 ez ji heyecanan diricifîm. Gava
te vexwarina xwe ya dawî vexwar û li saeta xwe ya biçûk ku bi zindrek6 di stûyê de
bû, nihêrî, tirsa ku tu 6 herî ez girtim. Gelo min çi bilcira? Ez ji ser maseya xwe ra-
bûma û bihatama ser maseya te, dibû ku te erza min bişikanda. Lê min bi destan
tu dawetî maseya xwe kir. Bi daweta min re tu bişirîbû, te serê xwe bi nazikî li ba
kiribû û tu bi k6fxwesî hatibû. Tu devliken bû. Berî ku tu rûn6, ji bo danasîna xwe
te desrê xwe dirêjî min kir, ez jî rabûm ser xwe û min destê xwe da te. Navê te
"Malîn" k6fa min anîbû, "Nalîna" kurdî anîbû bîra min. Min jî xwe bi Juan bi te
dabû naskirin. Te ji min pirsî bû bê ez ji kîjan welatî me. Gava min gotibû ez
Spanyolî me, te behsa gera xwe ya Madrîdê kiribû. Ew çend gotinên spanyolî ku
tu ji gera xwe fêr bûbû, te ji min re gotibûn. Min tiştek fêhm nekiribû, ez tenê ke-
niyabûm û min serê xwe ber bi j6r ve hejandibû. Te ji min pirsî bû b6 ez ji Swêd6
hez dikim an na. Min dixwest ez li gora dil6 te herim. Gava min gotibû "ne zêde"
min bi tirs gotibû, 16 gava min f6hm kiribû ku tu bi xwe jî ji jiyana vir ne ewçend
razîbû, êdî tişrên ku hatibûn ber devê min min gotibûn. Te ez biheq derxistibûm.
L6 ji nişkê ve hebûna te welarê te bi min şêrîn lciribû. Dilşahiya min difÛriya. Te
çavek av6tibû kovara li ser maseya min. Te sernaveke kurdî mîna spanyolî xwendi-
bû. Ez bi te re keniyabûm, 16 ji ber ku min ji te re rastî negotibû, min ji xwe şerm
kiribû. Ji bo ku ez mijarê biguherim, min ji te pirsî bû bê tu tiştekî sar an dondir-
meyekê dixwazî an na. Te dondirmeyek xwestibû. Ez bi k6fxweşî rabûbûm, min ji
me re du dondirmeyên di qutîk6n lekînî de kirî bûn. Te kevçîkê xwe yê lekînî tê
da kiribû, 16 ji ber hişkbûna dondirmê, kevd şikestibû. Em herdu jî keniyabûn.
Şerma min nemabû, te digot qey ev deh sal in em hevdu nas dikin. Te jî gelekî nê-
zîkahî nîşanî min dabû. Gava min xwestibû ez herim ji te re kevçiyekî nû bînim, te
nehiştibû, te bi kevçiyê min xwaribû. Te tûfiringiya li ser dondirmeya xwe bi kevç-
îk6 lekînî xistibû dev6 min. Paş6 min kevd ji destê te girtibû û ew tûfiringiya li ser
dondirmeya xwe ya ku sor dikir, xistibû devê te. Di demeke kurt de em pirr n6zîkî
hev bûbûn, em pirr keniyabûn. Carek6 min dilê xwe bijandibû nrêtina lêv6n te yên
sor û dagirtî. Mîna ku te jî hîs kiribe te ziq li çavên min nih6rîbû. Paş6 te ji min
xwestibû ku em bîsk6 di hewa xweş de bigerin. Ez bi kêfxweşî bi te re rabûbûm.
Çer ku em ji kafeteryay6 derketibûn, te desrê xwe xistibû desrê min. Min bawer
nekiribû, ji min re mîna xewnekê hatibû. Germahiya destê te di laşê min de belav
bûbû, çong6n min ji heyecanan diricifîn. Desrên me di hevdu de em çûbûn parke-
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ke ber çemekî, em li ser benkekî li hemberî ç6m rûniştibûn. Me li ordekan temaşe
kiribû. Lê desrê te hêdî hêdî di destê min de tevdigeriya. Min jî destê te mist dabû.
Pas6 min destê xwe av6tibû ser stûyê te. Mîna ku te ew yeka han ji zû ve dixwest, te
mîna berxikekê xwe xistibû hemêza min. Min serê te maçî lciribû, herdu desrên
xwe li stûyê te gerandibûn. Tu di nava lep6n min de bûbûyî mîna zarokekê. Di wê
navê de gava serokê komeleya me û jina xwe re di wir re derbas bûbûn, min berê
xwe guhretibû; min şerm kiribû. Em heya saet heftê 6var6 bi hev re geriyabûn. Me
ji dondirmefiroşê li parirê du caran dondirme kirîbû. Em li çarşiy6 geriyabûn, me li
camekanan temaşe kiribû. Em li ber camelcaneke ku kirasekî bûkaniy6 16 daliqandî-
bû, gelekî rawestiyabûn. Te ji kirês pir hez kiribû. Te gotibû, mirov carek6 dizewice
û mîna ku te ew pêşniyaz ji min re anîbû, te kûr kûr li çavên min nih6rîbû. Xwed6-
yo, tu ji min re ji ku derketibûyî? Mîna ku min qet tenêtî nedîtibe û xemgînî neki-
şandibe, ez dilşa bûm. Ma dilşabûn jî peyv e? Ez ji kêf û şahiyan difiriyam. Keç6n
ku di ber me re derbas dibûn, mîna ku ez bi wan qayil nedibûm, min xwe dinepi-
xand, baweriyeke ec6b bi min re çêbûbû. Gava em di ber restorantek6 re derbas bû-
bûn, min pêşniyaza ku em herin şîvek6 bi hev re bixwin, ji te re anîbû. Lê te nex-
westibû, te ji min pirsî bû gelo tiştekî xwarin6 li mala min heye. Min çar mirîşk di
erzaniyê de kiribûn, gava min gotibû, li mal6 mirîşk hene, te kêfa xwe anîbû û hez-
kirina xwe ya ji mirîşkan re anîbû ziman. Ji bo ku em ji otobusa heft û nîvan nemî-
nin, em bi xar ber bi rawestok6 ve çûbûn. Em û otobus bi hev re gihîştibûn rawes-
tokê. Gava em li otobus6 siwar bûbûn, çav6n min li hevalekî min ku li rêza pêşî rû-
niştibû, ketibû. Min bi swêdî silav 16 kiribû û em derbasî rêza herî dawiy6 bûbûn.
Te desrê min bernedida. Te çend caran bi spanyolî gotina "ez ji te hez dikim" goti-
bû. Hilma te ez diqdiqandibûm, laş6 min lerizandibû. Gava em li rawestoka ber
mala min peya bûbûn û me desrên xwe avêtibûn sêr stûy6n hev, mîna ku heval6
min dexisîbû, wî serê xwe xistibû ber xwe û bi stûxwarî ber bi mala xwe ve meşiya-
bû. B6Î ku di destên min de be, bi hebûna te min xwe qure kiribû. Em bi esansorê
hilkişiyabûn qatê heftan û em derbasî odeya min ya biçûk bûbûn. Te qet xerîbî ne-
kişandibû, mîna ku tu li mala xwe bûyî, te xwe rehet dîtibû. Te sola xwe ya paçikî î
spî ji pê kiribû û ji ber westandina gera hemû roj6, xwe li ser pişrê av6tibû ser nivîn6
min. Ez jî li qorziya qeryole li ba te rûniştibûm. Paş6 tu jî rabûbû li ser xwe rûnişti-
bû û te odeya min di çav re derbas kiribû. Çavên te li dîw6r li ser wêneyekî sekinî
bû. Ew wêneyê biray6 min bû. Gava min bi te dabû zanîn ku ew birayê min e, te
poz6 me şibandibû hevdu. Paş6 te bi lêvên xwe y6n sincirî pozê min maçî kiribû.
Min xwe negirtibû, min jî pozê te yê biçûk û li hev maçî kiribû. Mîna ku ez 6 ji
desrên te baz bidim, te bi lez gomleg6 min ji min şeqitandibû. Ji ber bêpirçbûna
sînga xwe ez li ber xwe ketibûm. Lê te bi tevgerên xwe firsend nedabû min. Ez bi
germahiya laş6 te ji xwe çûbûm. Gava saet yanzdehê şev6 em ji nava nivînan rabû-

Nûdem No: ij Payiz 199J 79

ke ber çemekî, em li ser benkekî li hemberî ç6m rûniştibûn. Me li ordekan temaşe
kiribû. Lê desrê te hêdî hêdî di destê min de tevdigeriya. Min jî destê te mist dabû.
Pas6 min destê xwe av6tibû ser stûyê te. Mîna ku te ew yeka han ji zû ve dixwest, te
mîna berxikekê xwe xistibû hemêza min. Min serê te maçî lciribû, herdu desrên
xwe li stûyê te gerandibûn. Tu di nava lep6n min de bûbûyî mîna zarokekê. Di wê
navê de gava serokê komeleya me û jina xwe re di wir re derbas bûbûn, min berê
xwe guhretibû; min şerm kiribû. Em heya saet heftê 6var6 bi hev re geriyabûn. Me
ji dondirmefiroşê li parirê du caran dondirme kirîbû. Em li çarşiy6 geriyabûn, me li
camekanan temaşe kiribû. Em li ber camelcaneke ku kirasekî bûkaniy6 16 daliqandî-
bû, gelekî rawestiyabûn. Te ji kirês pir hez kiribû. Te gotibû, mirov carek6 dizewice
û mîna ku te ew pêşniyaz ji min re anîbû, te kûr kûr li çavên min nih6rîbû. Xwed6-
yo, tu ji min re ji ku derketibûyî? Mîna ku min qet tenêtî nedîtibe û xemgînî neki-
şandibe, ez dilşa bûm. Ma dilşabûn jî peyv e? Ez ji kêf û şahiyan difiriyam. Keç6n
ku di ber me re derbas dibûn, mîna ku ez bi wan qayil nedibûm, min xwe dinepi-
xand, baweriyeke ec6b bi min re çêbûbû. Gava em di ber restorantek6 re derbas bû-
bûn, min pêşniyaza ku em herin şîvek6 bi hev re bixwin, ji te re anîbû. Lê te nex-
westibû, te ji min pirsî bû gelo tiştekî xwarin6 li mala min heye. Min çar mirîşk di
erzaniyê de kiribûn, gava min gotibû, li mal6 mirîşk hene, te kêfa xwe anîbû û hez-
kirina xwe ya ji mirîşkan re anîbû ziman. Ji bo ku em ji otobusa heft û nîvan nemî-
nin, em bi xar ber bi rawestok6 ve çûbûn. Em û otobus bi hev re gihîştibûn rawes-
tokê. Gava em li otobus6 siwar bûbûn, çav6n min li hevalekî min ku li rêza pêşî rû-
niştibû, ketibû. Min bi swêdî silav 16 kiribû û em derbasî rêza herî dawiy6 bûbûn.
Te desrê min bernedida. Te çend caran bi spanyolî gotina "ez ji te hez dikim" goti-
bû. Hilma te ez diqdiqandibûm, laş6 min lerizandibû. Gava em li rawestoka ber
mala min peya bûbûn û me desrên xwe avêtibûn sêr stûy6n hev, mîna ku heval6
min dexisîbû, wî serê xwe xistibû ber xwe û bi stûxwarî ber bi mala xwe ve meşiya-
bû. B6Î ku di destên min de be, bi hebûna te min xwe qure kiribû. Em bi esansorê
hilkişiyabûn qatê heftan û em derbasî odeya min ya biçûk bûbûn. Te qet xerîbî ne-
kişandibû, mîna ku tu li mala xwe bûyî, te xwe rehet dîtibû. Te sola xwe ya paçikî î
spî ji pê kiribû û ji ber westandina gera hemû roj6, xwe li ser pişrê av6tibû ser nivîn6
min. Ez jî li qorziya qeryole li ba te rûniştibûm. Paş6 tu jî rabûbû li ser xwe rûnişti-
bû û te odeya min di çav re derbas kiribû. Çavên te li dîw6r li ser wêneyekî sekinî
bû. Ew wêneyê biray6 min bû. Gava min bi te dabû zanîn ku ew birayê min e, te
poz6 me şibandibû hevdu. Paş6 te bi lêvên xwe y6n sincirî pozê min maçî kiribû.
Min xwe negirtibû, min jî pozê te yê biçûk û li hev maçî kiribû. Mîna ku ez 6 ji
desrên te baz bidim, te bi lez gomleg6 min ji min şeqitandibû. Ji ber bêpirçbûna
sînga xwe ez li ber xwe ketibûm. Lê te bi tevgerên xwe firsend nedabû min. Ez bi
germahiya laş6 te ji xwe çûbûm. Gava saet yanzdehê şev6 em ji nava nivînan rabû-

Nûdem No: ij Payiz 199J 79



bûn, min behsa çêkirina mirîşk6 kiribû, 16 te nexwestibû, te tenê qîma xwe bi qe-
dehek şîr anîbû û qedeha şîrê xwe jî te bi xwe ji sarinrrê derxistibû. W6 êvarê min
kir û nekir, dîsan te firax6n min yên ku ji hefteyek6 de mabûn şuştibûn. Gula min
ya li mitfaxê, ku li ber hişkbûnê bû, te av da bû. Mîna bermaliyeke ku rojên yekşe-
man mala xwe pak dike, tu pê ketibû te mala min ya tevlihev û gemarî pak kiribû.
Ya Rebî, ez çiqasî dilşa bûm! Dûrbûna ji welêt, hezkirina malbat û merivan, tenêtî
û xemên rojan di wê kêlîkê de ji bîra min çûbûn. Heta, gava saet donzdehê şevê
me li albuma min ya resiman m6ze kiribû jî, ew tesîra her tim li min nekiribû. Di
album6 de wêneyekî bala te kişandibû. Bavê min li ser kêlekê li kerê siwar bûbû.
Şewqeyê wî berepaş li serê wî bû û cigareya wî ya qalind î ji tûtin6 jî di devê wî de
bû. Em herdu jî bi wî wêneyî keniyabûn. Paşê te devê albuma min ya rengkesk gir-
tibû û ew danîbû dera hanê. Te destên xwe li min pêça bûn û ez xistibûm hemêza
xwe. Bi hezkirina zarokekî ku bi rojan diya xwe nedîtibe, min xwe di hemêza te de
civandibû ser hev. Em heya saet çar û nîvê sibehê bi hev şa bûbûn. Nayê bîra min
b6 em çawa di xew re çûbûn, 16 gava ez saet heft û nîv6 sibehê ji xew rabûbûm, tu
ne di nava nivînan de bû yî. Mîna ku heft peya min ji nava nivînan rakin, ez bi si-
vikahî pengizî bûm ser xwe û min bi navê te "Malîn!... Malîn!..." bang kiribû.
Min baz dabû mitfaxê, ez çûbûm serşokê, 16 tu çûbû. Gava ez bi dilkulî dageriya-
bûm odeyê, min nameya te li ser maseya biçûk, ya li ber qeryole dîtibû. Hema min
rahiştibûyê û min ew li ser lingan xwendibû:

"Me roj û şeveke xweş bi hev re derbas kir, min gelekî ji te hez kir. Ji ber dilşikes-
tîbûna xwe ya evînê, ez niha ji hezkirinê ditirsim. Hezkirin û evîn du hevokên ku
min ditirsînin. Lê ev sê meh in, ji roja ku ez hatime vî bajarî û min tu li Pirtûkxa-
neya Navendî dîtiye, bêî ku ez haya te bigihînimê, min meyla xwe berdaye ser te.
Min ji niha ve cihê te di quncika dilê xwe ya herî germ de veqetandiye. Û ji bo ku
ez te ji bîr nekim, ez niha heyvanê zaroka me hildigirim. Min resimekî te ji albumê
derxist, bi soz ez 6 wî mezin bikim û li odeya zaroka me daliqînim. Ez te ji bîr na-
kim, 16 tu min ji bîr bike. Malîna te".

Erê Malîna min, mîna ku tiştek ji dilê min qetiyabû, dilşahiya min di qirika min
de mabû, min nameya te di nava desrên xwe de guvaştibû, ez hêdîka li ser çongan
rûniştibûm, min xwe li ser dev avêtibû ser nivînan û ez bi îskîna zarokekî giriya-
bûm.
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HAPPY BIRTH DAY TO...!!

Mehmed Emîn Pencewînî

Wekû gulî sîs û jakaw
Le ser şeqam firêdiraw
Y nêrgizî lasik zerdî
Be riqewe pêşêl kiraw. . .!

Ya karjole û berxî bê şiwan
Be sawîlkeyî û bê aga
Le lay gurgan biken geman!!
Çeşnî qerê û
Kewî bendî naw qefesî
B6 aw û dan
Bem serma û soley zistane
Le c6y nazî dayik û dayen. . .!

Be şir û pir malewe,
Be Quran û bermalewe
Be desraze û hethetoke û
B6şke û bûkî minalewe!!
Wek qerec û dom û xerat
Le naw çeqî delalxane
Mezad! Herad!
Herac! Mezad!!

Le cêy (happy birth day to you)
Le batî diyarî û cejnane
Des le milane û babe giyane
Bêrî nomal, muşûrî şû. . .!!

Le ser şostey ter û ş6dar
Dil be azar
Hest birîndar
Bawan şêwaw û kost kewtû. . .!

Kezî zerd û agrîcey xaw
Çawî şînî asmaniyan
Le tirsane, le birsana
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Ebleq bûwe, waqiyan mirmaw!
Çon peyaken
Nanî jînî pir le zûxaw
Le ber diwa rojî teng û tar
Wek rişole û pole kotrî
Be tor gîraw!!
Rîz dnrawin, dah6zrawin
Bo firotin.
Desk6şî dwanî rengawreng
Gorewî ben
Serkilawî xûrî nayab
Şitî degmen
Bermax6k û hend6 tûtin
Bo firoştin
Mit û murû
Purediraw be qalonçe û zerdewale!
Şitî seyrû wirdewale!!

Lewlaşewe
Le penayekî nedîwî
Kes nezan û nenasewe
Le j6r kewlî meynetî da
Le naw bergî pelasewe
Pîrejin6 be tîle çaw. . .!!

Dilî pir la ax û zûxaw. . .!

Basî gul û abrû delca!

Newek tepke dawî zîr û diraw
Dile pakekey 16 bidz6. . .!

Rawî biken
Wek kerw6şk6kî b6 agaw
Karmamizê...!
Bo zelkawî firîw bixzê. . .!

Zerdewaley daw6n pîsî
Şîleygulîlawîbimj6...!
Le ber çawî dost û dujmin
Qetrey pakî heyay birjê!!
Bîken be pen!
Abrûman ben!!
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Xelkî Hewlêr!!
Gorewî ben
Lîfkey nayab, kewçîkî dar
Destk6şî ciwanî rengawreng
Heta zuwa biben be bar
Biben be bar. . .

Ho kurdîne
Hoxelkî (şar)...
Bo dananî xiştî dîwar
Yaxud berd6 le ser melo. . .!

Daldey cuckey dngî helo
Dilniya bin. . . lêzanî. . . bar. . . !

Lê. .. zanî. .. lcar. ..!

Wa 6stake, le naw çeqî delalxane
Herac dekem
Her kel û pelêkî ke hem
Herzan mezad
Herzan herac
Belam encam
Lêwî hez her dega be maç
îsa dadegîrê le xaç. . .!!

Heta zuwe
Ta le destan demeçuwe
Em derfete le des meden
Zû biken bikrin
Gorewî ben!
Gorewî ben!!

Le Dîwanî "Ke gil ebête Hîmogilobîn" le çapkirawakanî Dezgay roşinbîrî û bilaw

kirdinewey kurdî, Bexdad, 1987.
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DEMEKE KU HATE KUŞTIN
JI ARŞÎVÊN POLÎSAN REWŞENBÎRÊN RÛSAN

Siileyman Demir

Bi perestroyka re, arşîvên GPU (navê
KGB yê kevn), NKVD (Komîsêriya ji

bo kar6n navxwe û bûye navê GPU yê bi
dûre) û KGB jî hêdî hêdî dest pêkirin û
hatin eşkerekirin. Ev nivîs6n ku ez 6 li j6r
pêşkêşî xwendevanan bikim, li gora agah-
dariy6n ku w6 wextê eşkere bûne, hatine
nivîsîn.

Encama tişrên ku heta aniha hatine eşke-
rekirin, li ser nav6 sosyalîzmê şermezariyeke
mezin e. Gelek tişrên ku ji wan arşîvan der-
dikevin, mûy6n serê mirovan gij dikin. Ke-
leşî û kevnariya ku di warê fetisandina ro-
nakbîriy6 de bûye, nikare sosyalîzm be. Ar-
manca min ne riswakirina sosyalîznrê ye.
L6 mixabin li gora dosyayên ku eşkere di-
bin, rastiy6n tahl in û li ser navê sosyalîzm6
bûne. Dosya didin xuyakirin ku di şexsiye-
ta bi sedan ronakbîran de demeke yelcser,
dema nav salên 1920 û 1950 hatiye kustin.
Ne pirr nivîskarên birûmet ji mirin6 xelas
bûne.

Ev rastî bi gellek awayan derdikeve. Pavel
Sudoplatov wek yek ji wan ş6fên GPU û
NKVD yên kevn, jina Bucharin, Anna La-

rîna Budiarina jî wek jina Bucharîn, wek
keça Larîn (Larîn yek ji wan çend endam6n
komîta şoreşê ya bilind ya birêvebir bû) û
wek girtiyeke bîst salan, bi bîranînên xwe
alîkariya rêgihiştina wê dem6 dikin. Aniha
jî, agahdarî ji arşîv6n NKVD dikevin des-
tên me, em 6dî bêtir tiştan di vê derheq6 de
dizanin.

L6 dîsa jî, her çiqasî ku lcaxet derdikevin
û agahdariyên vrastv in jî, bi baweriya min
div6 mirov para ku dê qet nebe hinek ji
wan agahdariyan rojek6 bikaribin ji h6la
teknîkî de nerast derkevin, ji bîra neke.
Tişrên b6 rê û neheqî îro jî bi desrên dew-
lerê dibin û karbidesrên îro di warê xapan-
dinê de ji yên do jîrtir in.

Dema arşîv hêdî hêdî hatin eşkerekirin,
mereqdar û lêkolîner ji çar aliyên dinyayê
çûn li ber deriy6n arşîvxanan rawestiyan û
li ser her rûpelê ku ji serdaban derketin
derve, bi pûteyî hûr bûn û hîna jî dibin.
Gellek bûyerên w6 dem6 ji bo gellek lêkolî-
neran sergirtî mabûn. Ji bo ku bikaribin
wan bûyeran eşkere bikin jî, hew ew r6 ji
wana re mabû; û êdî ew mecal derket. Lo-
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ma jî her rûpel6 ku di v6 derheq6 de bû û ji
serdaban derdiket, ji bo lêkolineran tiştekî
giranbuha bû. Tişrên ku heta aniha hatine
eşkerekirin, li Moskovay6 di arşîva Enstitu-
ya ji bo Literatura Dinyay6 de ne. L6 karê
ku di vî warî de dibe, hîna xelas nebûye.

Hejmareke l6kolîner û rojnamevanên
Rûsan bi pûteyî li ser wan rûpelan radiwes-
tin. Gellek j6, ji bo ku bikaribin gunehin
sosyalîzm6 derxin, vî karî dikin û gdlek j6
jî, bi rastî dixwazin tişrên ku eşkere nebû-
ne, fam bikin û dîroka w6 demê ji nû ve
binivîsin. Hinek jê jî, bi armanca ku dê bi-
karibin agahdariy6n giranbuha bidest xwe
bixin û bi dû re jî bifiroşin biyaniyan, vî
karî dikin. Lê armanc çi be bila bibe, di en-
cama karê hemûyan de, d6 gellek tişrên ku
hata îro sergirtî mabûn b6n eşkerekirin. Ji
hêla dîrokî ve, tişrên giranbuha ne. Mixa-
bin ku dîroka rewşenbîriya Rûsan ya de-
meke dirêj, wek ya siyasî ya w6 demê şaş
hatibû nivîsîn. Agahdariy6n ku di derheqa
gellek rewşenbîrên navdar de li ber destan
hebûn, ya şaş bûn û ya jî nîvcî bûn. Loma
jî yên ku dixwestin hinek agahdariyan bi-
dest xwe bixin û berhenrên xwe tekûz bi-
kin, li welarên rojava jî ne hindik bûn.
Dosyayên rewşenbîrên w6 demê, ji bo hez-
kirên edebiyarê pirr ballrêş bûn. Loma jî
agahdariy6n di v6 derheq6 de, zû li dinyayê
belav bûn. L6 dîsa jî heta ku rên tercume-
kirin û çapkirin, hinek wext derbas dibe.
Tişrên wilo, mixabin dawiya hemû kesan
digihin destên me Kurdan. Lê bila hebin,
bila dereng bin, ji Kurdan re jî pêwîst in.
Min jî bi v6 baweriy6 xwe tev vî karî kir.

Piştî ku min ev agahdarî bi dest xwe xis-
tin, ez mam li bendî hejmara bi dû re. Min

h6vî dikir ku belkî tiştin nû derkevin. L6
mixabin tiştekî nû di hejmara Artes ya bi
dû re de tunebû. Loma jî hinek derengke-
tin di amadekirina van nivîsan de bû.

Li gora ku ji dosyayên heta aniha hatine
eşkerekirin rê famkirin, bi sedan nivîskar û
rewşenbîrên wê dem6 hatine kuştin. Di se-
rê rêza navan de, navdarên wek î. Babel,
M. Gorkî, V. Meyerhold û bi sedan ronak-
bîrên din hene.

Tişrên ku eşkere bûn, ji bo Swêdiyan jî
balk6ş bûn. Li Sw6d mirovekî ku bi salan
kar di derheqa derxistina rastiya jiyana hi-
nek ronakbîrên Rûsan de kiriye heye:
Bengtjangfeldt.

Bengt Jangfeldt, zimanzan e û nivîskare-
kî 16kolîner e. Di beşa xwe de xwediy6 za-
niyariyeke dîrokî ya li gora arşîvan e. Çend
pirtûirên wî di vê derheqê de hene, lêkolîn
û werger in. Piraniya berhemên Mayakovs-
kî y6n bi Swêdî, bi keda wî ne. Aniha yek ji
du serok redaktorên Kovara ARTES e.
ARTES, bi hevkariya Akademiya Ziman6
Swêdî, Akademiya Musîkî, Wakfa Neh
Ruhaniyan û Çapxana Natur och Kultur,
sal6 çar hejmar dedikevin. Her dem hemû
di derheqa hunermendiyê, nivîskarên din-
y6 û xebarên di vî warî de ye.

B. Jangfeldt, ciyekî fireh ji hejmara 4-an
ya payîza 1994-an, dabû tişrên ku ji arşîv6n
KGB derketine. Gelek tişrên ku heta îro
hew sergirtî bûn, ya jî bi şik bûn, di wê hej-
marê de eşkere kiribûn. Bi taybetî cî dabû
nivîsên di derheqa jiyana Osîp Emilyevîç
Mendelstam, Vladîmîr Mayakovskî, Mari-
na Tsvetajeva, Maksîm Gorkî, îsaak Babel,
Vsevolod Emilyevîç Meyerhold û jina wî
Znaîda Raich.
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Bi dû re jî, cî daye danasîna berhemên
gelek hunermendên Rûsan. Yek ji wana
Dîmîtrî Şostakovîç' 6 muzîsyen e. Mixabin
ez 6 aniha wê ji tişrên di derheqa huner-
mendiya Şostakovîç de bê par bihêlim, ez 6

ji xwendevanên Kurd re hew agahdariyên
ku di vê derheq6 de balkêş in, yên ji arşhrên
KGB û şirovekirinên di vê derheqê de der-
xim.

Divê ez bêjim ku min nivîs tercume ne-
kirine, 16 min ramanên nivîsan tercume ki-
rine. Min ne hemû derxistine, 16 min yên
balk6ş derxistine. Heta ku ji min hatiye,
min raman û naveroka nivîsan neguherti-
ye. Loma jî ez nikarim bêjim ev nivîs, yên
min in. L6 hinek tişrên ku min berê di vî
warî de zanîbûn, ji bo ku bûyer baştir bên
famkirin, min xistine nav.

Ev nivîs, Bengt Samuelsson ji Arkadij
Waxberg wergerandine. Waxberg, rojna-
mevanekî Rûs e. Beşa di derheqa Mendels-
tam û Mayakovskî de, B. Jangfedt bi xwe li
gora tiştên ku ji arşîvan derketine, şirove
kiriye û nivîsiye.

Osîp Emîlyevîç Mendelstam

Dema B. Jangfeldt dest bi vê nivîsê dike,
berî hemû tiştan xwe deyindarê ku şîretekê
li l6kolîneran bike, dibîne. Dibêje, mirovê
ku di derheqa jiyana nivîskarên dema dest-
hilata Sovyetan de lêkolînan bike, div6 me-
besta xwe ne bi gotinên eseh bêje. Ji ber ku
gelek tişt di vê derheqê de ne rast in. Bi pi-
ranî mirov nizane b6 ew nivîskar kengî, li
ku û çawa mirine. Loma jî div6 mirov her
dem6 para ku agahdarî dê bikaribe ne rast
be bihêle. Ji ber ku piraniya nivîskarên w6

dem6 ne bi awayekî tabîî mirine, KGB ge-
lek tiştên di derheqa wana de veşartî hişti-
ne. Jiyana Osîp Mendelstam û mirina wî
wilo bû. Rastiya di derheqa wî de, piştî eş-
kerekirina arşîvan derdikeve. Tiştên ku di
derheqa wî de dihatin zanîn, bi alîkariya ji-
na wî Nadezjda Mendelsatam bûn. L6 mi-
xabin dîrok li ser agahdariyên ku hinek bi-
din, nayê avakirin.

Osîp Mendelstam, helbestvan e. Mirove-
kî sosyalîst bû û bi baweriya xwe piştgirê
Kerenskî bû. L6 piştgiriya wî, bi baweriya
wî û nivîsên wî bû. Lê ya ku pirr balkêş e,
cesaretê wî y6 rewşenbîrî y6 bêpîvan e. Ba-
weriyên xwe yên di derheqa Bolşevîkan de
her dinivîsîn û çap dikirin, li qedexebûnê û
sansurê guhdar nedikir. Tirsa kuştinê, ji bo
wî nedibû sedema ku baweriyên xwe neni-
vise.

T6 gotin ku Mendelstam, di destp6ka şo-
reşê de piştgirî daye desthilata Bolşevîkan.
L6 bi dû re, hêdî hêdî b6h6vî bûye û ji wa-
na bidûr ketiye.

Sala 1991-6, sedsaliya çêbûna wî bû. Dos-
ya wî di demeke wilo de hat eşkerekirin.
Hata wê çaxê sedema mirina wî, cî û dema
mirina wî ne eşkere bû. Li gora agahdari-
yên ku ji dosya wî tên famkirin, Osîp
Mendelstam 27 çileyê p6şîn yê 1938-an li

Icamp6 miriye. Sedem, "dilê wî rawestiya"
ye.

Dosya wî 42 rûpel in û sê beş in.
1- Beşa girtina wî ya 1934-an.
2- Beşa girtina wî ya cara duyemîn ya 1

nîsana 1938-an.
3- Beşa ewraqên wî y6n kampa civandin6

(çilêyê pêşîn û dleyê paşîn) 1938-an.
Li kêleka van tiştan, gelek kaxetên ji jina
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wî û birayê wî hebûn.
Mendelstam, cara yekem 16-6 gulana

1934-an, bi sedema ku nivîs6n dijî desthila-
ta Bolşevîkan nivîsîne, li Moskovay6 hatiye
girtin. Mendelstam li ba polîsan, li baweri-
yên xwe xwedî derdikeve û hinekî ji helbes-
teke xwe ya ji 1933-an dixwîne. Helbest,
yekser rexneyên tûj bûn, ji rexneyan wirde-
tir bû, dijî desthilata Sovyetan bû. L6 ev
baweriyên min in, dibêje. Baş e, ma te ev
helbest ji hinek6n din re jî xwendiye, jê di-
pirsin. Min ji jina xwe re û ji Anna Achma-
tova re xwendiye, dibêje. (Anna Achmato-
va helbestvaneke Rûsan ya ya w6 dem6 ye.
Di nav salên 1888-1966-an de jiyaye. Pirtû-
ka xwe ya yekem 1912-an çap kiriye. 1965-

an Universita Oxfordê, Doctor Honorîs
Causa (doktoriya şerefê) da w6 û Pablo
Nerûda. Yek ji wan helbestvanên Rûsan ku
her demê pirr hatiye xwendin e. S. D.)

Li gora protokolê, Mendelstam xwe sûc-
dar qebûl kiriye û îmze kiriye ku protokol
rast e û ku dijî şoreş6 ye. Piştî s6 rojan de-
ma jina wî diçe wî dibîne, dibîne ku zenda
wî bi birîn e, di wan sê rajan de xwestiye
xwe bikuje.

Wê carê, sê sal cezayê nefîkirinê didin
Mendelstam. Dê Mendelstam sê salan li
gundekî Ural bi navê Şerdîn bijiya. Li gora
sûcên ku di protokolê de hatine nivîsîn, ce-
zakî pirr sivik e. Mendelstam li wir jî xwes-
tibû xwe di pac6 re biavêje û xwe bikuje.
Wê çaxê, hezîrana 1934-an cezayê wî yê ne-
fîkirinê radikin, 16 mercê ku dê nikaribe li
ku û ku bijî didin ber wî. Here ciyekî ku tu
dixwazî, 16 ne Moskova, Leningrad, Char-
kov û Kiev, jê re tê gotin. Bi vî mercî Men-
delstam berdidin.

Wê çaxê Mendelstam û jina xwe diçin li
Voronezj6 bi cî dibin. Buhara 1937-an de-
ma cezay6 wî diqede, dîsa vedigere Mosko-
vay6. Wan her s6 salan, beşa yekem û du-
yemîn ya Nivîs6n Voronezj û Helbesrên
di derheqa Stalîn de nivîsîne. Di wan hel-
bestan de êrîşî Stalîn dike.

Sedema ku Mendelstam 1934-an bi ceza-
yekî sivik xelas dibe, bi dû re derket ku bi-
rayê wî nemeyeke dirêj ji GPU re nivîsîbû
û karê wî hêsantir kiribû. Di warê fermî de
jî nivîskarê futurîst Borîs Pasternak û Buc-
harîn6 siyasetvan alîkarî pê kiribûn. (B.
Pasternak hîna ji wê demê de nivîskarekî
navdar bû, gotina wî kar dikir. Wek hel-
bestvan jî rê nasîn. Berhemên wî yên nav-
dar hene. Bi dû re romana bi navê Doktor
Jîvago afirand û sala 1956-an li îtalya çap
kir. 1958-an Xelata Nobel bi Doktor Jîvago
girt. Lê li Sovyetistanê rexney6n xerab li
Pasternak hatin girtin. Loma jî xelat red
kir. L6 di qada navneteweyî de, bû xwediyê
navekî û tişrên wî pirr dihatin xwendin. L6
mixabin Doktor Jîvago cara yekem 1985-an
li Sovyetistanê hat çapkirin. T6 gotin ku
qedexe bû. S. D.)

Dema ku li Voronezj6 bû, di nav xizani-
yeke mezîn de bû. Siheta wî ne baş bibû. Ji
derdora nivîskaran hatibû derkirin, kovar û
rojnaman nema nivîsên wî çap dikirin,
çapxanan ew qebûl nedikirin. Tu kesan ne-
wêrîbû alîkariyê pê bikin. Rût û bêmecal
mabû.

Li Moskovayê salek6 azad dimîne. Ji ra-
pora ku şêfê NKVD yê seksiyona 9-an ya
beşa 4-an V. Yuryevîç nîsana 1938-an daye
şêf6n xwe tê xuyakirin ku Mendelstam ji
pirr nêzîk ve dihat taqîbkirin. V. Yuryevîç
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dibêje: "Ji ber rewşa psîkolojiya xwe ya hil-
weşiyayî, Mendelstam dikare bibe mirovekî
6rîşker".

Sekreterê Yekîtiya Nivîskaran Vladîmîr
Stavski û romannivîs6 navdar Pyotr Pav-
lenko jî raporên bi vî awayî di derheqa wî
de dane NKVD û şandine ji Yezov bi xwe
re jî. Stavsky, di nama xwe ya ku 16-6 adara
1938-an de şandiye ji Yezov re û (Nîkolay
îvanovîç Yezov, 1936-1938 w6zîrê NKVD
ye. 1938-an tê daliqandin û Beria dikeve d-
yê wî) gotiyê bi baweriya min êdî divê me-
sela Mendelstam bê helkirin. Ji xwe helbes-
rên wî jî nehêjane tiştekî. Vladîmîr Stavski
di derheqa ku helbesrên Mendelstan b6x6r
in û nehêjane de, nivîseke Pavlenko jî bi
nama xwe re şandiye ji Yezov re. T6 gotin
ku sedema girtina wî ya dawî jî ev rapor bi
xwene.

Mendelstam 3-6 gulana 1938-an (dûre li
ciyekî din dibêjin 30-6 nîsan6 hat girtin) dî-
sa hat girtin. W6 çaxê rewş pirr xerabtir bi-
bû, ne protestokirin û ne jî tikakirin alîkarî
dikir. Ji xwe tu kesan nema w6rîbû tiştekî
wilo bike jî, cezayê "şasiyeke" biçûk jî dika-
rîbû kuştin be. Dema ku Pasternak û Buc-
harîn bikaribin hinekan ji serdaban derxin,
êdî çûbû. W6 wextê hew Stalîn û NKVD
mabûn. Kîrov hatibû kuştin, Zînovyev,
Kamenev, Rîkov, Tomskî, Bucharîn û her
babet "muxalefet" nemabû. Bucharîn bi
xwe rojek6 berî girtina Mendelstam rê kuş-
tin. Piraniya ronakbîran girtîbûn. 17-6 gu-
lanê îfada Mendelstam digirin û 5 salan ce-
zayê kar didin6. 2-yê tebaxê, ji bo ku dûre
bibin Kolymay6, p6şî dibin zindana Batûr-
kî. Ronakbîrên ji Moskovayê ku di wir de
raneketine pirr hindik in. Berê Çar ronak-

bîr dixistin wir, dûre, piştî ku çar ket, ro-
nakbîr dîsa ji ketin wir bi xwe. Batûrkî...

Li gora ji nama ku Mendelstam ji jina
xwe re şandiye rê famkirin, 12-6 çiriya p6şîn
gihay6 herêma Vladîvostokê, kampa civan-
din6 û kar. Arşîv qala rewşa wî ya xerab, ya
li wir dikin. Ji dosya wî kifş dibe ku ji hêla
psîkolojîk ve, hilweşiyabû. Iixistinê, birç-
Îbûn6, spiyan, nexweşiy6 û sermay6 ew zû
kust.

Du şahid6n ku ew li wir dîtine, hebûn.
Yek j6 doktorê wir Miller e û y6 din jî bi-
yologekî bi nav6 Merkulov e. Y6 doktor di-
bêje dema mir, ne li ser hişê xwe bû, bê
kontroll çarîn ji helbesrên xwe dixwendin.
Y6 biyolog jî dibêje rojek6 min dît ku kar-
mend6n wir ji bo xwarin6 li yekî hûr û
nexweş dixin, min çû ew ji nav desrên wan
derxist. Dema ji min re gotin Mendelstam
e, ne tu kes6 din e, min ew bir şuşt, birîn6n
wî p6çan û spiy6n wî jê pakkirin. Mendels-
tam desrê xwe avêtibû nanê ku ne wana
dixwest bidinê, dixwazin min bi jahrê bi-
kujin, loma min xwest ez rahijim nanekî
din, ez naxwazin y6 ku ew bi xwe didin
min bixwim, Mendelstam got min. Nîvtazî
bû, nexweş û ketî bû, 16 hîna zanîbû ku şe-
lrir ji bo siheta mirovan baş e, loma jî wê
sermê, qapûrê xwe bi çengek şekir firotibû.
Dixwest hinek şekirê din jî bi xwendina
helbesta xwe ya di derheqa Stalîn de bikirê,
16 tu kesan 16 guhdar nedikir.

Li gora ku Merkulov dibêje, piştî ku
Mendelstam miriye, tişrên wî bi mazarê
hatine firotin. Lê tiştekî wî yê bikêrhatî tu-
nebû. "L6 tiştekî wî tunebû. Şevên reş, ko-
xikeke nizm û spiyên qelew, hemû tişrên
ku bi helbestvaniyê bidest xistibûn bû"
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Merkulov dibêje.
Li gora dosyay6:
Mendelstam, Osîp Emîlyevîç. Netewe:

Cihû. Malbatiya wî: Kurê tucaran. Karê
wî: Nivîskar û helbestvan. Nîşan6n wî:
Por: gewr. Çav: Kahweyî. BêVil: Nikilî.

15-6 dley6 paşîn 1891-6 li Warşovay6 ç6-
bûye, 27-6 dley6 pêşîn 1938-an li ciyekî n6-
zîkî Vladîvostok6, "ji ber xwe ve miriye".

IsaakBabel
îsaak Babel 15-6 gulana 1939-an li mala xwe
ya havînî, ya li Pereddkîno, li n6zîkî Mos-
kovay6 hat girtin. Dema îsaak Babel hat
girtin, NKVD dest danî ser arşîva wî. W6
çax6, encama her babet karê wî yê nivîska-
rî, y6n ku hîna çap nebibûn jî p6 re girtin.
Li gora ku tê famkirin, tiştekî pirr bû. P6nc
dosya destnivîs, gelek name, wêne, plan
ûhw. in. Di vê derheqê de protokolek he-
ye. Di nav tiştên ku hatin girtin de, pirtû-
keke çfrokan Dj navg "Çîrokên nû", roma-
na bi navê "Kolya Topûz", wergerên ji So-
lomon Alejchem û gelek amadekariyên
berhemên p6şerojê hebûn. Jina wî û heva-
l6n wî bi pirbûna tişrên wî yên ku hatibûn
girtin zanîbûn. Loma jî, dema î. Babel sala
1954-an hat pakkirin, (îsaak Babel yek ji
wan kes6n ku pirr zû hat pakkirin e. Dad-
geh6n Sovyetan, bi piranî piştî mirina Sta-
lîn, piraniya kes6n ku bi desrê dewletê hati-
bûn kuştin, ji guneh6n wana azad kirin û
hat gotin ku neheqî li wana bûye. Nav6 v6
kirin6, Rehabilîtation e. T6 mana pakkiri-
n6) jina wî, bi alîkariya heval6n wî yên ku
sax mabûn û Yekîtiya Nivîskaran, arşîva wî
xwest. L6 tişrê ku her carê li her deran jê re
hat gotin, "tiştek nehat peydekirin" bû.

Dema ev bersiv dihat dan, kes6n ku bi
bûyerê alaqadar dibûn, texmîna ku di nav
nivîs6n Babel de tişrên d6 bikaribin siyaseta
dewlerê pûç derxin hene, dikirin. H6vî di-
kirin ku wê demek bê, ku d6 hemû tişrên
wî bikaribin ji serdaban derkevin.

Dema dem hat, gelek tişt hatin dîtin.
Berhem6n ji çap6 re amade ji arşîv6n KGB
derketin. Pirtûkeke Nikolay Kluyev derket.
L6 mixabin tiştekî î. Babel hîna derneketi-
ye. Bi gumana mezin arşîva wî hatiye şewi-
tandin. Ji ber ku arşîva rojnamevan6 nav-
dar y6 wê dem6 Michail Koltsov hatiye şe-
witandin. Di v6 derheq6 de protokolek he-
ye. L6 ji bo yên Babel tiştekî wilo jî tuneye.
Loma gera li berhenrên wî, nehatiye rawes-
tandin. Wek ku ji bo hemû nivîskarên nav-
dar y6n w6 dem6 dibe, komîsyoneke ku li
tişrên wî jî digere heye, dibe ku rojdrê li ci-
yekî şaş, di refin xelet de derkevin.

H6viya ku w6 rojek6 tişrên Babel bên dî-
tin, zeîf e, 16 dîsa jî hinek tişrên wî y6n ku
xelk6 li ba xwe vaşartibûn, gihane desrê ko-
mîsyona Babel. Ne tişrên ji çap6 re amade
ne, 16 zaniyariy6n di derheqa Babel de dew-
lemendtir dikin. Dema Babel hatibû girtin,
ew tişt ne li mala wî bûn, loma xelas bûne.

Babel demeke dirêj hatibû ji bîrakirin.
Erê hatibû pakkirin, le ne qala wî dibû û
ne jî tiştên wî dihatin xwendin û çapkirin.
Lê aniha ji nû ve hatiye bira hevwelatiy6n
xwe. Rojname 6dî him di derheqa şexsiyeta
wî de û him jî di derheqa nivîskariya wî de
nivîsan diweşînin. Çapxane jî, bi k6şiy6n
mezin tiştên wî çap dikin. T6 gotin ku Ba-
bel ji nû ve tê dinê.

Ji aniha û ne dereng, d6 pirtûkeke di der-
heqa Babel de, ji bo giramiya wî bê çapki-
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wî de û him jî di derheqa nivîskariya wî de
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rin. Pirtûk, ji nivîsên nivîskarên biyanî yên
ku di derheqa Babel de ne pêk tê. Ew nivîs
berê li Rûsya qet nehatine çapkirin. Lê tiştê
ku xelk dixwazin bi kêfxweşî bizanibin, ew
çend mehên jiyana wî ya dawî, yên li ba
NKVD li Lubyanka ne (Lubyanka, navê
kuçeke li Moskovayê ye, navenda GPU,
NKVD û dûre jî KGB li wir bû). Ji ber li
gora ku derdikeve, xelk pê dihisin ku Babel
mirovekî cuda bû, mirovekî ku jê bê hezki-
rin bû. Her wilo jiyana wî jî cuda bû. Jiya-
na wî pirr hêl û şên bû. Hevalên wî jî li go-
ra jiyana wî guhertî bûn û pirr bûn. Ji he-
mû hêlên siyasî hevalên wî hebûn. Xelk
mereq dikin: gelo di serdabên Lubyanka de
çi babet îşkence bi wî mirovê wilo xweş bû-
ne?

Dema jina Nikolay Yezov hat girtin û ew
bi xwe jî li ser girtinê bû, hevalên Babel za-
nîbûn ku rojên wî jî hindik mane. Nikolay

Yezov Wezîrê lcarên navxweyî û (wê demê
ji wezîran re Komîsêrê gel dihat gotin) şêfê
NKVD yê mezin, ew bi xwe bû. Jina wî ya
rojnamevan Yevgeniya Chayutina ku jê re,
piştî navê mêrê wê yê kevn, Gladûn jî tê
gotin, çiriya paşîn 1938-an bi terorîstî hat
tawanbarkirin û girtin. Girtina wê, dida
xuyakirin ku Yezov bi xwe jî li ber girtinê
ye. Wî bi xwe jî di vê yekê derxistibû, 16

her tişt çûbûn û bibûn. Rev û veger ne
gengaz bû. Di dema wî de gellek kuştin bi-
bûn û ji wan kuştinan re peydakirina sûc-
darekî pêwîst bû.

Y. Chayutina û Babel herdû ji Odesayê
bûn. Hevdû ji lîse nas dikirin. Pêwendiyên
wan yên wê demê, li Moskovayê jî dom di-
kirin û xuyaye ku ne platonîk bûn. Tiştê
ku derdikeve, pêwendiyên wan yên seksuel
hîna ji dema lîse de hebûn. Dibe ku Yezov
jî bi vê yekê zanibû, 16 ewraqên ku eşkere
bûne, tiştekî wilo nadin destan. Dostaniya
wana pirr bû û Yezov piştgirî dida Babel.
Y. Chayutina, rojnamevaneke zîrek bû, şê-
fa kovara populer ya bi navê USSR in
Construction bû. Babel kiribû nivîskarê wê
û bi wî awayî deriyên li pêşiya wî vekiribûn
û kişandibû nav derdora xwe. Edî deriyê
mala wana jî ji Babel re vebibû û beşdarî
şevên wan yên şaiyê dibû. Babel mêvanên
wana bi çîrokên xwe yên ji Odesayê dike-
nandin û şev xweştir dikirin. Babel dikari-
bû bi saetan çînokên henekan bêje û guh-
darên xwe bikenîne. Hinek ji wan çîrokan,
wî bi xwe li hevdû tanîn û hinek jî rast
bûn. Derdora malbata Yezov ku bi piranî
polîs û mîlîs bûn, bi beşdarbûna xwe ya di
şeveke Babel de, kêfxweş dibûn. Loma jî
gellek şevên wilo dihatin lidarxistin. Di nav
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y6n ku ew şevên wana digerindin de, artîsrê
navdar Solomon Michoels û hunermendê
musîka Jazz y6 navdar Leonid Ustionov jî
hebûn.

Gelo tişrê ku Babel kişandibû nav wê
derdorê hew "spehîbûna ji rojê" bû. Yên
ku Chayutîna nas dikirin, ji bo w6 wilo di-
gotin; pirr spehî bû. Ya jî, gelo Babel li ser
romanekê dixebitî û dê bûyerên derdora
wana j6 re bibûna material6 bingeh? Ev ne
lcifş e.

Lê rewş xerab bû, baweriyên di derheqa
mirovan de zû dihatin guhertin. Tu kesan
nizanîbû bê wê kengî kî wek xaîn b6 eşke-
rekirin. Tu kesan bîra ku wê rojek6 Chayu-
tîna wek xaîn û terorîst bê girtin, nedibir.
Tu kesan bîra ku wê rojekê Yezov bi xaîntî
bê tawanbarkirin û girtin nedibir.

Di dosya Babel de rê nivîsandin ku jina
Yezov6 xaîn Chayutîna ew kişandiyê nav
karên terorîstî yên dijî rejîma Sovyetan.
Sempatiya Babel bi xwe jî ji karên wilo re
heye, aniha van karên xwe bi awayekî orga-
nîzekirî dikin û hedefa wana serokatiya
partiya Bolşevîk û yên dewleta Sovyetan e.

Yevgeniya Chayutîna, bi awayekî bêşik
wek terorîst hat îlankirin. Bi dû re jî hat
kuştin. Li gora eşkerekirin6n fermî, w6 xwe
bi dermanan kuşt. L6 tê zanîn ku berî miri-
na w6 bi çend rojan, ew rakiribûn nexweş-
xaneyeke ji bo personal6n Kremlîn. Dokto-
rên ji Lubyanka 16 dinerîn.

Chayutîna ji wir kaxetek gihandiye Ye-
zov. Dib6je: "Kolyav yê min, ez di derheqa
hemû tiştan de bêguneh im, dikarin li he-
mû tiştan bikolin..." (Kolya, di ziman6 Rû-
sî de lcinaya navê Nikolay e). L6 Kolya bi
xwe bêçare bibû, ew jî li bendî girtin û kuş-

tina xwe bû. Zanîbû ku êdî dora wî bi xwe
ye. Lê li gora ku aniha derdikeve, wî bi xwe
emrê ku jahrê bidin Chayutina derxistibû.
Jê re hatibû gotin ku div6 wilo bike. H6vî
dikir ku wê ew kirin wî xelas bike. Lê bi dû
re, dema Yezov bi xwe hatiye girtin û der-
xistine pêşberî dadgehê, yek ji sûcên wî,
kuştina Chayutina bû.

Li gora ku ji dosya Babel tê famkirin, di-
vabû Babel û yên wek wî hemû zûtir biha-
tina girtin û kuştin. NKVD, pirr zûtir di
derheqa Babel de agahdarî didan hevdû.
Di rûpelê 125-an yê dosya Babel de, yek ji
helbestvan û lêkolînerê zimên yê w6 dem6
Borîs Kuşner, di derheqa Babel de wilo go-
tiye: "Divê ez b6jim ku Babel hevalekî n6-
zîk yê Jakov Ochotnikov6 Troçkîst e û bi
havdû re di nav amadelcariyên karên tero-
rîstî y6 li dijî kadroyên partiy6 û Leşkerê
Sor de ne." Ochotnikov, alîkarê serokleşke-
rê Leşkerê Sor îona Jakîr bû û bi rastî dosrê
Babel bû. Jakîr, di şerê nav xwe de wek ge-
neralekî sor yê serketî nav dabû, 16 bi dû re
ew jî bi xaîntî hatibû tawanbarkirin û 1937-

an hatibû kuştin. Ne Ochotnikov ten6
dostê Babel bû, Dîmîtrî Schimîdt jî dosrê
wî bû. D. Schimidt, serokleskerê yekîna
mekanîze ya giran bû. Paşê Schmidt û Oc-
hotnikov herdû jî hatin kuştin.

L6 dîsa jî Babel mabû heta 15 gulana
1939-an. Texmîna ku Yezov bi xwe ew di-
parast tê kirin. Lê bi dû re herdû bûn rêwi-
yê rêyekê. Babel 27 Çiley6 paşîn 1940 hat
kuştin û Yezov jî hefteyekê piştî wî.

Mixabin di îfadegirtina polîsên Sovyetan
de, îşkence bi awayekî berfireh dihat xebi-
tandin. Ev yek ji bîranînên jina Budiarîn jî
tê famkirin. Tiştê ku xuya dibe, bi îşkencê
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organîzasyona ku xwed6giravî Babel enda-
m6 w6 bû û pê dihat tawanbarkirin, pê qe-
bûlkirin dabûn. Loma jî Babel nav6 îlya
Ehrenburg wek serok6 organîzasyonê dide.
Babel ne nav6 Ehrenburg tenê dabû. Babel
ji nav nivîskarên navdar y6n w6 dem6, nav6
Alexey Tolstoy, Leonid Leonov, Valentîn
Katayev, Yurî Oleşa, Vsevolod îvanov,
Konstantîn Fedîn, Lîdîya Seyfulîna, Vladî-
mîr Lîdîn, ji nav rejîsoran Sergey Eîsenste-
în û ji artîstan Solomon Michoels û muzîs-
yen Leonîd Ûstionov daye. Dûre, nav6 hel-
bestvanan Semyon Kîrsanov, Michaîl Go-
lodnij, Michaîl Svedov, artîst Erast Garîn û
mûzîsyen Dîmîtrî Şostakovîç û Vasarîon
Şebalîn jî 16 zêde kirine. Dema îfada Babel
ya duyemîn digirin, li gora gotinên wî yên
ku li dosya wî z6de dikin, bi Babelê Tro-
çkîst û xaîn re, Borîs Pîlnyak, Andrey Belîş,
Nikolay Klyûyev, Pavel Vasîlyev û hinek
nivîskarên din yên wek wana hene. Lê ev
yek ji bo wan kesan ne bûye sedema girtin6
û kuştinê. Ew emrê ku van rewşenbîran jî
bibin ber dîwarên Kremlîn û bidin ber gul-
lan ji devera bilind derneketiye. Wilo ye,
dîrok dide xuyakirin ku carinan serok6n
xeraban ji wana bi xwe mirovtir û dilovan-
tir in, ya jî hew biaqiltir in, loma naxwazin
bi qasî wana xerabiyan bikin. Personalê
NKVD dixwest ku wana hemûyan biku-
jin, 16 Stalîn emrê dawî dernexist. Stalîn rê
derdixist ku mirovên wî dikarin raporên bi
derewan jî bidinê û rê derdixist ku parasti-
na kuştina hemû ronakbîran ne karekî he-
san e. Divabû hinek bikaribin bimînin.
Dema nav6 Ehrenburg û Aleksey Tolstoy
dikeve nav xaînan, n6$ra bi dû rewşenbî-
ran de sist dibe.

Di nav nivîskarên ku w6 dem6 hatin gir-
tin û kustin de, bûyera Babel bi xwe xwedi-
yê taybetiyek6 ye. Personal6 NKVD di
dosya wî de, romana wî ya bi navê Bud-
yonnîş Leşkerê Suwarî yê Sor, ji h6la edebî
ve rexne kiriye. Bi piştgiriya encama ku ji
berhema wî derxistibûn, dixwestin xaîntiya
wî bipeyitînin. Roman di derheqa şerê nav
xwe de ye. Babel dixwaze zulma ku di şer
de bûye derxe. Babel dinivîse ku mîlîsan jî
zulm kiriye.

Vladîmîr Mayakovskî

Dema dosyay6n nivîskaran hatin eşkereki-
rin, ji nav helbestvan6n w6 dem6 y6n nav-
dar, sala 1989-an dosya Anna Achmatova,
1990-î ya Borîs Pastemak, 1991-6 ya Osîp
Mendelstam û Marina Tsvetayeva hatin eş-
kerekirin. Dema sal bû 1993, êdî dor hatibû
dosya Vladîmîr Mayakovskî.

Van salên dawiyê li Welarê Sovyetan, pî-
rozkirina ç6bûna sedsaliya navdaran, bibû
tiştekî ku pirr li ser hevdû dibû. 1993-an
sedsaliya çêbûna Mayakovskî bû. Her salê,
ya jî her ji deh salan salvegera çêbûna wî
dihat pîtozkirin û bala Rûsan dîsa dikişan-
din ser Mayakovskî.

Ev wek qanûn6 bû. L6 her çar helbestva-
n6n din, bizanabûn ji bîrakirin didan, qet
qala wana nedihat kirin. L6 piştî ku sîstema
Sovyetan hilweşiya, rewş hat guhertin û be-
rovajî bû. Y6n din, êdî berhem6n wana bi
çap6n hejmar pirr rên çapkirin, di şema di-
bistanan de hene û rên xwendin. Lê Maya-
kovskî ne rê çapkirin, ne rê xwendin û ji şe-
ma dibistanan jî hatiye derxistin.

Ev rewş dikare bi gelek awayan b6 tercu-
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n6n din, bizanabûn ji bîrakirin didan, qet
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mekirin, 16 encama tercumeyan çi dibe bila
bibe, rastiyeke ku naye guhertin heye: wî û
heval6n xwe yên ku berê neheqî li wana ha-
tibûn kirin û hatibûn qedexekirin, îro cî bi
hevdû guhertine. H6la rastiy6 ya din, ku
hevalên wî hatibûn qedexekirin, dewlerê
dikir ku b6n ji bîrakirin, 16 xwendevanan ji
wana hez dikirin. Bi v6 yek6, rewşa Maya-
kovskî jî derdikeve: xwendevanan ji dil jê
nefret dikirin.

Ne ecêb e, tê gotin ku, ji ber ku demeke
dirêj wek helbestvanê Rûsan y6 serek hati-
bû danasîn, 6dî xelk j6 têr bûne. L6 ji bo ku
wilo bibe, b6guman gelek sedemên din he-
ne. Lê di nav hemû sedeman de duduyên
bingehîn hene: piraniya Rûsan, Mayakovs-
kî ne xwendine. Xelk li welatê wî, bi wî
awayê ku em wî nas dikin, wî nas nakin.
Em dizanin ku hunermendiya wî ne hew
pesinandina Lenîn û GPU ye, helbesrên wî
y6n din û xweş hene û me xwendine. L6
mixabin ew helbesrên wî yên bedew, bi
awayekî ku bikaribin bigihin xwendeva-
nan, tu caran li ser hevdû nehatine çapki-
rin. Di berhemên wî yên civandî de hene,
16 ew jî pirr peyde nabin. Ji bo ku xelk bi-
karibin wî nas bikin, biyografiyeke wî ya
baş jî nehatiye derxistin.

Bêguman tu kes ji helbestvanekî wilo hez
nake. Rewşa wî ya aniha, heq6 wî ye rê go-
tin. GPU bi milyonan mirov ji me kuştin,
wî jî helbesrên pesinandinê ji bo GPU I6di-
lcirin. (Mayakovskî, ji mirovan hez dikir,
kuştin û tadahî di dinya ku wî xeyal dikir
de tunebûn. Mayakovskî ji îdara polîsan
hez nedikir. Lê Mayakovskî lawê bindestan
bû, helbetvanê çîna xwe bû, ji bo parastina
berjewendiyên dna xwe şerkerekî serek û

hunermendekî siyasetvan bû, şer eşkere di-
kir û ji ber vê jî, pirr dijmin ji xwe re çêki-
ribûn. Mayakovskî, di siyaserê de vrastov
bû. Lêkolîner dibêjin ku siyasetvaniya wî
"bi ehmeqî" bû. Dijminên wî y6n îro jî, ji
ber şerê wî yê w6 çaxê ne, dibêjin. L6 Ma-
yakovskî, GPU, hîna dema li hember ser-
destan wek h6za parastina desthilata bin-
destan ava bûye pesinandiye. Texmîn nedi-
kir ku dê rojek6 bikaribe bibe h6zeke tero-
rîst. Dûre jî, dema GPU ji rêya xwe derke-
tiye, ewî bi xwe, bi cesaret li hember GPU
şer kiriye. W6 dem6, ji ber wan kirinên
xwe, sergirtî bi destên partiyê ji civarê hati-
bû afarozkirin û di bin raçaviya GPU de
bû. L6 Rûs dîsa jî wî wek piştgirê kirin6n
wan dizanin û lingê xwe lêdixin. Bi gotine-
ke din, Mayakovskî, him ji d6rê bû û him
jî ji mizgeftê. Ev neheqî ye, 16 neheqiyên
wilo ne li Mayakovskî ten6 dibin. Dema
nivîskarên navdar xwe bi wî awayî tev li si-
yaserê dikin, bi gotina B. Jangfeldt, xelk bi
dû re serê wana bi mekînên ko gurûzî di-
kin S.D)

Rûs Mayakovskî baş nasnakin. Dema
wext bibû 1930 û giha xwe bikuje, ji bo eş-
kerekirina jiyana wî ya bi rastî, ji xwe de-
reng bû. Eskerekirina gelek hêl6n jiyana wî
him nema gengaz bû û him jî qedexe bû.
Piraniya hevalên wî 6dî ne sax bûn. Li gora
baweriya fermî, ji xwe hemû bûrjûva bûn,
di bin rûpel6n dîrokê de wendabûna wana
ne xem bû û tiştekî ku dê bikarîbûna ji bo
Mayakovskî bêjin, tunebû. Piraniya wana
hatibûn kuştin ya jî reviyabûn. Hemû ke-
sên ku ne Bolşevîk bûn, wek dijmin hati-
bûn danasîn. Mayakovskî bi xwe jî ne bol-
şevîk bû. Ma heger mirov komunîst be mi-
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nake. Rewşa wî ya aniha, heq6 wî ye rê go-
tin. GPU bi milyonan mirov ji me kuştin,
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bû afarozkirin û di bin raçaviya GPU de
bû. L6 Rûs dîsa jî wî wek piştgirê kirin6n
wan dizanin û lingê xwe lêdixin. Bi gotine-
ke din, Mayakovskî, him ji d6rê bû û him
jî ji mizgeftê. Ev neheqî ye, 16 neheqiyên
wilo ne li Mayakovskî ten6 dibin. Dema
nivîskarên navdar xwe bi wî awayî tev li si-
yaserê dikin, bi gotina B. Jangfeldt, xelk bi
dû re serê wana bi mekînên ko gurûzî di-
kin S.D)

Rûs Mayakovskî baş nasnakin. Dema
wext bibû 1930 û giha xwe bikuje, ji bo eş-
kerekirina jiyana wî ya bi rastî, ji xwe de-
reng bû. Eskerekirina gelek hêl6n jiyana wî
him nema gengaz bû û him jî qedexe bû.
Piraniya hevalên wî 6dî ne sax bûn. Li gora
baweriya fermî, ji xwe hemû bûrjûva bûn,
di bin rûpel6n dîrokê de wendabûna wana
ne xem bû û tiştekî ku dê bikarîbûna ji bo
Mayakovskî bêjin, tunebû. Piraniya wana
hatibûn kuştin ya jî reviyabûn. Hemû ke-
sên ku ne Bolşevîk bûn, wek dijmin hati-
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rov çawa dikare xwe bikuje? Ne sedenrên
mirov yên siyasî dikarin hebin û ne jî yên
şexsî. Hew bi nebaşî qala wî û y6n din di-
bû.

Jina wî ya kevn, 16 hevala wî ya her demê
Lîlî Brîk bi v6 rewşe diêşe. Radibe nameye-
k6 ji Stalîn re rêdike. Sal 1935 e. Lîlî di na-
meya xwe de ji Stalîn daxwaz dike ku Ma-
yakovskî derxin dy6 ku bi hunermendiya
xwe û xebata xwe ya siyasî heq kiriye, tika
kiriye ku berhemên wî b6n çapkirin. Wê
wexrê berhemên Mayakovskî yê civandî di-
hatin çapkirin, 16 burokratan ew lcar sabote
dikirin.

Dema Stalîn name girtiye, dawe şandiye
ber destê Komisêrê gel, Nikolay Yezov. Di
emrê ku daye Yezov de, Mayakovskî "hel-
bestvanê me yê hêja ye, ...helbestvanê me
yê bastirîn e" gotiye. Piştî çend rojan bûyer
di hemû rojnaman de bi wî awayî çap bû û
Mayakovskî bû serek helbestvanê welarê
Sovyetan. Piştî wê, êdî Mayakovskî li he-
mû deveran hebû û xuya dikir, li dibista-
nan dihat xwendin û nav6 wî li febrîqan, li
keştiyan, li dibistanan, li kolan û li meyda-
nan kirin. Jê re biografiyeke nû ji nivisan-
din û Mayakovskî bi zorê kirin stûyê xelkê.
Bi vî awayî, Mayakovskî bû xwediyê miri-
na xwe ya duyem. Ji hevalên wî, Pasternak
bi vê yekê êşiya ye, 16 nikarîbû tiştekî zêde
bike. Bi Glasnost re, hemû tiştên ku hîna
bi emrê Stalîn ji bo Mayakovskî hatibûn
avakirin, bi carekê re hilweşiyan. Êdî ne tê
çapkirin û ne jî tê xwendin. Ev jî bû mirina
wî ya sêyem. Aniha li Rûsya, ji nav helbest-
vanên w6 demê, Osîp Mendelstam helbest-
van6 ku tê xwendin e.

Lê dîsa jî yên ku dixwazin rastiya jiyana

Mayakovskî derxin hene. Di rojnaman de
nivîs6n di derheqa jiyana wî de carinan
derdikevin. Ji ber ku Rûs vê hêla wî pirr
hindikî dizanin, loma jî tên xwendin. Yek
ji wan tistên ku Rûs baş nizanin ku gelek
pîrek ketine jiyana Mayakovskî ye. Nû pê
dihisin. Çima ev hêla wî ji me hatiye veşar-
tin dibêjin.

Dema jineke ş6st salî bi nav6 Patricia Je-
lena Thompson (bi serbilindî navê Jelena
Vladîmîrovna li xwe dike) ji Emerîkay6
derket û got ez keça Mayakovskî me, bala
xelkê dîsa çû ser Mayakovskî. 1925-an çûbû
Emerîkayê. W6 çax6 li New Yorirê pêwen-
diyên wî bi jineke bi eslê xwe Rûs, bi Elly
Jones re çêdibin. Elly Jones dûre ji Patricia
Jelena re gotiye ku ji wan pêwendiyan e,
bavê wê Mayakovskiy6 helbestvan6 Rûsan
e. T6 gotin ku Mayakovskî bi xwe jî zanîbû
ku keçeke wî çêbûye û navê w6 Patricia Je-
lena ye. Di vê derheqê de name ji Elly Jo-
nes girtine. Dema B. Jangfeldt ji bo lêkolî-
nan çûye Lîlî Brîk diye, ew name di arşîva
wê de dîtine.

B. Jangfeldt dûre çûye Patricia Jelene
Thompson li New Yorkê dîtiye. Li gora
agahdariyên ku wê ji dêya xwe girtibûn,
piştî ku Mayakovskî dimire, ditirse ku vê
yekê eskere bike. Bi dû re dema Troçkî li
Melcsika tê kuştin, tirsa Elly ya ji kuştinê
mezintir dibe û qet deng ji xwe dernaxe.
Mayakovskî li Sovyetistanê egît û serek hel-
bestvan bû. Li gora hesabê Elly, eşkerekiri-
na tiştekî wilo, ji bo Sovyetistan6 kêmasi-
yek bû û ji bo w6 bi xwe jî xeterek bû. Lo-
ma ev yek her veşartî maye. Lê piştî ku
desthilata Sovyetan sist bû, êdî xeter rabû.
Jelena Thompson bi xwe derket û xwe eş-
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Heta niha nezelaliyek di mirina Gorkî û di xivekustina Mayakovskî dejî heye

kere kir. Çend caran çû ser dan gora Maya-
kovskî, axa ji ser gora dêya xwe tanî û bi ser
gora wî dadikir. Mayakovskî bavê min e
got. Rûs ecêbmayî man. Çima heta aniha ji
me dihat veşartin ku keçeke Mayakovskî
heye? Madem ku keçeke wî hebû û ji me
dihat veşartin, em 6 çima ji hemû tiştên
din yên ku di derheqa wî de hatine gotin
bawer bikin?

Loma jî pirseke din derket: Gelo bi rastî
wî xwe kuştiye? Bi hezaran mirov hatin
kuştin, belkî Mayakovskî jî hatibê kuştin.
Piraniya nivîskarên wê demê hatin kuştin,
çima nabe ku ew jî hatibe kuştin? Dema
derdikeve ku Yesenîn û Gorkî dikarin hati-

bin kuştin, çirna nabe ku ew jî hatibe kuş-
tin? Li gora tiştên ku hene û yên ku dûre
derdikevin, sedemên ku Mayakovskî hatibe
kuştin, ne ku tunebûn. Tê gotin ku ev şik
berê jî hebûn.

Mayakovskî helbestvanekî navdar yê we-
latê Sovyetan bû, 16 êdî sist bibû. Di şano û
helbestên ku wan salên dawiyê dinivîsîn
de, texneyên tûj dibirin ser burokrasiyê û
kirinên rojane. Li gora wî, tiştekî zêde ji bo
bindestan nehatibû guhertin û hêvî xeter
xuyabû. Ji xwe dijminatî bi mîlîsan û GPU
re dikir. Didît ku 16 raçav dibin. Li gora ku
tê gotin, çend caran li wana vegeriyaye û bi
wan pêvçûye. Gotinên giran ji bo wan û
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şêfê wan Jagoda digotin. Êdî nema kifş bû
bê Mayakovskî, "dê îcar çi bike". Ji jineke
li Parîs hez dilcir. Penabereke Rûs bû, ji ber
şoreşê reviyabû. Navê wê Tatiana bû. Tati-
ana, a ku di bejna wî de bû, wek wî dirêj
bû. Di helbesta ku ji bo w6 nivîsîbû de wi-
lo digot. Mayakovskî bi hesanî dikerîbû
here Parîs ya jî New Yorkê û qet nema ve-
gere. W6 v6 kirinê, ji bo propagada li dijî
welarê Sovyetan, hesaniyeke mezin bida
dijminan. Loma dibe ku hatibe kuştin, di-
bêjin.

Rojnamevanên ku ketine dû derxistina
v6 bûyerê hene. Di dosya wî de tişrên ku li
hevdû nekin hene, 16 hîna tiştekî ku bawe-
riya din, ya ku wî xwe kuştiye pûç bike û
em bikaribin bawer bikin ku hatiye kuştin,
derneketiye.

Du tişrên nû hene. A yekemîn, li gora
protokola polîsan, Mayakovskî bi gullakî
ku ji demançeke Browning derketiye hati-
ye kuştin, 16 demança ku ketiye dawê û ha-
tiye hilanîn, yeke Mauser e. A duyemîn, ku
hestiy6 bêvila Mayakovskî li erdê ketiyê û
şkestiye. Ev yek jî dide xuyakirin ku bi pêş
de ketiye, rê gotin. Lê li gora tecrubey6n
tibbî, hemû mirov6n ku xwe dikujin, bi
paş de dikevin.

Balk6ş e, 16 ne gelek mirov dikarin ji ber
van herdû tiştan ten6 bawer bikin ku Ma-
yakovskî bi desrê GPU hatiye kuştin. Ka-
rên ku di vî warî de dibin, hîna berdewam
in.

Lê ji dosya wî derdikeve ku GPU bi dû
wî de bû. Sûretekî ji evîndariya wî ya li Pa-
rîs di dosyayê de heye. Ew çawa ketiye wir?
Bersiveke fermî ji bo v6 pirsê tuneye. Ra-

porên muxbiran, piştî mirina wî jî hatine ji
GPU re hene.

Marina Tsvetayeva
1892 çêbûye. Di biçûkaniya xwe de dest bi
helbestan kiriye. Demek6 li hember şoreşê
helwest girtiye, 16 miroveke bi baweriya
xwe lîberal bû. Û dihat zanîn ku 31 teba-
xai94i-ê xwe kuştiye.

Marina, 1922-yan bardike Parîs. 1939-an
dîsa vedigere welarê xwe. L6 demeke dirêj
tu berhem çap nekiribûn. T6 gotin ku li
Parîs jî ne azad bû, NKVD li wir jî bi dû
de bû, loma tiştek çap nekiriye. Lê dema
arşîv eşkere bûn, hinek tişrên w6, ji wir der-
ketin. Ev yek, wê teoriy6 rast derdixe. Dûre
hinek nivîs6n wê li ba malbateke Beldkî
derketin. Bi piranî namey6n ku ji helbest-
van Anatolî Steiger re rêkiribûn in. Steiger,
evîndar6 wê y6 dawî bû. Ew nivîs çawa çû-
ne ba wê malbata Belçîkî, ew nehatiye nivî-
sîn. Malbat bi xwe çû Moskova û ew nivîs
teslîmî komîsyona ji bo 16kolîn6n di derhe-
qa wê kirin.

Aniha komîteyeke ji 16kolîneran ji bo wê
ava bûye, ew komîte bi taybetî li tişrên w6
digerin. Komîteyeke wilo ji bo Anna Ach-
matova jî ava bûye. Lê tişrê balk6ş ew e ku
l6kolînerên ji bo berhemên Anna Achma-
tova peyde bikin, bi piranî zilam in, 16 yên
ku li tişrên Marina Tsvetayeva dikolin, he-
mû pîrek in. Xuyaye ev taybetî, ji ber 6sa
ku Marina wek pîrek jî kişandiye rê.

Mêrê wê Sergey Efron û keça wê Ariad-
na, li Parîs dikevin nav NKVD û tên Sov-
yetistanê. Herdû ketine nav bûyerên bix-
wîn û tawanbar. L6 Sergey bi xwe pirr keti-
ye nav bûyerên bi kuştin. Bi dû re, herdu
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bi xwe jî rên girtin û kuştin. Marina niza-
nîbû ku mêrê w6 û keça w6 ji NKVD ne.
L6 hinek dibêjin ku p6 zanîbû. L6 tiştekî
ku dide xuyakirin ku pê zanîbû, tuneye.
Heval6n w6 jî dibêjin ku nizanibû. Lê zanî-
bû ku "karên Sovyetî" dilcin. Dema mêrê
w6 û keça w6 girtî bûn, nameyeke w6 di
derheqa wana de çûye ji Beriya re. Di wê
namê de dide xuyakirin ku dizan6 mêrê wê
û keça w6 di nav "karên Sovyetî" de ne, lo-
ma jî tika ku wana nekujin ji Beriya dike.
Lê peyva "karên Sovyetî" di derheqa lcarê

mêrê w6 û keça w6 de, ne eseh e ku dizani-
bû tev kuştinan dibin yan na.

Marina demeke baş li Parîs dimîne û bi
dûre vedigere. Piştî ku vedigere Sovyetista-
n6 ne bi gelekî, NKVD w6 radike Tataris-
tan6 û li bajarekî biçûk li k6leka Volga bi cî
dike. Li gora ku ji dosya w6 rê famkirin,
30-6 tebaxa 1941-ê, serok6 NKVD yê wî ba-
jarê biçûk, gazî w6 dike. Roja din jî Marina
xwe dikuje.

Wî kesî d jê re gotiye, dikaribû çi b6je,
ne kifş e. Gelo Marina ji ber tişrên ku wî j6
re gotibûn xwe kuştiye, ew jî ne lcifş e. Çi-
ma Marîna piştî w6 çûna ba NKVD wilo
bi ecele xwe kuşt, ne kifş e. Çima Marina
alîkari ji Nikolay Aseyev ne xwestiye, ne
kifş e. Aseyev, yek ji wan helbestvan6 futu-
rîst yên ku heval6n Mayakovskî bûn bû,
dostaniya wî û Marina û Pasternak hebû.
Marina jî giramiyeke bilind dida Maya-
kovskî û helbest ji bo wî nivîsîne.

Maksîm Gorkî
Dilê Rûsan, ji zû de ye ji Gorkî sar bûye.
Him di derheqa nivîskariya wî de û him jî

di derheqa rola wî ya civati de jê sar in.
Tişrê ku Rûsan di derheqa wî de bihîstine
û dizanin, ku Gorkî "bilbil û hozanê şore-
şê" bû, "avakarê realîzma sosyalist" bû, "ni-
vîskarê romana proleter ya yekemîn" bû.
Heval6 Lenin û Stalîn yê şexsî bû. Û goti-
neke wî jî di hişê xelk6 de mabû: "heger
dijmin teslîm nebe, div6 bê qelandin". Tiş-
t6 ku ji v6 dihat dexistin ku Gorkî piştgiri-
ya wê terora mezin kiriye. Loma jî pirr
xwendevan6n wî tune bûn. Çend helbesrên
wî di şema dibistanan de hebûn, 16 nediha-
tin xwendin, ji ber ku bi zorê bû, xwende-
vanan hew çavên xwe 16 digerandin di ser
re derbas dibûn.

Li gora ku rê gotin, hinekan ji ber me-
raqdariya lîteraturî ew dixwendin, dixwes-
tin hinek tiştan di derheqa wî de bizanibin,
16 ew kes pirr hindik bûn. Dema bi nav
agahdariy6n di derheqa Gorkî de dadike-
tin, w6 çax6 t6 derdixistin ku Rûs hindik
tiştan di derheqa wî de dizanin û gelek tiş-
rên ku di derheqa wî de hatine veşartin he-
ne. Bi taybetî, di derheqa jiyana wî ya piştî
ku ji Ewrûpa vegeriyaye de, tiştekî bi x6r li
ber destan tunebû.

Piştî ku arşîv vebûn, tu berh.em.6n ku bi-
karibin Gorkî dîsa bigihînin desrên xwen-
devanan, derneketin. L6 di derheqa rola wî
ya civatî de tişrên balkêş derketin. Li gora
ku ji arşîvan derdikeve, ji bo ku Gorkî bi-
lcaribe berê desthilata Sovyetan ji ser xeterê
û terorê biguhere, pirr tişt kirine. L6 dosya
wî hemû nehatiye eşkerekirin. Loma jî mi-
xabin em hîna jî gelek tiştan di derheqa
Gorkî de nizanin.

Dema dosya Gorkî hat eşkerekirin, li go-
ra alenîkirina fermî, dosya hemû nehatibû
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eskerekirin. Hew beş6 ku şexsî bû hatibû
eşkerekirin. 300 rûpel di derheqa wî de ne-
hatibûn eşkerekirin. Gelo çi di wan rûpe-
lan de hebû? Gelo li gora kîjan pîvanê tiş-
rên şexsî hatibûn hilbijartin? Gelo y6n ku
mabûn çiqasî ne şexsî bûn? Em bersiva van
pirsan nizanin. L6 rê zanîn ku 46 namey6n
ku Gorkî ji Stalîn re rêkiribûn di dosyayê
de hebûn. L6 hejmara bersivên wan naman
ne lcifş e.

Gorkî di civatê de xwediy6 roleke bilind
bû. Pêwendiy6n wî bi gelek siyasetvanên
navdar re hebûn û ew ji n6zîk ve nas diki-
rin. Wê çax6 gellek name ji Molotov re, ji
Kaganovîç re, ji Kalînin re, ji Andreyev re,
ji Zdanov re, ji Ordzonkîdze re û ji kesên
ku wek "xaîn" hatibûn binavkirin re: Zi-
novyev, Kamenev, Rîkov, Bucharîn, Yezov
û Postîşev re jî şandibûn. Hindik ji van na-
man hatin eşkerekirin. P6wendiy6n Gorkî,
hîna ji sal6n 1920-an de bi gelekan ji wana
re hebûn.

Tişrên ku hatine eşkerekirin, didin xuya-
kirin ku Gorkî him ji Stalîn piştkul û bi
tirs bû û him jî dixwest lîteratura Sovyetî bi
alîkariya wî îdare bike. Bi alîkariya wî dix-
west ku yekîtiya nivîskaran bike xwediyê
desthilatekê, bike wek wezaretekê û ew bi
xwe jî ji jor îdare bike. Ev li hesab6 Stalîn jî
dihat. Dema pêşengiya lcarekî wilo bike,
ew jî dibû "serokê literaturê yê bilind".

Ev kar kirin, dezgeheke wilo ava kirin.
îcar Gorkî, ji wir name rêdikirin ji Stalîn
re. Komis6rên bilind ku heq ji karên xwe
dernediketin û nivîskarên ku nav û dengê
ne bi heqî bi xwe xistibûn, ji wir eşkere di-
lcirin. Ew Komîs6r, Pavel Yûdîn û Lev
Mechlîs bûn. Gorkî ji bo wana dibêje "mi-

rov6n nezan û tirsonek". Ji bo ku bikaribin
xwe veş6rin, xwe dixin pişt mirov6n wek
Fyodor Panfyorov, Aleksandr Fadeyev,
Vsevolod Vîşnevskî, Vladîmîr Yermilov û
Vladîmîr Stavskî ku îcar ew, "ji wana bi
xwe nezantir û tirsonektir in. Ez naxwazim
pasgotiniya wana bikim, 16 ez wana ji n6zîk
ve nas dikim û di derheqa her awayê wana
de xwediyê baweriyeke bêşik im ku qet bi-
k6r nayên. Loma jî ez red dikim ku bi wa-
na re lcar bikim..."

Gorkî di derheqa rewşa wel6t û partiyê
de jî name ji Stalîn re rêdikirin. Di derheqa
girtina rêya xeterê de baweriyên xwe dinivî-
sîn. Şaşî destnîşan dikirin û j6 dixwest ku
rawestîne. Li vir rêya herdûyan ji hevdû ve-
diqetiya.

Ji arşîvan tê famkirin ku Stalîn ji sala
1934-an pê ve, xwestiye ku Gorkî b6k6r bi-
ke û tenê bihêle. Ew baweriya wî ku w6
Gorkî bibe heyranekî wî û jiyana wî dûrêzî
hevdû bike, pûç derketibû. Loma jî Gorkî
hew wek serokê yekîtiya nivîskaran y6 de-
koratîv bû. Stalîn, êdî karên xwe yên di vî
warî de bi yên din dikirin.

Ji dosyayê derket ku Gorkî di derheka
Stalîn de nivîsiye: "Jozef Çûgaşvîlî li Gur-
cis..." gotiye û nivîsandina xwe ya* di v6
derheq6 de qedandiye. Ji v6 derdikeve bê
Gorkî dqasî ji Stalîn sar û bêhevî bibû.

Stalîn û Gorkî, piştî vê dema sar jî name
ji hevdû re sandine. Lê di wan naman de
tu dostanî êdî nema xuya dike. Nameyên
sar û fermî ne. Nama dawî, 1-6 gulana
1936-an, berî mirina wî bi meh û nîvek6 ye.
Gorkî di nama xwe de ronakbîrên ku bi-
bûn hedefa NKVD diparêze û ji Stalîn
daxwaz dike ku bela xwe rewşenbîran veke,
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tişrên 6rîşker ku di vê derheqê de di Pravda
de çap dibûn, rawestine. Gorkî, di nav wan
mirovên ku Pravda taqîbat bi dû wana de
dikir de, Dîmîrtrî Şostakovîç bi gotinên
wek "muzîsyenê serketîtirîn yê dema Sov-
yetan", îsaak Babel, bi gothrên wek "yek ji
wan nivîskarê me yê biaqiltirin" û Andrê
Malrauks jî, bi gotin6n wek "di nivîsandina
romanan de rewşenbirê jîrtirîn" bi nav di-
ke. Lê mixabin hers6 jî dûrê bi terorîstî,
ajantî û sabotoriyê hatin tawanbarkirin û
kuştin. Gorkî di wê nama xwe de şanova-
nan Meyerhold û Tairov jî, bi gotinên
"mirov6n dahî" binav dike û li wana xwedî
derdikeve, 16 herdû jî ji lep6n NKVD xelas
nebûn. Meyerhold hat kuştin û Tairov jî
heta mirin6 hat îzole lcirin.

Gorkî û Stalîn di derheqa kesan û bûye-
rande, ji hevdû cuda diramiyan. Lê Gorkî
bawer dilcir ku dikare tesîrê li Stalîn bike û
rewş6 baştir bike. Ji ber ku bi daxwaza wî
Bucharîn bibû redaktorê îzvestiya û Kame-
nev jî bibû dîrektorê çapxana Akademiya,
di v6 derheq6 de baweriyeke wî hebû. Dîsa
bi xwestina wî bû, Bucharîn û Radek wek
gotarvanên serek yên Yekîtiya Nivîskaran
hatibûn destnîşankirin. Loma jî bawer di-
kir ku dikare alîkariya baştirkirina rewş6 bi-
ke û dostaniya xwe bi Stalîn re didomand.
Lê dûre tê derdixe ku bêxêr e.

Gorkî, hîna berî salên 1934-an bi v6 yek6
hisiyaye. Nameke wî ya ji Kîrov re, (Sergey
Mîronovîç Kîrov sekreterê partiy6 yê Le-
nîngrad bû. Kîrov yek ji wan kesên ku bi
cesaret siyaseta Stalîn red dikir bû. 1-6 çile-
yê pêşîn 1934-an hat kuştin. Stalîn, kuştina
Kîrov kir stûy6 her babet muhalefê û y6n
ku bi siyaseta wî ne bawer bûn. Stalîn kuş-

tina Kîrov kir sedema destêpêka terora w6
demê ya berfireh. Hew "hevkarên" wî ne-
ketin ber. Bucharîn û Zinovyev jî bi kuşti-
na wî hatibûn tawanbarkirin. Lê li gora
Anna Larîna jina Bucharin, Kîrov û Buc-
harîn dosrên hevdû bûn) dide xuyakirin ku
dostaniyeke wana ya kûr heye.

Di encama lêkolînên ku di v6 derheq6 de
bûne de, nîşanên ku Gorkî di nav koalîsyo-
neke fireh ya li hember Stalîn de bû xuya
dikin. Nama Gorkî ya ku law6 wî Maxîm,
sala 1934-an bidizî ji Kîrov re dibe Lening-
radê, vê yekê dide xuyakirin. Ne eskere ye
bê 9 di w6 nam6 de hebû, 16 eşkere ye ku
nameke wilo heye. Kîrov di nav partiy6 de
xurt bû û dibe ku serokatiya muhaleferê wî
dikir, ya jî wilo dihat zanîn. Ji xwe Kîrov
piştî w6 namê bi çendakî rê kuştin. Dibe
ku naveroka wê name û lêkolîneke ku di
derheqa pêwendiy6n Gorkî û Kîrov de b6
kirin, awayê mirina Gorkî jî derxe. L6 ge-
lek tişrên di vê derheq6 bi xwe de, nehatine
eşkerekirin. L6 ya ku eşkere ye ku G. G.
Yagoda, şêfê NKVD yê duyemîn yê w6 de-
m6, bi sedema ku Gorkî û lawê wî Maxîm
bikustin dane hatiy6 girtin, sucdar derketi-
yê û bi w6 sedem6 hatiye kuştin.

Vsevolod Meyerhold
Vsevolod Meyerhold reformatorê mezin y6
şanovaniya Rûsan e. Di vî warî de gellek
kar6n hêja kirine, şanovaniya Rûsan bi
awayekî modern, wî ji nû ve avakiriye. Rû-
san Meyerhold bi vî awayî nas dikirin, 16

hindik tişt di derheqa wî de dizanîbûn. Piş-
tî ku Meyerhold hat girtin û di girtîgehan
de hat kustin, di derheqa wî de tiştekî ber-
biçav, bi nivîskî li ber desrên xelkê nema
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bû, ew jî hatibûn girtin. Hemû tiştên wî,
di arşîvên KGB de bûn û tu kesan nikarîbû
xwe bigihîne wana. Loma jî Meyerhold hê-
dî hêdî di nav xelkê de dihat ji bîrakirin.
Hew hinek lêkolîneran, çend dost û heva-
lên wî yên ku sax mabûn û neviyên wî ew
ji bîra nekiribûn. L6 bi perestroyka re, de-
ma arşîvên KGB yên di derheqa rewşenbî-
ran de hatin eşkerekirin, tişrên wî yên hêja
ketin destan.

W6 demê bûyereke balkêş jî bû: mala wî
ya ku heta roja dawî 16 jiya, karên xwe 16

dikirin, heval û şagirtên wî 16 li dora wî di-
civiyan -ew mala ku banûya şanovaniya
Rûsan- jina wî Zinaîda Raich lê hat kuştin,
wek muzeya wî hat vekitin. Ew mal li

Moskovayê li kuça Bryusov e.
Dost û nasên wî ji zû de daxwaza tiştekî

wilo dikirin, 16 nedibû, her bersiva neyînî
digirtin. Heta ku KGB ji rê derket, ji nû ve
ew mal bû muze. Karên di vê derheqê de

Meyerhold bi Babd re hate girtin. Di girtina tfadeya wt de

pqî milen wt fikandin, pajêjt mîza wîpê dane vexwarin

bi nermî û bêdeng bûn.
Piştî ku Meyerhold û Zinaîda hatin kuş-

tin, mirovên KGB çûbûn di wê de rûnişti-
bûn. Ew mal bi wî awayî mabû ji KGB re.
Lê çawa bû ku mirovên KGB bêdeng ji xê-
nî derketin û ji bo ku bibe muze hat ama-
dekirin! Evê bûyerê, mecala ku heval û şa-
girtên wî bikaribin navê wî dîsa bigihînin
xelkê da wana. îro, dixwazin dîsa wî derxin
wî ciyê ku bi xebata xwe ya bêhempa heq
kiribû.

Di nav tiştên ku ji arşîvên KGB di der-
heqa Meyerhold de hatin eşkerekirin de,
mirov destnivîsên wî û yên şagirtên wî jî
dibîne. Ev tiştên wilo bi pirranî tiştên di
çerçeva karê wî de ne. Notên wî yên ji pro-
vayên şanoyan, munaqaşeyên wî yên bi şa-
girtên wî û lîstikvanan re ne. Ew tiştên wî
yên wilo jî, tiştên yekî wek wî "dijminê
desthilata gel û xaîn", hemû di arşîvan de
bi pûteyî hatibûn hilanîn.

T6 gotin ku hemû tiştên wî hatine eşke-
rekirin. Wek yên Gorkî hinek jê veşartî ne-
hiştine. Di vî karî de gellek keda neviya wî
ya ji keça wî ya ji jina wî ya kevn Maria
Valentey heye. Derxistina tiştên di derheqa
kalikê xwe yê ezîz de, ji xwe re kiribû kare-
kî girîng. Bi saya wê, îro gellek tiştên di
derheqa Meyerhold de li ber destan hene.
Di nav tiştên ku hatin eşkerekirin de na-
meyên wî, notên wî yên li ser pirtûkên cu-
da, hinek sûret û programa wî ya şanovani-
yê hene. Ji van tiştan, pêwendiyên Meyer-
hold yên bi mirovên cuda re eşkere dibin.

Andrey Belîş, havîn û payîza 1931-ê, hi-
nek name bi sedema girtina jina xwe û mê-
rê wê yê kevn, ji Meyerhold re şandine. A.
Belîş ji serî vê piştgirê desthilata Bolşevîk
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bû. Lê wek piraniya ronakbîran ew jî sist
bibû. Dema jina wî hat girtin, ji bo xelaski-
rina wê, alîkarî ji Meyerhold xwestibû.
Gellek dostên Meyerhold di dewlerê de he-
bûn. Yek ji wana şêfekî GPU Yakov Agro-
nov bû. Agronov li Moskovay6 dostaniyeke
fireh bi ronakbiran re ava kiribû. Meyerhol
bi alîkariya Y. Agronov jina A. Belîş û m6rê
wê yê kevn berdide. T6 gotin ku Meyer-
hold û hinek ronakbîrên din bi alîkariya Y.

Agronov, gellek kes ji mirin6 vegerandine.
L6 wê çax6 hîna sal 1930 û 31 bû. Tişrên wi-
lo gengaz bûn. Dema dor hatibû Meyer-
hold bi xwe, alîkariyên bi vî awayî nema
dibûn û girtiyên navdar nema ji serdaban
derdiketin.

1955-an dosya Meyerhold ji nû ve derxis-
tine û xwestine nû bikin. Tiştên balkêş ji
karên ku di w6 derheqê de bûne û mane, ji
dosya wî derketin. Kar6 nûkirina dosya wî
dabûn SAVCIYÊ leşkerî y6 ciwan Borîs
Ryajskî. Dema dosya wî dixwîne, dibîne
ku tawanbariyên li Meyerhold bûne, ne
rast in. Li gora dosyay6, Meyerhold serok6
hêzeke îspiyonan û xaînan bû û kesên gi-
rîng y6n di w6 h6z6 de jî Borîs Pasternak û
Yurî Oleşa bûn. L6 ew camêr nehatine gir-
tin, di nav "xweşiy6n navdariy6" de jiyane.
Ev nakokiyek bû.

Borîs R. di bin tesîra xebata wî ya şano-
vanî ya bêhempa de maye, bawer nekiriye
ku Meyerhold xaîn e. Peyitandina v6 yekê
ji xwe re kir kar. Xwe gihand neviya Me-
yerhold û jê xwest ku bê daxwaza ji nû ve
vekirina daw6 bike. Ji bo ku bikaribe kalik6
wê ji tawanbariyan pak derxe, j6 xwest ku
agahdariyên pozîtîf ji dost û ronakbîrên ku
wî nas dikirin bide ser hevdû û pêşkêş bike.

Y6n ku di derheqa Meyerhold de, ji nevi-
ya wî re axivîne, ji bo pakderxistina wî pişt-
girî dane neviya wî, ne Borîs Pasternak û
Yurî Oleşa ten6 ne. Ji nav nivîskaran îlya
Ehrenburg, Nazim Hikmet, Vsevolod Iva-
nov, Yurî German, ji nav muzîsyenan Vla-
dîmîr Şostakovîç, Vissarion Şebalîn Vladî-
mîr Sofronîtskî Lev Oborîn, ji nav rejiso-
rên şano û sînenrê Nîkolay Oxlopkov,
Michaîl Romm, Grîgorî Aleksandrov, Ser-
gey Yutkevîç, Yurî Zavadskî, Leonîd Vivi-
en, Sergey Obraztsov Nîkolay Ekk, ji nav
lîstikvanên şano û sînem6 Erast Garîn,
Aleksandra Yabloddna, îgor îlyînşskî, Mic-
haîl Şarov, Lev Sverdlîn, Malcsîm Strauch,
Sofia Giatsîntova, Vasili Merkuriev û Dî-
mîtrî Orlov piştgirî dane neviya wî. Micha-
il Şaryov6 ku li ba Meyerhold listikvan bû
û gellek xaîntî p6 re kiribû jî piştgirî dabû.
Van cam6ran hemûyan Meyerhold pesi-
nandine. Ewraqên di vê derheqê de jî, ani-
ha rakirine muzeya wî.

Meyerhold cara duyemîn bi jina helbest-
vanê navdar Sergey Yesenîn, Zinaîda Raîch
re zewicîbû. Keçeke wê û S. Yesenîn bi na-
vê Tatiana Yesenîna hebû. Ew jî li ba dêya
xwe û Meyerhold dima. Bav6 w6 y6 bi rastî
1926-an xwe kuştibû. Tatiana, Meyerhold
wek bav qebûl lciribû. Dema d6ya w6 û
Meyerhold hatin kuştin, ew jî rakirin Taş-
kent û heta mirina xwe -1992-an- li wir ma.
Wê Tatinayê li gora mecala xwe li Taşkent
agahdarî di derheqa Meyerhold de didan
ser hevdû û pirtûkek di derheqa Meyer-
hold de çapkir.

Dema deya w6 hat kuştin, ew 21 salî bû.
Şahida hemû çûn û hatin û bûyerên ku li
mala wana bûne ye. Loma jî gellek agahda-
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riyên giranbuha nivîsîne. Gellek rûpel dane
agahdariyên di derheqa kuştina deya xwe
de û xwestiye perda derewan ji ser bûyerê
rake. Li gora w6, kuştina dêya wê, yek ji
hemû kuştin6n siyasî ye.

Piştî ku Meyerhold hat girtin bi çend ro-
jan, hatin Zinaîda Raich bi Irêran di mala
wê de kuştin. P6şî hat eşkere kirin ku ji ber
p6wendiy6n xwe yên "dijî şoreşê" hatiye
kuştin. Piştî vê ne bi gellekî jî, hat gotin ku
hinekan xwestiye w6 tazî bikin, diz û kele-
şan ew kuştiye. Dûre jî Vîtalî Golovîn, la-
w6 tenorê navdar y6 Bolşoyê Dîmîtrî Golo-
vîn ji ber kuştina w6 hat girtin û sûcdar
derxistin. Bavê wî jî kirin şirîkê sûcê wî.
Klambêj6 opera yê Bolşoy Aleksandr Batu-
rîn kiribûn endamê jûriya dawa Golovî-
nan. Li gora ku A. Baturîn agahdarî dabû
Tatiana Yesenina, hemû tişrên ku di derhe-
qa law û bav Golovinan de hatin gotin, çê-
kirî bûn, ne rast bûn. T6 gotin ku Vîtalî
Golovîn heta sala 1948-an jî sax bû. Kuşti-
na Zinaîda bi vî awayî tarî ma. Lê tiştê ku
rê zanîn ku demeke kurt piştî kuştina wê,
dostikeke Beriya û şifêrê wî ketine mala ku
ji wana ma û rê de jiyane.

Meyerhold û îsaak Babel di demekê de
hatin girtin. Di ragirtîxan6 de îşkenceyên
xerab li Meyerhold jî kiribûn. Destên wî
şkandibûn û mîza wî pê vexwarin dabûn.
Bav6 şanovaniya Rûsan bi awayekî wilo bê-
rûmet kuştin û b6 şop û bê nîşan veşartin.
Heta berî bi demek6 jî ne kifş bû bê gorra
wî li ku ye. Lê aniha rê zanin bê xweliya wî
li ku veşartine. Mixabin hîna tu nîşan li wir
ranekirine. L6 gorra Zinaîda kifş e û navê
wî ji li ser lêkirine.

Em ji xwendevanên xwe lêborînê dixwazin ku me ji
ber nebûna cih nivîsa Mayakovsî "Mirov Çawa Hel-
besran Dinivîsîne" ya bi wergera Suleyman Demir
hişte hejmara 16'an.

dîddr
Yekîtiya Ciwanên Kurd li Swêdê

Kurdiska Ungdomsrorbundet
i Sverige

Berpirsyarêgistî/ansvarig utgivare
HUSEYNBETTÊ

Redaktor I' Redaktör
(kurmancî)

ARTPZEREVAN
(svenska)

CECELIAENGLUND
(kurmanciya basûr)

LOQMAN ENDIMEH

Redaksiyon I i redaktionen
ArifZêrevan
Atiya Bettê

Birahîm Xalid
BehrûzŞucaî

Mehmûd Mirgewerî
Rojda Çeliker

Mîzanpaj I Redigerare
ARIFZÊREVAN

Abonetiya Salane IPrenumeration '

Ji bo endamên YCK-ê belaş e.
Ji bo ciwanan / För unga: 120 Skr

Ji bo mezinan: 180 Skr
Ji bo dezgehan/myndigheter: 200 Skr|

Jibowdatêndî 200 Skr
Buhayê yekane 25 Skr
Navnîsan /Adrtss:

dMar
Box 49082

S-ioo 28 Stockholm
SWEDEN

@: 08-652 85 8j vxl

I02 Nûdem No: ij Payiz 199J

riyên giranbuha nivîsîne. Gellek rûpel dane
agahdariyên di derheqa kuştina deya xwe
de û xwestiye perda derewan ji ser bûyerê
rake. Li gora w6, kuştina dêya wê, yek ji
hemû kuştin6n siyasî ye.

Piştî ku Meyerhold hat girtin bi çend ro-
jan, hatin Zinaîda Raich bi Irêran di mala
wê de kuştin. P6şî hat eşkere kirin ku ji ber
p6wendiy6n xwe yên "dijî şoreşê" hatiye
kuştin. Piştî vê ne bi gellekî jî, hat gotin ku
hinekan xwestiye w6 tazî bikin, diz û kele-
şan ew kuştiye. Dûre jî Vîtalî Golovîn, la-
w6 tenorê navdar y6 Bolşoyê Dîmîtrî Golo-
vîn ji ber kuştina w6 hat girtin û sûcdar
derxistin. Bavê wî jî kirin şirîkê sûcê wî.
Klambêj6 opera yê Bolşoy Aleksandr Batu-
rîn kiribûn endamê jûriya dawa Golovî-
nan. Li gora ku A. Baturîn agahdarî dabû
Tatiana Yesenina, hemû tişrên ku di derhe-
qa law û bav Golovinan de hatin gotin, çê-
kirî bûn, ne rast bûn. T6 gotin ku Vîtalî
Golovîn heta sala 1948-an jî sax bû. Kuşti-
na Zinaîda bi vî awayî tarî ma. Lê tiştê ku
rê zanîn ku demeke kurt piştî kuştina wê,
dostikeke Beriya û şifêrê wî ketine mala ku
ji wana ma û rê de jiyane.

Meyerhold û îsaak Babel di demekê de
hatin girtin. Di ragirtîxan6 de îşkenceyên
xerab li Meyerhold jî kiribûn. Destên wî
şkandibûn û mîza wî pê vexwarin dabûn.
Bav6 şanovaniya Rûsan bi awayekî wilo bê-
rûmet kuştin û b6 şop û bê nîşan veşartin.
Heta berî bi demek6 jî ne kifş bû bê gorra
wî li ku ye. Lê aniha rê zanin bê xweliya wî
li ku veşartine. Mixabin hîna tu nîşan li wir
ranekirine. L6 gorra Zinaîda kifş e û navê
wî ji li ser lêkirine.

Em ji xwendevanên xwe lêborînê dixwazin ku me ji
ber nebûna cih nivîsa Mayakovsî "Mirov Çawa Hel-
besran Dinivîsîne" ya bi wergera Suleyman Demir
hişte hejmara 16'an.

dîddr
Yekîtiya Ciwanên Kurd li Swêdê

Kurdiska Ungdomsrorbundet
i Sverige

Berpirsyarêgistî/ansvarig utgivare
HUSEYNBETTÊ

Redaktor I' Redaktör
(kurmancî)

ARTPZEREVAN
(svenska)

CECELIAENGLUND
(kurmanciya basûr)

LOQMAN ENDIMEH

Redaksiyon I i redaktionen
ArifZêrevan
Atiya Bettê

Birahîm Xalid
BehrûzŞucaî

Mehmûd Mirgewerî
Rojda Çeliker

Mîzanpaj I Redigerare
ARIFZÊREVAN

Abonetiya Salane IPrenumeration '

Ji bo endamên YCK-ê belaş e.
Ji bo ciwanan / För unga: 120 Skr

Ji bo mezinan: 180 Skr
Ji bo dezgehan/myndigheter: 200 Skr|

Jibowdatêndî 200 Skr
Buhayê yekane 25 Skr
Navnîsan /Adrtss:

dMar
Box 49082

S-ioo 28 Stockholm
SWEDEN

@: 08-652 85 8j vxl

I02 Nûdem No: ij Payiz 199J



Hişê xwe pêş de bibin

AnzNesîn

Wergen Mustafa Aydogan

Dedektîvê navdar Şarlok
Holmes û Nat Pinkerton

hefteyeke berê hatibûn Stenbû-
lê. Serê sibehekê li wê otêla ku
ew 16 diman, telefonê bi dilşe-
watî lêxist.

Di telefonê de dengê jinike-
kê. Jinikê bang kir û got;

- Yarê min... Yarê min... û te-
lefon hat birrîn.

Di destekî Şarlok Holmes de
telefon hebû û destê wî yê din
jî li ser cênîka wî bû, piştî bi qa-
sî saetekê fikirî, ji Nat Pinket-
ton re got;

- Min ya ku telefon kir, nas
kir.

PIRS:
i- Ya telefon kiribû kî bû?
2- Telefon ji bo çi hat bitrîn?

Nivîskarê tirk Azîz Nesîn ku her tim serê wî bi dewletê re de belayê de bû, îsaL

di meha tîrmehê de wefat kir. Kurteçîrokên wî berêjî bi kurmand û soranî ha-
tine wesandin.

BERSIV:
i- Jinika di telefonê de yara Şarlok Hol-

mes bû.
2- Di nêviyê axavtinê de qutbûna telefo-

nê, li Stenbûlê bûyereke pirr normal e.

Lê Nat Pinkerton ji boçika çixareya xwe
hilmeke kûr kişand û got;

- Tu şaş e, Mistir Holmes. Yara te bîsti-
keke berê çû masiyan bigre, ne mumkun e
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ku ew telefon6 bike.
Di wê nav6 de telefon 16 ket û deng6 eynî

pîrek6 hat bihîstin.
- Yarê min!.. Yarê min!..
Telefon hatibû girtin.
Şarlok Holmes şewq6 xwe heta ser b6vila

xwe daxist û got;
- Nat, dnayetek li ber me ye.
L6 Nat Pinkerton tistek got û Şarlok

Holmes wê gavê fahm lcir ku ev ne cînayet
e.

PIRS:
Gelo Nat Pinkerton ji Şarlok Holmes re

d got?

BERSIV:
Nat Pinkerton got;
- Ev jinik di telefonê de li yarê xwe dige-

re. L6 li Tirkiyey6 gava mirov li numaraye-
ke telefonê bigere, mudaqa ew devera ku
mirov 16 nagere derdikeve.

PIRS:
Gelo Nat ji bo çi weha gotibû?

BERSrV:
Nat Pinkerton dizanîbû ku li Stenbûl6

ava bi qasî ku rêra fetisandinê bike, ji lcani-
yan nedihat.

Şarlok Holmes got;
-Himmm!...
Dû re berê xwe bi jinikê vekir;
- Madam, ne mumkun e ku yarê te di

avê de fetisî be!...
Pîreka ciwan bang kir;
- K6 ji we re gotiye ku ew di av6 de feti-

siye? Musluxa gazê vekiriye!...
Bi dengekî eyn mîna y6n di temsîlên rad-

yofonîk de, ku cam hejandin, pixkînî bi
Nat Pinkerton ket.

PIRS:
Nat Pinkerton ji bo çi keniya?

Di w6 navê de, jineke ku porê xwe hil di-
kir, di derî re ket hundur û got;

- Hûn ji bo d bersiva telefona min na-
din? Yarê min mir...

Şarlok Holmes pistî ku qalûna xwe di
nava diranên xwe de sê caran bir û anî, pir-
sî;

- Madam, yarê te li ku miriye?
- Serê sibehê ketibû serşok6. Ez heta nîvê

şevê li bende wî mam, gava derneket, min
meraq kir. Wexta min deriy6 serşok6 vekir,
min dît ku di serşokê de fetisiye.

Nat Pinkerton dikira tiliya xwe ya talî ya
qelaqûçik6 jî bixwara û got;

- Bawer neke, Holmes. Bi namûs, ev ji-
nik derewan dike.

BERSIV:
- Esab6n wî tev li hevdû bûne.
-Na.
- Bi tiştekî hesiyaye.
- Na, we tê dernexist.

Nat Pinkerton dizanîbû ku ji muslux6n
gaz6 ji berd6la gazê, hewa sade dihat.

Şarlok Holmes û Nat Pinkerton çûn ma-
la jinikê. Mêrikek li serşokê dirêjkirî bû.
Nat Pinkerton piştî ku bi destmala xwe
navrana m6rik nuxumand, got;

- Mistir Holmes, musluxa gaz6 veke, bila
hebekî hewa paqij bê.

Şarlok Holmes ji navmaliy6 pirsî;
- Beg kengî hat malê?
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Holmes wê gavê fahm lcir ku ev ne cînayet
e.

PIRS:
Gelo Nat Pinkerton ji Şarlok Holmes re

d got?

BERSIV:
Nat Pinkerton got;
- Ev jinik di telefonê de li yarê xwe dige-

re. L6 li Tirkiyey6 gava mirov li numaraye-
ke telefonê bigere, mudaqa ew devera ku
mirov 16 nagere derdikeve.

PIRS:
Gelo Nat ji bo çi weha gotibû?

BERSrV:
Nat Pinkerton dizanîbû ku li Stenbûl6

ava bi qasî ku rêra fetisandinê bike, ji lcani-
yan nedihat.

Şarlok Holmes got;
-Himmm!...
Dû re berê xwe bi jinikê vekir;
- Madam, ne mumkun e ku yarê te di

avê de fetisî be!...
Pîreka ciwan bang kir;
- K6 ji we re gotiye ku ew di av6 de feti-

siye? Musluxa gazê vekiriye!...
Bi dengekî eyn mîna y6n di temsîlên rad-

yofonîk de, ku cam hejandin, pixkînî bi
Nat Pinkerton ket.

PIRS:
Nat Pinkerton ji bo çi keniya?

Di w6 navê de, jineke ku porê xwe hil di-
kir, di derî re ket hundur û got;

- Hûn ji bo d bersiva telefona min na-
din? Yarê min mir...

Şarlok Holmes pistî ku qalûna xwe di
nava diranên xwe de sê caran bir û anî, pir-
sî;

- Madam, yarê te li ku miriye?
- Serê sibehê ketibû serşok6. Ez heta nîvê

şevê li bende wî mam, gava derneket, min
meraq kir. Wexta min deriy6 serşok6 vekir,
min dît ku di serşokê de fetisiye.

Nat Pinkerton dikira tiliya xwe ya talî ya
qelaqûçik6 jî bixwara û got;

- Bawer neke, Holmes. Bi namûs, ev ji-
nik derewan dike.

BERSIV:
- Esab6n wî tev li hevdû bûne.
-Na.
- Bi tiştekî hesiyaye.
- Na, we tê dernexist.

Nat Pinkerton dizanîbû ku ji muslux6n
gaz6 ji berd6la gazê, hewa sade dihat.

Şarlok Holmes û Nat Pinkerton çûn ma-
la jinikê. Mêrikek li serşokê dirêjkirî bû.
Nat Pinkerton piştî ku bi destmala xwe
navrana m6rik nuxumand, got;

- Mistir Holmes, musluxa gaz6 veke, bila
hebekî hewa paqij bê.

Şarlok Holmes ji navmaliy6 pirsî;
- Beg kengî hat malê?
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- Gava ku m6rê xanim6 ne li mal be tê.
Ji pirê saet di 6,45-an de li keştiy6 siwar di-
be, saet di 7,30-an de li vira ye.

Nat Pinkerton got;
- Xanima Domestik tu derewan dikî.

PIRS:
Nat Pinkerton ji bo çi ji navmaliy6 ba-

wer nekiribû?

BERSIV:
Ji ber ku Nat f6r bûbû ku li Stenbûl6

keştî tu carî di wexrê xwe de hereket nakin.

Şarlok Holmes îfadeya sekreterên mêrik
girt;

- Hûn dikarin bibêjin ku bê we beriya
mirina beg, ew cara dawî kengî û li kî derê
dît?

Ji sekreteran yek6 got;
- Terbiyeya min ji bo bersiva pirsa we ne

musaît e.

Nat Pinkerton bi diranên xwe simb6l6n
xwe kişand. Di vê navberê de yekî din got;

- Y6 ku herî talî ew dît, ez im. Em saet di
çaran de ji Taksîm6 li minîbus6 siwar bûn
û di çar û d1 û pêncan de hatin Beyazirê.
Dû re ez jê veqetiyam.

Nat got;
- Hevalo, tu derewan dikî!

PIRS:
Nat Pinkerton ji bo çi weha gotibû?

ku li Stenbûl6 minîbusek di (^l û p6nc de-
qîqeyan de ji Taksînrê nayê Beyazitê.

-Na!
- Ji ber ku w6 rojê hejmartina nufÛsê he-

bû û minîbus nedixebitîn.
- Na!... Nat ji bo ku nrêrik şaş bike û ji

îfadeya ruy6 wî, ruh6 wî bixwîne, weha go-
tibû.

Nat Pînkerton di cîh6 xwe de hebekî fi-
kirî û got;

- Min mesde fahm kir, Mistir Holmes.
Dû re ji bêrîka xwe lupek derxist, da ber

tav6 û çixareya xwe pêxist.
Şarlok Holmes di wê navberê de got;
- Ma hayê te j6 heye ku cînayeteke gellek

girîng li ber me ye?
Nat Pinkerton bang kir û got;
- Mistir Holmes, min di dawiyê de delî-

lek zevt kir.
M6rik6 mirî ji cîh6 xwe got;
- Mistir Nat Pinkerton, tişrê ku te zevt

kiriye, doxîna min e, ez rica dikim nekişî-
ne!

Şarlok Holmes ji mêrik6 mirî re got;
- Deng6 xwe bibirre! Li gor delîl6n qet'î

y6n ku di desrên me de hene, div6 tu miri-
be!...

PIRS:
Y6 mirî çawa peyivî?

BERSIV:
Nivîskar jî ji bo vêya li qulpek6 difikire,

16 peyde nekir.

BERSIY:
Êdî hûn fêr bûnin, hûn 6 bibêjin, ji ber
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Kîtin Bazdayî Ji Gewdê Helbestê

Hoşeng Biroka

Şev...
di bin kelax6 evîndaran de
bi xew ve çûyiye
û pencera min
bawişkandinên xwe
li şûna xatira te
ji kêr dike
borînên bêmiradan
yeko...yeko
di qewlik6 Beratan* de
winda dike

Oxira te. . .

bajarekî evdal e
dçikên xeweke kû. . .r
dikoje
dibin
perdên
Şerfedîn** de
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Şeveronk
bi rêwingiya herdu çavên te re
Endekokeke kenok e
kolanên Şengala şewitî
qonax bi qonax
mel

hem
di
ke...

* Berat: Di êzîdayetiyê de xaraaronekin pîroz e. Ji axika geliyê Laleş û ava kaniya spî têne çêkirin. Lewra

pêdivî ye ku qewlikê beratan di her maleke êzîdan de hebe.

** Şerfêdîn: Xasek ji xasêd êzîdiyan e, ango Yezdanekî pîroz e û heta roja îro perestgeheke wî di Laleş de

heye û di wê perestgehê de perdene pîroz hene. Êzdî dibêjin ew perdên Şerfedîn bi xwe ne.
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PÊWÎSTIYA PISPORIYÊ

LokmanPolat

Ti bo ku dewleteke me ya neteweyî tune-
I ye, me Kurdan gelek tişrên xwe winda

kiriye. Em ji gelek tiştan b6par mane. Ji ber
tûnebûna dewlerê û dezgeyên netewî di he-
mû tişrên me de tevlihevî heye. Ji karên si-
yasî bigire hetanî yên edebî tevlîhevî xwe
dide nîşandan. Di hêla ziman de b6serûbe-
riyek berdewam dike. Hêj jî sê Alfabeyên
cuda tên bikaranîn. Li ser kumik û şewqan,
ji bo " 1 - i " û " i - î " h6j jî dubendî berde-
wam dike. Ji bo yekîtiya ziman, ji bo gra-
mer û rastnivîsûrê otorîteyek neteweyî ku
xwediy6 biryar be tuneye. Di hêla li ser xe-
bata ziman de berhenrên zanistî gelek k6m
rêne weşandin, pisporên ziman kêm in.
Çend kes hene ew jî bi tiliyan rêne jimar-
tin. Berhem û !6kolîn6n wan li gor yên bi-
yaniyan pirr qels in. Hewcedariya xebata li
ser ziman her dem xwe dide nîşandan. P6-
wîstiya pisporên ziman gelek girîng e. Divê
ev tevlîheviya ku di hêla ziman de heye di
nav pêvajoyê de b6 rakirin.

Di h6la weşan6n Kurdan de jî tevlîhevi-
yek mezin xwe dide nîşandan. Weşanên
Kurdan ne wek weşan6n gelê cîhanê ne.

Ferqiyeta wan ji weşan6n neteweyên ku
xwediy6 dewletin, gelekin. Helbet di vê de
di serî de bêdewletbûn, b6îmlcanî, b6qadi-
rên teknîkî û ji alî aborî ve asteng6n mezin
hene.

Weşanên netewên ku dewlerên wan heye
bi her awayî weşan6n gelek xurt in. Li gor
her babetî wesanên wan heye. Ji bo pirs6n
dîrokî û l6kolîna dîrokê kovarên wan yên
taybetî ji bo dîrokê heye. Ji bo gelşên edebî
kovarên wan yên edebî hene. Kovar6n
çand, huner, ziman, muzîk û hwd. pircûre
kovar hene. Xwendevan6n ku întresa wan
ji muzîkê, ji dîrok6, ji çand û hunerê, ji
edebiyatê heye van kovaran distînin, dixwî-
nin. Ger îmlcan hebe div6 Kurd jî li gor her
babetî kovarên cuda derxin. Kovarên me
Kurdan hem kovarên teorîk in, hem edebî
ne, çandî ne, muzîkî ne, hem zimanî ne. Li
v6 dawiyê bi derketina kovara Berhem û
Nûdem6 hinek zelalî di baberên çerçewa
kovaran de çêbû. Wek têt zanîn Berhem
kovara lêkolînê bû, Nûdem jî kovara edebî
ye.

Kadirên teknîkî y6n Kurdan kêm in. Ew
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kesên ku kovar û rojnamên Kurdan derdi-
xin ji rojnamevaniy6 baş fam nakin. Mi-
zampaj6 rind nizanin, nûçevantiy6 nizanin.
Bi gelek şaşî, xeletî û k6maniyan wan kovar
û rojnamên hefteyî diweşînin. Di van we-
şanan de nivîs6n Kurdî jî gelek şaş rên nivî-
sandin.

Kovar û rojnameyên me kurdan li gor
netewey6n ku xwedîdewlet in pirr û pirr
k6m in. Mînakek; Li Fînlandyayê 209 roj-
namey6n rojane û 557 kovar6n hefteyî û
mehane derdikevin. Kovar û rojnameyên
ku li Fransa, Almanya, Brîtanya û li Sw6d6
derdikevin ji xwe nayê jimartin.

Di hêla muzîk6 de jî tevlîheviyek heye.
Gelek dengbêj dibistanên muzîkê nexwen-
dine. Nota nizanin, ji meqamên muzîkê
y6n cûre cûre fam nakin. Hema deng6 kê
piçekî xweş be ew bûye dengb6j, bûye
stranb6j. Ji bo ku dezgehekî neteweyî ya
Kurdan tuneye, dibistanên Kurdan y6n
muzîk6 tunene, loma jî ev tevlîhevî hene.
Tirk muzîk û folklora Kurdan didizin, di-
gehurînin û dikin malê xwe. Gelek stran6n
Kurdî werdigerînin tirkî û dibêjin ev stra-
nên "Tûrk Halk Tûrkûleri" ne.

Ji bo ji niha û pê ve p6şiya van tevlîhevi-
yan bê girtin, div6 Kurd gelek tiştan bikin.
Helbet hetanî ku dewleta Kurd ney6 da-
mezrandin, pêşiya her tiştî nayê girtin û ev
tevlîhevî ji holê ranabe. Lê divê ji niha û p6
ve sazgeh6n neteweyî bêne avakirin. Di her
warî de mirov6n pispor bêne gîhandin. Ka-
dirên teknîkê ji niha ve bêne amadekirin.
Gava ev tişt ji niha û pêve bête kirin, ji bo
birêvebirina karên dewleta Kurd jî dê mer-
cên hêsan çêbibin. Dewleta Kurd dê di hê-
la kadirên teknîkî û mirovên pisporî de

zehmetiy6 nekşîne. Hewcedariya mirov6n
pispor di hêla xebata li ser ziman, çand û
edeb de jî xwe nîşan dide. Ger di v6 hêlê de
jî mirov6n pispor bigihîjin û bikemilin d6
ji bo pêşveçûna çand, ziman û edebiyata
Kurdî gelek baş be.
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Li Mala Rewşen Bedir-Xan

FiratCewerî

Piştî rêwîtiyeke dirêj, ez berdestê êvarê, li
Banias6, ji otobusê peya bûm. Banias

bajarekî xweş e, bi a min yek ji bajarên Sû-
riyê yê herî xweş e. Bajar li kêleka deryayê
hatiye avakirin. Bi awira p6sî piraniya ba-
jarvaniyan dewlemend dixuyin. Dibe ku jî
mirov dewlemendiya wan di lixwekirin û
otomobîlên wan de dibîne. Herdqas rûniş-
tevan6n baj6r ereb jî bin, dîsan mirov peya-
yên bi çefî û egal û jinên sernuxumandî
kêm dibîne. Li vî bajarê Sûriyê y6 nûjen,
xanimeke kurd dima. Keça Salih Begê,
dotmam û kevaniya Celadet Begê... Kaxe-
za navnîşana vê Xatûna han di destê min
de bû û yên ku ez pêrgî wan dibûm, min
navnîşana w6 ji wan dipirsî. Gotineke pêşi-
yên me heye, dibêje "Mirov bi pirsê dihere
Xursê". Ez jî bi pirs6 gihîştime ber avahiye-
k6, hebekî li ber deriy6 avahiyê rawestiyam
û min hêdî bi heyecan li derî da. Ya ku ji
min re derî vekir berdestka wê bû. Jinikê bi
tirkiyeke osmanî, 16 bi devoka çerkezan bi-
xêrhatinî da min, çenteyê min ji desrê min
girt û ez birim odeya rûniştin6, ba Rewşen
Xanimê. Rewşen Xanimê jî bi mêvanper-
weriyeke kurdî û bi rûyekî bi ken bixêrha-
tinî da min û ez bi cih kirim.

Ez jî bi dilşahî rûniştim. Piştî kurtesoh-
betek6 min çavên xwe li resinrên li dîwêr

gerandin. Resimên ku pêşî li ber çav6n min
ketin, resim6 hersê biran; Sureya, Celadet û
Kamûran Bedirxan bûn.

Pistî şîva êvarê min ji Rewşen Xanimê
pirsî:

- Gelo tu 6 bikaribî bi niyeta kurtehev-
peyvînekê xwe bidî naskirin?

Ez keça Salih Bedir-Xan û jina Celadet
Alî Bedirxan im, got û j6 pê ve tu tişt ne-
got.

Ji xwe bes e jî. Kurdên ku navên Salih û
Celadet Bedir-Xan nebihîstibin pir kêm in.
An jî kurd6n xwende û bîrewer y6n ku ha-
ya wan ji Celadet û xebatên wî tunebin, çi
bigire nîn in.

- Ê baş e, xebat û xwendina Rewşen Xa-
nim bi xwe çi ye û çi bû?

Weke kar, min mamostetiya zimanê
erebî dikir û ez demekê jî midûrê dibistanê
bûm. Erebiya min ji kurdî û tirkiya min
çêtir bû û çêtir e jî. Ji ber vê yekê xebatên
min yên rewşenbîrî jî bêtir bi zimanê erebî
dibû. Min bêtir bi erebî dinivîsand û ji zi-
manên din werdigerande erebî. Min pirtû-
kek jî bi navê "Hin Rûpel Ji Edebiyata
Kurdî" bi erebî, berpêşî xwendevanên ereb
kiriye. Min carna jî hin bend di Hawarê
de belav dikirin.

Gava ew bi kurdî dipeyivî w6 hin zehme-
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tî dikişand, ew carna di nav re bi min re bi
tirkî dipeyivî; bi tirkiyeke pir xweş û bê kê-
masî. . .

- Niha jî ez vê pirtûka han werdigerînim
erebî. (Pirtûkek li ser Sulta Hemîd bû).

- Ji bo çi ev pirtûk û ne yeke din?
- Weşanxaneyekê ev ji min xwestiye, bê-

tir vê bala wan kişandiye. Tu ya rastî bix-
wazî, bi wergerandina vê pirtûkê çend qu-
ruş pere jî digihîjin destên min.

Bivê nevê sohbeta me carna diçû dema
rehmetî Celadet Beg û kovara Hawarê.

- Yadê, tu dikarî ji kerema xwe re bi kur-
tî behsa dema Hawarê bikî? Hawar li ku û
çawan derdiket, yên zîrek ku tê de kar diki-
rin kî bûn?

- Çapxaneya Hawarê li mal bû. Yek ji

mijûliyên rehmetî yê sereke derxistina Ha-
warê bû. Min jî alîkariya wî dikir. Piştî de-
mekê, gava ez hînî rêzkirin û ambelajê
bûm, kar hêsantir bû. Hingî Osman Sebrî
û Qedrî Can jî li ba me diman, herdu jî pir
jêhatî bûn. Dû re îbrahîm hebû, ew bi rastî
jî rewşenbîr bû. Osman Sebrî çar mehan li

cem me mabû, hîn jî min nizanîbû ku ew
Osman Sebrî ye.Wan Osman Sebrî, bi He-
cî Husên bi min dabûne naskirin.

- Hin kes dibêjin ku kovara Hawarê bi
alîkariya fransizan derdiket, ma rast e?

- Na, ne rast e. Hawar ne bi alîkariya
fransizan, 16 bi destûra wan derdiket. Ne bi
tenê Hawar, her wisa Roja Nû jî bi destûra
wan derdiket.

- Gelo ku îro fransiz li vir bûna, wê rew-
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şa kurdan çawan bûya?
- W6 rewşa kurdan her wilo bûya. Fran-

siz jî kolonyalîst in û y6n ku em îro di bin
desrên wan jî de ne kolonyalîst in.

- Ma rast e ku armanca Celadet Beg
avakirina Kurdistaneke monarşî bû?

- Kî vê bibêjin ew b6bextiyan li rehmetî
dikin. Wî tu caran tiştekî wilo ne gotiye,
ne jî daxwaz kiriye. Wî her digot, div6
Kurdistan bi desrê hemû kurdan b6te ava
lcirin. Çi karker, ql gundî, çi mele, çi axa û
beg hemû xwediyê Kurdistanê ne. Arman-
ca rehmetî Kurdistanek demokratîk û yek-
bûyî bû. Ji xwe Kurdistan yek e. A niha jî
hin xort dibêjin em ji Kurdistana Tirkiyê,
hin dibêjin em ji Kurdistana Îran6, hin di-
bêjin em ji Kurdistana Iraq6 û hin jî dibê-
jin em ji Kurdistana Sûriy6 ne. Bi a min ev
ne rast e, şaş e. Kurdistan yek e û sînorên
ku li Kurdistan6 hatine kişandin ji derveyî
îrada kurdan hatiye kişandin. Ew sînorên
emperyalîznrê ne.

- Ew Celaderê ku îro ji aliyê hemû kur-
dan ve rête hezkirin, gelo ji Rewşen Xani-
m6 re çawan bû?

- Ew ne bi ten6 m6rê min, 16 ew her tişrê
min bû. Ew bav6 min, biray6 min, hevalê
min, mamostay6 min bû. Ez jî yek ji wan
kurda me ku îro kêmasiya tunebûna wî di-
kişînim.

- Windabûna vî peyay6 bi rûmet cl tesîr
li jiyana te kir, ev trajedî çawan çê bû?

- Mirina wî ez mehû kirim, dinya bi ser
min de hilşand. Mesûliyeteke siyasî, dvakî
û aborî di stûyê min de hişt. Ji xwe dawî-
hatina jiyana wî ya bi trajedî jî, ji bo baski-
rin û hebekî bip6şdexistina aboriya xwe bû.
L6 nebû, ew kar bû sedema mirina wî.

- Çi bû ya ku bû sedema mirina wî?
- Tadrî, pembo... Em gelekî destteng

bûbûn. Ji ber vê yek6 rehmetî rabû zeviyên
hevalekî xwe bi nîvî çand, kire pembo. Ji
ber kêmbûna avê, wî dest bi kolandina bî-
rek6 kir û nav6 bîra xwe jî kire "Bîra Qede-
rê". Ew di wê bîra xwe wer bû û mir. Wî
bîra xwe bi desrê xwe kola.

Piştî van gotinan Rewşen Xanim demek6
b6deng ma, kûr kûr fikirî û dgarek v6xist.
Wilo xuya bû ku wê h6 jî ew bûyer ji bîr
nekiribû. Min jî nexwest ku ez z6de bi dû
sedenrên ku dma "wî bîra xwe bi desrên
xwe kola" bikevim, min gotin dagerande
ser tiştekî din:

- Çi ji xorrên kurd y6n li Ewrûpa dikeve
serê te? Ew dikarin çi bikin?

- Ger ew bibin yek, ew dikarin her tiştî
bikin. Yelcîtî, divê hûn yekîtiyek6 di nava
xwe de ç6bikin. A niha bi dehan kovar û
rojname derdikevin, dra? Ma ger hûn we-
rin ba hev û s6-çar kovar û rojnamey6n bi
kalîte derxin, ne çêtir e?

Heya ku ez li ba w6 bûm, w6 ji min re
got, got û got. Desrê min ji v6 mirova go-
tinxweş, zarş6rîn, zana û rewşenbîr nedibû.
Di m6vandariyeke kurt de w6 ez hînî pir
tiştan kirim, dîrokek ji min re got. . .

Ev hevpeyvîna bi Rewsen Bedir-Xan re di sala 1987'an

de di Kurdistan Pressê de hatibû weşandin. Bi hinceta bîra-

nîna Rewşen Xanimê û bi niyera ku wê negihîjtibe girseya

xwendevanan, em wê careke din diwesînin.
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Nameyeke Rewşen Bedîr- fJVJrWMWMMf^
Xan ji Firat Cewerî re ^ '

Banias 87-12-28

Kurê min ê pir bi qîmet!
Pêşiyên me dibêjin: Bila kêç be, lê ne dereng

be!

Rewşa min ya bi te te jî wilo bû. Mixabin ku
ez ancax niha dikarim bersiva nameya te ya bi
dîtoka 87-7-31'ê bidim. Geîek sebeb çêbûn. Ez
di dîroka 87.9.19'an de ji Misrê vegeriyam. Ez
demekê gdekî westiyayî bûm. Pasê karê malê,
haziriyên zivistanê, nexweşî, pîrîtî û astengiyên
din jî çêbûn. Çawan be ez lêborînê dixwazim.
Nizanim gelo navnîşana te ya berê ye? Ez ditir-
sim ku nameya min negihîje te...

Notdein? Piştî çend rojekî em ê têkevin sala

nû, Xwedê ji te re, ji hemû hezkirên te re, ji mi-
letê te re, ji mirovatiyê re xêrê bîne.

Ferzend çûye Parîsê. Wî ji wir ji min re nivî-
sand. Ez Kurdistan Pressê digirim. Ew baş bi
rêk û pêk bûye. Tu nizanî bê ez çiqasî bextiyar
dibim. Ez ê ji wan re binivîsînim.

Gelo tu ê di van nêzîkan de werî cem me?
Ger tu werî, ji bîr meke, li Banîasê dayikeke pîr
û xaniyekî biçûk li benda te ne.

Ez her tim ji te re saxî û bextiyariyê dixwa-
zim, çavên te mad dikim û li benda dengûba-
sên te me.

Diya te ya manewî
Rewşen Bedirxan

Ev name ji tirkî hatiyc wergerandin. Orjînala wê li milc rastfi ye.
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Nameyeke Rewşen Bedîr- fJVJrWMWMMf^
Xan ji Firat Cewerî re ^ '

Banias 87-12-28
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/?_->/ M«iy 44 f'

4s <* 7/ /W»/r,_
_.»-> - _.____>. i< S*»o.Jim

AJaXtt/LLjik . UeA.etA.cJi*- '
/4_Ç *_4»h ot^ f**4- *J~«J*~, l ..

<7e-.__.i__ __.*_<_'_, e/.vkii****, +j[/e- *JJ*'
MiJttJL >f-#-H JitM.' _-ttAM*. o^ejg *l*J.-

«_*><- «*__*_#Vt<~i. . /f"J*' A.eJcJ*v. oJj.' . Mut'k.J*** 8f.}./f
Jt JiUjt^, _ _£_ ^.JJJ- fJk fiA.iu*,J'<~< . SmU . «_%

-_>,/4_, Jt*M/^j_n.i'_.MJ^&4 ~t.J*ty^.£lk,jJL^..
J***4* t«y>.j2_i J'Jt'./MAJJt. ^£uA- _/£_._- . _.</,_.

_t_*>_u* *y^iUt~«tr *./1*Jua1m _,__£</*< tfîvt. ytf~**i-
tftJiU > 8s>.A*t_t'*"A+*Jia 1te**'L y'Js^..'4

A"J A*ma +.£.-£**/**** _l_>c^_/_e-_4 _*_._. ~Jfttt**.t .*-__
J*-tt-Jm'_^ /*: -tit_tö/îJ* tJ4.11**

/f_^__«_. /U/ix_j^ 9'*/Znt . _3u__« 4<*e± ff-*$J<-'
/t***JUtZ». fUuti JjvS***" . SJJuAe*. J.t*4**t_. *»»_

yr"ö . gjmii&i* M« .*.___. J_Jrw*<.ii . <_1_ -«M_- {?&-
ujfU _

A-Ct&t J-tJ'tfi.c. jr__A**Je4je $ eJicrt-*«**-

GJfvtat*. _, _^4,^U4 .o_~*fc _3u_><«_ Jt J*/*y*\.
_?A. >.-«_ __. Jr**-t}**4. -_* tt* -tJe*tA- .

<2o-^-i <~. _, ___/_« _,._.__/ ___V_ _,

6/&MJ--.

Nûdem No: ij Payiz 199J II}



Serokê Karê Diyanetê nizane ku çi dibêje
SabahKara

Wek ku tê zanîn, vê dawiyê Sefokatiya Ka-
rên Diyanetê qaşo bi meqseda "parasti-

na neguherîna Qur'anê", qerar da ku çêkirina
meala kurdî mumkin nîn e û nabe ku Qur'an
bi kurdî şirove bibe!"

Serokatiya Karên Diyanetê di vê qerara xwe
de xeletî û kêmasiyên meala kurdî ya ku Abdul-
lah Varli hazir kiriye, ji xwe re kiriye delîl.

Li gor nûçeyên ku di rojnameyan de cih gir-
tine, ji bo ku meala kurdî neyê weşandin, hikû-
met dixwaze ku teklîfeke qanûnê hazir bike.

Ez wek kurdekî misliman ku berpirsiyarê giş-
tî yê kovara kurdî Nûbihar a ku ev nêzî sê salan
tê weşandin im, vê qerara Serokatiya Karên Di-
yanetê wek yatve û ebesê dibînim û van gotinên
wan ên xirab, Ii wan vedigerînim.

Serokatiya Karên Diyanetê, "wek devê xwe-
diyê xwe" dipeyive û ev qerara wê, bi tevayî ji
îslamê bi derve ye.

Digel vê qasê ku di ti zimanî de wergera
Qur'anê ya mikemmel û yekeyek tinîn e û bîz-
zat Serokatiya Karên Diyanetê bi xwe jî di me-
ala tifkî ya ku wê weçandiye de vê yekê beyan û
îlan kiriye, eva ku ji kurdan dixwaze ku wer-
gereke Qur'anê ya yekeyek bînin pê, xwestine-
keyaweyîb ebese.

"Parastina neguherîna Qur'anê" yanî çi? Ma
gelo kîjan meal dikare vê yekê îdia bike ku ye-
keyek weke Qur'an erebî ye? Bi ser de jî, yê ku
di vî îşî de qisûrin kiriye, Abdullah Varli bi tenê
jî nîn e. Serokatiya Karên Diyanetê jî meala tir-
kî ya ku wê bi xwe daye hezkirin, gelek caran ji
ber çavan ve derbas kiriye û hê jî vê xebata xwe
didomîne. Wek ku tê zanîn, hê van dawiyan,
wê li ser vê pirsê civîneke taybetî jî tertîb kir.

Ez wek merivekî ku min di gelek warên ede-
biyatê de beihemên kurdî nivîsandî û wqandi-
ye, û ev li dor sê sal in ku ez berpirsiyarê giştî yê
kovareke çandî, hunerî û edebî ya kurdî me ku
kovara me pir bi hêsanî dikare bi kovarên em-

salî yên tirkî re têkeve pêşbaziyê; ez ji Serokati-
ya Karên Diyanetê re dibêjim, hodrîmeydan!
Bila hemû pisporên xwe bidin hev, em ê vê pir-
sê li ber raya gelemberî minaqeşe bikin. Lê belê
elbet ku şertekî min heye. Kesên ku ez ê bi wan
re têkevim minaqeşê, divê ku wek min hem bi
tirkî bizanibin û hem jî bi kurdî. Lewra bi ke-
sên ku bi kurdî nizanin, lê digel vê qasê ku ni-
zanîn jî cardin ehkaman dibirrin re, minaqese-
kirin xebateke yaweyî û ebes e.

Li ser vê pirsê tiştên ku divên bên gotin, pir
in...

Li hember vêya ku sazmanên fileh, dinyak
pere xerc dikin û încîla bi kurdî didin hazirki-
rin û diweşînin; Serokatiya Karên Diyanetê,
dev jê biqerin ku wezîfa xwe bînin pê û ew bi
xwe mealeke kurdî bide hazirkiiin, ji bo ku as-
tengan derxîne ber kesên ku divin vê wezîfê bi
îmkanên xwe çêbikin, tiştê ku ji dest tê nade
paş û dixwaze bike ku kurd îslamê bi zimanê
xwe fêhim nekin. Ku ev, nimûneke ecêb û xe-
rîbe.

Netîceya ku ji mefhûma mixalif a dazanîna
Serokê Karên Diyanetê derdikeve ev e ku, "me-
alên tifkî, mîna Qur'anê ne! (Lewra Serokatiya
Karên Diyanetê, mealên tirkî bi meqseda "pa-
rastina neguherîna Qur'anê", ebed qedexe neki-
riye. Nexwe li gor îdîa Serokatiya Karên Diya-
netê, "mealên tirkî, yekeyek mîna Qur'ana ere-
bî ne!") Lê elbet ev tiştek e ku zarok jî wê qebûl
nakin.

Ez îdîa dikim! Zimanê kurdî, ji hêla qeweta
îfadekirinê ve (bi gotineke pir mitewazî) ji zi-
manê tirkî paşdetir nîn e û madem dibe ku me-
ala tifkî were hezkirin, nexwe meala kurdî jî he-
le hele tê hezkirin.

înşaellah dê dîtina vê yekê bibe nesîbê me; û
tarîx, dê ew kesên ku eksê vê îdîa dikin, bi navê
mifterî zikir bike.
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Bibe Aboneyê Nûdemê

Ger hewesa te li ser helbest, çîrok, roman, rexne, hevpeyvîn, lêkolîn,
huner, sînema û hwd hebe, pêşniyazeke me heye; bibe aboneyê Nûde-
mê!

Ger tu dixwazî ji tevgera huner û edebiyatê ya her çar perçeyên we-
lêt haydar bibî û edebiyata dinyayê ya.kevnar û nûjen bi zimanê kurdî
bixwînî, dîsan bibe aboneyê Nûdemê!

Nûdem dixwaze ji avakirina edebiyata kurdî re bibe alîkar, tu jî alî-
kariya wê bike, bibe abone!

Ez dixwazim ji avakirina edebiyata kurdî re bibim alîkar. Ji kerenia xwe re min
bikin aboneyê Nûdemê
Ji bo Swêd salekê 190 Sek, welatên din 50 $

Nav û paşnav.

Navnîşan 	

Vê karta jor dagirin û li ser navnîşana Nûdemê bişînin. Çer ku ew bigihîje me, em
ê Nûdemê digel karta abonetiyê ji we re bişînin
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