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Derhînan: Zumurud Stodyo

QORZÎKEK TENG-QORZÎKEK FIREH

Di dema ku tenê karên dozgirên
aştiyê û çespiandina nirxên demoqratane hate civandin di kargehin
rahînane û xelekên hevpeyvînê de,
yan hindek kampanya û gotarin di
rojnameyên xwecihî de bo “belavkirina hişyarî û çanda hevjiyan û aştiya
navxweyî di navbera hemû pêkhateyên civakê de”, emrazên ragihandinê yên ku gotara nehezkirinê belav
dike, ji serpirştgir û mîrên cengê hêz
û pereyan werdigrin, her wisa hêz,
şopandin û bandora wan ji ragihandina civakî ya bo aştî û belavkirina
azadiyê bêhtir e.
Emrazên pêwendiya civakî ew jî bi
qerwelik, sixêf, zimanê nehezkirin,
kîn û sorkirina zikmakî dagirtî ne,
ku metirsiyekê dide xuyan bê çi qas
keda pêşkêşkirî bo xizmeta jinavbirina hêmanên girjiyê kêm e, û tenê
di çarçoveya dîmênên protokolane
de ma, bi giştî xizmeta resenkirina
karê sivîl û nirxên wî bi rengekî durist
nake, û ber bi dapêşkirin û hevrikiya
bê sûd diçe, her wisa şewitandina
qonaxan, derbasbûna warin û hilbijartina emrazin ku xwedî bandoreke
hindik e, bêyî ku guh bidin dozgirên
cengê bê çawa li ser kîn û nehezkirinê
dixebitin, û bê çawa hêmanên hêz û
bandorê bidest dixînin !
Şerê axivane û berzbûna gotara
nehezkirin û dijatiyê ji hemuyan re
diyar e, ligel pesindayinên têkçûnê
û bêhêvîtiyê yên ku ji (Ronakbîr) û
(Rewşenbîr) û (Kesên ku dizanin)

dertên, di hundirê komrêxistina
ragihandin î heyî de, ta di hundirê
(Ragihandina Şûngir) de wekû tê
binav kirin, her wisa toreyên pêwendiya civakî, Facebook û Tiwitter di
jîngeha me de bûye pêşçavê şerek
xuya yî teng, ji ber ev emraz sînorên
pêwendiya civakî derbas dike da ku
bibin qadên pêşkêşkirina simînerin
siyasî yî handankirî, û kêm car ku tu
dengekî hişmend bibînî ku daxwza
hevpeyvînê bike, di hundirê rewşa
aloz û şerê heyî de, nizmbûna dengê
sivîl nîşana sistbûa ramanên ku
pêşkêş dikin, her wisa nikare cudahiyê di qapana hevkêşên heyî de ava
bike.
Lê yên tarîgir û gawirkirineran
berî dan ku her tiştê kirêt û hovîtî
û tawanbar berdin televizyon û
rojnameyan, bi vî awayî gerînokin ji
nehezkirin û kînê çêdikin. Dikeve ser
milê rojnamegerên pabend bi azadî
û dadmendiyê ku nirxên mirovane
biçesipînin, û piştgirî û parastina wê
bikin, û bêzandinî her tiştê hander
bike beyî ku ji dev naveroka karê
rojnamegerane berde, ya ku li ser
belavkirina rastiyan û agahdarkirina
cemawer bi pêşketinên bûyerên
avabûye, wilo zîrektiya rojnameger
û nameya wî yî rasteqînane û ya bi
bandor xuya dibe.
Daiş û yên ku kîn û çanda kuştin û
xwînê belav dikin, şêwazên xwe
di bandorkirinê de diguherin, û
piştîvaniyê bi ragihandin û dîmen û

valahiya girêmanî dike, bo bidestxistina piştgiran û avakirina dayenan û
anîna teroristan, lê dozgirên aştiyê û
çalakvanên civaka sivîl û rojnameger
van derfetan bi şêweyekî durist bikar
nayinin, û ev karek birra û bi ked
dixwaze, ku teknîkin nû di nivîsandin
û pêşkêşkirina naverok û wêneyê de,
ku bala yê werger bikşîne û nerîna wî
ji dîmenên serên jêkirî û alayên reş
biguhere.
Li ser vê bingehê divê aştî û çanda
wê were geşkirin, a ku ji berê ve di
navbera pêkhate û şepêlên ramanî û
siyasî de hebû, bi gotarin ragihanane
bêyî handankirin, û bi berhema
rojnamegerekî piştgir bo domandina
aştiya civakî û hevjiyanê di rêya
şkandina (wêneya şêwazî) ji yê dîtir
î ciyewaz re, li vir rola pabendbûna
bi nirxên rojnamegeriya rasteqînane,
her wisa divê rojnameger xwedî
helwestek sazan be, bi kêmanî di
dema ku dengê cengê bilind dibe
belkî bêalî bibe efsan e, lê sazanbûn
û rawestandina li ser xalên bûyerê û
pêşkêşkirina hiwîrekên wê gişî, hîn
dikarin bibin, û li gorî derfetên ên
ku di warê ragihandinê de dixebitin,
bêzandinî gotara nehezkirin û
handerkirinê di hundirê van nîran
de, ew bi xwe bizaveke divaye hemû
hewildanên civakane tê de beşdar
bin, di serî de bizavên rojnameger,
nivîskar û emrazên ragihanane yî
heyî.

Komîta Sernivîsê
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CENGA RAGIHANDINÊ
Rodî Hemê
Piştî bidawîbûna şerê cihanî yê duwemîn di 2/11/1945 an de,
pirraniya cemserên ku di hevrikiyê de bûn, di du cemserên sereke
de hatin civandin, Rûsiya û Emerîka.
Ji ber ziyanên mezin ên mirovî û yên pelandî, siyasetmedar
û aborîzanan şêweyeke nû di şer de, damezrandin. Da ew
bûyerên ku li Ewropayê çêbûn, dûbare nebin. Ev despêka Cenga
ragihandinê bû, Cengek çekên wê tenê wênekêş û pênûs bû.
Tevî ku pêkhatina armancên wê demeke dirêj dixwest, lêbelê
armancên wan cemseran –li gorî xwestina wan- pêk hatin,
«Cenga Sar» mînakek berbiçav e.
Bi pêşketina dunyayê re, hin dewletan bingehên xwe yên zanînî,
di mejiyên civakên amanckirî de çandin.
Projeya wan, liskek e; tê de bawerî û rewşa derûnî kontirol dikin;
berî her tiştî şerê bîrûbaweriyan dikin, bi vê yekê gumanan
di dilê armanca xwe de, saz dikin û nerênan aloz dikin. Ew
ragihandin sînoran nas nake, weke «gotinên bernameyên
radyoyan û wêneyên bernameyên telefîzyonan» rastiyê
vedişêrin, çiku ew bandorê li ser ramanên mirovahî dikin û
wan ji rê dibin. Dibe ku hin dewlet vedîtinên zanayî yan derûniyên nerast, agahdar bikin, tenê ji bo ku kesê werger bixin
baweriya rastiya reftarên wan, her wiha pakneyaziya wan.
Û ji ber ku girîngtirîn gavên gihandina armancê, gava
qayilkirina cemawer e, rêbazê pirrkirna nameyan dihat
bikaranîn, ta ku reftarên wan çepikên cemawer û civakan
bikişîne.
Cenga ragihandinê li ser gurrkirina civakan, dûv re hêrskirina cengên gerim –ên bi çek û bumbeyan- xwe ava dikir, û
hin alî carinan civakan bi beşên ji teknolociyayê girê dide,
ta nebin bendek li dijî armancên wan, weke mînak listikên
mobayilan (heger hûn dibînin; pirr kes hene ku bêtirî
çar demjimêran, bi van lîstikan dilîzin) her wiha listikên
enternêtê yên ku bêtirî kesekî li xwe dicivînin, ango demê
ji wan tev de dixwe û berê wan dide tiştên bê sûd e.
Ji hêleke din ve, di demên dawî de; hin programên
lîstikan mîna (tu kîjan lîstikvan e, divê tu li ku bijî, divê
kî hevjînê/hevjîna te be ... hwd), li ser rûpela Facebookê
belav bûne, armanca wan ew e ku mirov bi awayekî kûr
di planên wan de mijûl nebe.
Xala girîngtirîn ev e ku hin alî hene; dunyake mezin
û fireh li ser enternêtê ava kirine, û hiştine ku hemû
rewşenbîr tê de bijîn, her wiha hay bibin ku ew bi vê
yekê bandoreke mezin di dunyaya rasteqîneyî de,
dilîzin. Berbiçavtirîn nimûne: Rêcîma Sûriyayê ye, dema
ku di despêka şoreşê de, deriyên Facebook û Twitterê
ji ciwanan re vekir, bi vê gavê hêzên ciwanan giş di vê
cîhana sexete de, mijand.
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Cenga Ragihandinê di Cîhana
Rasteqîneyî de(Asta Nameyan):
Piştî ku ev cemser digihên asteke pêșketî ji cenga
xwe, ango dest bi dîtina berhemên planên xwe
dikin, hingê civakên armanckirî tevlihev dibin, û hino
hino plan ji wan re diyar dibe.
Di vê astê de, divê cemser armancên xwe careke
din eşkere neke, îcar dê dest bi nameyên li ser
tilivîzyonan dike, di van nameyan de; ji van civakan
re, diyar dikin ku ew amade ne ji pêşkêşkirina hemû
alîkariyên pêwîst ji bo çareserkirina aloziya wan. Bi vê
gavê û ji ber mezinbûn û destdirêjiya van cemseran, ev
civak dikevin wê baweriyê –ku ew ê bikaribin bi alîkariya cemseran zû bi zû ji rewşa xwe yî wêran derkevin-,
lêbelê armanca yekser ji van nameyan ew e, ku rê nadin
civakan ta xwebixwe çareseriyên -ji kokê ve- ji hemû
pirsgirêkên xwe re, bibînin. Her wiha dimînin têkildarî
wan çareseriyên mijgirtî û derewîn.
Wek nimûne: Dema ku serokên hin welatên biyanî yên
xwe dikirin rêhevalên miletê Sûriyayê, hestên xwe diyar
dikirin û name dişandin, di wan nameyan de, soz didan ku
rêcîmê rakin, an jî şerê dijminên vî miletê belengaz bikin,
ango aştiyê belav bikin. Ev gav milet radiwestand û jihev
dixist, ta ku nebin destek li dijî rêcîmê, sûda wan ew bû; ku
şer bidawî nedibû, her wiha bazirganiya çek û bombeyan
berdewam bû... û hîn berdewam e.

Cenga Kaxezan
Hin sazî hene, cureyekî taybet ji pirtûk, kovar, belavok û
rojnameyan belav dikin; di wan de, mijarên hûrbîn bi gotin
û wêneyan di nav civakê de, belav dikin, ta ku civak bi hêsanî
bê ajotin di rêyên planên wan re. Bi vî awayî mezaxtiyên cenga
xwe kêm dikin, ji ber ku beşek mezin ji milet –bi awayekî nerasterast- dibin rêhevalên wan. Bi vê yekê dilê miletan ber bi xwe
ve dikişînin ta ku rewatiyê bidin planên xwe.
Weke dema ku USA bi alîkariya dewletên Ewropayê, rê dan Nato
da ku şerê Şû›iyan li Ugozlavyayê bike.
Diyar bû ku cemser ta şerê çi rêcîm, civak û raman bike, berî her
tiştî wî bi şerê sar pûç û bêhêz dike, her wiha bingehan jihev dixe
û civakan digihîne asta nebîrbirinê. Armanc jê ew e ku yê li himber
xwe winda bike, û nehêle ku rastî û şaştiyê jihev derxe, ango nahêle
ku civak dijminê xwe yî rasterast nas bike.
Tevî van gavan gişan û ji bo ku civak û miletan bixin baweriya
karîna avêtina gavê, nimûneyan ji wan re tînin û çêdikin -ji civak û
rêcîmên mina civak û rêcîma wan- bêguman nimûneya Buhar a Erebî
berbiçavtirîn nimûne ye- dema ku cemseran ji civaka Sûrî re, Tûnis,
Lîbiya, Mesir û Yemenê, kirin xweş nimûne, ta ku ji her hêlê ve, wê ji
despêkirina şoreşê re amade bike, û armanca wan hate cî.
Têgihiştina planên cîhanî çandek zindî jê re divê, ta ku nehêle planên
biyanî sînorên mejiyên me derbas bikin, ji ber ku her civakek xwedî
taybetmendiyekê ye.
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KIRÎVATÎ TÊKILIYA HEZKIRIN
Û RÊZGIRTINÊ YE
Hisên Zêdo

Kirîvatî cureyek ji têkiliyên çivakî re
ye, di nav miletê kurd de hate nasîn,
û ji destpêka sedsalên navîn de li
welatê kurdan belav bû.
Sînor ji têkiliya kirîvatiyê re nehate
danîn, û derbasî nava miletên cîranên
kurdan jî bû, ji ber ew têkilî ne girêdayî merivatiyê ye, yan di rêya êl û
malbatê re ye, lê ew li ser bingeha
hezkirin û rêzgirtinê, di navbera
her du aliyên têkildar de ye, û dibe
ku her du kirîv ji olekê bin, an her
yek ji olekê be, wekû ku yek ola wî
Musliman be û yê din jî ola wî Êzîdî
be yan Xiristiyan be, her wiha dibe ku
her yek ji netweyekê be, ango ku yek
Ereb be û yê din Kurd be yan Aşûrî
be, û dibe ku di navbera du êlan de
be yan du malbat.
Têkiliya kirîvatiyê dikarîbû dîwarê
di navbera netewe, ol û bereyan de
hilweşîne, û bibe pirek di navbera
hemû pêkhateyên herêmên kurdan
de.

Hin lêkolîner li ser dîroka têkiliya
kirîvatiyê dibêjin: «Dîroka kirîvatiyê
vedigere beriya (1100) salî ve, û hatiye
sazkirin bi destê pîrê ola Êzîdiyên
Şengalê (Udey lawê Musafir), yê ku
li gorî hin çavkaniyan Laleşa nûranî jî
ava kiriye», û li gorî wan cavkaniyan,
Pîr bo du armancan ev têkilî saz
kiriye: Yek jê da ku ev têkilî bibe derî
û pirek di navbera hemû nişteciyên
herêma Şengalê de, û hemû netewe,
ol û bere karibin têkiliyan bi hev re
girêdin, qena ku bi serbestî derbasî
gund û bajarên hev bibin. Lê armanca
duyemîn ew bû ku dawiyê li kuştina
tolhildan a di navbera êlên herêmê
de bîne, û nakokiyên (ku dîroka wan
bi sedê salan bû) di navbera wan êlên
herêmê de bidawî bike, di rêya sazkirina têkiliya kirîvatiyê re, di navbera
her du aliyên pevçûner de, pevçûnên
ku hejmarek mezin ji hemû êlên wê
herêmê bûbûn qurban.
Têkiliya kirîvatiyê di nav kurdan

de, û di nav hemû pêkhateyên ku li
herêmên kurdan de dijîn, zû belav
bû, û hate pejirandin wekî têkiliyeke
ku cihê rêzgirtinê ye, ew jî ji ber ku
kirîvatî di naveroka xwe de nirxên
baş derbasî civakê kir, mîna lêborîn,
rêzgirtin, û jiyaneke hevbeş.
Sazkirina kirîvatiyê di navbera du
mirovan de wiha çêdibû: Zarokekî
ji bo ku sinet bikin dixistin dawa
mirovê ku dê wî bikin kirîvê xwe, wî jî
kirasekî reng spî li xwe dikir, û dema
ku çipilkek xwîna wî zarokî li kirasê
kirîv diket her du alî dibûn kirîv, û
dengê lîlandina jinan bilind dibû,
û dibe ku ew kêf çend roj û şevan
berdewam kiribûya, bi beşdarbûna
hemû merivên her du aliyan, şahî,
dîlan û stiran jî hebûn.
Paş re dest bi pêşkêşkirina diyariyan
dibû, lê carinan malbatên xizan neçar
dibûn ku diyariyên buha pêşkêşî
kirîvê xwe biken, ji bo ku nirxê kirîv

ê xwe di civakê bilind bike, ew jî barê
wê malbatê ji hêla aborî de giran
dikir.
Serlêdana her du malbatan ji hevdû
re, di hemû helkeftan de, dibe wekî
erkekî ji her du aliyan re, di kêfê de û
di xemgîniyê de jî, û heger bê xwestin
di tenkasiyê de wê bi ruh û canê xwe
her du kirîv hevdû feda bikin.
(Xelef Cemal Şero) mirovekî êzîdî ye
guhdanê bi dîrokê dike û bi taybet
dîroka kurdên êzîdî, li ser mijara
sazkirina têkiliya kirîvatiyê wiha
dibêje: “Kirîvatî ji ola êzîdiyan hate
damezirandin, û bi xwîna sinetkirina
zarokan ve hate girêdan, ji bo ku
têkiliya kirîvatiyê li ser bingeha xwînê
saz bibe, û ew têkilî jî bê dawî be”.
Kirîvatî têkiliyeke bêhempa ye, û
nemaze li tu deverên din ji cîhanê
peyda nabe, ji bilî herêmên kurdan, û
ji ber ku di destpêkê de, her du kirîv
bi azadî û bi bawerî hevdû hildibjêrin,

û ji ber têkiliya kirîvatiyê, nirxên
giranbuha hatin nasîn, mirovên ku ji
hevdû hezkirin, û rêzgirtin ji hev re
digirtin ji hev re digotin kirîv, û hin
caran di destpêka nasîna du mirovan
de, ji hev re bi navê kirîv bang hev
dikirin, ji bo ku bê nasîn weke destpêka xêrê.
Di hundirê têkiliya kirîvatiyê de gellek
wateyên mirovahî hene, ji ber ew
têkilî destê alîkariyê dide mirovên
belengaz û mirovên ku pêdîviya wan
bi alîkariyê hene, ji aliyekî din ve
biratiyekê radighîne ku tê de jihevanîna her du malbatên kirîv qedexe
ye, ji ber ku her du alî li gorî kirîvatiyê
dibin birra, tevî ku her aliyek ji olekê
ye, ev jî ji aliyê hin oldarên Musilman
ve dibe pirsgirêk, ji ber ku ola musilmantiyê biratiya bi êzîdiyan re napejirîne, û qedexekirina jihevanîna her
du kirîvên ku bi ola xwe musilman in
jî napejirîne, ev jî dihate wateya ku
kirîvatî sînorên olan derbas dikir, û

bi çavekî berfireh li biratiya mirovan
dinêrî, da ku jiyaneke hevbeş û aştiyane di navbera hemû pêkhateyan
de peyda bibe, sînor û bendên ol û
neteweyan derbas bike.
Ev têkilî di dema anuha de rastî
windabûnê tê, ji ber derbasbûna
bercewendiyan di şêweyê têkiliya
kirîvatiyê de, ev bercewendiyên kesayetî hişte ku wateyên mirovahî yên
ku civakê pê bawer kiribû, ji têkiliya
kirîvatiyê dûr bikeve, û ev têkilî jî hêdî
hêdî winda bibe.
Rola kesên olperst û xêrnexwaz jî di
windabûna têkiliya kirîvatiyê de heye,
yên ku xwestin bi hovîtiya xwe nirxên
jiyana hevbeş di navbera mirovan de
hilweşînin, û hemû têkiliyên ku jiyana
hevbeş û aştiyane diparêze bibirin.
Ew olperst û xêrnexwaz anuha jî ne
tenê têkiliya kirîvatiyê dibirin lê serê
mirovan jî dibirin.
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Vedandêr

BACEYA PEYDAKIRINA
ELIKTIRÎKÊ LI BAJARÊ
QAMIŞLO

Ji aliyê xwe ve Dr.Bilinda Ebdilrehman, pspora di nexweşiyên girêdayî penceşêrê, dibêje: “Salane bêhtir
ji hezar nexweşên penceşêrê di ser
min re derbas dibin, lê em nikarin vê
jimarê tevî vegerînin sedema bikaranîna sûtemeniya ne baş, ji ber ku ti
lêkolînên zanistî li herêmê nehatine
nivîsandin”.

Cîhad Derwîş

Biryara Girêdayî Pîvanên
Bikaranîna Cenetoran li
Cem me Tune ye

Dengê kuxka xaltîka Recebê (ya ku
lingên wê pûç e) metirsiyê li cem me
çêdike, ne ji ber ku temenê wê mezin
e, û ne jî ji ber ku nexweşiya penceşêra
sîngê pê re heye, na, bi tenê ji ber ku
mala wê li kêleka cenetorê elektrîkê
yê taxa wê ye, cenetorê ku elektrîkê
dora 8 demjimêran dide mala wê, lê 8
demjimêran jî dûmaneke reş derbasî
sînga wê dike.

berhemdayîna elektrîkê hene, ji wan
a herî mezin li parêzgeha Reqayê ye,
û ew jî di destê çekdarên tundirew
de ye, û ya din li navçeya Siwêdîkê
ye, ew jî hêza wê tune ye ku pêdîviya
Cizîrê ji elektrîkê peyda bike, lewma
vê yekê rê li ber danîna cenetoran li
taxên bajar vekir, weke çareseriyeke
bi lez bo peydakirina elektrîkê û
çalakirina karê hemwelatiyan.

Sala 2012 an, sala herî zor bû ya
ku bi ser şêniyên herêmê de hat, ji
ber tunebûna sûtemeniyê û birrîna
elektrîkê, lê di despêka sala 2013
an ve, her kes li hêviya ku çareyek
ji rewşa tunebûna elektrîkê re were
dîtin, ta ku karibin karê xwe bikin, û
kêlîkine bi ronî di şevên zivistanê yên
dirêj de bimînin.

Ji nîvê dawî yê sala 2014 an ta meha
çile ya 2015 an ve, jimara cenetorên
ku li taxên bajarê Qamişlo yên ku ji
aliyê Şaredariya Bajarê Qamişlo ve
hatin destnîşankirin gihaştiye (253)
cenetorên mezin û bêhtirî (500)
cenetorên orte, ev ji bilî cenetorên
biçûk ên taybet bi mal û dikanan.

Li herêma Cizîrê ji ber ku du navendên

Berpirsê beşê teknîkê di Şaredariya
Bajarê Qamişlo de (Silêman Ehmed)
di barê şêweyê danîn û tomarkirina
cenetorên elektirîkê de, di nava bajar
de, wiha dibêje: “Li ser daxwaza gelê
me û ji bo peydakirina elektirîkê,
em wek şaredarî me rêdana danîna
cenetoran li taxan da, û tenê em
cihê cenetor nîşan dikin, û pêdîviyên
wê ji sûtemeniyê pêşkêş dikin, û em
guhdanê bi pîvanên standart ê ji aliyê
jîngehî ve nakin, ji ber ku tu biryar ji
aliyê Desteya Jîngehê ya Rêveberiya
Kantona Cezîrê ve di barê vê xalê de
neghaştiye destê me».

Em dikarin bibêjin ku berya danîna
cenetoran, rewşa aborî û xizmetgu-

Jiyan Hac Yûsif
zariyê pirr xerab bû, û karên ku bi
elektrîkê ve girêdayî bûn, hatibûn
rawestandin, lê piştî ku cenetorên
elektrîkê li bajêr hatin danîn, gellek
alîkarî -di hemû waran de- wek
xizmetguzarî, aborî, bazirganî û
tenduristî pêşkêş kir, û di encam de
çalakî li bajar vegerand.

Karê me Çalak bû
Fewaz Ehmed, di kombiyûteran
de dixebite, dibêje: “Beriya çend
mehan bi rastî hesreta me bû ku em
elektrîkê demjimêrekê tenê bibînin.
Bazar hema-hema rawestiyayî bû û
bi taybetî karê me, ji ber hemû li ser
hebûna elektrîkê ye, lê piştî danîna
cenetoran di nava bazarê de, karê
me vegeriya weke berê. Niha bêhtirî
8 demjimêran elektrîk li bazarê gişî
peyda dibe”.
Biştî derbasbûna 8 mehan li ser

peydakirina elektrîkê ji hemwelatiyan
re, û vegerandina çalakbûna karê
wan, lê deng û dûmana cenetoran jî
ziyaneke mezin gihand tenduristî û
jîngeha bajar.

Pirbûna Hejmara Cenetoran û Şêweyên Parzûnkirina Petrolê Nexweşiyan
Çêdike
Pirrbûna hejmara cenetorên mezin û
yên biçûk di nava bajar de, sedemek
alîkar bû bo bilindbûna rêjeya
ziyana dûmanê, her wiha bikaranîna
cureyên mazot û benzînê yên ku
bi şêweyekî seretayî tên derxistin
û parzûnkirin, bandora neyênî ya
van cenetoran pirr kiriye, ev li gorî
“Raid Emo” serokê navenda (Roj)
ya guhdan û parastina jîngehê li
Herêma Cezîrê, ku dibêje: “Pirsgirêka
sereke ji dûmana van cenetoran

re –mîna sedem- ji ber bikaranîna
cureya sûtemeniya ku ne bi pîvanin
standard hatine parzûnkirin, lewra
xazin jehreyî jê derdikevin”.
Emo berdewam dike û dibêje: “Ev
sûtemenî baş nayê şewitandin, ji ber
wilo rêjeya Xaz a CO, CO2 û SO2 di
hawîrdor de bilind dibe, û ev yek rê
li ber belavbûna nexweşiyan vedike,
nexasim di havînî de, ji ber ku pirraniya
şêniyên bajêr li derve (li hewşê û li ser
banê xaniyan) radikevin, helbet wê ev
xazên jehrane bandora xwe yî pîs li
ser mirovên nexweş û yê ku temenê
wan mezin û zarokên biçûk bike”.
Li gorî rapora salane ya ku navenda
Roj di sala 2014an de derxistiye,
amaje dike ku Nexweşxaneya Beyrûnî
li bajarê Şamê di sala 2013an de,
1350 kesên ku bi nexweşiya penceşerê ketine pêşwazî kiriye, û pirraniya
van kesan ji parêzgeha Hesekê ne.

Cenetorên Elektrîkê Ziyanê
Dighîne Jîngehê
Ji 20ê Gulana 2014an ve, nivîsek ji
aliyê Desteya Jîngeh û Şûnewaran ji
bo Desteya Şaredariyan re şandiye,
Serokê Desteya Jîngeh û Şûnewaran
(Luqman Ehmê) dibêje: “Me di vê
nivîsê de ji Desteya Şaredariyan
raghand, ku gerek rêdana danîna
centorên elektirîkê di nava taxên
bajêr de, desteya jîngehê li ser erê
bike, lê mixabin ta roja îro ev xwestek
bi cih nehatiye, û em bi hêvî ne ku
dengê me ligel dengê hemû welatiyên ku ziyana vê dûmanê gihştiye
wan, bighêje Desteya Şaredariyan,
ji ber ku hemû cenetorên heyî ne li
gorî pîvanên jîngehê ne, û metirsiya
wan -di dema nêzîk û dûr de- li ser
tenduristya şêniyan hebe”.

Ji Ber Dûmanê, Nexweşiya
Sîngê Dibe Nexweşiyeke
Zikmakî
Ev çar meh in ku ez kurê xwe yî pênc
salî dibim cem bijîşkan, (Isa Ehmed)
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NANPÊJGEHA MIFTÎ
Salar Salih
wiha dibêje, yê ku mala wî dikeve
nava bazara Qamişlo de: “Berî çar
mehan kuxukeke zor kete sînga
kurê min Diyar, lê piştî derbasbûna
20 rojan (li ser rewşa wî), bêyî ku
ti encamê wergir e, ez neçar bûm
ku wî bibim Şamê, bijîşkekî şareza,
piştî lênerînekê û çend vewejartinên
tenduristî ku jê re çêkirin, ji min re
got: “Kurê te kulbûneke sîngê ya
demdirêj pê re heye, û ew jî ji ber
dûmana sûtemeniyê ye”. Wî metirsiya xwe anî ziman û got: “Dibe ku
ev nexweşiyên ji ber dûmanê, mîna
nexweşiyên gurçikan ên ku bi pirranî
li herêma we peyda dibin, bibin
nexweşiyin zikmakî di salên bê de,
heger rêjeya dûmanê li herêmên we
bi vê bilindbûnê bimîne”.

ez di odeyeke bê Sobe de dijîm”.

Bi Demamekê xwe
Diparêzim
Şêxmûs Adem ku bi temenê xwe 52
salî ye, li kolanekê ji bazara bajarê
Qamişlo Goreyan difroşe, û li ser dev
û poz wî demamekeke ji caweke spî
heye, Adem dibêje: “Di sînga min de
nexweşiya hestiyariya ji bêhna heye,
û ji ber pirbûna dûmana otomobîl û
cenetoran, ez neçar im ku vê demamekê deynim, ta dawiya roja kar ev
paçikê spî ji dûmanê reş dibe, li tevî
ku ez dizanim ev paçik ziyana bêhna
dûmanê li ser nexweşiya min kêm
nake”.

Nîşana Nexweşiyên ji ber
Di Odeyekê bê Sobe de Dûmanê, Piştî 5 Salan
Dijîm
Derdikeve
Cemal Ibrahîm ê ku bi temenê xwe 50
salî ye, û ji taxa Xerbî li bajarê Qamişlo
ye, û ji berê ve nexweşiya “Rebo” pê
re heye, wiha dibêje: “Ev nêzîkî 5
salan e ku ez bi vê nexweşiyê me, û
piştî aloziya Sûriyayê nema mazota
malan peyda bû, welatiyan berê xwe
dane kirîna mazota parzûnkirî, ew jî
bêhna wê pirr dijwar e, ji ber vê yekê,

Dr.Bilinda
Ebdilrehman
dibêje:
“Helbet bikaranîna vê sûtemeniyê
û dûmana wê sedemin hevkar in ku
metirsiyê pirr dike, û dibe ku bilindbûna rêjeya nexweşan girêdayî vê
yekê be”.
Hin bijîşkên pspor di nexweşiyên
sîngê de li bajarê Qamişlo -nexwestin

ku navên wan diyar bibe- gotin:
“Bandora
dûmana
cenetorên
elektrîkê û dûmana otombîlan, û
bêhna sûtemeniya ku tê parzûnkirin
bi şêweyekî seretayî, û li bajêr tê
firotin, wê di 5 salên bên de (herî
kêm) derkevin holê, û bi taybetî li
ser nexweşên ku Rebo û Hestyariya
bêhnan bi wan re hebe”.
Her wiha anîn ziman ku hejmara
nexweşên sîngê li cem wan pirr bûye,
û ev jî nîşaneke neyênî ye.
Danîna cenetorên elektîkê di nava
taxên bajêr de, Dibe ku çareseriyên bi
lez ji bo bidestxistina 8 demjimêrên
elektîkê baş be, qena hemû hemwelatiyên bajêr sûdê jê bigrin, lê li beramberî wê jî, dûmana van cenetoran wê
ziyaneke mezin bighîne wan.
Ji bo ku ziyana van cenetoran kêm
bibe, tê xwestin ku
cenetorên
elektrîkê yên mezin ku pîvanên
jînghê pêk bîne, û li derveyî bajêr
werin danîn, her wiha çareseriyek
bi lez ji bo parzûnkirina sûtemeniyê
bi çi awayî be were dîtin, û ev xal
neyê piştguhxistin, her wiha çanda
çandina daran û bikaranîna alavên
ku li ser enerciya paqij kar dikin, û di
nava civakê de were belavkirin.

Her sibeh şêniyên taxa Miftî naçar ji
xewa xwe yî şêrîn şiyar dibin, û berî
didin nanpêjgeha Miftî da ku nanê
zikê xwe bidestxînin, nanpêjgeh li orta
taxê dikeve, hîn kirîza bidestxistina
nan wek arîşeyeke rojane xwe dide
pêş, tabûrek dirêj ji mirovan, jin û
mêr li pêşiya nanpêjgehê radiwestin,
li hêviya ku nanê xwe bidest xînin,
hin ji wan mirovan ji demjimêr 2:00
piştî nîvê şevê tên ber pencereya
nanpêjgehê, û li wir rûdinên ta
ku dest bi belavkirina nan dibe; ji
metirsiya ku nan bidest wan nekeve.
Lê carinan gellek ji wan kesên ku bi
demjimêran li hêviya nan dimînin,
nan bidest wan nakeve û naçar dibin
ku biçin nan ji firoşkeran bikirin û bi
buhayiyek bilind, ev bûye sê sal ku
kirîza kêmbûna nan li bajarê Hesekê
çêbûye, sedemên wê jî ne diyar in,
li gor ku xwediyê nanpêjgeha Miftî
Mihyeddîn dide xuyanîkirin: «Ku
rêveberiya Aşan li Hesekê tibaba
arvan li ser wan kêm kiriye, ta astekê
ku gihştiye nîvê tibaba ku berê ji
wan re dihate terxankirin, û çaxa ku
arvan ji cureyê baş be, beşek ji tibaba
wan tê dizîn». Bi hemû şiyanên xwe
Mihyeddîn hewl dide ku nan bighêje
hemû şêniyên vê taxê, û belavkirina
nan li gor bilêtên ku ji bo vê armancê

çêkirine, birêxistin dike. Lê ew ê çawa
bike, naçar her roj hin kes bê nan
dimînin, çimkî tibaba arvan pirr kêm
e û têra şêniyên vê taxê bi giştî nake,
Mihyeddîn rewşên xelkê jî bi guhdan
dişopîne, ew karmend û mamosteyan
û xwendekaran berî kesên din bi rê
dike û nanê wan dide wan, bi mebesta
ku li ser kar û dibistanên xwe dereng
nemîn in, reftara wî ligel mirovan bi
giştî pirr baş e, ew bi bêhneke fireh
danûstandê bi wan re dike, ligel
zehmetiya karê wî di dabeşkirina nan
de -bi rengekî dadmend- di navbera
şêniyên vê taxê de .
Her wisa ew pergala ku xwediyê
nanpêjgehê daniye ji bilêt û rêza li
ber pencereya belavkirinê, lê şêlûbêlek mezin çêdibe û ne tabûrek
tenê, lê du-sê tabûr li rex hev li ber
pencereyê
çêdibin,
qerebalixek
mezin çêdibe, carinan hevdû dehf
didin û dikevin qirka hev, lê tiştê
balkêş ew e, ku zû li hev tên û arîşe
mezin nabe, çimkî xelkên vê taxê
hemû hev dinasin, ez bi xwe carekê
li ber pencereyê bûm çaxa ku hevdû
dehf dan, destê mirovekî birîn bû
piştî ku li pencereya nanpêjgehê ya
hesin ket, lê baş bû ku birîna wî sivik
bû, carinan jî ku hevdû dehf didan

mirovek ji nav wan dipekiya û li erdê
diket, an jî nema dikarîbû ji tabûrê
derkeve piştî ku nanê xwe distand, ev
hemû bi sedema ku nan pirr kêm e û
her kes ditirse ku bê nan bimîne, yan
jî naçar bibe ku nanê buha bikire di
vê rewşa aborî yî aloz de. Dema ku
nan pirr bibe tu astengî çênabin, lê
kêmbûna nan ew sedema vê şêlûbêl
û qerebalixê ye li ser nanpêjgeha
Miftî.
Diyardeya kirîza nan ne tenê li
nanpêjgeha Miftî derdikeve, lê ev
kirîz li tevahiya nanpêjgehên bajarê
Hesekê derdikeve, ji bilî kêmkirina
tibaba arvan, rûyekî din ji vê kirîzê re
heye, ku pirraniya nanpêjgehan nema
bi rengê berê nan difroşin mirovan, lê
ew nan li ser hinek kesan belav dikin,
ku her yek ji wan bûye berpirs di
ber belavkirina nan de li taxekê, yan
li beşekî ji taxek mezin, lê mixabin
gellek ji van kesan ne xwedî wijdan
in û nanê xelkê didin firoşkeran ên ku
bi nirxekî buha wî nanî difroşin xelkê
vî bajarî, bi vî rengî pêdîviya mirovan
ji nan re wek xwarinek sereke
diçewsînin, ji ber nebûna çavdêriyê.
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HEVPEYVÎN BI HELBESTVAN CIWAN QADO RE
- Tu beriya şoreşê bi salekê ji Suriyayê derketî, û tu aniha li Almaniyayê dijî, despêkirina şoreşê
li Suriyayê bi giştî, û li Rojavayê
Kurdistanê bi taybet, çawa xwe di
hiş û hestê de dît?
Mirov bi xweza ya xwe û li jêr hêza
instinkta xurû meyldarê guhertinê ye,
û jixwe bi her awayî peyva “Şoreş”ê
statoyekê yan kilîşeyeke amadekirî
di hundirê mirov de çêdike, bi tev ku
paşmayiya ramyarî ya vê peyvê tiştekî
nêzîkî qolincê di serê min wek kes de
diafirîne, lê bi tevî wilo jî û bi hawakî
ji hawan hêviyek jî li ba min peyda
dikir, her çi qas ji berê ve jî kurisandî
bû jî. Laşên daxdayî, nexşa keseran
di canê derbideran de, nanên bi
arvanê xwînê hatine pêjandin, û şûn
û buhurên tarî yên gulleyan di laşan
de, ev rêzetaswas û tirsa bêdawî
nexşên belek ên ser kirasê Şoreşê ne,
ev nexşên ku wek nifiran bi dû me
dikevin û me dorpêç dikin, ji lewra
rê ji revê re nema ye, em dê ji îro û
şûn de weke du xwîniyan cîranê hev
bin. Şoreş bi coş û heyecanê hatiye
naskirin û her tiştên pêşbînkirî li
ber zirt û sergermiya wê hildiweşin,
şoreşa Sûrî ev endaze û sînor jî derbas
kir, û her wiha her tişt ji destê her
kesî jî derket, êdî tenê berjewendiyên
dewletên herêmî û navneteweyî di
tariya kûzik û kambaxan de, mane, û
bi hêwedariya wêran û kuştinê wek
çavên pisîkan diçirisînin.
- Gelo mirov dikare zû bi zû ji hiş û
hestê civaka xwe yî ku tê de dijiya
rizgar bibe, çaxa ku berê xwe
bide civakek biyan (ji wî wek kes),
ti bandorên vê dûrbûnê he ne,
nexasim dema ku bûyerin ew qasî
bi êş hebin mîna rewşa Sûriyayê?

Dever û welatê mirov ê birra û xweşik
hiş û bîreweriya wî ye, li gor şîrove û
nerînên Pessoa û Cioran, Mirov bi vî
awayî wek reqê ye, welat û mala xwe
wek niferekê bi xwe re digerîne, ji
çaxa ku hatime Elmanyayê ez bêhtir li
wê dever a ku jê hatime, dijîm, zelaltir
tiştan dibînim û bi wan dihisim, di
şûna lingê bêrîkirina min de çayir şîn
hatiye, û ava baran a nîsanan tê de
civiya ye, di wê avê de min cara pêşî û
ya dawî rûyê xwe dîtiye, hiş û bîrewerî
û sawêrdana min ji bo têkçûnên wê
dever a têkçûyî ya nêzîk û nepen bi
hev re xwe nidir kirine, û ev can her
û her muhir û rengvedana valahî
û kovîtiya deşt û çolistanên wê yên
bêdawî ye.
- Helbestvan an jî rewşenbîrê Sûrî
(Ereb û Kurd) dikarîbûn bi rola xwe
rabin, nemaze ew rewşenbîrên
ku di dema şoreşê de berê xwe
dan Ewropayê, di bin navê sitem
û zordariyê de. Her wisa gellek
nakokî derketin holê, ne tenê li ser
asta siyasî, li ser asta ramanê jî, û
ev tişt baş hate diyarkirin li cem
rewşenbîran, gelo ev rewşenbîr di
asta xwexapandinê de ye, yan jî
ew ji berê ve xwedî ramaneke tund
bû?
Di vê barê de timî gotin û rexneya
hinek rewşenbîrên kurd û Faris li
ser kesê helbestvanê Îranî «Sohrabê
Sepehrî» tê bîra min ewan digot: “Di
çaxa ku Ehmed şamlo şoreş û ligel
şoreşvanan de dikir, Sohrab li ser gul
û daran dinivîsand», li gor min ez vê
wek pesnekê ji Sohrab re dibînim,
jixwe di hundir de ez bêhtir meyldarê
helwesta wî me, jixwe di heman
demê de jî kes nikare helbestvanekî
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DÊRIK RENGVEDANA ŞÊNIYÊN XWE YE
Zuhrab Qado

mezin wek Şamlo jî paşguh bike,
gellek caran her du kes jî di hundirê
mirov de peyda dibin. Mebest jê ew
e ku gellek caran neguhdan, an ku
helwesta neguhdanê ji hela intellektuellan “Rewşenbîran” ve ne rev e
bi qasî ku xwevekşandinek xemgîn
û pîroz e, ji bo parastina tiştê ku hîn
hinekî saxlem di hundirê mirov de
maye, xwevekşandina ku ew bi xwe
ardiwê ponijandin û ramanê ye, lê
îcar di çarçoveya rewşa Sûrî û kurdî
de keysebazî û bêwijdanî bû ye
navnîşana sereke ya rewşenbîrtiyê,
her wiha pirraniya rewşenbîran bi
tenê peyvdarê mezheb û dînê xwe
ne, ew ti caran nabin beşek ji çareseriyê û ne jî karin navbênkar bin, ji ber
ku ew kêşe bi xwe ne.
- Tu ji herêmekê yî ku tê naskirin
bi cihêrengiya pêkhateyên xwe, di
vê kirîza ku Sûrî tê de derbas dibe,
gelo wê ev herêm bikaribe aştiya
navxweyî biparêze, jixwe aniha
herêm di bin êrîşên Daiş ê de ye?
Li bin gîhayekî bi çûk, bi dehan reng
kêzik û kurm dijîn, her yek ji wan bi
awayekî ji bo erkekê jiyana wî hatiye
terxankirin, wilo û di evê xeleka
bêhûde û bêdawî de, mirov jî dikarin
bi hev re bijîn û hev bipejirînin, lê
berî her tiştî divê ku bîreweriya xwe
bêalî bikin, an jî pê re li hev bên ji

ber ku bîrewerî çeteyekî bê rehm e,
dilê wî tije kîn û dexs e, bi tenê rêyek
tenê ji rawestandina wî re heye, ew
jî “jibîrkirin” e, heger birra em bên û
tê de bifikirin pirrneteweya ku hêjayî
evê xakê ye “ Mirî” ne, ji ber ku li gor
mejiyê nexweş ê mirovan Erd û xak
li ser navê neteweya ku hijmara wê
bêhtir e tê danîn û muhrkirin, û jixwe
neteweya pirrhijmar ji roja roj ve û
bêguman “Mirî”ne. Daiş serencama
çandekê ye ku ev bêhtirî 1400 salî jê
re tê karkirin û xebatkirin, zihnîyeta ji
xwetenêhezkirinê ye, ya xwetenêdîtinê ye, kurteçîroka sitem û dirindiyê
ye, her seriyek li ser destên wan jê
dibe, dibe libek di tizbiya xwedayê
wan a bêdawî de be, kêşeya mezin jî
ew e ku ne çek û ne hezkirin bi kêrî vê
zihnîyetê tê, tiştek nikare wê têk bibe
jî, divê ew ji ber xwe ve ji hundir de
bi ser hev de biherife û birûxe, wek
diranê kurmî û dawî, yê di devê tirsê
de.
- Piştî derfetek ji azadiyê li Rojavayê Kurdistanê, rê li pêşiya rojnamegerî û ragihandina kurdî vebû
(bi her du zimanan, kurdî û erebî)
gelo tev vê pirbûnê pêşketin heye
di her du waran de, nexasim ên bi
kurdî?
Gellek gavên baş di vî warî de hatin
avêtin, û gellek rojname û kovar jî

hatin derketin, bi gelemperî xebateke baş tê kirin, bi tev ku ji aş û
bajar xelkê xwe kirin Rojnamevan, û
ew bi karê xwe ne Rojnamevan û ne
nivîskar bûn, di bin navê çalakvanan
de tiştek nema ku ji eyar nexistin, lê
di nêrîna min de warê kurdî hinekî ji
erebî paktir ma, ew jî ji ber ku hindik
pê tê nivîsandin û xwendin. Lê çawa
be mirov pêşketinekê di vî warî de
dibîne, ev tiştekî berbiçav û balkêş e.
- Îro roj kurd di çapemeniya Ewropî
de çawa têne dîtin, nemaze ku îro
kurd ji dêvla dunyayê gişî şerê
terorê dikin?
Di dema êrîşên hovane li ser Şengal
û êzîdxanê de, ragîhandin û çapemeniya nêvedewletî û bi taybet a Ewrupî
bal kişandin ser evê bobelatê, û pê
re jî pirsgirêka kurdî, û nemaze ya
êzîdiyan wek kêmayineke bingehîn li
rojhlata navîn ku di bin gefa têkçûnê
de ye, ji hêla dirinde û hovên serdema
me “DAIŞ”ê ve, jixwe ev guhdan bi
100 taqan bêhtir bû piştî êrîşên ser
Kobanî de û berxwedana bêhempa
û bêmînak, nerîn û helwestên tevaya
partî û rêxistinan di barê kurd û
pirsgirêka kurdî de bi erênî bûn, yek
tevan alîkarî û piştevaniya lezok ji bo
Kobanî kurdan xwestin, bi kurtayî piştî
Şengal û Kobanî êdî serdemeke nû û
şanaz ji peyva kurd re hate danîn.

Di navbera pêlên av a mezin û qereçoxê de, li ber
bêhna mîrnişiya Botan û Zaxoka delal, çiyayên Cûdî û
Bêxêrê li deşta Hesinan dengê xwe vedan e, bi dehan
gund û êlkoçer li rûbera pêşiya laşê xwe, mîna stêrkên
şeva sayî bi ser xaka ku bi dengê peyîzok û heyranokan
ve hatiye hûnandin, rijandiye. Deşta Hesinan berbanga
nû ya paşdîrokane, destpêkeke geş e ji gellek buharên
reşkirî re ye, danasîneke bi guman e ji şaşityên bûrî re,
ezmûneke nû ye bo naskirinek nû.
Li dirêjahiya deşt û beriyên binya rêzeçiyayên bakur
de, mirovên hêvîşikestî ku çarenûsa wan nediyar, berê
xwe ji welatên bakur ve didan ber bi jêr de, hêviyin tijî
kîn û evîn di dilê xwe de veşartibûn, doza jiyaneke nû
dikirin li welatekî ku tova jiyanê lê hatiye çandin, û bi
salan bendewarê reng û dengê hevtayên xwe ye da ku
geş bikin berî ku kulîlk di destan de biçilmisin.
Di demeke ne diyar de Dêrik hebû, hin dibêjin ku navê
xwe ji dêreke Xiristiyanan wergirtiye, hin jî dibêjin ji
du/dirêkê wergirtiye, lê bêguman hemû dizanin ku
navê wê Dêrika Hemko ye.

Nav û Damezirandin:
Hemû agahiyên ku gihiştine ber destên me, van her sê
nêrînan dibêjin:
-Tê gotin ku dêreke kevin ya Xiristiyanan li devera
Dêrika kevin heye, jixwe navê wê yî resen ne diyar
e, lê aniha navê wê “Dêra Elseyide Elqidîse Meryem
El’ezra’ “e, kavilên vê dêrê li gor gotinan vedigere
sedsala çaran an a pêncan.Z, û ew di destpêka sedsala
bûrî de ji hêla Suryanên ku ji bakur ve koçber bibûn,
ji nû ve hatiye avakirin, û gellek çîrok li ser zeyta pîroz

a ku li hewşa wê darhatibû, tê gotin, îcar navê Dêrik
(di zimanê Kurdî de) wek biçûkirina navê dêrê hatiye
bikaranîn, an jî ji navê Dêrûnê ya ku bi zimanê Suryanî
tê wateya perestgeha Xiristiyanan(1).
-Wekû tê zanîn ku devera Dêrikê di navbera Mûsil û
Zaxokê û Cizîra Botan û bajarên bakur de ye, ji lewra
gellek dibêjin ku navê wê vedigere (di/du rêk) ê, ji ber
ku ew her du rêyên ji bakur û başûr ve digahandin hev.
-Dêrika Hemko, navê herî bi qerbalix e, hêjaye gellek
lêkolînê, hem ji ber ku Hemko wek damezrêrnerê
bajêr tê naskirin û hem jî ji ber ku tê gotin (Dêrika
Hemko, ango Dihêrika Hemko ‘’Aşê Hemko’’) (2);
wekû tê gotin Hemko mirovekî ji êla Hesinan e û ew ji
gundê Sêlekûnê ya serxetê ye, xwedan qoçanê zemîna
Dêrikê bû, aşê Hemko jî li rojhilatî devera bajêr a aniha
bû, agahiyên li ser vê kesayetiyê pirr kêm in ji bilî çend
agahiyên ku ‘’M.Hozan Dêrşewî’’ ji neviya wî ‘’Wesîlayê’’ wergitiye, û ya ku teqez dike ku navê bapîrê wê
Hemo ye, ji gundê Sêlekûnê ye û ew xwedan qoçanê
devera Dêrikê ye, û lê hatiye veşartin û navê her pênc
kur û keça wî ya bi tenê, dibêje.(3)
Di barê hevpeymana (Sykes-Picot)1916an de, Rojhilata Navîn di navbera dewletên Ewrupî û Turkan de tê
dabeşkirin, û rûdêmin nû ji çarenûsa herêmê re dest
pê dike, û bi hatina Fransiyan li hêrêma Cizîrê di sala
1922 yan de, bajar û gundin nû xwe rû didin, belê di
sala 1928 an de û piştî ku sînor di navbera dagirkeran
de tên xêzkirin, herêma Dêrikê dibe para Sûriyayê,
ya di bin destê Fransiyan de, destpêkê Êndîwerê ava
dikin û wê dikin qayimeqamiya Dicleyê û navendeke
rêvebirin û bazirganiyê, pişt re û di sala 1933yan de
navenda rêvebirinê ji Êndîwerê hate veguheztin bo
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Dêrikê, û li gor biryarnemeya 414 di 18/07/1933 yan de
navçeya Dêrikê dibe şaredarî, û navedeke cendirmeyan
li ser hesabê serleşkerê di artêşê de (Hisnî Elze’îm)
tê avakirin, û di sala 1936an de dibe qayimeqamiya
Dicleyê û pişt re navenda herêma Dêrikê; û yekemîn
qayimeqamê Dêrikê Şêx Rida Eyûbî di sala 1938-1943
yan de bû, û yê dawîn jî Iskender Mihamet bû di sala
1945-1946 an de.(4)
Belê di wê demê de (destpêka salên sîhî ji sedsala bûrî)
bazirganên ji bakur pertelên xwe li qantiran bar dikirin
ta ku bigihên qişleya Frensiyan, ji Bedlîs û Wan û Sêrtê
dihatin bo ku kirîn û firotinê ji dikanên fatoreyê bikin, û
hin ji wan berê xwe didan Amûdê û Helebê, Frensiyan
kerwanên wan diparastin ta ku barên xwe bifroşin û
pêdiviyên xwe jî bidest bixînin.(5) Bi vî awayî gavên
pêşîn ji temenê nû yê vî bajarî dest pê kiribû, hem
bi hatina Frensiyan û hem jî bi xwelêgirtina Kurdên
derdorê û Suryanên (bi tayebet) ku ji Hezexê hatibûn,
pêre bajar şên dibe, avahî û bazirganî lê peyda dibe,
Dêrik dibe bîreweriya deşta Hesinan.

Pêgavin pêşîn di Avakirina Bajêr de:
Di barê avakirina Dêrikê de ji hêla Frensiyan ve, gavên
pêşîn ên avakirinê hîmên sereke ji bajarê aniha re bûn.
Ji destpêka ku Dêrikê bû navenda qayimeqamiyê,
Frensiyan qişleyek li hêla rojhilat ava kirin, di nava wê
de naxweşxaneyek leşkerî, zindan, embarek qût û cilan,
çal û bîroyek taybet bo têkiliyê bi hikûmeta Fransî re.
yekemîn dibistan di sala 1932yan de bû, ew jî dibistana
Suryanî li kêleka dêra Suryanan ji pûş û heriyê hatibû
avakirin, mamosteyê bitenê bi navê mamoste Henna
bû, û di wê demê de jinek tenê bi navê Nebîhe Bûlis
dizanîbû nivîsandin û xwendinê, pişt re di sala 1938
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an de hikûmetê dibistana Elme’arif a nêzî dêra Seyide
El’ezra’ ji dep û heriyê hatibû avakirin, û di dema serokatiya Şukrî Quwetlî de û qayimeqamê dêrikê Macid
Malikî yekemîn dibistana fermî ya Me’arifan hate vekirin
û ew avahî jî ta bi roja îro heye.(6) Yekemîn dibistana
amadehiyê bi navê yûsif Elezm e di sala 1960î de
bû.(7) Destpêkê şêniyan lempeyên gazê û luksê bikar
dianîn lê mirovek bi navê Sigatêl motoreke elektrîkê
bo ronîkirina mal û çayxaneya xwe anî, û pişt re di sala
1963yan de şaredarî bi anîna du motoran ev xizmetguzarî wergirt, û di sala 1966an de dezgeha elektrîkê ev
xebat berdewam kir.(8) Di dema Fransa de gellek otêl
û çayxane û resturan hebûn, mîna: Otêla Razî, Çayxaneya Semîramîs, Resturana Otomatîk û ya Şîş Kebab
û Işbîliya, û sînemayek havînî ya tenê.(9) Yekemîn
nanpêjxane di sala 1951ê de bi navê xwediyê wê Aram
û bi destekdanek ji qayimeqamê dêrikê Macid Malikî,
hatibû vekirin, û pişt re nanpêjxaneya Yaqûb û Zekî û
Nezîr... hwd. Yekemîn nexweşxane (mistewsif) di sala
1949an de, li şûna xaniyê Şêf Kerîm, hatibû avakirin; ew
jî leşkerekî Frensayê bû, pişt re di sala yekîtiya Sûriyayê
û Misirê de nexewşxane bi awayekî fermî hate avakirin,
pêre di sala 1974an de yekemîn dermanxane bi navê
dermanxaneya Îliyia bû, ya dermansaz Wedî’ Îliya. Û di
sala 1962yan de navenda pêwendiyan (telefonan) hate
damezirandin, û Yekemîn mizgeft di sala 1950î de ya bi
navê Şêx Me’sûm îmamê wê ye.(10)

Navên hin Malbat û
Kesayetî û Hunermedan:

Ji malbatên Xurstiyanan: Teptep, Beselo, Tavê, Kevcalê,
Hûrê , Zînê, Sûsê, Reşê, Şabûr, Kurto, Hacirko, Razayî,
Gêjo, Çortano, Delalê, Berxo, Solkirîn.
Lê yê Kurdan bi navê eşîr an malbat an rewşa xwe ya

civakî dihatin naskirin, mîna: Paşê, Egîd, Axê, Mîro,
Xoxê, Me’zûl, Tiviro, hin jî bi navê Seyid û Feqe. Ên ji
deverin din î Sûriyayê hatibûn Dêrikê bi navê bajar an
pîşeya xwe dihatin naskirin, mîna: Şamî, Hedîd, Hefar,
Dêrî.(11)
Jixwe ji bajarê Dêrikê gellek hunermend û dengbêjên
bi nav û deng hene mîna: Ebdo, Reşo, Hejar Ellanî û
Cemal Se’dûn, Adil û Azad Feqe, Ronî Cezrawî...hwd. Û
yekemîn kemanjen li bajarê Dêrikê, Îliya yê ji Hezexê,
û ew kurê keşeyekî bû, yê ku kemana kurê xwe şikenand ji ber ku şerm e û dê kurê wî bibe wek mitirb û
qurbatan. Her wiha helbestvanên herî bi nav û deng
Emerê Le’lê û Ehmedê Şêx Salih in.
Bê guman ji girîngiya herêma Dêrikê ku di sala 19581968an de petrol li Siwêdîkê û Qereçox û Rimêlanê,
dest bi deranînê kirye.(12) Û aboriya bajêr jî bi pirranî li
ser çandiniyê bi hemû awayî, ava dibe.
(1)Ji xelekek li ser dêra Xuristyanan a li Dêrikê, Zanyariyên Veşartî, Radyo Hêvî F.M.
(2)Hozan Dêrşewî, ji belgefilmekî ser bajarê
Dêrikê(Rengê Rojava) https://www.youtube.com/
watch?v=f6QVmJUqyno
(3) Ev agahî ji hevdîtinek bi Wesîlayê re keça Hemko
damezrênerê Dêrikê, ji hêla Hozan Dêrşewî û Îmad Elî,
ya ku Hozan Dêrşewî li ser rûpela xwe ya Facebookê
belav kiribû, wergirtiye.
(4)Pirtûka Elmalikye(Dêrik), rûpel 37-38, Cemal Elwelî,
Merkez Elinma’ Elhedarî, Heleb, çapa yekemîn,2007.
(5)Pirtûka Elmalikye(Dêrik), rûpel 66.

Erebkirina Navê Bajar û Gundan:
Di 24/03/1957an de û li gor biryarnameya 346, navê
Dêrik hate eribandin bo Malikiye, li ser navê serleşkerê
Sûrî Ednan Malikî, pişt re siyaseta erebkirina navên
gund û deveran berdewam kir, û pirraniya wan bi
navin erebî hatin veguheztin, û bi taybetî di serdema
desthilatdariya Be’is de, Gir Zêrîn dibe Tel Elzeheb,
Kasanê dibe Kiswe, Gir Balat jî dibe Tel Elhewe... hwd.
Pêre gellek erd û zeviyên şêniyan jî ji wan tê standin û
li erebên cubecur î Sûriyayê tê belavkirin.
Mixabin tîpên nivîsa me têra agahiyên vî bajarî nakin,
me serê agahiyan dane diyarkirin da ku rewş û rengê
Dêrika Hemko ji we re vedin.
Sipasiyek taybet bo mamosteyan: Mahir Elî, Malva Elî,
Hozan Dêrşewî, ji ber agahiyên ku danîne ber destê
me.
(6)Heman jêder, rûpel 110-111.
(7)Zaniyariyên Veşartî, Hêvî F.M.
(8)Pirtûka Elmalikye(Dêrik), rûpel 116-117.
(9)Heman jêder, rûpel 151.
(10)Zanyariyên Veşartî, Hêvî F.M.
(11)Pirtûka Elmalikye(Dêrik), rûpel 61.
(12)Mentîqet Elmalikiye, Dîrase fî Elcuxrafye Eliqlîmiye,
rûpel 50, bo bidestxistina derçûnê ji beşê Erdnîgariyê
hatiye amadekirin, Amadekirin: Asim Yûsif Xelf, Beşê
Erdnîgariyê, 2005/2006
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PIRSGIRÊK Û ALOZIYÊN RÊXISTINÊN SÛRÎ YÊN NÛ
AVABÛNE
Pîroz Perîk
Piştî ku şoreşa Sûriyayê dest pê kir, Amerîkiyan di
demeke kurt de, beşek ji alîkariyên ku ji Sûriyayê re
destnîşankirîbû, hate terxandin bo piştgiriya rêxistinên civaka sivîl, û emrazên ku bi navê “Ragihandina
Şûngir” ya ku nû hatiye damezrandin, nemaze yên
ku li Turkiyayê cih girtin, wê çaxê Tûrkiyayê derfet
dida karên wan bêyî rêdayînan. Ji ber ku ev rêxistin
û rojnameyan nikarîbûn di hundir de bi cih bibin,
nivîsgehên xwe vekin û bi çalakiyan rabin. Pirraniya
kesên ku dest bi damezrandina van rêxistanan kirin û
tevlî wê bûn, ew bûn ên ku derbasî tevgera şoreşgerî
û hevrêzan bibûn, û jê bêhêvî mabûn, piştî ku nakokî
giran bû, lewra berî dan Tûrkiyayê ji tirsa zordariya
rêjîmê û hêzên tundrew.
Rêxistinên çavdêr ên Amerîkî û Awropî (yên ku
girêdayî nivîsgehin di wezaretên derve de yên
welatên xwe ne) dest bi pêşkêşkirina piştgiriyê di
gellek waran de kirin, wek peydakirina emrazên
pêwendiyê û alavên teknîkê, ji kesinan re yên ku
hatin binavkirin (Çalakvanên şoerşê yên aştiyane û
daxwazgirên civaka sivîl û aştiya navxweyî, û alîgirên
dozên jinê û pêkanîna cureya civakî “El-Cender”, her
wisa hewilgirên ku dixwazin di programên dadmendiya veguhesane de di paşerojê de kar bikin, an di
rahênanên xurtkirina şiyanên welatiyê rojnameger
de). Delegeyên van kesan ta Istenbûl û Gazî Antabê
rêz bûn, da ku beşdarî kargehên rahênane û kongir
û simîneran bibin, di rêya rêxistinin Sûrî yî navgîn re.
Tevî ku hejmareke baş ji Sûriyan sûd ji vê piştgiryê
girtin, lê guheritinin cureyî li ser asta deranînên kar û
encamên wê berhem neda, çimkî rotîn, dûbarekirin
û xebitandina li ser têgehên xirû yên ku pêk nayên,
hemû karên van rêxistinan kontirol kir. Û ew piştgirî
ji hindek rêxistinan re hate bikaranîn bo armancin
kesayetî, çesipandina amadebûnê di kongiran de û
çûnûhatina di navbera balefirgehên dewletên rojavayî de yan belekî bo xwestina penaberiyê.
Gellek dîmenên jiyana rojane ya Sûriyan, û guhertinên dramatîkane li ser erdê, ji bala rêxistinerên
van çalakiyan çû, her wisa taybetmendiya her herêmekê û ciyewaziya wê ji herêmên dîtir, di nexşeya
nakokiya xwînî yî heyî de. Çalakvanin Sûrî li ser
tektîka berxwedana sivîlane hatin rahênankirin, bi
amadebûna rahênerin ji rêxistina (Otbor) ya Serbî
-wekû nimûne- piştî ku şerê xwînane di herêmên
ku armanca vê rahênanê bûn, dest pê kir. Û nema
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dikarîbûn bi xwepêşandanên xweparastî yan yaxîbûnên aştiyane, rabin. Di bin dengê balefirên Mêg û
ketina bermîl û bûmbeyên tangan de!! Gellek caran
jinên ji pêkhateya Kurdî yan Dirzî yan Ismaîlî yên ku ji
civakin ta astekê pêşketî, dihatin. Di heman rahênanê
de bi jinin ji civakin gellekî girtî, ji gundwarên Heleb
an Idlibê, amade dibûn. Û bi heman pîvan û emrazên
rahênane bêyî ku cudahiyên civakî bênin berbiçav.
Jixwe encamên derûnî û civakî yên ku ji nîrên heyî
di deverên ku rahêngir lê ne, tên paşguhxistin. Her
wisa rewşa civakên wan î wêran !!
Proje têne nivîsandin û bi lez ji perederan re tên
şandin, bêyî ku hayê wan ji hebûna çalakvanan
hebe, ku li gellek deverên Sûriyayê dixwazin gotina
(Demoqratiyê) ji belavokên hişyarkirinê û rojnameyên
nûdamezrandî, rakin. Wekû cureyek (tirsa ji Xwedê),
ji ber ku ew bi wateya (Gawiriyê) ye di ramana hêzên
desthiladar de li wan deveran. Lê dibe ku hebûna vê
têgehê kesekî handan neke, mîna deverên ku hêzên
Kurdî lê desthiladar in, deverên ku şêniyên wê berî
hêzên wê yî siyasî olperestiyê û tevgerên Islamî yî
siyasî yên curbecur ret dikin, dibe ku ev cudahî nebe
xaleke bi nirx li cem ên ku di vî warî de dixebitin,
ji ber nenaskirina rojeva her herêmê û pêdîviyên
wê, her wisa nirxandina nîrên wê bi rengekî birra,
bûye rûdêmeke giştî, ku tê paşguhxistin bi behaneya
rewşa ewleyî yî lawaz.
Ger ne ji hin hewildan û tevlêkirinan bûya, yên ku li
van çalakiyan dibin ji hêla kesin şopîner ve, ji bûyera
rojane û guhertinan, dê bibûnan tenê rêzefilêmin bo
anîna peredayinê, ne bêhtir. Çi sûd heye ji rijandina
deh hezarên dolaran bo rêxistkirina kargeh û hevdîtinan (ji bo bichkirina aştiya navxweyî di Herêma
Cizîrê de) tevî rêkeftinên eşkerê û neeşkere, ku
neynik e ji rewşa pirraniya hêz û çalakiyên civakane
re di herêmê de, ji Kurd û Ereb û Suryan. Jixwe hatiye
lihevkirin ku li dijî şer û pevçûnê rawestin, û berî
bidin dabînkirina pêdîviyên jiyanê yên sereke? Lê li
vê herêma ku ta rêjeyekê aram e, ji ber pêkhatina
wê û hevsengiyên siyasî û dîmugrafî tê de, projeyên
geşpêdanane yî mezin û biçûk ku xwedî bandoreke
rasterast e li ser jiyana şêniyan û penaberên ku bi
sed hezaran e, kêm in! Yên ku xwedî maf in da ku
piştgiriya wan di warê hevjiyanê de bê kirin, ew
şêniyên herêmên ku bereyên wê di nav hev de ne, li
Hums û gundewarên wê û li Hema û Idlib û Laziqiyê
ne, her wisa pirraniya wan ji rewşenbîrkirin û piştgiriya di vî warî de bêpar in, ji ber ku li herêmên wan
şerek dijwar rû dide, û yên ku vê nakokiyê birêve
dibin çi despêşkiriyên bo rawestandina kuştinê, ret
dikin, û wek cureyek ji xapandin û revê ev rêxistinên
han berê xwe didin herêmên ku berê hevjiyan lê
heye, da ku tekez bikin “ew bê westan kar dikin” li
ser dosyayin mîna piştgiriya hevjiyan û lihevborînê
û bicihkirina aştiya navxweyî, lê projeyên geşpêdanane yî rasteqînane tên paşguhxistin, ji ber ku
berdewambûnê dixwaze, her wisa pêdîviya wan bi
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QORZÎKEK TENG-QORZÎKEK FIREH
Ciwan Pîr
şarezayî, şiyan û amadebûnên li ser
qadê, heye. Ku sînorê zimanxweşiyê
û dana şîretan derbas dike, jixwe ev
tiştê ku pirraniya kesên xwe dibînin
avagirên aştiyê, peywanên hevjiyanê,
û alîgirên jinê û rolên wê yî bi bandor
di şer de ne,tê de zîrek in!!
Ew kargeh û dîdargehên ku têkelek
ji Sûriyan ên ji deverin curbecur tê
de beşdar bûn, dikarîbûn têkilî û
pêwendiyan di navbera kombendan
de çêkin, û derfetek bo hevnaskirin û
avakirina hevaltiyan peyda kir, hindek
jê gihşte asta hezkirin û hevanînê jî.
Lê ew hîç nikarîbûn bingehin sivîlane
yî rasteqînane, yan toreyek bo hewilgirên aştiyeke rasteqînane di hundirê
deryaya xwînê ya Sûrî yî tewş de,
ava bikin. Lewra divê ev rêxistinanan
bi hemû hêza xwe hewil bidin bo
handankirina psporiyê û zengînkirina
projeyên pêşkêşkirî bo piştgiriyê, bi
gellek lêkolîn û nirxandinên birra, her
wisa divê rêxistinên navneteweyî jî
piştgirya rêxistinên Sûrî yên ku li gorî
programin xwecihî yî destnîşankirî,
dixebitin. Û pêwîst e tiştên ku aniha
dibin û yên lezok, bidin pêş tiştên
giştî û yên pirşirove, û gerek ên ku
girêz bi devê wan dikeve bo pere û
perdayinan ji yên xemxwarên derdên

mirovan û bendewarên wan, cuda
bikin. Jixwe ev aliyên peredayinerane
xwedî ezmûn in di vî warî de, û
dikarin tiştan ji hev derxin û hilbijêrin
ger bixwazin.
Hêjaye ku li vir hindek pêşinyaran
pêşkêş bikin, bo pêşxistina vî karî, da
ku karîbe xizmeta bercewendiya giştî
bike, ji dêvla ku kar bibe mîna cureyek
di warê sivîl de bi giştî, û bê naskirin
ku ji bo bidestxistin û çêkirina navan
e. Di rêya van gavnan re:
- Hewildana fişarkirinê li ser aliyên
piştgir bo peredayina projeyin
geşpêdan û xizmetguzarane ji
mirovan re, ji dêvla kargehên avakirina aştiyê û çareserkirina pevçûnê,
bêyî ku ev jî were paşguhxistin.
- Karkirin bo kirina karê armanckirî
di xizmeta avakirina aştî û piştgirya
hevjiyanê de, mîna deranîna kovar
û rojnameyin xwedî rêdayînek ber
bi resenkirina hevjiyan û pêkanîna
aştiya navxweyî ve, ligel ku bi rola
xwe mîna emrazin rojnamegerane
di çavdêriya guhertinên siyasî, civakî,
aboriyane de yên bi pevçûnan re tê,
rabin. Her wisa divê nivîskarên wan
çareseriyan pêşinyar bikin û ezmûnên
xwe yî rojnamegerî geş bikin.

- Peydakirina jihevderxistinê di nav
çalakvanan de, yên ku têne vexwendin
bo kargehan li gorî psporiyan, da ku
çalkavanek di warê piştgirya derûnî
de ji zarokan re –wek mînak- neyê
pejrandin di kargehek bo nivîsandina
nûçeyek rojnamegerî de, yan yek dîtir
bo ku çawa mûçe di projeyan de têne
nivîsandin !!
- Karkirin bo girêdana di navbera
rêxistinan de bi şêweyekî rasteqîneyî,
û avakirina hevpeymanin xurt û dirust
di navbera rêxistinên xwedî hebûn
de, û tunekirina efsaneya ku gellek
xwe pê dixapînin: Ku rêxistinek bi xwe
dikare nexşeya Sûriyayê gişî bişopîne.
Karê sivîl bêhna fireh, şopandin û
bidûketinê dixwaze ji yên ku di vî warî
de dixebitin, û ev mizgîniya xêrê dide,
ji ber ku ev cure ji kar, wê hejmareke
mezin ji şewatgirên qonaxê û yên
nû û guhergirên pîşe û karan bêne
dûrxistin di dema bê de, û dê li cem
rêxistinên karker ezmûneke baş
çêbibe, her wisa dê bi ber psporiyê ve
biçin, û dê nimûneya çalakvanê pirr
rû û rol bidawî bibe.
Wergerandin ji erebî: Xoşman
Qado
Jêder: http://www.syriauntold.com/ar/

“Terrence Malick” yek ji navdartirîn
derhênerên sînemayê ye li Amerîkayê,
di sala 1943an de jidayik bûye, û di
sala 2011an de xelata zêr a festîvala
Cannes (baştirîn film) wergirt, li ser
filmê xwe yê bi navê (The tree of lifeDara jiyanê). Li aliyê din, ber bi başûr
de, derhêner “Alejandro González
Iñárritu” yê ku ji Méxicoyê ye, ew di
sala 1963an de jidayik bûye, û îsal
xelata Oscar (Derhêner û Sînaryo) li
ser filmê xwe “Birdman-mirovê firok”
wergirt.
“Malick” ew bi xwe (wekû nijad) Aşûrî
ye, ji sala 1973an ve, bi tenê derhênertiya şeş filman kiriye. Yê ku li filmên wî
temaşe dike, wateyeke din ji têgehan
re werdigre, wek nimûne: Xurist,
mirovahî, rû, xweşikbûn, Xweda, şer,
pevçûn, evînî, xwîn û kuştin.
“González” ê ku ji sala 2000î ve dest
bi vî karî kiriye, bi tenê derhênertiya
pênc filman kiriye. Çaxa ku hevdeh salî
bû, ew ji neçariyê koçberî Ewropayê
bû, û berê xwe da dewleta Spanyayê,
pişt re vegeriya û di radyoyekê de kar
kir, û vê dawiyê dest bi karê derhênertiyê kir. Di filmên xwe de, hişt ku
kêlîkne jiyanê li rastî hev werin, bêyî

ku ti girêdan di navbera wan kêlîkan
de hebe ji pêvî mirinê, ji ber wê yekê,
navê her sê filmên wî yên destpêkê
(Sêyaneya Mirinê: Amores perros-21
grams-Babel).
Kêmbûn an pirrbûn li cem van
herduyan ti aloziyê peyda nake, ji
ber wekû tê xuyakirin, şêweyê ku pê
filmên xwe derdixin holê, ew bi tenê
li dengên di hundirê xwe de guhdarî
dikin. Di filmê (The thin red line-Tayê
sor î zirav) de, “Malick” pêşengî da
mirovahiyê li himberî şer, ji ber wilo
di belavkirina xelatên Oscarê de wî ti
xelat wernegirtin, digel ku berbijarî
7 xelatan bû. Hevoka herî balkêş di
film de, dema ku leşkerek ji yekî din
re -piştî ku “Girava Haway” ji destê
Japoniyan derxistin- dibêje: “Tu
dizanî tiştê herî ku di vî şerî de min
diêşîne çi ye! Ew e ku ez nema êdî bi
tiştekî hest dibim”.
Ji destpêka film ve, û danûstandina
niştecihên “Haway” bi leşkeran re, û
bê çawa ew danûstandin, ji tirsê re, tê
guhertin, piştî ku şer dikeve wê giravê
de, bi wêneyin ji xuristê û helbestê,
“Malick” dixwest zora têgeha şer
bibe.

Ji aliyê din ve “González” di filmê xwe
yî di bin navê (biutiful-beautiful-bedewbûn) de, derbasî movikên herî
biçûk di jiyana nû de -jiyana serdema
diravî- dibe, ev jiyana ku têkiliyên
mirovahiyê tê de êdî hin bi hin li
dora vî tewerî dizîvirin. “Ukspal” ê ku
di hejariyeke zor de û bi nexweşiya
penceşêrê jiyana xwe derbas kir, û
hewildana wî da ku zarokên xwe
xwedî bike, û têkiliya wî ya ne tekûz bi
hevjîna wî re, ya ku têkiliyeke zayendî
bi birayê wî re çêdike, û bazirganî û
têkiliyên wî bi koçberên Afrîkiyayê û
başûrî rojhilata Asyayê re. “Ukspal” ê
ku ji neçarî şûna gora bavê xwe firot,
bavê wî yê ku di serdema Franco
(Sitemkarê Ispanyayê ji sala 1939an
ta mirina wî di 1975an de bû) de
şoreşvanek bû û ji neçarî reviya
Méxicoyê, û di rê de di geştê de
mir. Ev bûyer tev bi awayeke reşbîn
dide xuyakirin, dibe ku rûyê din be ji
şaristaniya Ewropayê re.
Hejarî û şer di sînemayê de pirr tê
bikaranîn, lê di van her du ezmûnan
de ji qorzîkek din ve em li mijarê
dinêrin û bi tenê bêdengî berdewam
dike.
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BINÎ
Helbest: Colan Hacî
Mîna te çi qasî li hêviya
razana vê rokê mam,
ev rok na weste.
Bi vî rûyê bi baranê sîlak kirî,
Bi her du kêlekên xwînkirî,
Ji paş ve bi xincerên bayê
mîna te digiheştim binê
şeva xwe yî dawî,
kevirê ku min nîşan kiribû
şiyatok û rengîn bû
şemitî li ser rûyê avê,
di çendkirina sisyan de
rawestiya.
Di dilê xeleka ku fireh dibe, ma,
û ne çû binî.
Werger: Berhîm Şehab

HER BIJÎ
Mehweş Ehmed

Bûye demek ku ez li bernameyekî (di kenaleke Kurdî de)
temaşa dikim. Ev bername guh dide zimanê kurdî, û bi
rastî ez pirr jê hez dikim, û ji bo wilo malbata min hemû
bi min re lê temaşa dike.
Çar lîstikvan tên vê bernameyê, û pêşkêşvan “Mehsûm”
pirsa gotinan ji wan dike. Pêşkêşvan Mehsûm gellekî
gotina “Her bijî” dibêje, gava ku yê lîstikvan bersiva xwe
rast dide. Bi rastî, ev gotin gellekî tê gotin di nav malbata
min de.
Şevekê ji şevan, ez li benda elektirîka cenetorê taxê bûm
ku vemire, da ku ez bînim ser elektirîka rêjîmê ya ku qet
pênakeve. Û ji bo ku ez dema xwe derbas bikim, min
rahişte ferhenga mamoste Elî Seydo Gewranî, û min ji
dayika xwe çend pirs kir. Li vir, ez dikarim bibêjim, ev
pirsên ku ez ji dayika xwe dikim pirr sûd li min dikin, û ez
ji zû ve vî karî dikim. Pirsa yekem ku min kir ew bû: “Golik
a du salan, em çi navî lê dikin ?” Dayikê bersiv da û got:
“Parone yan paronek” Bi rastî min ev gotin ne bihîstibû,
lewra min jê re got: “Her bijî” wek pêşkêşvan Mehsûm.
Pirsa duyem jî dayika min bersiva wê rast got, û dîs min
jê re got “Her bijî”.
- Navê alav a ku em kilê tê de hiltînin çi ye?
- Kildan, heban û bi kilçik an kilçûv em çavên xwe kil
dikin.
- Rast e dayê, lê gotinek din heye.
- Nayê bîra min keça min.
- Û parûşk çi ye dayê ?
Di ferhengê de, mamoste Gewranî nivîsîbû ku parûşk
çawa çêdibe, lewra min pirsa xwe dûbare kir: “û parûşk
çawa çêdibe?”

Zoya Ebdulrehman
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Dayika min dest pê kir û got: “Me parûşk ji çermê rehnê
keleşêr çêdikir, me çerim ji rehnê keleşêr radihişt, pişt re,
me ew çerim tije ard û xwê dikir, û me dihişt ta ku zuha
dibû, me distirand, û me dîsa tije ard dikir ta ku yekcar
zuha dibû, û nema ard vedixwar, me dîsa distirand heta
ku spî dibû wek hîzar. Pişt re, me binê wê (yê alîyê devê
fireh) bi tayê hevirmêş didirût, û me kila xwe dixistê, û
me kilçûva xwe radida nav wê û me wê dipêça.
Piştî ku dayika min ew şirovekirina berfireh got, min
spasiya wê kir, û min ji re got: “Herrrrrrrrrrrr bijî dayê, ma
qene tu wek mêvanên Mehsûmî”.

ZAROKÊN KOBANIYÊ RÊYÊN
XWENDINA XWE DI NAV BAJARÊ
WÊRANBÛYÎ RE VEDIKIN
Şêrîn Temo

Dorpêçkirina ku wek werîsekî bû li dora stûyê
jiyana şêniyên Kobaniyê; ku li dirêjahiya du salan,
rojek bi dûv rojekê ew werîs bêhtir dibû. Êrîşên
DAIŞê û ligel ew kêmasiya di karestên xwarinê
de û rêbendên ku li ser nasnameyê hemwelatî
radiwestandin û digirtin, ev giş peyvine nû
e: (Teror, Serjêkirin, Gulle, Tank ..., hd) xistine
ferhenga zarokên Kobaniyê, ev peyv roj bi roj li
ser zimanê zarokên Kobaniyê rewantir û kedîtir
bûn. Tu dibînî ku zarokek hildikişe ser dîwarekî
dibistanekê û ji ser xwe çeng dike jêr, û dibêje:
“Bijî YPG” an “bimre DAIŞ”.
Bi ewrê reş re yê ku ezmanê Kobaniyê dagirt, û
hemû şêniyên wê li ser nexşa penaberiyê belav kir,
rewşa zarokên Kobaniyê hîn aloztir bû û qonaxeke
nû di jiyana wan de destpê kir, qonaxeke ku lênûs
û pênûsên wan ji dest wan girtin, û ji dêvlê çakûç
û badek û alavên pîşesaziyin din dan dest wan,
pîşenin ku piştên zarokan xinc dikin, qonaxeke ku
ew ji zarotiya wan bi temamî bi dûr xistin û bêpar
kirin, qonaxeke ku li şûna kincên dibistanê, kincên
kar bi ser bejnên wan ên ter de berdan.
Û ew zarok ji bo ku bi qasî vê qonaxa nû bin, ji
nişka ve kirasê zarotiyê ji xwe kirin û bûne mêr,
bûne mêr ji bo ku alîkariya xwediyên xwe di
peydakirin pariyê nan bikin. Zarokê ku bavê wî
Şêrzad Imer e, û temenê wî 15 sal in dibêje: “Me
her tişt li dû xwe hişt, mal, dibistan, zaroktiya xwe.
Bajarê me wêran bû. Çaxa em gihiştin Turkyayê,
min biryar da ku ez karekî ji xwe re bibînim, da
bi pereyên ku jê werin ez pê alîkariya bavê xwe
bikim, bo xwedîkirina kufletê mala me, û tevî ku
dibistan li vir, ango li Turkyayê hebin jî ez nikarim
biçim, çîmkî pêdiviya kufletê mala me bi karê min
heye bêtirî ji pêdiviya min bi dibistanê”.
Piştî rizgarkirina bajarê Kobaniyê, pirraniya şêniyên
Kobaniyê biryara xwe dan ku vegerin bajarê xwe
da ku porên xwe bi ax û heriya wê hinne bikin, û
çavên xwe bi ariya şerê wê kil bikin. Bi hezaran mal
û malbatên penaberbûyî li bajarê berxwedanê, li
kela berxwedanê, li Kobaniyê vegeriyan. Gellek
dirêj nekir ku du dibistanan li bajêr, careke din,
dergehên xwe li pêş şagirtan vekirin, dibistana ku
navê wê (Be’is) bû û aniha navê wê bû dibistana
(Şehîd Osman) û dibistana (Tişrîn) ku navê wê
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bû dibistan (Şehîd Berfîn). Ev her du
dibistan dora du hazar (2000) şagirt
di nav baskên xwe de himbêz dikin,
du hezar şagirt di bin serperiştya
(700) mamosteyî de, pirraniya wan
mamosteyan xwebexş in, bê pere
kar dikin. Kewser Hebeş ku rêvebira
dibistana Şehîd Osman e, teqez
dike ku hejmara şagirtan li cem wê
gihiştiyê (900) î, û hejmar her bêhtir
dibe, her wisa wan lezandiye ku zû
dergehên dibistanê li pêş zarokan
vekin, da ku wan zarokan ji nav lepên
kolanan derînin û wan vegerîn cihê
wan ê dirust, wan vegerînin holên
xwendinê. Her wiha pirtûkên ku
li dibistanên Kobaniyê têne bikaranîn heman pirtûkên ku li hemû
dibistanên Sûryayê yên din têne
bikaranîn. Û ziman zimanê Erebî ye,
lê tenê ji bo pola yekê zimanê Kurdî
ye. Her wiha ligel waneyên zimanê
Înglizî; waneyên zimanê Kurdî jî hene
ji bo hemû polên din. Di serdana
me de ji Desteya Perwerdeyê re ya
Kantona Kobaniyê, endamê desteyê
Mihemedxan Mihemed ji me re teqez
kir ku ew hewl didin, di rêya vekirina
dibistanan re jiyanê vegerînin Kobaniyê, û ew aniha mijûl in di vekirina
dibistana sisiyan de li bajêr, û navê
wê dibistanê dê Miştenûr be (navê
wê yê berê dibistana Muhemed
Durre bû), û ew dibistan dê ji bo
şagirtên Qonaxa Amadeyî bêye
vekirin. Her wiha Mihemedxan got
ku kadroyekî wanedanê yî xwebexş
li cem wan heye, û ku ew bi saya wî
kadroyî dikarin gellek dibistanên din
vekin.
Ji pêvî dibistanên ku li bajarê Kobaniyê vebû ne, çend dibistanên din li
gundên ku li derdora bajêr in vebûne,
wek dibistana gundê Helincê, û
hejmara şagirtên wê gihiştiye (500)
şagirtî. Hêjayî gotinê ye ku balafirên
Hevpeymana navneteweyî ziyan
gihandin pirranî avahiyên dibistanên
Kobaniyê. Hinek ji wan avahiyan bi
temamî wêran bûn, û hinek jî beşek
jê wêran bû.

Dîwar

ÇANDA DEMOQRATIYÊ
Mihemed Zekî Mihemed

Demoqratî wegerandin e ji gotina
Yonanî “Dîmokratîk” e, wateya wê jî
(Desthilatdariya gel) e, şêweyeke ji
şêweyên desthilata dewletê ye, lêbelê
bi wateya xwe ya giştî, şêweyek di
jiyanê de ye, ku her kes di wekheviya
derfetan de xwedî par e, di jiyana
civakî de jî beşdar e.
Bi wateyke din, em dikarin bibêjin ku
karîbin bi azadî beşdariyê di standina
biryaran de, di hemî hêlên civakê yên
têvil de, bikin.
Ev têgeh di naveroka xwe de komek
ji pîvanan di nav xwe de dicivîne, ew
pîvan di van peyvan de têne xuyanîkirin, Reftar, Nirx, Bawerî.
Gellek lêkolîner dibînin, nirxên ku bi
demoqratiyê ve girêdayî ne, û hemû
kes wan bikar tînin, di rêya çand a
wan re, di pêvajoya nifşên cihêreng
re dighêje wan, girîngtirîn nirx jî ev in:
-Rêzgirtina beşdariya giştî û parastina azadiya derbirînê.
-Her kes di ber karên xwe de berpirsyar e.
-Guhdan bi mafên mirovan, dûrketin
ji kedxwariya kesên din.

Vekirina dibistanan li Kobaniyê dê xaleke sereke be di beşdarbûna ji nû
avakirin û çaksazkirina derûniya zarokên şagirt de, yên kobaniyê. Lê teqez
dibistan nikarin ew şerê ku bi qasî çar mehan li bajarê wan dirêj kir ji bîra wan
bibin , û nemaze ku ew şagirt li ser rêya çûn û hatina xwe bo dibistanê pêrgî
gellek şopên pêyên wî şerî tên; tankeke rûxiyayî li vir û avêjtokeke Hawin î
vala li derê han.
Axiftinên zarokan li Kobaniyê -wek axiftinên hemû şêniyên Kobaniyê- li ser
şer e. Ti tişt di bajarê Kobaniyê de bala zarokan nakşîne bêtirî şopên şer, Avêjtokên Hawin ên vala ku kerb û kîna xwe di dîwarên malên wan de vala kirine,
tankên rûxiyayî ku berî werin rûxandin, bajarê wan rûxandin, termên çekdarên
DAIŞê yên ku hîn di bin xanî û avahiyên wêrankirî de ne, yan li kêlekên rêyan
avêtînî ne, ev giş û ji xeynê ku nahêle rojên şer ji bîra zarokên Kobaniyê herin,
rojên şer û lehengiya bav û birayên wan di wan rojan de. Erê Ev zarokên şer in.

-Pêkanîna dadmendiyê di nav kesan
de.
Ev nirx û rewşên ku reftara kesan
destnîşan dikin, reftara mirovan bi
van taybetmendiyan tê pesindan:
-Beşdariya civakî û wek hev.
-Her kes ê beramberî xwe di wekheviyê de bipejrîne.

Jiyan Hac Yûsif
Di barê vê mijarê de, hin lêkolînên
ku li ser perwerdekirina xizanê ji
zarokran re bûne em ê berbiçav bikin:

pileyekê ji zanînê werdigirin berî ku
em hêviya reftara demoqeatî ji wan
bikin.

-Şêweyê desthilatdar (zoedest): Ew e
ku dê û bav rê nadin ku zarok nerînên
xwe di mijarên ku bi reftara wan ve
girêdayî bin, derbirînin, pêdiviyên
xwe yên taybet bi rê ve bibin.

Ji ber ku nezanî sedemek sereke ye ji
reftara ne demoqeatî re, di nav kes,
girûp û neteweyan de, pêwîst e em
agahiyên li ser nirxên demoqrtiyê û
reftara demoqratî li ber wan deynin.

-Şêweyê demoqratî: Ew e ku dê û
bav hestê beşdariyê di gengeşkirina
tiştên taybet ên bi reftara wan ve
girêdayî ye, geş û gur dikin, tevî ku
biryara dawî di destê bavan de ye,
yan li ser erê dikin.

Zarok reftar û ciyewaziyên mirovan
dinasin.

-Şêweyê lêborînê: Ew e ku bandor û
akama zarokan di standina biryaran
de ji ya dê û bavan bêhtir e.
Enacama van lêkolînan diyar dike,
zarokên ku di xizanên demoqratî
de perwerde bûne, di malên xwe de
bêhtir bi erênî bi dê û bavên xwe re
diçin.

Fêrkirin û Reftara Demoqratî
Bê guman e ku dibistan yekîneyeke
civakî ye, heyameke wê ya rêxistinî
heye, ku dikare hestê çalakiya kesane
li cem şagirtan geş û gur bike.
Reftara yê mamoste bingeha
qayilbûn, tovên afirandin, xweserî û
kelecaniyê li cem şagirtan saz dike.
Lê reftara mamosteyê zordest,
beşdariyê li cem şagirtan qels dike,
ramanên wan ji hev belav dike, rewşa
wan a derûnî tevlîhev dike, û wan bi
ber tengijandinê ve dibe.

-Heger nakokiyek çêbû, divê neghêje
tundûtûjiyê.

Çi qasî asta hînbûn û zanînê bilind
dibe, gengaz e ku civak bi ser
demoqratiyê ve here.

-Her kes karibe di hestên ê din de
têbighe.

Ji ber ku armancên perwerdekirnê
neynika nirx û pîvanên civakê ne.

-Hin nakokî hene, bê vîna mirov
diqewmin, divê mirov wan bipejrîne.

Bê guman e, dema ku zarok jidayik
dibin, ne dîmoqratî ne, lêbelê ew

Ev nasîn û têgihştina wî bi van
ciyewaziyan alîkariya wî dike, ku çi
nakokî di rêya wî re bibûrin, dê bi
qayilbûna her du aliyan çareser bibe.
Ev yek diyar dike, ku nezanî xaka
bi rewa ya ji geşbûna hişkbawerî
û tundûtûjiyê re ye, lêbelê zanîn û
zanistî ji hêmanên serekene ji reftara
demoqratî re.
lewra mirov dikare bibêje, heger
demoqratî di wateya xwe de têgeheke siyasî ye, lê ew di wateya xwe ya
giştî de têgeheke civakî ye.
Heger em danûstandinê bi vê têgehê
re nekin, û bi rola wê tênegihêjin, ta
ku em qonaxa ciwaniyê derbas nekin,
lê rehên wê bi qonaxa zaroktiyê ve
girêdayî ne.
Heger reftara demoqratî cihgirtî be,
di helwestên têvil de tê diyarkirin, lê
ew parek e ji sazkirinek berfirehtir re,
ew jî kesayetî ye.
Dema reftara civakî ya di civakekê
de cî digire, hingê mirov dikare li ser
çanda beşdariyê biaxêve, ew ji çanda
serxûzkirinê ya di civaka ne demoqratî yan a zordest cuda ye.
Ji ber ku çanda beşdariya civakî ji
taybetmendiyên civaka pêşketî ye, ya
ku zagon di ser hemî rêzik û rewiştên
civakî re ne, lewra her kes li ber
zagonê weke hev in.
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ROJNAMEGERIYA LÊPIRSANE PÊDÎVIYA QONAXA VEGUHEZANE YE
Zana Omer

riyê bikar bînin.

Sûrî bi giştî û Rojavayê kurdistanê bi
taybet, di nava guhertinên bingehîn
de derbas dibe, bi hêsanî mirov nav li
vê rewşê dike bi Qonaxa Veguhezane.

li Rojavayê kurdistanê taybetmendiya
herêma kurdî ji Sûriyayê bi giştî, mîna
arambûna bajaran hişte ku tevgera
avakirina saziyan pirr karêger be. di
nav de saziyên ragihandin û çapemeniyê.

Veguhezandin di naveroka xwe de
hilweşandin û dûbarkirina avakirinê
tê de heye, bingeha ku bê sazkirin
di vê qonaxê de ew e ku paşerojê
destnîşan dike.

Partiya El-Bais û malbata Esed, gendelî
yek ji mekanîzma berdewamiya
desthiladarî ya wan bû, di encam de
gendelî hate çesipandin wek kultûrekê di nav civakê de.

li Rojava bi dehê saziyên ragihandin
û rojnamegeriyê derketin holê, wek
heta vê radeyê ku tê şopandin ew
rojnamegerya lêpirsane di nav beşin
ragihandina kurdî de tune ye, gelo
ev çi wateyê dide? Çi girîngiya wê
ye? Ji ber çi sedeman ev beşê rojnamageriyê li cem kurdên Rojavayê
kurdstanê pêk nehatiye?

Ji ber wê jî pêdivî bi rizgarkirina
saziyan û kesan ji vê kultûra neyênî
heye, ku metirsiya wê ne kêmî metirsiya ji Terorê ye. Alava sereke ku civak
bikaribe ji gendeliya kesan û saziyan
rizgar bibe, azadiya rojnamegeriyê,
û karêgerkirina rojnamegeriya lêpirsane ye.

Danasîna Rojnamegeriya
Lêpirsane:
Rojnamegeriya lêpirsane ew li cem
welatên pêşketî mîna Emerîka,
Ewropayê, ku bi temenê xwe dighêje
bêhtirî 50 salî. Wateya wê tê mîna
vedana rewşa civakî, siyasî, aborî û
diravî. Hewledana gihştin a navroka
wê di rêya lêkolîn û lêpirsînan de,
bi mebesta zelalkirina agahiyan û
derçûna rastiyan ber çavê raya giştî,
ev rastî çi be bila ew be.
Rojnemvanê Inglîzî (NîK CORDON)
di barê danasîna Rojnamegeriya
Lêpirsane de dibêje: “Rojnamegeriya
lêpirsane ya herî baş ew e, ya ku tê
weşandin û ya din î rojê manşêtê
rojnameyan destnîşan dike”.
Rojnamegeriya lêpirsane di danasîna
rêxistina Emerîkî ya rojnamageriya
lêpirsane de, vê cureyê ji rojnamegeriyê wisa dide nasîn:
“Şopandinek kûr ji nûçeyan re, yan
tiştekî ku hin kes dixwazin veşêrin, an
tiştekî nîşana binketinek an siyasetek
binketî vedişêrin, wê derxe ber raya

tunebûna rojnameyan û tirsa ji girtin
û kuştinê, rojnemevan berê xwe dan
navên nenas ku lêpirsînên xwe belav
bikin, û di rêya malperên pêwendiyên
civakî re mîna Facebookê.
Facebook Belaş e û Wê Bimîne Belaş,
ev durişma Facebookê wê dihêle ku
ragihandin a herî balevkirî di cîhanê
de be, û ji saziyên ragihandinên
navneteweyî yên herî şareza xurtir
be. Lê li gorî nerîna min çima kurd
ji vê ragihandinê bêpar man, tevî ku
tê bikaranîn û zimanê kurdî jî di nav
zimanê Facebookê de hey, tevî ku
em rojane dibînin, bi sedan ciwan li
ser mijarên gendeliyê dinivîsin, hin ji

Gendelî bi Nakokiyên
Partiyan Hate Çesipandin:
giştî bi keda rojnamevanekî/ê”.
Bi gotinek din rojnamegeriya lêpirsane hin agahiyên nixumandî, eşkere
dike, tiştên ku kesên desthilatdar ev
agahî -bi hemedî- xwe veşartiye, an
ev agahî bi sedema kêmguhdanê
-bêhemdî xwe- hatine veşartin. Ji
bo eşkerkirina van agahiyan divaye
çavdêrên agahiyan û belge bên bikaranîn, bi awayekî zanistî bo eşkerekirina agahiyên veşartî, û bi armanca
pêkanîna sûd a giştî.

Çapemeniya Kurdî û
Rojnamegeriya Lêpirsane:

Di ezmûna rojnamegeriya kurdî de,
belengaziyek heye. Rojnamegerî bêyî
mercên bêkanîna wê, dê ti carî geş
nebe, di serî de rojnamegerî rewşek
bajarî ye, û bi ciyewaziyê ve girêdayî

ye, û bi tevgera xwe ew zêya tevgera
karêger a danûsitendina bajaran e, bi
taybet di rewşa kurdî de, û di beşê
xwe yî lêpirsînan de bi desthiladariyekê ve girêdayî ye.
Ev nêzî 3 saln e ku kurd (bi xwe) xwe
birêve dibin, bi kêmanî di hin bajaran
de, sazî, dezgeh jî ava bûne, çi qas
kêm ezmûn bin jî, ew bi kiryarê rêvebiriyê radibin, li himber desthilatdariyê jî bê guman civaka sivîl jî xwe
berz dike, di nav vê tevgerê de hin
rojname û kovar derketin holê, mîna
Nûdem, Welat, Ronahî, Buyer, Şar û
hwd. Wek rojnamegeriya çapkirî di
hundurê welat de.
Di van rojnameyan de beşê lêpirsînan pirr belengaz e, jixwe hin ji van
rojnameyan ew bi xwe kete nakokiya
gendeliya aborî de.

Sedemên belengaziya beşê lêpirsînan di rojnamegeriya rojava de, bi
ezmûna rojnamegeriyê ve (bi giştî)
girêdayî ye. Sedemên herî diyar
aborî ne, ji ber ku rojname nikare
mîna -malê firotinê- di bazaran de
pêgehek xwe pêk bîne.
Sedemek din xurt heye di belengaziya rojnamegeriya rojava de, ew e
ku ji ber aloziya Sûrî rengê çalakvanê
rojnamevan afirandî ye, ew jî derket
holê ji ber zehmetbûna şopandinê
ji aliyê dezghên ragihandinê ve li
ser xaka Sûriyayê, sazî berê xwe
dan çalakvanan ku ew bi xwe şûna
rojnamevan, paymnêrên wan saziyan
bigirin, di kêm ezmûna van çalakvanan de, pirr kêşe derketin holê.
bi taybet ku çalakvanên rojnamevan
nikarî bûn hemû cureyên rojnamege-

Rewşa nakokiyên siyasî li rojava di
nav partiyên kurdî de (di kirîza Sûriyayê de) kultûra gendeliyê di civakê
de çesipand in. Her aliyek siyasî xwest
ku cemawerê xwe pirr bike, ji ber wê
jî pere û kar hate bikaranîn bo vê
aramncê. Ev dîmen bi hêsanî mirov
dikare wê li rojava bişopîne, rojane bi
dehan nûçe li civakê tên belavkirin ku
kesek bi gendeliyê hatiye naskirin.

Çare
Di nav vê rewşê de gelo wê çi rê hebe
ku rojnamevan karibe lêpirsînan pêk
bîne?
Ezmûnên mîna ya kurdî pirr in,
ciwanên Mesir, Afrîqiyaya Başûr,
Libnan, rêza ezmûna dewletan
di vî warî de dirêj e, di xwendina
ezmûna van civakan de ya bikaranîna
rojnamegeriya
lêpirsane,
çend
serencamên girîng diyar dike. Ji ber

wan jî belgeyan belav dikin, lê çima
bandora wê qels e !
Dibe ku ev ne bi mebesta rojnamegeriya lêpirsane tê bikaranîn, tenê
tê bikaranîn mîna alavek fişara siyasî
ser hindek aliyên siyasî. Kengî ku me
dît malperek Facebook kurdî ji rojnamevanan pêk were, û bi armancên
rojnamegerî, ne siyasî, wê demê wê
bandora wê hebe, û sûda wê dê di
astek pirr bilind be.
Rojnamegeriya lêpirsane armancek
pîroz e, ku ne tenê wê civakê ji
gendeliyê rizgar bike, lê wê bandora
wê li ser hişmendiya civakî jî hebe. Ji
aliyekî din ve, rojnamegeriya lêpirsane têgehên civaka sivîl di civakê
de diçesipîne, mîna wekheviya welatiyan, û her kes di bin desthiladariya
yaseyê, ne partî û malbatan de be.
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DAWIYA TIŞTEKÎ
Nivîskar: Ernest Hemingway

Di rojên berê de kendava Hortons
bajarokekî bo birrîna textan bû. Çi
kesê ku li wê derê jiyan kirbû ji dengê
birrekên mezin rizgar nebûye, ku ji
Aşê li ber gola avê dihat. Salek hat
ku perçeyên daran ji bo mebesta
birrînê nema bûn. Gemiyên textan
hatin kendavê û bi perçeyên Aş ên
ku komkirî li qadê mabûn, hatin
dagirtin. Hemû komên textan hatin
rahiştin û birin. Hemû mekîneyên Aş
ên mezin hatin derkirin û danîn ser
pişta yek ji wan gemiyan, bi destê
wan zilamên ku di Aş de kar dikirin.
Gemî ji kendevê derket û ber bi gola
avê de bi rê ket, û li ser pişta xwe
her du birrekên mezin hilgirtibû, ew
hilgirên ku perçeyên daran diavêtin
ber birrekên girover, hemû silînder,
dûlab, qayîş û hesin. Bapaçên gemiyê
hatin vekirin û ber bi gola avê de çû;
bi xwe re hemû tiştên ku Aş kirbû Aş,
û Hortons kirbû bajarok, bir.
Xaniyên yek qatî, xwaringeh, embar,
nivîsgehên Aş û Aşê mezin bi xwe jî
çolkirî û vala mabûn, di nava komên
toza textan de, ku mêrgên pirr çirav
li ber qiraxa kendavê nixumandibûn.
Piştî deh salan tiştek ji Aş nemabû
ji pêvî kevirên spî yên bingehan. Li
wê derê Nêk û Marjorî rava masiyên
Trawtê deqsor dikirin, li seranserî
qiraxa gola avê.
“Wan e Kavilên me, Nêk’’ Marjorî got.

Nêk , qeyik diajot, li kevrên spî nerî.

qeyik gihşt qiraxa avê.

‘’Erê wan e’’ got.

Qeyik kişandin ber qiraxa çem û Nêk
rahişt sîtilek mişt çêlîkên masiyan.
Nêk sê ji wan bi detsê xwe girtin û serê
wan jê kirin û çermên wan gurandin,
wê çaxê Majorî jî destê xwe xist sîtilê
û li çêlîkekê digerya, di dawiyê de yek
girt, serê wî jê kir û çermê wê gurand.

‘’Tê bîra te çaxê Aş bû?’’ Majorî pirsî.
‘’Baş tê bîra min’’ Nêk got.
‘’Bêtir wek kelehekê xuya dike’’
Majorî got.
Nêk tiştek negot. Qeyik ajot heta ku
dûrî dîmena Aş ketin, bi xeta deravê
re diçûn. Piştê wê Nêk kendav derbas
kir.

Nêk li masyê wê nerî.
‘’Polekê wî jê neke’’ got. Kêr tê tu
weke dane bi kar bîne, lê baştir e
heger to perê wî bihêle.

‘’Masî xwe bi çengel nagrin’’ got.

Her du çêlîkên gurandî ji terya wan bi
çengel ve daliqandin. Piştî wê Majorî
qeyik ajot ber bi avê de, ta bi diranên
xwe girtibû, û berê xwe dabû Nêk, ê
ku li ser qiraxa avê rawestiya bû, û
sinnare bi dest xwe girtibû û tayê wê
berda bû.

‘’Na’’ Majorî got. Majorî sinnare bi
destê xwe zeft kirbû di hemû dema
ravê de, tevlî dema ku diaxivî jî. Wê
hez rava masiyan dikir. Hez ravê di
gel Nêk dikir.
Li kêleka qeyikê masiyeke Trawt ê
mezin rûyê avê şikand. Nêk sewl bi
hêz kişand ji bo ku qeyik bizîvire û
sinnare here nêzîk masî. Gava pişta
masî ji avê derket qeyik bilind bû.
Dilopên avê bela bûn, her wekî ku
kulmek fîşek hat berdan nav avê.
Masiyeke din jî rûyê avê şikand û li
aliyê din ê qeyikê xuya kir.

‘’Ma divê ez ta berdim? ‘‘Majorî bang
kir, û ta bi destê xwe girtibû‘’, Helbet.
Berde bila biçe. ‘‘Majorî ta berda nav
avê û li tûmikê nerî çawa diçe xwarê
di nava avê de.

‘’Wa dixwin’’ Majorî got.
‘’Lê xwe bi çengel nagrin’’ Nêk got.
Qeyik zîvirand ji bo ku her du masiyan
bigre. Majorî ta nekşand heta ku

Jiyan Hac Yûsif
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Majorî bi qeyikê vegeriya û tayê
diduyan bi heman şêweyî avêt. Nêk
perçeyekî dar ê giran danîbû ser
dawiya sinnarê ji bo ku wê ragire
û serê wê bi perçeyekî dar ê biçûk
hildabû. Tayê sist li gilokê gerand ji
bo ku ta bi hêrs dakeve wî cihê ku
tûmik lê raweste, li ser qada xîz a
gola avê, û niçik li ser glioka ta danî.

dema ku masiyê Trawt daneyê bixwe
û di gel xwe bibe, ta jî wê ji gilokê bê
kişandin bi xurtî û wê bihêle ku gilok
bike gîzgîz digel niçika ku li ser hatiye
danîn.
Majorî qeyik dûrî tayê xwe, ajot ji bo
ku wî nelivîne. Wê sewl lêdan heta ku
qeyik giha ser qiraxê. Qeyikê hinek
pêl digel xwe anî. Majorî ji qeyikê
peya bû û Nêk qeyik kişand ser
qiraxa avê.
‘‘Çi pisgirêk e, Nêk“? Majorî pirsî.
‘’Ez nizanim,’’ Nêk got, û darik didan
hev ji bo êgir.
Agir bi darikan dadan. Majorî çû
qeyikê û betaniyek bi xwe re anî. Sira
bayê êvarê dûkela êgir bi ser wan de
tanî, ji lewra Majorî betanî di navbera
agir û gola avê de raxist.
Majorî li ser betaniyê rûnişt û pişta
xwe da agir, li hêvya Nêk. Nêk hat
û li tenişt wê li ser betanyê rûnişt. Li
bişt wan darberû bûn ên ku bo cara
duyemîn şîn hatibûn, û li pêşya wan
devê kendava Hortons bû. Ne gellekî
tarî bû. Ronya agir dighişt heta avê.
Herduyan dikarî bûn her du sinnareyên hesin li ser ava tarî bibînin. Agir
li ser giloka ta diçirisand.
Majorî buxçika şîvê vekir.
‘‘Ez naxwazim bixwim‘‘, Nêk got.
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‘‘Baş e‘‘.
Şîva xwe xwarin bê ku biaxivin, û li
her du sinnareyan û li ronya agir li ser
avê dinerîn.
‘‘Îşev wê heyv hebe‘‘ Nêk got. Berê
xwe da aliyê kendavê û li wan giran
nerî yên ku hêdî hêdî xuya dikirin. Wî
zanî ku ji navbera giran de wê heyv
derkeve.
“Ez dizanim“ Majorî bi kêfxweşî got.
“Tu her tiştî dizanî“ Nêk got.
“Nêk, tu bixwedê kî bes e, xwe wilo
nek!” Majorî got.
“Ez nikarim, Nêk got. Tu dikarî. Tu her
tiştî dizanî. Pisgirêk ev e. Tu dizanî”.
Majorî çi tişt negot.
“Min te hînî her tiştî kir. Tu dizanî. Ma
tu çi nizanî?“
“De bes biaxive“ Majorî got. “Wa
heyv derket“.
Her du li ser betanyê rûniştibûn bê
go dest bidin hev, û li heyvê dinerîn
çawa bilind dibe.

“Ne gerek e tu çewt biaxivî” Majorî
got. “Bi rastî bêj çi heye?”

“Ne xem e“ Nêk got. “Ez ê qeyike
bidehfînim nav avê”.

“Ez nizanim.”

“Ne pêwîst e” wê got. Nêk vegerya û
li ser betanyê xwe ramedand li kêlek
êgir. Dikarîbû dengê sewllêdana
Majorî li ser avê bibhîze.

“Helbet tu dizanî”.
“Na ez nizanim”.
“De ka bêje”.
Nêk li heyvê nerî gava ji nav giran
bilind dibû.
“Êdî nema henek e“.
Newêrîbû li majorî binere. Dûv re lê
nerî. Wê pişta xwe dabû wî. Li pişta
wê nerî. “Êdî nema henek e“.
Majorî çi tişt negot. Nêk rawestiya û
got: “Ez hest dikim wek ku hemû tişt
di hindirê min de ber bi dojehê de
diçe. Ez nizanim çi bêjim”.
Li pişta wê nerî.

Demeke dirêj li wir ramidandî ma.
Hîn ramidandî bû dema ku dengê Bêl
hatê ku ji nav daristanê tê. Hest pê
kir ku Bêl ber bi agir de tê. Bêl destê
xwe nedayê.
“Majorî baş bû?“ Bêl got.
“Belê“ Nêk got, ku ramidandî bû û
rûyê xwe danîbû ser betanyê.
“Çi pirsgirêk hebû?“
“Na, çi pirsgirêk nebû“.
“Tu çawa yî?“

“Ma hezkirin ne henek e?” Majorî got.

“Tu bixwedê kî Bêl dûrî min here, vê
gavê min bihêle.“

“Na“ Nêk got. Majorî rabû ser xwe.
Nêk li wir rûnişt, serê xwe xist nav
destên xwe.

Bêl sandwîşek ji buxçika şîvê derxist û
çû ji bo ku li sinnareyan binere.

“Ez ê qeyikê bibim” Majorî bang kir.
“Tu dikarî bi peya vegerî”.

Wegerandin ji Inglizî: Azad
Xalid

Kawa Welî

‘‘De ka were bixwe, Nêk‘‘.

