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Dergeh

BAHOZ Û BABELÎSKÊN 
KU BI ŞER RE TÊN
Reşeya rewşên tije alozî, bi siya xwe 
herêm û jiyana mirovan dipêçe, 
diltepî bilind dibin, aso teng dibin, 
hestê korthênan û neşiyan li cem 
piraniya yên ku di îşê giştî de kar 
dikin, geş dibe, yên ku di demin bûrî 
de rahiştibûn (Ramana guhertin û 
bajarîkirinê). Ji ber qonax hestiyar 
e, bi qasî ku bandoreke neyînî li 
derûniyê dike, ew qasî ku ezmûn e bo 
şiyana xweragirtin û xwelibergirtinê 
ye, metirsî ji tariya dîmena siyasî û 
leşkerî û belkî ya civakî jî heye, ku 
berî dide nediyariyê. Rûdayîn li cem 
hejmarek mezin ji xortan winda bûye, 
ligel xwestekek mezin ku bi wê hêviya 
mayî  bireve ber bi(Xwena Ewropî yî 
nazik) de.

Koçberiya mezin, ji encamên şer, 
wêran, stem, kêmbûna jêderan, 
buhabûn, hejartî û nepeydabûna 
kar e, koçberiyek ber bi penageha 
girêman de, ber bi xweparastina 
ji dûman û toza qonaxê ve, ber bi 
paşerojekê ve ku mîna dêwekî ji zikê 
kampên penaberiyê yên Almanî yan 
ên Nemsawî yan ên dewletên Ewropî 
yî pîr derkeve. Û encam, şiyanin 
neamade, hogirin li ser programê 
skaybê hevdû dibînin, û zarokin li 
xurbet û dervederan dizê, zimanên 
dayika xwe -bi bilêvkirinek Ewropî- 
diaxivin, û bi tiştin kesayetî mijûl 
dibin.

Bajar û gund bi birînên êrîşên dijminên 
tarî wek Daiş û yên mîna wê, giran e, 
piştî ku sal derbas bûn û di wan de 
êşa siyasetên ciyewazî, çewisandin, 

nebûna geşpêdan û desthiladariya 
gendeliyê ya ku girêdayî bû bi 
destdayîna rêjîmê ser hemû şêweyên 
jiyanê ve. Ev bajarok û bajar, şiyan, 
ciwan, şarezayî, pere û şîniyên wan 
liberroyîştin dibin, û malên wan tê 
fortin da ku bidin toreyên qaçaxçiya 
navneteweyî, yên ku mînakên herî 
zindî û bêhempa ne ji têrnexwarî, 
çewisandin û çavsivikiya bi çarenûsa 
mirovan re, dibe ku sedema pirbûna 
koçberiyê, ne girêdayî rewşê be, 
gellek caran dibe modêl û di nav 
mirovan de belav dibe, her wisa 
matmayîyeke bi wêneyên merivan 
yên ku li ser toreyên pêwendiya civakî 
dighên wan, gellek ên ku rewşa wan 
baş e, dev ji kar û milkên xwe berdidin 
û tiştên malê bi buhayiyeke erzan 
difroşin, wan pereyan dikin Dolar û 
Euro da ku sivik bin çaxa têlan derbas 
bikin, ber bi aliyê din ve ji sînor.

Koçberî vedanên wê pir in li ser 
cihêrngî û hevjiyana herêmê, ligel 
neamedebûna rewşenbîr, ronakbîr 
û akademesiyenan. Û koçberiya 
mezin di nav hin pêkhateyan de, ên 
ku hebûna wan bi dîroka herêmê 
û paşmayiya hevjiyana di navbera 
welatiyên wan de ve girêdayî ye, 
reşxewna koçberiyê alîkariyê di 
şkenandina cihêrengiya ku di 
herêma Cezîrê de heye dike, ya ku bi 
cihêrengiya xwe yî neteweyî û olî û 
çandî tê nasîn.

Jîngeh jî cangoriya vê rewşê ye, 
dûmana agirê jihevderxistan berdest 
ya Petrolê li ser asîmanê herêmê belav 

dibe, û derd bêhtir tarî dibe, her wisa 
egerên biketina nexweşiyên Seretan, 
Rebû,û nexweşiyên bêhn, çerm û 
çavan pir dibin, û dibe ku rewşên 
jiberçûn û şêwanên zêyanê hebin; lê 
hîn durist nebû ne. Nebûna çavdêriya 
bijîşkî û pîvana gemar a hewayê, ji bilî 
nebûna xizmetguzariyê gellek caran, 
û koçberiyek mezin ji bijîşkên pispor 
û yên şareza bi nexweşiyên belavbûyî 
di herêma Cezîrê de, ev rewş pêdîviya 
wê bi çareserkirinin birra heye.

Em lêbûrînê ji cemawerên 
hêja, şopînerên kovara ‘’ŞAR’’ 
ku derçûna wê di dema çûyî 
de rawestiya, dixwazin. Ji ber 
astengiyin mezin li ser sînor ê 
ku hate girtin li ber derbasbûna 
hejmara dudyan bo herêmê, ev 
tişt hişt ku yên di kovarê de kar 
dikin kedên xwe bêhtir bikin da 
kovarê derînin, lewra ev kêşe 
derbas bû, û em hêvî dikin ku 
ŞAR ranewste, û em sozê didin 
we ku bi vîna xwe dê hertim 
em ê rahêjin geleman da kovar 
bighêje we.

Komîta Sernivîsê      

الفهرس

01

06

13

19

23

02

09

16

20

25

26

28

04

10

18

21

   

   

   

w
w

w
.z

m
rd

st
ud

io
.c

om

   

BAHOZ Û BABELÎSKÊN KU BI ŞER RE TÊN                                    

REWŞA ÇANDINÎ Û BEXÇEYAN LI HERÊMA CIZÎRÊ                                                                            

TIRBESPIYÊ, BAJARÊ JIBÎRKIRÎ                                                                       

ALBERT CAMUS                                                                                        

HELBEST                                                                                                       

CIVAKA SIVÎL SEQET E                          

EM DÊ BIBIN HUNERMEND !!                                                              

JÇALAKIYÊN SIVÎL                                                                                                  

JIN SIMBOLA AZADÎ Û BERXWEDANÊ YE                                                                                                

ZERDEŞTÊ KAL                                                                              

TEMBIYÊN HITLER                                                                                                 

REWŞENBÎR DI ŞOREŞAN De                            

HEVJIYANA WAR Û PÊNÛSÊ                                    

HEVDÎTIN BI HISÊN CEMO RE Nivîskar û Rojnamevan                                                                                                               

MAMOSTE RAF’I LI QAMIŞLO DU KARAN DIKE Û 
PENABER NABE                                                                                                            

KÎ ZAROKTIYÊ JI ZAROKAN DIDIZE?                                                                       

shar-magazine.com

info@shar-magazine.com

SharMagazine

SharMagazine
D

er
hî

na
n:

 Z
um

ur
ud

 S
to

dy
o

Mehane û çandî ye. Guh dide 
dozên hevjiyan û aştiya navxweyî, 
û karên sivîl ên ku bi pevçûnê re 
tên.

Nivîskar berpirs e di ber naveroka 
nivîs a xwe de, û Şar jî wê belav dike, 
ji ber ku pabend e 

bi azadiya nerînê, ta ku ne li gorî 
siyaseta sernivîsê be jî.

Ji bo beşdarî, şandina pêşinyar, û 
pêwendiyê

info@shar-magazine.com

Mafên çap û belavkirinê parastîne 
ji kovara şar re

  Ji weşanên rêxistina şar a geşpêdanê  

Naverok
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CIVAKA SIVÎL SEQET E
Imran Yûsiv

Zanyarên civakî tekez dikin ku xweseriya civakî zû 
bi zû nayê guhertin, û demek dirêj jê re divêt ta ku 
guhertinekê berbiçav tê de diyar bibe.

Gellek tişt hene bandorê li avakirina nirxên civakê 
dikin wek: (Bîr û baweriyên serwerdar, ayîn û ol, 
sîstema aborî û siyasî) û surişta avahiya civakê (êlî- 
koçerî-çandinî-pîşesazî-….)

kîjan ji van bandora wê ji ya din bêhtir û xurtir e? Ev bi 
xwe tiştek girêdayî rêjeyê ye, û bi hêsanî nayê pîvan.

Pirsa herî giring ew e, çawa em ê civakekê bugherin 
û nirxin şaristan î erênî tê de biçînin, kiryar û sincên 
kirêt û neyênî jê rakin? Bi çi awayî û alavên guhertinê? 
Çi rola sazî û rêxistinên civaka sivîl di vê guhertinê de 
heye?

Bêyî durûtî, civaka Sûriyayê bi giştî û ya kurdî bi 
taybetî, bêhtir ji 50 salî di bin desthilata rêjîmeke 
dîktator de maye, vê rêjîmê gellek nirx û reweşên 
civakê bi awayekî zane ruxandin, ji bo ku xizmeta 
bercewendiyên xwe yên taybet pêk bînin, mayîn 
û berdewamiya xwe, civak kedî kir û hemû bizav û 
tevgerên civakê pûç û binpê kir, di heman demê de 
kiryarên kirêt weşandin û navtêdan kirin wek(Durûyî, 
Derew, Keysebazî, Nijadperestî, Dijayetî û Nebawerî 
di navbera pêkhateyên civaka Sûriyayê de, dizî û 
bertîl di nav karmendên dewletê û dezgehên giştî de) 
em dikarin bibêjin ku ew partiya desthilatdar a ku xwe 
kir rêvebir ji dewlet û civakê re karîbû bi rêya planên 
siyasî û aydyolocî û rêbazên perwerdekirinê gellek 
ziyanê bighîne nirxên civak û welatiyên Sûriyayê, û 
gellek nexweşiyan di nav wan de biçîne.

Di destpêka sala 2011an de, miletê Sûriyayê bi serhil-
daneke gelêrî û aşîtyane rabûn, û tê de doza guhertin, 
çaksazî û azadiyê kirin, lê rêjîmê bi tundî bersiva 
daxwazên wan dan, pişt re hin bi hin ev serhildan bi 
aliyê çekdariyê ve çû, û doza ruxandin a rêjîmê kir, û 
di encama şerê çekdar î navxweyî de gellek tevlihevî 
çêbû, û ziyaneke pir mezin gihişte civaka Sûriyayê û 
welatiyên sivîl, her wiha nexweşiyin nû jî peyde bûn, 
mîna komên tundrew, koçberî, wêraniya aborî, kuştin 
û bi hezaran birîndar jî.

Rast e guhertina rêjîmê bi rêjîmeke bijartî ji gelê 
Sûriyayê gaveke giring e, lê ev tenê ji bo avakirina 
pergaleke dîmoqratîk nabe, pêdivî bi guhertinin 
mezin heye li ser asta civakê.

Tê diyarkirin ku di demên dawî de hin dewletên 
Ewropî û aliyin dîtir gihiştin vê baweriyê, lewra berê 
xwe dane piştgiriya sazî û rêxistinên civaka sivîl ên ku 
bi piranî hatin damezirandin di her sê salên dawî de, 
nemaze li deverên kurdî, ta ku karibin di rêya wan re 
guhertinê çêbikin.

Berî ku em li ser rola saziyên civaka sivîl biaxivin, pêwîst 
e em şêwe û rengên damezirandina wan zanibin –her 
dem nimûne deverên kurdî û Rojavayê Kurdistanê ye-

Li gor şopandin û agahiyan em dikarin sê cureyan ji 
saziyên civaka sivîl bihejmêrin:

1-Sazî û Rêxistinên Gelêrî yên Serbixwe:

Dema ku destê hêzên ewlekarî yên rêjîmê li herêmên 
kurdî sist bû, civaka kurdî berî da avakirina hin sazî û 

rêxistinên sivîl, ta ku hinek ji pêdî-
viyên xwe bi cî bike û tîbûna salên 
bindestî û stemkariya rêjîmê ku li 
dijî mafên kurdan pêk tanî bişkîne, 
wê çaxê beşin ji civaka kurdî 
rêxistinên taybet bi xwe ava kirin, 
wek (Nivîskar-Mamoste-Werzeş-
van-Xwendevan-Rewşenbîr-Jin…) 
û hin sazî û rêxistin berî vê demê 
jî hebûn, lê bi dizî kar dikirin, ew 
jî karê wan bû bi rengekî eşkere û 
çalak.

Ev sazî û rêxistin bê ku tu girêdan 
bi aliyin siyasî yan aliyin derveyî ve 
hebe, û bê piştgiriya aborî û darayî 
-ji bilî aboneyên endaman- kar 
dikin, ku ew jî alozî û astengiyeke 
sereke ye di rêya karê wan de, ligel 
nebûna kesin fêrkirî di warê karê 
civaka sivîl de di hundirê wan de.

Lê tevlî hemû arîşe û kêşeyan 
karîbûn tevger û bizaveke çalak di 
civaka kurdî de çêbikin, û cihê xwe 
di nav de bigrin.

2-Sazî û Rêxistinên Partiyane:

Ev sazî bi dest û piştgiriya partiyên 
siyasî hatin damezirandin, bo 
xizmeta propoganda  partiyane 
bike, û ev diyardeyeke ne durist e 

di warê karê civaka sivîl de.

3-Sazî û Rêxistinên Bijardeyî:

Ev sazî girêdayî ne bi aliyin ji 
derveyî welat, xwedan piştgireyeke 
aborî xurt e, kadir û çalakvanên wê 
xulên fêrbûnê kirine, lê nikarîbûn 
ta nuha şaxên xwe di civaka kurdî 
de berdin, ji ber van sedeman:

-Karên wan di warê şêweyiyê de 
ne, ji bo bicihkirina pêdiviyên 
civakê yên sereke ye. 

-Karên wan bêhtirî xwe ji bo ragi-
handinê ye, qena aliyên piştgir 
qayil bikin, û carinan xapandina 
wan bi rêya sextekirina helkewtinê 
bikin.

-Gellek ji van saziyan malbatî ne û 
ev jî cihê lêpirsînê ye?

-Tu alavên çavdêriyê li ser karê 
wan nîn in, nemaze ji alî darayî ve.

Ta ku sazî û rêxistinên civaka sivîl 
karibin bandorê li civakê bikin 
divaye ku:

1-Xweserî û taybetmendiya civakê 
baş nas bikin û bixwînin.

2-Pêdîviyên civakê rêz bikin û yên 

sereke ji wan deynin pêş.

3-Arîşe û nexweşiyên civakê baş 
bişopînin û rêyên dermankirin û 
çareseriyê bi şêweyên zanistî ji wan 
re deynin.

4-Xwe ji keysebaz û xwedan 
bercewendiyên kesayetî paqij 
bikin.

6-Karibin derbasî hundirê civakê 
bibin, ne ji derve de lê binerin.

7-Dûrî ecindeyên siyasî bikevin.

8-Karê sivîl karekî xwehiştî ye, dûrî 
hemû bercewendiyên kesane û 
qezencên darayî ye. 

Civaka sivîl têgehek gellekî pêwîst 
e bo avakirina civakek durist, û 
pêwîst e ku mirov vê têgehê bi 
rengê wê yê herî zelal û paqij 
binase, ev yek bi xwe vedigere sazî 
û rêxistinên ku di vî warî de kar 
dikin.
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HEVJIYANA WAR Û PÊNÛSÊ
Xunav Kano 

Xêro: “Xwezî xizan bûma, qena min pirtûk u kovarên 
kevin li ber deriyê (meştelê) bifrota”.

Dema ku mirov ji bajarekî weke Qamişlo be, û ji 
navçeyeke veşartî û jibîrkirî be, navçeyeke bilind, ku 
li Rojavayê bajêr dikeve, navçeya ku hevjîniyê bi rojê 
re dike, bi rengê Birteqalî re, bilindbûnek xweragirtî, 
her dem bîranînên xwe bi dilsozî himbêz dike, taxek 
seyr e, dayikek -bê westan- danê dike.

Dayika ku gellek zarok anî, perwerde kir, mezin kir, 
û berî her tiştî wan fêrî xwedîderketin û malbatê kir, 
zarokên ku nikarin cêja wî şîrî û wê danê jibîr bikin, 
ku biçin (Şanzalîzê) jî dê her dem tiştek di serê wan 
de daleqandî bimîne, ew tişt dayika wan (Hilêliya) 
dilovan e.

Lawê (Hilêliyê) her tişt tê de bang û gaziyê dike, 
dibêje: 

“Ez lawê Hilêliyê me, Hilêlêkî me”.

Eger tu li tevgera wî binerî, tê nazikbûna darên tiwa 
û hejîran dê bibînî, eger tu pê re biaxivî dê zimaneke 
cûda were holê, tiştek hesan e, lê ne her kes dikare 
bikar bînî, eger tu xêza wî ya şermîn bixwînî, wê 
keçên Hilêliyê dê bi dêmên xwe yên nazelîn û narînî 
xuya bikin.

Lawê Hilêliyê aşiqê pirtûk û pênûsê, her sibeh dema 
ku şiyar dibe, taştê bi yara xwe (Hilêliyê) re dixwe, 
gêra şeva derbasbûyî ji bîranîn û şûna mêvanan -bi 
cansivikî- dide hev, dûv re li sikakên yara xwe dimeşe 
wek rojê, dema di elendê de hiltê, û bi rûkenî silavê 

çîrokin, bi zimanê Erebî ne, di sala 2012 an de hatiye 
çapkirin, dema tu wê pirtûkê bixwînî agirê sobeyên 
daran ên Hilêliyê, mîna tabloyekê diyarî te dike, dema 
tu wan rûpelan radikî tu hest nakî ku ev rûpelên pirtû-
keke normal e, ji ber xîmav a wê, tîp û derbirînên wê, 
birîn û bîranînên mirovekî ne, pirtûk ji 13 çîrokan pêk 
tê.

Di rûpela 17 an de ji pirtûkê, tu bêrgî çîroka bi navê 
(Gelo li ser min diaxivin?) dibî, ev çîroka ku bala min 
kişand weke nêçîrvanekî ku nêçîra xwe dît, bi taybetî 
kesayetiyên wê (Misto û Cabirkê) yên ku bê destûr 
derbasî dilê xwendevan dibin.

Di şevbuhêrkeke wêjeyî de min Xêro nas kir, min 
nizanîbû ku ew nîviskar e. Her dem xwe diveşêre, ji 
kamîreyan direve u li rêzên dawî rûdine, min nas kir ku 
ew pir fediyok e û xemgîn e, dibêje:

“Xwezî tenê li çolekê bûma û -bê fedî- li ser vî miletî 
bigiriyama”.

Girêdanek asê di navbera hest u pênûsa wî de heye, di 
gellek deveran de diyar dibe, di çîroka wî de ya bi navê 
(Kiriya Servîsê). Her wiha piraniya kesayetiyên çîrokên 
wî di jiyana rasteqîneyê de heye, mîna “Misto, Cabirkê, 
Birko, Layê Remo, û Adem) di çîroka dawî de ya bi 
navê( Girinejîn û ramûsan) kesayetiya wî xuya dibe, bi 
taybetî xewna lehingê çîrokê ku: “Baweriya milet tenê 
bi baqijkirinê, bi zanînê û bi geşpêdana bajarê wî tê”.

Piştî ku ew kesayetiya li bajarê Qamişlo digere, ji gemar 
û paşketinê matmayî dimîne, dibêje: “Tenê kafîtiriya 

li her tiştê li dora xwe dike, dikeve servîsê û sîperê wî 
dest bi mijûliyê dike, ku ew li vê gerdûnê evîndarê du 
tiştan e, Hilêliyê û pirtûk, ji ber dilê wî yê tevzînok, di 
dawiya şevê de dema pirtûkekê dixwîne hest dike ku 
li kolanên Hilêliyê dimeşe, û dema li kolanên Hilêliyê 
dimeşe ew hest dike ku tirimbêl-resîf-dar û dikan 
rûpelin û ew perîka wan e..

Diçe bazara Qamişlo, deriyê dikana xwe mîna rûpela 
pirtûkeke nû vedike, derbas dibe hundirê dikanê, lê 
ew hest dibe ku ew derbasî pirtûkxaneyekê dibe, li 
kinçên jinan ên daleqandî dinere, ew di çavên wî de 
hemû lehengên çîrok u romanan ne.

Eger tu serdana wî bikî, qehweyekê ligel wî vexwî, dê 
ji te re behsa gellek çîrokên girêdayî qehweyê bikî, 
wek ku tu pirûtkekê ji komek çîrokên li ser qehweyê 
dixwînî, ta ku bighêje kesayetiya navdar li (Hilêliyê) 
ya ku bandor lê kiriye, behsa (Hesenê Heriyê) dike û 
dibêje:

“Eger derfet hebe, ez ê hawzê avê li Hilêliyê bineqşînim, 
û peykerê (Hesenê Heriyê) û bizinên wî çêbikim, û li 
biniya malan, peykerê (Waliyê Dîn) û ew refek qaz u 
werdek diajû çêbikim”.

Dibêje: “Hesenê Heriyê nêzî 6 şerwal û 6 çakêt li ser 
hev li xwe dikirin, û kincên wî her dem bi herî bûn, û 
tenê her şeva cejnê serê xwe li ser çemê dehlê dişuşt”.

Kesayetiya (Mihemed Xêr Umer) a ku li ser diaxivim, 
çîroknivîsek ji bajarê Qamişlo, ji taxa Hilêliyê ye, 
pirtûkek wî bi navê (Li ser min diaxivin ) heye, komek 

Mewid di xweşikbûneke dûmahî de dimîne…!”.

Bi kenek ber bi girî ve, daketina asta strana 
zemawendê, li ser zimanê lehingê çîrokê dibêje: 
“Tama memikên te xweş in weke goşt û birincê, mîna 
kevçîk tirşikê…”.

Tevlî ku Xêro mektûm e dibêje:

“Belkî ez dinivîsînim ji bo nameyekê ji wan kesên 
ku dixwestin me tune bikin bişînim, ku Kurd tenê bi 
çanda xwe berevaniyê dikin !”.

Di nav cûreyên cawê li dikana xwe digere, wan ji 
zibûnan re şîrove dike, ji hiriyê ye, ferû, cûx u cêns in.

Di hişê wî de her dem pirtûkên (Kavka, Selîm Berekat) 
û gellek afirênerên din dimînin, wek ku ji xwende-
vanan re dibêje: “Ev roman e, helbest e, çîrok e”.

Di dawiya rojê de (Xêro) tariyê li dora xwe çêdike, 
tenê ronahiya heyva Hilêliyê serdana tenahiya wî 
dike, weke kewekê ku li hêlîna dayika xwe bi aramî 
radize, û gotina (Rambo) ya her dem dibêje:

“Tenê bi min re kilîta vê buhişta hovane heye!!…”
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REWŞA ÇANDINÎ Û BEXÇEYAN
LI HERÊMA CIZÎRÊ
Ebas Mûsa

(kurmek tê naskirin di nav cotkaran 
de bi «kurmê xefkan» ji ber berê 
dixistin xefkê çivîkan, dirêjbûna 
vê kurmê mîna tiliya qelîçankê ye, 
û reng zer e) ev kurm tenê li Ceh 
û Genim dide, di dema payîzî de, 
dema ku zil sêçar pelî be, navbera 
qurim û qarotê dixwe, vî kurmî 
ziyanek mezin gihand Ceh û Genim, 
nemaze zeviyên ku şûna firazê yan 
erdê qels î westiyayî bûya. 

Ger em li rewşa çinînê li Cizîrê bi 
giştî binerin em dikarin bêjin ku 
çinîneke baş bû, cotkar û bazirgan 
û her wiha welatiyan jî sûdeyeke 
aborî jê girtin.

Piraniya zeviyan bejî bûn, ta ku 
yên bîrê wan hebûn berê xwe dan 
çandiniya bejî, ligel aloziyên ku 
hate pêşiya wan, ji ber ku bîrên avê 
li ser kehrebê kar dikirin, û kehrebe 
gellekî êdî tê birrîn û nema kar 
li ser dibe, û cenetorên ku li ser 
mazotê kar dikin jî aloziyeke mezin 
li pêşiya wan heye ji ber mazot her 
dem peyda nabe, şaredarî beşekî 
jê peyda dike bi 33 L.S, lê beşê 
din peyde nabe ji bilî bi buhayeke 
zêdetir.

Li deverin wek Dirbêsiyê ku zeviyên 
avî pir in, cotkaran aveke tenê 
dan zeviyên xwe ligel buhayiyek 
gihişte ta 600,000 L.S ji avekê re ji 
ber buhabûna sûtemeniyê (Mazot-
zeyt), litrek mazot gihişte 50 L.S, 
ligel kêmbûn û buhaya gellekî bilind 
a semadê, hin cotkaran semada 
kaxezî ya ku ji Turkiyayê dihat bikar 
anîn, lê tu sûde jê negirtin, Emerê 
Hesen ji derdora bajarê Qamişloyê 
ye dibêje: “ku zeviyê min î avî 
donima wî hat ser 700-800 L.S ta 
dema çinînê”.

Berhema Çinînên Stratîcîk û Sereke

Herêma Cizîrê tê naskirin wekû 
deverek ku miletê wê bi piraniya 
xwe çandiniyê dikin (Genim–Ceh–
Kemûn–Nîsk–Nok–Kijnîj…HTD), lê 
heger ku piraniya wan çandiniyê 
dikin, naye wateya ku yên çandi-
niyê nakin ne girêdayî ne bi wê ve; 
Ji ber Herêma Cizîrê bi tevahiya 
danûstandina xwe ya bazirganî jî 
girêdayî ye bi vê tevgera çandiniyê, 
li seranserî bajarên rojava û bi 
taybet Cizîrê.

Çinîn bi vî rengî dihêle ku çavên 
welatiyan li vê demsalê be, cotkar 
û bazirgan û karmend, hemû piro-
jeyên xwe yên aborî li hêviya çinînê 
dihêlin, ger em li vî rengê girêdanê 
binerin û binirxînin em ê bighêjin 
encamekê, sala ku çinîn bişke wê 
tevliheviyeke mezin di herêmê de 
derkeve holê.

Bi vê nerînê em dikarin sedema 
koçberiya hezarê malbatan ber bi 
bajarên mezin mîna Şam û Helebê 
de nas bikin, ji ber girêdana rewş a 
civakî û aborî bi çandiniyê ve, ligel 
ku tu derfetên din tune bûn. Ger 
em ji aliyekî din ve lê binerin em ê 
nas bikin ku sedema mezin siyasî 
bû ya ku hişt tu pirojeyên din tune 
bin, da şûna çandiniyê bigrin.

Tu kargeh venebûn û her tiştên 
ku dihat çinîn yekser diçûn ber bi 
Heleb û Şamê de, aniha jî paştî 4 
salan ji şoreş û kirîza Sûriyayê, û di 
nav de Rojava tiştek nehat guhertin, 
lê tenê alozî pirtir bûn li hember 
welatiyan û bi taybet cotkar.

Herêma Cizîrê ya ku hat dorpêç-
kirin û sînor zû li ber hatin girtin, 
tov û semad an jî derman û alavên 
kar bi rengekî rewa derbasî herêmê 
nedibûn, û heger hin jî derbas 
dibû bi deh qatan (bi buhaya xwe) 

dighişte ber destê cotkar û bexçe-
vanan.

Ger em bixwazin çinîna îsal (2014) 
binirxînin, em ê li ser du beşan ji 
beşên çandiniyê rawestin; çandiya 
zeviyan (Genim–Ceh–Nîsk–Nok–
Kemûn–Gijnîj–), û çandiniya 
bexçeyan (Bacan–Xiyar– Şebeş–
Talik–Bacanê reş–Îsot …).

Zevî

Tê zanîn ku piraniya çandiniya 
herêma Cizîrê, zeviyên genim û ceh 
in, her wiha nîsk û nok…, û di van 
20 salên bihurî de gijnîj û kemûn jî 
êdî tê çandin.

Piraniya qûtê dewleta Sûriyayê ji 
Genim, ê ku dibe ard, diçe kargehên 
Makarona û Biskewîtan. Û Ceh  ê ku 
dibe êm û bîra di kargehên Şam û 
Helebê de.

Çinîna 2014 an dîsa bi piraniya 
xwe Genim bû, lê zeviyên ceh jî pir 
bûn, ligel tirsa cotkaran ji sivistana 
kêmbaran û daxwaza bazar û bazir-
ganên biyanî ji Ceh re, û ji ber ku 
navendên êm ên girêdayî Wezareta 
Çandiniyê, Ceh didan şivanan bo 
ku bikin êm, van şivanan bi vî awayî 
distandin û dikirin tov û diçandin, 
an di bazarê de difirotin, ev jî ji 
sedemên balkêş bû ji bo pirbûna 
çandiniya Ceh, ligel ku Genim nema 
bûye çandiniyek stratîcîk, cotkar jî 
êdî li sûdeya aborî digere, ji ber vê 
yekê jî guh da çandiniyin ku perene 
kêm dixwaze, wek Ceh, an ku bi 
buhayî bên firotin mîna gijnîj û 
kemûnê. Bi vî rengî  yê ku 10 çewal 
erdê wî hebû, jê 4 tenê kirin Genim 
û yên din kirin gijnîj û kemûn an jî 
ceh.

Lê kurm li gellek zeviyên ceh da, 

Çinînên stratîcîk û sereke

G
en

im

Genim

Avî Bejî
Berhem 25 – 30 Çewal  7-20 Çewal
Firotin/ Mîra 39-40 L.S Çewalê xêzesor
Firotin/ Bazirgan 36-37 L.S

Firotin/ Rêveberiya Xweser 27-28 L.S

Berhema giştî li Herêma 
Cizîrê 735000 TON

Ce
h

Ceh

Avî Bejî

Berhem 15-40 çewal 7-30 çewal

Firotin/ Mîra 27-28 L.S Çewalê xêzesor

Firotin/ Bazirgan 23-24 L.S kîsê spî

Berhema giştî li Herêma 
Cizîrê 30000 TON

Ke
m

ûn

Kemûn

Virnî Helî

Berhem 40-60 KG/donim 20-35 KG/
donim

Berhema giştî li Herêma 
Cizîrê 120000 TON

Buhaya kîsê spî vala 53-55 L.S

Çewalê xêzesor 190-225 L.S

Çewalek=8 teneke=10 donim=hektarek

Mîra ji cotkaran xwest ku çewalên 
xêzesor bikar bînin bo Genim û Ceh 
û diviyabû ku nû bin, buhaya çewalên 
vala gihişte ta 225 L.S, lê mîra 100 
L.S li cotkaran vedgerand ji buhaya 
çewal, bi vî awayî hişt ku cotkar hem 
çewalan ji wan bikire û hem jî cotkar 
çinîna xwe bifiroşe mîrayê. 

Cotkarên ku li deverên di bin kontrola 
Daişê de bûn, 10 % ji çinînê ji wan hat 
standin wekû zikatê, mîna devera Til 
Birakê, û her wiha li devernan zeviyên 
Xiristyan û Êzdiyan hat çinîn ji aliyê 
van koman ve û berhema wê ji xwe 
re birin.

Li gorî serjimarên beşê Berhemên 
Çinînê di Rêvebiriya Çandiniyê de 
(girêdayî Wezareta Çandiniyê ya 
navendî li Şamê)berhemên herêma 
Cizîrê ji Genim gihişte 735000 tonî, 
û barê ku birêveçûye ta 12-7-2014 
gihişte 363211 ton di navbera 354743 
ton hate firotin bo Bîroya Çinînê û 
8468 ton bo Navenda Geşkirina Tovê, 
û beşê din 371789 ton hat firotin li 
derveyî bîro û dezgehên Wezareta 
Çandiniyê, çi ji bo Desteya Çandiniyê 
di Rêvebiriya Xweser de li Kantona 
Cizîrê û çi bo bazirganan. 

Berhema giştî ya çinîna Ceh li herêma 
Cizîrê gihişte 300,000 tonî, 120,000 
ton jê hat firotin bo Bîroya Navendên 
Çandiniyê yên Rêveberiya Çandiniyê 
yên girêdayî Wezareta Çandiniyê li 
Şamê, û 180,000 ton hat firotin bo 
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EM DÊ BIBIN 
HUNERMEND !!
IDrÎS HISO

Dilyar û Dilbirîn, bira ne û cêwî ne, temenê wan îro dike 
neh sal. Berî ku koçberî Başûrê Kurdistanê bibin li Taxa 
Xerbî ya bajarê Qamişlo jiyana xwe dikirin. Mîna hemû 
zarokên Sûrî û Rojavayê Kurdistanê her sibe ji malê 
berê xwe didan dibistanê, lê ji ber rewşa xerab, ceng, 
şer, dorpêçkirin û bêkariyê bavê wan ji neçarî berê xwe 
da Başûrê Kurdistanê, bi hêviya ku ew karibe karekî 
bike û van zarokan bi pariyek nanê ne tal şa bike, ta 
ku dengê şêtbûna mirovan li welatê Sûrî û bajarê wan 
raweste… Bavê wan ku mirovekî hejar û nexweş e, 
dibêje: «Ev qedera me ye».

Ev tişt rast e ku mirov her demê rastî qedera xwe tê …!!

Her wisa dibeje: «Dema Xwedê Dilyar û Dilbrîn da min, 
min wê demê jî digot ev qedereke baş e ku Xweda 
ez rastî wê anîm… min gellekî kêf ki, lê tu dibîne îro 
navnîşana me bûye konek û nasnameya me jî ..ez û van 
zarokan bûne hejmarek di kaxetên UN de».

Dilyar û Dilbrîn rojên xwe di navbera dibistanê û lîskê 
de, di zikak û kolanên Taxa Xerbî de diqedandin, lê îro 
kolan û bênderên kampa Gewîlan ji wan re bûne cî û 
war, her roj di nav ax û gemarê de dilîzin, ev her du ne 
tenê di zikê dêya xwe de cêwî bûn, na ew her demê 
ligel hev in, ji hev qut nabin, egera tu yekî tenê ji wan 
bibiînî nîn e, lê tiştê wan ê balkêş ew e, ku her demê 
ligel hev sitranan dibêjin, ew li kampê binav û deng 
bûne, her wisa ji wan re tê gotin, nexasim ji aliyê kesên 
biyanî ve yên ku tên wêne û zanyariyan li ser vî miletê 
penaber didin hev; ji wan re tê gotin (Cêwiyê Sitranbêj). 

Dilyar û Dilbrîn bûne armanca kamîre û mobaylên her 
kesî, bi hezaran wêne ji wan re hatine kişandin, ew jî 
ji aliyê xwe ve, dilê kesekî nahêlin, hertim sitrana bo 
mendal, xelkên kampê û biyaniyan re dibêjin.

Lê tiştekî balkêş ligel wan heye, ew jî ev e:

Dema ku mirovek sitranekê ji wan her du hunermendan 
dixwaze, di destpêkê de pirsa navê wî dikin, û paş re 
navê wî dinasin, wek mînak heger navê wî kesî Behzad 
be, ew yekser vê sitranê jê re bi vî şêweyî dibêjin:  

Ay welî welî Behzadêm wêlî 

Behzad zavaye lo da em biçne xêlî  ……

Di vir de gerek Behzad hinek pere bide wan, û heger 
ku pereyên dighên dest wan pir bin dengê wan zelaltir 

Desteya Çandiniyê di Rêveberiya Xweser de, û hin 
hat firotin bo bazirganan, Kemûn li ser firebûna 
9000 çewalî/hektar hatibû çandin û berhema 
wê ya giştî gihişte 120,000 tonî, lê berhema 
Kemûnê ne gellekî baş bû, hin cotkaran zeviyên 
xwe qulaptin bêyî ku biçinin, endezyara çandiniyê 
Soz Hac Yûnis sedemê vedgerîne barana pir di 
destpêka buharê de, ligel qeşayê tiştê ku hişt û 
alîkarî kir ku qurmê zilê efnik bigre, ne tenê wisa 
lê giyanin pîs jî di nav de derket û dermanên wê 
peyda nedibû, ev tişt bûne sedema ku çandiniya 
Kemûnê gellekî biserneket.

Bexçe

Weke ku tê zanîn bexçe di havînan de tên çinîn, 
a ku jê re dibêjin şînkayiya xocehî (Beledî), û 
bexçeyên ku di konê bilastîk de tên çandin gellekî 
kêm in di Cizîrê de, û piraniya pêdiviyên şînkayiyê 
-di mehên salê yên din de- ji derveyî Cizîrê tên, û 
ji ber sedema dorpêçkirina herêmê bi aloziyeke 
mezin dighêjine bazaraên şînkayiyê û bi buhayî 
tên firotin; wek mînak: Bacan û xiyar gihiştine 200 
L.S û li devernan durî bajaran bêtirî vê buhayiyê 
bûn.

Dorpêçkirina herêmê hişt ku hin cotkar û welatî 
bexçeyan biçînin, bi hêviya ku sûdeyeke aborî jê 
bigrin, lê gellek alozî derketin, D. û endeziyarê 
çandiniyê Es’ed Micbas dibêje: “Cotkarên ku berê 
xwe dane çandiniya bexçeyan bi armanca sûdeya 
aborî hatin xapandin, ji ber ku bazara pêdiviya vê 
çandiniyê kete kirîzek mezin, wek rewşa piraniya 
bazar û cureyên kar yên din”, a herî ziyan gihand 
van bexçeyan nepeydabûna derman bû, ev 
derman beriya niha ji derve dihat, Şam û Helebê 
û Tertûsê û ji wir ve dihat Rojava, lê aniha rê tev 
hatine birrîn û dermanê ku dighêje ber destan 
gellekî hindik e, têra bexçevanan nake û her wiha 
gellekî buha ye, peydkirina tov jî bi xwe kirîzeke 
din e, û ew jî wekî rewşa derman e, bexçevanan 
xwe neçar dîtin ku bi buhayî tov û derman û 
semadê peyda bikin û şensê xwe bibînin di vê 

çandiniyê de, piraniya bexçvanan dibînin ku 
tu sûdeya aborî ji vê çandiniyê nekirin, ligel ku 
şînkayî arzan bû; kêmtir ji buhayiya westandin û 
pereyên ku li ser xerç bûyî.

Hecî Mecîd bexçevaneke li gundewarê Qamişloyê 
ye, dibêje: “Min tu sûde ji bexçeyê xwe nedît, tenê 
zanibe ku Bacan li ser min bi 60 L.S sekinî û di 
bazarê de îro bi 15-20 L.S tê firotin, bi vî rengî 
tu yê nas bikî ku me tu sûdeya aborî ji çandiniya 
xwe nekir”.

Aloziyên ku li pêşiya bexçevanan radiwestin girê-
dayî ne bi buhayiya tov û derman, semad û kirya 
karmendan û gihandina şînkayiyê ta bazaran ve.

Bavê Ehmed bazirganeke di bazara Hal de li 
Qamişloyê, rewşa çinîna bexçeyan dinirxîne û 
dibêje: “Bi giştî em dikarin bêjin ku bexçevan tu 
sûdeyeke aborî mezin ji bexçeyan negirt, lê tev de 
ne bê sûde man jî, ji ber her bexçevanekî gellek 
cûreyê şînkayiyê çandibû, û heger di bacanan de 
bê sûde ma be, helebet wê di îsot û şebeşan de 
sûdeyekê bigre”.

Welatî dibînin ku piraniya şînkayiyê di bazarê de 
dihêle ku çarbênc qat arzan bibe, ger em bipîvin 
bi buhayiyê beriya ku ji bexçe derkevin.

Kirêza ku çandinî tê re derbas dibe girêdayî ye 
bi rewşa siyasî û leşkerî ya ku dihêle nearamiyek 
bikeve rewşa wê jî.

Ligel deshilatdariya Daişê li hindek deverên 
herêma Cizîrê û birrîna wan ji rêyên di navbera 
rojava û bajarên Sûrî yên din de, ji ber vê yekê 
jî gellek cotkaran dev ji zeviyên xwe berdan 
û derketin bajaran, yan jî penaberî herêma 
Kurdistan û Turkiya û Ewropayê bûn, vî tiştî hişt 
ku berin ji zeviyan neyên çandin, an heger werin 
çandin neyên çinîn. 

Lê dimîne aboriya Herêma Cizîrê girêdayî çandi-
niyê, ligel ku pirojeyên aborî yên din tun

dibe(ango li gorî nav sitranê dibêjin û li gorî pereyan 
dengê wan zelaltir dibe). 

Her kes dema xwe ligel wan bi ken û kêf derbas dike, 
lê tenê dêya wan dema li wan guhdarî dike fermêskên 
xwe paqij dike.

Îsal Dilyar û Dilbrîn ji dibistanê dûr in, çimkî dema wan 
xwest navên xwe tomar bikin, rêveberiya dibistan a 
kampê  ji bavê wan re got: Îsal cihê wan nema ye, çû 
sal bê!!

Heger tu ji wan bipirse ma ku hûn mezin bibin hûn dê 
bibin çi?

Her demê bersiva wan jî ev e: «Em ê bixwînin û bibin 
Hunermend»!

Heger hunermend hebin ez pêşbînî dikim wê paşeroj 
baştir be.  
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bi Turkiyayê re. 

Bi giştî, pejirandina Kurdan di beşek ji 
rojnamegeriya Erebî de ew jî “demekî 
ye”. Lê ev fersendeke ji kurdan re 
ye, ku hinek tiştan ji van nakokiyan 
qezencekê bigrin.  

- Gellek rexne li rewşenbîrê kurd 
dibe, tu çawa rewşa wî di vê qonaxê 
de dinrxînî, û gelo bi erkê xwe di 

civakê de rabû yan na, û çima ev 
rengê neiynî li ser heye?

Rewşenbîr yek ji milet e. Xûrtbûna  
rewşenbîran bi xûrtbûna civakê ye. 
Lê dîsa jî ez dixwazim tiştekî di vî warî 
de bêjim: Ne her Rewşenbîr girêdana 
wî bi gel ve wek hev e, her yek bi 
rengekî ye, hinek karê wan rexne ye, 
rexnedayîna her tiştê çewt bibîne, lê 
dema ku fermanek bi ser gel de tê, tu 

wî dibînî rêbertiya gelê xwe dike; Gel 
bi tenê nahêlê. Ez dibînim Rewşen-
bîrên Kurd bi giştî cihê xwe girtine û 
xwe ji vê rolê narevînin. Tevlî wilo jî, 
pirsgirêk ne ku nakokiyên di navbera 
Rewşenbîr û çivakê de der dikevin, 
lê mixabin di navbera tevger û 
Rewşenbîran de ye. Li vir pirsek heye: 
Baweriya gel bi kê tê dema ev nakokî 
der dikeve holê ? Bersiva min, bawerî 
bi tevgerê ve bêhtir heye. Ji ber wilo, 

- Weke ku tê zanîn, Sûrî bi 
giştî ber bi şerek navxweyî ve 
diçe, lê li herêmên kurdî hîn ev 
metirsî diyar nebûye, berovajî 
wê rewşek baştir ji bo hevjiyanê 
heye, çima ev rewş li rojavayê 
Kurdistanê hat parastin, û gelo 
dê berdewam bibe yan na?

Sûrî ne ber bi şereke navxweyî ve 
diçe, ew bi xwe şerek navxweyî dijî. 
Ez nabînim ku rewşa hemwelatiyan 
di Rojava de cuda ye ji rewşa giştî 
di Sûriyayê de. Rast e hinekî dûrî 
şerê giran e, lê ev taybetmendî 
ji helwesta siyasî ya tevgera 
Kurdî hatiye, lê mixabin ev tiştek 
“demekî ye”, ji ber ew xerabiya ku 
rêjîma “Baas” bi awayekî berfireh 
bi ser kurdan ve neanî, wê dijbe-
riya Erebî dê bi wê erkê rabe, çi bi 
navê eşkere mîna (Artîşa Azad) û 
çi bi navê ne eşkere mîna (Daiş) ê. 

- Mîna rojnamevanekî pispor 
di rojnamegeriyê de, tu çawa 
karê rojnamegeriyê li rojavayê 
Kurdistanê dinerxînî, nemaze 
di hundirê qerebalixa ku gellek 
kes di bin navê çalakvan û rojna-
mevan de, têkilî û bercewen-
diyên xwe pêk tînin?

Rewşa rojnamegeriyê ne gellekî 
xerab e, bi taybet dema ku şer di 
deverin Kurdî de diqewime. Hinek 
kêmasî hene di aliyê “profisinalê” 
de, lê di dawî de wêneyê dighîne 
derve. Li vir tiştek nû heye: Roja-
vayê Kurdistanê hat vekirin li 
hember çapemeniya Ewrupî. Min 
bi xwe hinek ji wan rojnamevanên 
Ewrupî dîtin, li Amedê û Stenbûlê. 
Mebesta min ku agahî nema di bin 

kontrola partiyekê tenê de ye.   

Li ser ku hinek berjewendiyên xwe 
pêk tînin di rêya rojnamegeriyê re, 
kêmasîyin bi vî rengî der dikevin 
dema ku rojnamevan hindik bin. Ez 
nikarim ji çalakvanê ku di nav şer de 
be, û berjewendiyên xwe jî pêk tîne, 
jê re bibêjim: Şerm e, Ji ber divê ez 
cihê wî bigrim. Valabûnek mezin 
heye, û tiştekî normal e ku kesin wilo 
cihê xwe di vê rewşê de bigrin. 

- Tu di rojnamegeriya Erebî 
de dixebitî, û têkiliyên te bi ya 
navneteweyî jî re heye, nerîna wan 
ji paşeroja tevahî Sûriyayê û bi 
taybetî ezmûna Kurdî re çawa ye, 
ti xalên girîng di wê rojnamegeriyê 
de heye ku li ser çarenûsa miletê 
Sûriyayê rawestiya ye?.

Rojnamegeriya Erebî li gor siyaseta 
dewleta ku wê xwedî dike, agahiyan 
dide. Îro belkî ev cara yekemîn e ku 
helwesta rojnamegeriya Erebî hat 
guhertin û parçebûnek tê de çêbûye 
li ser doza kurdî. Ev parçebûn, wek 
min got jî, li gor berjewendiyên her 
dewletê (Rojnamegerî û ragihandina 
wê dewletê) firehtir dibe. Belkî ev 
gotin li ser rojnamegeriya Erebî nû 
be, lê ez ê ramana xwe zelaltir bikim, 
ez dê ne li ser nivîskarên ku li ber 
mafê kurdan didin biaxivim, ew kesin 
ji gelê kurd re heval in, lê ez destnî-
şana nakokiyên di navbera Dewletên 
Kendavê de (Khaleej Alarabî) û 
Turkiyayê dikim. Rojnameya Imarat 
a fermî “Al-itihad” di navnîşan û 
naveroka xwe de dinivîse: ”Kobanî”. 
Ev ne ji ber têkîliyên dewleta Imarat 
bi kurdan re heye, (bi taybetî Herêma 
Başûrê Kurdistanê) lê ji ber nakokiyên 

HEVDÎTIN BI HISÊN 
CEMO RE
Nivîskar û Rojnamevan
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civaka Kurdî di bin bandora tevgera sîyasî de ye. 
Em carinan dibînin bê çawa hinek Partî navê hinek 
ji Rewşenbîran di çavên gel de dişewitîne, çawa 
wan pîs dike. Ez nabêjim Rewşenbîr ji tevgerê çêtir 
in (baştir in), tenê rêbertiyê tevgera siyasî ye. Bi 
xwe jî cudabûnê di navbera her duyan de nexwe-
şiyeke, û wê ev nexweşî bidûme.  

- Gellek sazî, rêxistin û dezgeh ên ku karên 
sivîl, rojnamegerî û mafên mirovan dikin li 
rojavayê Kurdistanê hatine damezrandin, ta çi 
radeyê tu karê wan baş dibînî, û wê karîbin di 
hişyarkirina civakê de rolekê bilîzin?

Bersiva ku ez li vir bidim dibe bersiva pirsa te yê 
bûrî. Rêxistin û dezgehên çivaka sivîl divê cihê 
xwe di her deverê de bigre. Bala xwe bide çi 
qas zehmet e, xelkê Kobanê yên ku koçber bûn, 
dilê mirovan dişewitîne. Ev ji ber ku rêxistin û 
dezgehên çivaka sivîl qels in û bi rola xwe ranabin, 
yan jî tune ne. Çima? Ji ber ku PYD gellek astengî 
xist pêşîya rêxistinên bi vî rengî(helbet ên girêdayî 
partiyan û dijberiya Sûriyayê), da ku rola xwe di 
çivakê de bibînin. Lê gellek ên serbixwe jî karên 
xwe bê astengî dikin.

- Tu çawa rola rojnamegerî û ragihandina 
Kurdî dibînî, nexasim di van bûyerên ku anih 
diqewimin?

Şoreşa ragihandinê hişt ku ragihandina fermî ya 
Dewletan bê kar bimîne, bi taybet ev Dewletên 
herêmî, nema baweriya gelan bi şîroveyên fermî 
ji bûyeran re tê. Rast e ragihandina ku di bin navê 
“Taybet” de dixebite ew jî bû rengek ji ragihandina 
fermî. Mînak: “Alarabiyê” ya Siûdiyê ye, “Alcezîre” 
ya Qeterê ye.. “Skay news” ew jî di bin bandora 
hin Dewletên Kendavê de ye, lê pirbûna kanalên 
bi vî rengî (fermî yê ne eşkere) hişt ku çavkaniyên 
nûçeyan bêhtir zengîn bibê. 

Eger em bên li ser ragihandina Kurdî, mixabin heta 
îro jî ne cihê baweriyê ye, ji ber ku Partî ji rêxistinên 
sivil xûrtir e. Partiyên me rola dewletan li ser ragi-
handinê dilîzin, çi yên di Herêma Kurdistanê de 
û çi jî yên di bin bandora PKK ê de. Hîn armanca 
yekemîn di ragihandin û rojnamegeriya Kurdî de 
ev e: Çêkirin û parastina “Rêber” e. Hinekî rewş di 

Suleymaniyê de balkêş e, belkî ji ber qelsiya YNK ê 
ye, yan dibe ku sedemên cuda hebin. 

Di nerîna min de ev ne gellekî kêmasiyek mezin 
e, mebest: Her çar parçeyên Kurdistanê di 
rewşeke awarte de derbas dibe. Lê gelo kêmasî 
di programa çivakî de ye,  ew yê herî girîng e. Em 
dikarin bûyerên rast ji yên derew derxin, di rêya 
çalakvanan re yan jî di rêya çavkaniyên cihê bawe-
riyê re.. çawa be agahiyên ne rast yan jî yê derew 
dimîne yek ji karên (fermanberiyên) ragihandinê 
ye, tevlî ku şerm e. Ev eger em li ser bûyerên 
siyasî- ewlekarî biaxivin. Li vir ez dixwazim tiştekî 
bibêjim: Kêmasîya mezin li vir e, ku ragihandin 
tenê bi siyasetê were naskirin. Mijarên çivakî hîna 
cihê xwe negirtiye. Ez nabêjim tune ye, gellek 
program hene; li gor dîtina min ne timî, lê kenalên 
kurdî nikarîbûn cemawerekî ji civakê li ser mijarên 
civak û wêjeyê çêke, cemawer tenê yê siyasetê ye, 
di aliyekî de kenalên Partiya Karkerên Kurdistan 
biser ket, ew jî aliyê stran ye, û cemawerek baş 
ji derveyî hîma xwe yî siyasî gişand ber bi xwe 
ve, her wisa gellek programên civakî jî di hemû 
kenalên kurdî de hene, lê hîn jî gerek bêhtir 
bin. Di kenalên ku bi zaravê kurmancî ye, pêdîvî 
bi kenalek bo weşandina programên zarokan 
li seranserî rojê heye, û ew bi xwe bûdçeya wê 
bêhtir e ji kenalek nûçeyî, û peredayîneke mezin jê 
re gerek e. Lewra di baweriya min de, ev dikeve ser 
milê Herêma Kurdistanê. Dema ez li Başûr bûm mi 
çend caran kenalek şopand, lê ew bi zaravê soranî 
bû, mebesta min kenalek bi zaravê kurmancî ye, 
û bi taybet kurmanciya Bakûr, ji ber metirsiya 
çandî li wê derê bêhtir e, têgehên zarokan dike ku 
werin guhertin bo Erebî û Turkî (zarokên Rojava 
û Bakûrê Kurdistanê). Zarok nûçeyan naşopîne, 
pêdîviya wî bi programin di asta xwestekên wî de 
heye, lê mixabin ev tişt kêm e.  

- Li gorî nerîna te êrîşn Dewleta Islamî li Iraq 
û şamê li ser bajarê Kobanî, û êrîşên balafirên 
Kwalisyona Navneteweyî wê çi encamên wan 
be?.

Wê berxwedan berdewam be, çi bi Kobaniyê re û 
çi ji boyî Kobaniyê. 

Li biniya çiyayê Hevêrkan û li firehiya deşt-sinceq 
a Xelef Axa, li ser çemê «Cerihê» di sala 1840 de, 
aşê mirovekî bi navê «Icwê Ico» û piştre kurê wî 
«Hesenê Ico» hebû (1), jê bi xwar ve tirbeke spî, 
nasnameya wê nediyar bû (2). Pirraniya çîrokên 
li ser zimanê şêniyên bajarê Tirbespiyê (Li ser 
avabûna bajêr–kêm zêde- bi vî awayî ne).

Di barê lêkolîna me de li ser avabûn û navê bajarê 
Tirbesipiyê, pirr astengî derketin pêşberî me, belê 
ev nav ji çi hatiye? Kengî û çawa avabû ye? Di çi 
dewr û qonaxan de derbas bûye?

Rastî jî, ji bilî çend çîrok û belege-qoçanên 
zemînan, li ser avabûn û geşbûna vî bajarî me 
tiştekî din bi dest nexisitiye. Ne gotar, ne lêkolîn, 
ne pirtûkin taybet bi bajarê Tirbesipiyê ve, me jî 
hewl da ku ew çend çîrok û dîrokên, di nav destê 
me de, bikin gotareke danasînê da ku bibe gavek 
ber bi projeyin bi sûde ve, di demên bê de.

Qonaxa Yekemîn (Avabûn):

Ev qonax zêde ne diyar e, lê hemû çîrokên li ser 
zar û zimanan vedigerin “Aşê Ico” (Yê ku gerek 
avabûna wê di sala 1840 de bû) wek sedema 
çêbûn û şênbûna vê deverê, û hemû belgeyên di 
nav destên me de, deverek bi navê “Tirbesipiyê” 
yan “Qibûr Elbîd” bi awayekî piştrast naynin 
ziman, wek mînak: Mehmûd Efendî Elûsîzade, di 
sala (1267 K–1850 Z) de û di barê vegera xwe 
de ji bajarê Stenbolê bo Bexdayê, di piraniya 
bajarok û gundên Deşta Mêrdîn û ya Xelef Axa 
de, derbas dibe û wan di pirtûka xwe ya bi nave 
(Neşwet Elmudam fî Elewdetî île Medînet Elselam) 
de tîne ziman, mîna “Dugirê” û “Çilaxa”, lê navê 

“Tirbespî-Qibûr Elbîd” tê de derbas nabe! Ev yek 
tê wateya ku şûna vî bajarî tenê aş û malbata 
xwediyên wê bûn, û dê tirbên spî jî yên wan bin.(3) 
Ev qonax bi vî awayî hetanî sala 1923 yan, dema 
bûyera “Beyandûr” û “Diyarê Topê”, û valakirina 
Tirbespiyê.

Qonaxa Duyemîn:

Ev qonax bi hatina Fransayê û malbata “Haco” ve 
girêdayî ye.

Di sala 1920 an de, Fransî derbasî Sûryayê dibin, 
û di 1922 an de artêşa Fransayê digihêje herêma 
Cizîrê, û di sala 1923 yan de li gundê “Beyandûrê” 
qezayekê girêdayî bi Dêrazorê ve, bi navê qezaya 
Beyandûrê çêdikin. Bi serpereştiya efserê Fransî yê 
bi navê “Rogan-Wek fermandar”. Lêbelê û ji ber 
îşkenceya “Rogan” û girtina wî ji (Silêmanê Ebês) 
axayê êla Dorikan û kuştina kurê birayê wî re 
(Ebasê mihemedê Ebês ), nerazîbûn gihişte asteke 
ku “Silêmanê Ebês” gazî û hewara xwe biavêje 
“Haco Axayê” Hevêrkan û êlên derdorê.

Ev yek bû sedema ku di 28ê tîrmeha 1923yan de, 
baregeha qezaya Beyandûrê têkeve bin destê 
hêzên eşîran, û pevçûneke giran di 31ê tîrmeha 
1923 yan de, di navbera her du aliyan de li “Diyarê 
Topê” biqewime, û di encamê de leşkerên Fran-
sayê li wê herêmê têk biçin. Piştre Fransiyan di sala 
1925 an de qezayek li gundê «Qîro” çêkirin, lê ji 
wan re ne li kar bû, lewra wan herêma başûrê bajar 
ê “Nisêbînê”, û ji ber gellek sedeman hibijartin bo 
ku bibe navenda qezaya wan ya nû. Pêre di sala 
1923 yan de, Fransiyan Tirbespiyê dişewitînin, û 
berdidin mala “Ico”, û di sala 1924 an de qişleyekê 

TIRBESPIYÊ, BAJARÊ 
JIBÎRKIRÎ

Zuhrab Qado
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li wê şûnê ava dikin, û çend malbatên Siryan xwe 
li dora wê digrin û ji xwe re xaniyan ava dikin, bi vî 
awayî rûdêmên nû yên bajarê Tirbespiyê di qonaxa 
duyemîn de ava dibe.

Di sala 1926 an de, û piştî şikestina şoreşa “Şêx Se’îdê 
Pîran”, li Bakur, ferman bi gellek Şêx, Melle, Axe, Êl 
û Malbatan ve derketin, û bi vê sedemê li gund û 
bajarokên berya Mêrdînê, Kobanî, Efrîn û hundirê 
Sûriyayê ve belav û binxet bûn. Haco Axayê êla 
Hevêrkan, û ji ber vê fermanê bi hejmarek ji malbatên 
êla xwe (Êla Hevêrkan ji Kurd û Siryana pêk dihatin) li 
binya xetê, li gundê Dugirê -piştî erêkirina Fransiyan- 
li Tirbespiyê bi cih bûn, bi vî rengî Tirbespiya nû dest 
pê dike, ava û şên dibe, Xanî-Qesir-Kenişt-Mizgeft-
Çayxane-Bexçe û rewşa jiyana bajarvaniyê (Di vê 
qonaxê de) bi navê Malbata Haco ve tê girêdan. Ji 
ber ku Haco mirovekî gellekî zana bû, xwedî têkiliyin 
xurt bi tevgera Kurdperweriyê re mîna Xoybûn, û bi 
hikûmeta Fransayê re, ji bilî ku serekêlê êla Hevêrkan 
bû, û giraniyek wî jî di nava civakê de hebû.

Li gor tê zanîn ku Haco di sala 1930 de ji Fransiyan 
doza xweseriya herêma Cizîrê dike (4), û di sala 1931ê 
de qoçanê erdan derdikevin, 23000 çewal erd, eqarê 
21 gund, Haco li ser navê xwe û zarokên xwe dini-
vîse, di sala 1940 de koça xwe ya dawî dike, û kurê 
wî “Hesenê Haco” şûna wî digire, û piştî derketina 
Fransa ji Sûriyayê, dibe perlemanter di perlemana 
Sûriyayê de, di sala 1949 an de Serokomarê Sûriyayê 
“Hisnî Ze’îm” tê serdana wî li bajarê Tirbespiyê, û di 
1963 yan de ew jî koça dawî dike. yên destpêkê ku 
navên Kurdî li zarokên xwe kirin, kehrebe anîn, cil û 

-Êlên Deverê: Yên Kurdan, Êla Hevêrkan, Sinceqan, 
Cotika, Dorika, Aliyan, Qertimênî, Mihelmî, Seyidan.

-Di destpêka salên pênciyî de nexweşiya “Bilharsiya” 
li deverê peyda dibe û pirr kes bi wê êşê jiyana xwe ji 
dest didin, û bi vê sedemê nexweşxaneyek bi navê vê 
nexweşiyê li bajêr vedibe.

-Di sala 1962 an de, lehiyeke giran li çemê Cerih (Di 
nava bajarê Trbespiyê de) diqewime, ya li nav xelkên 
bajêr bi “Şap a Tirbespiyê, yan ya mezin” tê naskirin; 
ew lehî dikan û xanî û mirov bi xwe re kişandin ber 
bi windakirinê ve, bi rastî jî sosretek bû bi ser xelkên 
vî bajarî de.

-Di sala 1970 de, Tirbesipiyê dibe navçe, û di 1973 
yan de navê wê ji “Qibûr Elbîd” bi “Qehtaniye” ve tê 
veguheztin.

Qonaxa Sêyemîn:

Di vê qonaxê de partiya “Bais” tê ser hikum, û dest-
hilata mala Haco û pergala civakî dişike, û serdema 
Erebkirinê dest pê dike; Tirbespî dibe bajarek din, 
navê wê dibe “Qehtaniye”, û Erebên ji derdora 
“Reqayê” yên ku li ser Erdên wan “Bendava Elfurat” 
ava bûbû, tînin herêmê û Tirbespiyê jî para xwe jê 
dixwe, navê taxan dibin “Elsewra” û “Tişrîn” û “Bais”... 
hwd , Kurd û Siryan kêm dibin, bajar reng û çêjeyeke 
Erebperestane wer digire, bi kurtayî ev e Qonaxa 
Sêyemîn a ku ji dawiya salên şêstî dest pê dike, ta bi 
rûdanên qonaxa Şoreşa Sûryayê ve.

Bê guman ta bi serdema “Bais” de, em ti cudakarî 

bergên bajarî ...hwd ji kirinan, dîsa ji vê malbatê bûn.

Agahî,Cih û Deverin ji Bajêr:

Navên bajêr: Kurd jê re dibêjin “Tirbespiyê, Siryan 
dibêjin “Qebrî Hiyorê”, bi Erebî “Qibûr Elbîd”, her sê jî 
heman wate ye, lê em nizanin bê kîjan ji ya din hatiye 
wergerandin, tevî ku navê “Qibûr Elbîd” bi awayekî 
fermî ji dema Fransiyan ta guhertina wê bi “Qehta-
niye” ve, di dema Bass de, dihat bikaranîn.

-Taxên bajêr: Taxa Odê, Taxa Siryanan, Taxa walî çem.

-Pirên bajêr: Pira depî (Ji depan û bi her du aliyên 
çem ve girêdayî bû) û pira kevirî (Ew ji keviran bû, û 
bi çem ve dadiket ta bi aliyê din ve).

-Kenişta Xiristiyanan di sala 1928 an de av bûbû, lê ta 
sala 1954 an nû Mizgeft li bajarê Tirbespiyê ava dibe, 
ligel vê yekê dibistanên Xiristyanan yên olî hebûn, lê 
yêk misilmanan li bajêr nebû, Goristana Xiristiyanan 
heye, lê Goristana Kurdan tune ye. (5)

-Qişleya Fransiyan a ku ta niha li ser xwe ye, û şêniyên 
wê malbata Ezîzê Zoreva ne, xwediyên çayxaneya 
kevin li bajêr.

-Bexçeyê Mezin: Ew jî li devera ku aniha (leystikgehe) 
bû, li derûdora wê darên mêwan û di nava wê de 
golên avê ji bo avjeniyê hebûn, bê guman ew jî milkê 
mala Haco bûn.

-Ji kesayetiyên ku divê em bînin ziman “Şêxê Nado” 
û “Letîfê Nado/Leto” wek hunermend û çîrok û pêke-
nokbêj ên herî navdar di herêm de.

yan nakokî di navber Kurd, Ereb, Siryanan de li bajarê 
Tirbespiyê nabînin, lê di salên desthilatdariya “Bais” 
de bi hezaran pirsgirêk û nakokî di nava civaka 
herêmê–bajarê Tirbespî jî di nav de- peyda kir, dibe 
nakokî û ciyawazî hebe, lê dê ti caran nebe sedema 
wêranî, talanî û kambaxiyê... Tirbespî “Qibûr Ebîd”, 
“Qebrî Hiyorê” dê navin pîroz bin di dîrokê de, ji 
ber ji bîra vê civakê ye, ne rakarin e, ne reşkirin e, ne 
windakirin e.

(1)min ev agahî ji devê nivîskar Mihemed Mecîd 
Hisên wergirtiye , û ew mirovekî guhdanê li bîr û 
bûyerên herêma Tirbesipiyê dike.

(2)hin dibêjin tirbeke û hin jî dibêjin du tirbin , û cihê 
şûna wan tirban aniha li rex Qijleya Fransiyane, hin 
digotin yên Xirstiyan ne û hin jî digotin yên Êzdiyan 
in.

(3)ji ber ku malbata Ico bi koka xwe Êzdî bûne û vê 
dawiyê bûne misilman , û ji ber ku ew li wê deverê 
bûn dibe ew tirb yên wan bin , ji bilî ku sipîbûna tirban 
dibe bi hin bîrûbaweriyên Êzdiyan ve were girêdan.

Haco di nivîsek xwe de dibêje li gor ku Dr. 
Bengî (4)http://www.elaph.com/Web/AsdaE-
laph/2009/5/440681.htm

(5)ji ber Kurdan miriyên xwe li goristana gundê 
Dugirê bi taybetî yan li goristanên gundên derdora 
Tirbesipiyê vedişartin .

Têbînî: Piraniya agahiyan bi awayekî devkî ji nivîskar 
Mihemed Mecîd Hisên mi wergirtiye.
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ALBERT CAMUS
(1960-1913)
Delîl Sulêman

Nivîskarekî Frensî ye, roman-nivîs, 
şanonivîs û rojnamevan bû. Albert 
Camus bavê xwe nasnekir, û zaroktiya 
xwe bi dayîka xwe re li Cezaîrê derbas 
kir, lê ew bi nexweşiya werem ketibû 
û ji ber wê jî nikarîbû bibe mamosteyê 
zanîngehê. Piştî bi dawîkirina lîsans a 
felsefê, bû rojnamevan û tevlî partiya 
kumonîst bû û pişt re jî bû şoreşger. 
Di sala 1943àn de, Jean-Paul Sartre 
nas kir û di rojnameya Combatề de 
kar kir. 

Erkên Rojnamevanan li gorî nerînên 
Albert Camus:

Ev gotara ku hatiye belavkirin ji aliyê 
Albert Camus ve di sala 1913-1960î̀ 
de, dora sê mehan, piştî destpêka 
şerê cîhanî yê yekemîn hatiye nivî-
sandin, temenê wî 26 sal bû. Ev nivîs 
misogerkiriye û di aliyekî din de 
nûjen e, dibe ku bandoreke erênî li 
ser hemû rojnamavanên ku dixwazin 
azadiya rojnamegeriyê biparêzin 
bike, û di dema ku bajar di bin barê 
pevçûnan û desthilatdariyê de bin jî 
dê xwedî bandor be.

Camus dibêje:

“Rojnameyeke azad pîvana wê di hin 
deman de  di derbarê hin tiştên ku 
têne gotin de tê pîvandin ji yên ku 
nayên gotin bêhtir e”

Albert Camus di rojnameya Aljêr 
Rêplîkan de zincîrek ji lêpirsînan 
belav kir û lêpirsînên wî pir deng dan, 
lê ya herî balkêş ev e “Belengaziya 
Kabîlî”.

Camus pir aştîxwaz bû, lê carekê ji 
caran di despêka şerekî de xwest ku 

cihê xwe di nav leşkeran de bigire, û 
bi rengekî kelecanî di rojnameya Aljêr 
Rêplîkan de nîvisand, û hejayî gotinê 
ye ku di rojnameya Sûar Rêplîkan de 
jî nîvisandiye ku di 15ề Îlona 1939àn 
de hatibû derxistin, lê her dem bi 
hevalê xwe Baskal Pîa re cihê  xwe di 
rojnameyan de digirtin û ev her du 
rojnamevan (weke hemû yên ku di 
Ferensayê de dijiyan) di bin kontrolê 
de bûn.

di 17 Tebaxê de ragihand ku bi 
biryarekê ew ê tevlî kîna çavgirtî 
nebe, bi van nerînên xwe yî ne baş 
hat xuyakirin, lê ew berî ku zanibe 
wê di rojnameyê de werin belavkirin 
nedixwest gotarên xwe bişîne. çimkî 
gellek gotin ji nivîsên wî, ji aliyê 
çavdêriyê ve dihatin rakirin, piştî çend 
rojan her du rojname Aljêr Rêplîkan û 
Sûar Rêplîkan derketin pêşiya cavên 
xwendevanan bi qunciknivîseke spî ji 
nivîsên Albert Camus.

Di 24 Mijdarê de, Camus ev parçe-
nivîs nîvisandibû, ji ber ku di bin 
kontrolê de bû,  îro rojnamavanekî 
Ingilîzî gereke ku serbilind be bi karê 
xwe, weke em dibînin ku rojnamava-
nekî Frensî ta ku serbixwe be, nikare 
piştgiriya tu tiştî bike, nemaze ku em 
rojnamegeriya Frensî biparêzin, gelo 
ta kîjan demê wê ev şerê ragihandinî 
berdewam bike..

Bêgûman ku ev gotara di nav destê 
me de  rexnê wan hestên  li ser 
xwepejirandinê dike û hin mirovên ku 
di hin deman de diramin, ku bûyerên 
siyasî bi rengekî bêdawî xwe bipêş 
ve didin, ev têgehên baweriya civakî 
wê nemî nin, lê ne tenê li ser vê xala 
sereke rawestiya, û got: “Bûyerên 
siyasî û civakî ew mirovahî ne, lê di 

encamê de nikarîbûn  ji kontrola 
mirovahî rizgar bibin”.

Di aliyekî din de di bin navê “Bazir-
ganên mirinê” de gotarek belav kir 
û got: “Berpirsyarî dikeve ser milê 
febrîkeyên çekan ên ku qezencê ji 
van şeran werdigre”, û bal kişand 
ser berpirsyariya rêjîmên alîgir ên 
kapîtalîzmê yên ku qezencên mezin 
ji van şeran werdigirin.

Her wisa diyar dibe, ku ew kesên 
jiyana xwe di bin êşa desthilatdariyê 
de dikirin, ji bîr nekirin.

Di nivîsa wî ya nebelavkirî de, ya ku em 
aniha belav dikin, Camus da xuyakirin 
ku başbûna mirov di şopandina wî ya 
ku wî dixe beramberî tiştên rastiya wî 
û mirovantiyê de ye.

Lê di rojnameya “L’Homme Révolté” 

de ti tiştê cuda negot, ji ber dabû 
xuyakirin ku şoreş ew tiştê ku mirovan 
dixe beramberî rastiya wan de ye.

Li gorî Camus çar taybetmendiyên 
rojnamevanê azad hene: Ya yekemîn 
naskirina zelalmendiyê. Duyemîn, 
Teşer e (suxriyet). Sêyemîn, nepe-
jirandin e. Çaryemîn vîn e, ev her 
çar mijarên serke bûn ên ku di karê 
wî yê romanî de jî derbas dibûn, 
di aliyekî din de nêrîna xwe ya 
felsefî jî anî ser ziman, di derbarê 
fitbol û şanoyê de, lê rojname-
gerî ji bo wî erkeke mirovahî bû. 
Camus ew têgeha ne baş, a ku 
dixwaze mirovek bê hêz û belengaz 
neçar bike ji ber tu tişt nîn e ku bixwe, 
li dijî wê rawestiya, û sedema vê jî, ji 
ber ku ew mirov qelenekî pir kêm 
digire, lewra bê hêz tê dîtin.

Fişarên ku li ser Camus hatin kirin, ew 
neçar kir ku dev ji Cezairê berde, lê 
şer û nexweşiyan ji dev wî bernedan, 
tev vê jî ket nav refên têkoşînê.

Camus di rojnameya COMBAT de 
nîvisand û ji bo hin sedemên ku 
pê bawer dikir xebat kir, tiştê wî 
dixwest, ku desthilatdariyek bikaribe 
wekheviyê di nevbera dadmendî 
û azadiyê de pêk bîne. Li hemberî 
hemî şêweyên zordariyê têkoşiya 
û  parastina aşîtiyê dikir, lê ji ber 
hin pirsgirêkên aborî û pirsgirêkên 
damezrîneran, rojnameya «Combat» 
di sala 1947 an de, xwediyê wê hat 
guhertin û Albert Camus nema di 
«Combat» de nîvisand, ji wê demê û 
şûn ve, gotarên wî di gellek kovaran 
de û di rojnameya «L›Express» de 
hatin weşandin. 

Sala 2013 an weşanxaneya (Indigène) 
nivîsên wî yên wêjeyî dane hev, û di 
rojnameya (Le Monde libertaire, La 
Révolution prolétarienne, Solida-
ridad Obrera) de hatin belavkirin, 
jixwe tê naskirin ku piraniya van nivîs 
û gotaran di bin navê «Actuelles» 
de hatin berhevkirin û weşandin, di 
vir de hemû nêrînên wî yên siyasî û 
felsefî belav kirin, û hemû bûyerên 
wê demê -yên ku hêjayî bûn- hatin 
weşandin.   
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TEMBIYÊN HITLER
Ibrahîm Xelîl

KÎ ZAROKTIYÊ JI ZAROKAN DIDIZE?
Hekîm Ehmed 

Wê çaxê, min xwendina xwe temam 
kiribû, bavê min ziq li min nerî û got: 
“Îcar berxê min, gerek tu bibî beran”. 

Berî nuha, sed carî, ev gotin ji min re 
gotibû, lê vê carê, lawê metika min li 
cem me rûniştî bû. Evê han bi giranî li 
dora xwe nerî, berê xwe da bavê min 
û got: 

“Welleh xebera te ye xalo … Hitler tim 
digot ku zarok nabe zilam ger nekeve 
zindanê yan ji welatê xwe bar neke, û 
yan jî neçe leşkerguzarîyê”.

Bi rastî, vî kurê metika min, zindan 
ji min bêhtir nas dikirin, lê min ji wî 
bêhtir li ser Hitler xwendibû û min 
tu carî di tu pertûkan de nedîtibû, ku 
Hitler gotinek wilo gotibû.

Birayê min î mezin jî destê xwe li milê 
min xist:

- Leşkerguzarî wek ba ye, divê li her 
darê keve.

Dêya min tenê deng jê nedihat. Min 
xweş zanîbû ku ew di nava xwe de 
dikele, ji ber ku ew hîn li ser ramana 
rojên berê bû, hîn ji leşkerguzarîyê re 
digot «Seferberlik», û çi cara bihîz-
tiba ku xortekî me hatiye kişandin ew 
diket taya wî de.

Dawî, min bi ya Xwedê û ya mirovên 
xwe kir, û min çû du sal û nîv ji buhara 
jiyana xwe bi kûçikanî buhurandin. 
Ma heta ez hebim ez ê wan rojan 
ji bîr bikim!, çawa zarokekî ehmeq, 
stêrkek li ser piyan, te wek bizinekê 
bibe û bîne: “Here gêrikeke mê ji min 
re peyda bike” yan “Silava leşkerî li 

Xizanên Rojhilat ne ji bo xwe dijîn, 
ciwan ji bo malbatê, dê û bav ji bo 
zariwan û carinan malbat jî ji bo 
malbateke mezintir dijî, ango ji bo êl, 
partî yan tayîfeyê dijî. Tenê zarokên 
biçûk dikarin bilîzin, hîn bibin û 
carinan şaş jî bibin, lê îro li Sûriyayê 
zaroktî tê dizîn, diz kî ne? Çawe û 
çima diziya zaroktiyê dibe?

Ji desptêka şoreşê ve, rêjîmê berê 
xwe da tiştê herî şêrîn û buha li ba 
şoreşgeran, ew jî zarokên wan bûn, 
hem bi hovîtiya xwe tirsê dixe dilê 
dê û bavan de, hem jî tola xwe ji 
pêşengên şoreşê û simbola wê - 
ango zarok - distîne.

Şoreşgeran ji hêla xwe ve, zarokên 
xwe avêtin nav xwepêşandanan mîna 
ku zemawendek be, sîngên wan tazî 
dikirin û silogan û al dineqişandin, 
tevî ew durişm gellek caran sixêf bûn. 
Kerton û paşê çekên cengê dixistin 
destên zarokan de, cilên leşkeran 
li wan dikirin û wêne ji wan re diki-
şandin. Wilo berî ku zarok di civaka 
xwe de perwerde bibe da derewan 
neke, tiştê kesekî nebe, rêzê ji 
mezinan re bigire, hînî partîtî û alîpe-
restiyê, tund û tolhildanê, dijminayî û 
kînê dibe. 

Dê û bav jî li hundirê malan di vê 
diyardeyê de behremend in, nema 
hiştin ku zarok li kolanê bi yên 
cîranan re bilîzin, ji ber sedemên 

dara telefonê bike” yan ew ê te di nav 
çiravê de bide bê sûc û sedem, porê 
te kurt bike, kevira di devê te xe, û 
bang bike te: 

Kero … dîno … barûtewo … heywano 
…û tuxmin din ku nayên bîra şeytanan.

Carekê, ev kurê metika min hate 
serdana min li qişleyê, çav li vî halê 
min ket, keniya û lêvên xwe qurmi-
çand û got:

- Tu bi Xwedêkî, tu navê vê jî dikî 
leşkerguzarî?! Leşkerguzarîya dirust li 
cem Hitler bû birawo, tu dizanî çi dikir 
ji leşkerên xwe? Bi xwedê carekê yekî 
ji min re sûnd xwar ku Hitler ferman 
da sed kesî bi hev re bi meşa leşkerî, 
digot: Yek, du, yek, du … û ew leşker 
her dimeşiyan ta ku gihan newalekê 
û Hitler hîn dibêje: Yek, du, yek, du 
…û ew leşker ranewestiyan ta ku yek 
li dûv yekî di wê newalê de wer bûn û 
mirin… eh ev e leşkerî ha!

Piştî min leşkerguzarî bi dawî kir jî, hîn 
kurê metika min Hitler ji bîr ne kiribû. 
Şevekê, em li mala me rûniştibûn, bû 
behsa zewacê, ji nişka ve berê xwe da 
bavê min û got:

- Ez bi xwe bi zewacê re me xalo, çima 
ji ber ku mirov dike zilam. Dunyayê 
tevdî ev gotina Hitler bihîstiye: “Zarok 
nabe zilam ku ew ne zewice”, ma qey 
ne xebera wî ye xalo?!

Bavê min serê xwe hejand:

- Law, ma me gotiye na! Ka bila destê 
xwe deyne ser kîjan qîza camêran 
heger ez wê jê re nexwazim bêje tifû 

aborî û rewşa ewlehî ew nema birin 
serdana meriv û dostan, demjimêra 
ku eliktirîk dihat rîmotkontirol li ser 
zarokan qedexe bû, dê û bavan ji wan 
re didanîn ser dîmenên xwepêşan-
danan, ceng, û wêrankirinê, carinan 
kuştin û gurandinê jî, gava eliktirîk 
nebe jî nikarin weke dê û bavên berê 
lîstik û çîrok û mamikan bidin pêş 
zarokan, hinek nizanin, hinek jî serê 
wan ji zarokan re ne vale ye.

Li dibistanan mamoste nema karê 
xwe bi dilsozî dikin, ne çavdêriya 
saziyên fermî yên Wezareta Perwer-
deyê maye û ne pereyên ku didin 
wan têra tiştekî dikin, ev ji bilî rewşa 
cengê, wêrankirina dibistanan, vale-
kirina gund û taxan û dagirkirina 
dibistanan ji hêla hêzên leşkerî ve. 
Fêrname û xelatên serkeftinê jî li 
piraniya dibistanan ne hatin dan ji 
ber sedemine netêkildarî zarokan û 
perwerdekirinê, tenê girêdayî rewşa 
siyasî bûn. 

Rxêstina Unisif navekî xweş bû, giha 
guhên zarokan, gotin: Wê çenteyan, 
pereyan, şîr û biskewîtan, pênûs û 
lênûs û pêlavan bidin we zarokino. Lê 
Unisif nehat û zarok hema ji mamos-
teyan dipirsin: Wê kengî çenteyan 
bidin me? Ma bi rastî wê bidin pol a 
yekê tenê?

Civakê jî heta jê hat tiştên xweş di 
jiyana zarokan de qedexe kir, gellek 

li te be.

Lê berî ez destê xwe deynim ser qîzên 
tu camêran, bavê min ji ber xwe ve 
qîzek birayê xwe ji min re xwest, min 
ew keç ji du caran pêve nedîtibû, lê 
wilo çêbû, ew ji min re bû jin.

Berî ku meha me biqede, me pevçinî, 
Min porê wê kişand û ew di nav lingê 
xwe de da, û wê jî tif min kir û bi 
dengekî bilind kir qîjewîj: “Heywan 
kurê heywanan”.

Me mal vala kir, her yek ji me çû 
mala bavê xwe. Û me hazirîya xwe ji 
guftûgoyin dijwar re kir.

Ez nizanim çi ştexalî li mala wan 
geriyan, lê li cem me, wê şevê em tev 
li hev rûniştin, ew lawê metika min jî 
hazir bû.

Berî ku zimanek di devekî de bigere, 
kurê metika min li çepkên destên xwe 
xist û got:

- Maşelle … maşelle, pîrekek ji zilamê 
xwe re bêje: Heywan, bi Xwedê ev axir 
zeman e, gerek îcar qiyamet rabe. 

Û ji nişka ve li min nerî:

- Tu dizanî kurê xalê min, carekê tenê 
jina Hitler bang wî kir û got: “Hir”, tu 
dizanî çi çêbû ?! xelk tev dizanin pê çi 
anî serê wê, Hitler dizanîbû ku (Hir) di 
erebî de ango pisîk e, lewra wî jehr da 
jina xwe û dûv re laşê wê şewitand û 
ew avêt ber devê kûçikan li kolanên 
Berlînê, te şîreta min divê kurê xalê 
mi, wê berde.

tişt neman, ne dawet, ne seyran, 
ne cejnên şekiran û ne ya çolê û 
kebaban, jixwe rewşa aborî kir ku 
xwarinên xweş û navên mêweyan 
jibîr bibin, cilên balê jî bê reng û bê 
çirisandin in.

Encam li ser zarokan giran bûn, 
stiranên wan î geş bûne durişmên 
têr sixêf û tund, lîstik bûne alavên 
ceng, al, wêne û dijminayiyê, ev tev 
nelihevhatîbûn bi zelalî û pakiya 
zaroktiyê re. Pejirandina hevalan bû 
li gor aliyên siyasî yên malbatê û 
wêneyên di situyên wan de.

Çareserî di destên hemû kesên borî 
de ne, ew ên ku di ber vê diyardeyê 
de berpirsyar in. Hin komeleyên biçûk 
ji bo zarokan xebitîn, lê piraniya wan 
tenê guh didan aliyê aborî, tevî karên 
wan î biçûk lê carinan ji nezanî wan 
jî pirsgirêkên siyasî diavêtin hişên 
zarokan.

Divê em bîr bibin ku zarok di civakê 
de xala herî bive ye, xêza sor e, ew 
siberoj e, bermaya hêviyê ye li vî 
welatî, bi bîr û baweriya wan wê 
geşpêdan û avakirin nû bibe, em 
zaroktiya wan nedizin. Zaroktî lîstik 
e, heskirin e, lihevhatin û lêborîn e, 
kêlîkên çirisandî û bîranînên xweş 
in, ne ji mafê kesekî ye ku ji zarokan 
bidize.
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MAMOSTE 
RAF’I LI 
QAMIŞLO DU 
KARAN DIKE 
Û PENABER 
NABE
Ciwan Nebî

Cenga ku ev bêhtirî sê salan li 
Sûryayê pêketî ye, metirsiyên cengê 
û dorpêçkirina li ser devera Kurdî, her 
wiha buhabûna pêdiviyên jiyanê berê 
gellek ciwanên kurd da penaberiyê, 
malên xwe hiştin, welatê xwe, ber bi 
kampên başûrê Kurdistanê de, ber bi 
Turkiyê, Libnan û Ewropayê de. Pena-
beriya kurdan bandoreke neyênî li 
jiyana devera Kurdî dike li Sûryayê, li 
doz û siberoja doza Kurdî li Sûryayê, 
bêhtirî wê demgirafiya devera 
Kurdî diguhere, nemaze penaberiya 
ciwanan_ endamên herî çalak û gerek 
di civakê de…

Li ser penaberiyê Raf’i dibêje: Ger 
ez derbikevim, tu derbikevî wê kî 
bimîne?

Wê ev welat bo kê bimîne?

Em li hêviya rojeke wiha bûn, ku 
li Qamişlo azad bijîn, weke ku em 
dixwazin, azad hez bikin û welatê xwe 
ava bikin. Bavê min carekê ji min re 
got ku welat serayek e, xweşik û bilind 
e, em ê bistînin, seraya ku xewna min 
bû, nuha li wê dijîm, penaber nabim 
û alîkariya malbata xwe dikim bo 
weke min xewna xwe bijî.

Li gor serjimaran hejmara kurdên 
Sûryayê digihêje sê meliyonan, ji 
wan bêhtirî sê sed hezar kurd ber bi 
başûrê Kurdistanê bitenê de koçber 
bûne, penaberiya kurdan ber bi 
Ewropayê û welatên derdorê de 
berdewam e, rêjeyek e, bilind e. Raf’i 
dibêje, rêjeyek e metirsiyar e.

Rewş li Sûriyayê nema derbas dibe, 
kar, jiyan û siberoj li Sûriyê nema ne. 
Ev in mehnên penaberan. Mehnên 
ku Raf’i wan napejirîne û hîna jiyanê 
li Qamişlo peydakirî dibîne, tevî 
zehmetî û westandinê.

Çîroka Raf’i wateya xwe distîne 
dema em mirovên bajarên Sûriyayê 
yên bi cengê wêranbûyî weke Hims 
û Helebê li Qamişlo dibînin, yan li 
bajarên Kurdî yên din. Mirovên ber 
bi devera Kurdî de penaber dibin, 
weke devereke aram, ku jiyan li 
wê aram e, lê di heman demê de 
ciwanên kurd bajarên xwe vala dikin 
û koçber dibin kampan. Ev hevkêşî di 
civaka Qamişloyê de gellekî gengeşe 
dibe, li ser wê Raf’i berdewam dike 
û dibêje: Balafiran, li Qamişlo bi ser 
me de negirtiye, ne jî tangan, jiyan li 
Qamişlo zehmet e, lê hîna berdewam 

SERSAMÎ
Hisên Mamê

Gumana mejî bi hebûna xwe                                               

di navbera çav û guh de                                           

di pênasîna ne tiştekî de, eşkere dibe,                                                              

xwestekin badayî di hinavê valahiyê 
de                

diyar dibe …      

tu metirse                                                           

derya ne di çavên te de 

pêlan diçilqîne,      

hêsirên te rawestiyane                                           

westiyane,                                                                

çalakiyên qedexe di pêvajoya xwe de 
qelşan          

diafirîne, bi rola xwe,                                            

çeman dimiçiqîne di rûyên te yî zuha 
de, 

lê metirse

dema ku dara xurma          

asîman ramûse 

û mat nemînî bi jibîrkirina xurma    

li ser rûpelê zimanekî jibîrkirî 

di hinavê erdê de.                                                   

Di navbera erd û asîman de 

deryayeke ba ye,

dê bitirse 

valahî bi baskên xwe 

xewnên te baweşîn dike,            

gûûûûr dike,                                                           

û li sedeman nepirse  

sedem toz girtine,              

ji hêsirên dawerivî ne 

ji çavên teyî şaş li nerîtinên 

xwe digerin.

Pira awirên te dîlaneke pertewan    

li dar dixîne                                                           

li ber zirneyeke tiliyan gez dike.

                                                             

Çivîkê 
Çayxaneyê
Sûzan Ilêwan

Cihê te di çayxaneyê de

ne vala ye.

Piştî çûyîna te

çivîkek hat

û di qorzîka te de rûnişt.

Wekî ku mi li te dinerî

ji dûr de, li wî jî dinêrim

bê çawa çixareya xwe vedixwe,

û bi çavên xwe yî wendayî

di dûmanê de mijûl dibe.

Mîna xalek ronahî di tariyê de

Her kes ji me

dikare bitena xwe ranezê,

çima di vê kêlîkê de

tu destikê deriyê min nagerînî

û mîna ronahiyê

derbasî tariyê bibî?

Li kêlek textê min rûne.

Xwekuştin

Ji qata siyan

ji tariyê re

li mrina xwe dinerim,

dêya min sitêrkek zerhîm ye,

hevalên min

findin şkestîne 

digrîn li ser piran,

ez ji gişan hez dikim

lê tarî dilê min dibijîne xwe.

Birîn

Te tiştên xwe yî belavkirî

di odeya Otêlê de

didane ser hev, û te ew 
di çentê rêwitya xwe de 
dicivandin,

çaxa mi xwest ji te bipirsim:

“Gelo cihek li cem te heye

ku têra tiştekî biçûk bike?”

Lê te gazin ji tiştên xwe yî 
gellek

û ji çûkbûna çente dikir.

Wergerandin ji Erebî: 

Xoşman Qado

Roj li bazara Qamişlo diçe ava, 
Raf’i Ismaîl derçûyê zanîngehê û 
serpereştiyarê civakî di dibistaneke 
Qamişlo de, bo pêdiviyên jiyanê ji 
malbata xwe re pêşkêş bike neçer 
karekî din dike, li bazarê, li ser 
erebeyekê zêr û zîvên qelp difiroşe. 
Qerebalixa bazarê, westandina 
Raf’i, dengê tirimbêlan, tevî bayê 
rojavayê.

Raf’i, bi cilên xwe yên bedew, bi 
ken, bi kirrînyarên xwe yên keç û jin 
re bazarê dike, hungulîskan li ber 
wan radixe, bazin û xelekên ku diçi-
risin, Raf’i li min dinihêre û diaxive: 
Neçar im ku du karan bikim, piştî 
nîvro, dema karê dibistanê bidawî 
dikim, bi lez têm bazarê, li ser 
erebeya xwe zêr û zîvên qelp difi-
roşim, rewş li Qamişlo giran bûye, 
ez jî naxwazim ji Qamişlo penaber 
bibim û malbata xwe penaber 
bikim, du karan dikim bo bi qasî 
pêdiviyên malbata xwe bim, pêdi-
viyên van rojên giran, kurê min, 
dema nexweş bikeve dixwazim 
karîbim wî bibim ser dextor.
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e, em jî, gerek e, hinekî li ber xwe bidin, hinekî 
têkoşînê bikin û welatê xwe bi tenê nehêlin, em ê 
hemî bi ku de biçin?!

Li Qamişlo penaberiya kurdan gellekî gengeşe 
dibe, mijara herî henteş e, nerîn û dîtinên ciyawaz 
li ser henteş dibin, li Qamişlo hinek, bi kurtî 
sînorên vekirî sedemên penaberiyê dibînin, hinek 
penaberan, weke kesên ku ji erkên xwe reviyayî 
dibînin, hineke din penaberiyê bi mehene dibînin 
û mafekî rewa bo her kesekî ku bixwaze jiyana 
xwe bibîne, yan penaber bibe welatekî din bo 
kar û hinek welatê xwe hêjayî berxwedan û manê 
dibînin.

Raf’i nerîna dawî bijartiye, nerîna dawî, weke 
çîrokekê dijî. Çîroka têkoşerekî ciwan ku berûvajî 
gellek hevalên xwe welatê xwe bernade, Raf’i li ser 
hevalên xwe yên koçberbûyî diaxive: Min gellekî 
bêriya wan kiriye, min dixwest em ligel hev bana 
nuha, lê mixabin her kesek neçar e bi mercên xwe 
yên taybet, her kesek azad e ku jiyana xwe weke 
ku dixwaze binivîse_ hevalekî Raf’i di ber me re 
derbas dibe, silavê dike_ ez jî axaftina Raf’i, bi 
pirsekê dibirrim: Li civakeke weke Qamişlo ku karê 
li ser erebeyan şerm dibîne, nemaze ji derçûyekî 
zanîngehê re, hevalên te çawa li karê te li ser 
erebeyê dinihêrin?

Wisa vedigerîne: Hinek hevalên min, bi lez, di ber 
min re derbas dibin û fedî dikin li cem min rawestin, 
hineke din bi lez silavê dikin bo hest nebim ku 
wan li ber erebeyekê dîtim û fedî nekim_ dikene_ 
lê gellek hevalên din, weke te, em li ber erebeya 
min rûdinin û wiha normal diaxivin, kar ne şerm 
e, ji karê xwe fedî nakim, ji karê xwe hez dikim, ji 
welatê xwe, karê min dihêle li wellatê xwe bimînim 
û penaber nebim, dihêle ku hemî pêdiviyên xwe û 
malbata xwe pêşkêş bikim. Raf’i bersiva min dide 
û em li rojê dinihêrin çûye ava, li zêr û zîvên qelp 
li ser erebeyê, ku berî demekê weke rojê diçirisîn, 
weke ciwanên Qamişlo li vê bazarê, berî ku koçber 
bibin, weke Qamişlo berî koçberiyê.

Raf’i hevalên koçberbûyî li bîra xwe tîne, rojên xwe 
ligel wan, û destpê dike erebeya xwe bi çadirekê 
dipêçe bo çûna malê_ ez hest dibim ku Raf’i 
bîranînên xwe dipêçe.

Li Raf’i dinihêrim, li bazara Qamişlo, çi fireh dibe, 
bi lez êvaran_ Raf’i Buhara Erebî, li Tûnisê, bi 
erebeyekê destpê kir yaw !!

_ Bi erebeyekê, bi du erebe û sisiyan bidawî nabe 
jî…

KAMPANYAYA ''GOTINEK RAST'' 
BO GIRTINA ZORMILÎ

Rêxistina Şar a geşbêdanê û rêxistina Sûriyayê ya 
negavî li herêma Cizîrê, kampanyayek di bin navê 
''Gotinek Rast'' bo girtina zormilî de, bi bûneya 
roja cîhanî ya girtina zormilî pêk anîn di 30/8/2014 
an de.

Kampanya di 17-25 Tebaxê de pêk hat, belavok li 
dikanan û rêxistinên sivîl hatin gerandin, her wisa 
li dîwarên kolanên sereke jî ketin li, bajarê Amûdê, 
Qamişlo, Girkêlekê û Dêrikê.

Girûpa kampanyayê û bi alîkariya navedên sivîl 
û navxweyî, hin simînerên gotûbêjî li bajarên 
Amûdê, Qamişlo û Dêrikê lidar xistin, naverok û 
têgehên kampanyayê şirove kirin, û gellek axavtin 
çêbû.

Di hundirê vê kampanyayê de du tablo li ser 
dîwarê kolanên giştî li Amûdê û Qamişlo hatin 
risimandin. Li gorî kesên ku bi kampanyayê rabûn, 
armanca wan ronîkirina aliyin mafane yî nexuyayî 
di derbarê girtina zormiliyê de, naskirina têgehên 
ku di vî warî de tê gotin, jihevderxistina şêweyên 
girtinê li gorî nerînin zagonî, ku sûdeyê dide dozên 
daxwaz û bergiriyê bo mafên girtiyên zormilî dike, 
di rêya kampanyayek hişiyarkirinê re, li gorî nerî-
neke akadîmî û mafane ye. 

PROJEYA BI HEV RE BEŞDAR IN 

Rêxistina Şar a geşpêdanê li bajarê Qamişlo, sê 
kargehên rahênanê li ser piştgirî û alîkariya Jinê, di 
çarçiva projeya ‘’Bi Hev Re Beşdar in’’ ku li herêma 
Cezîrê pêk hat lidar xist.

Kesên di armanca van kargehên rahênanê de bûn, 
hejmarek ji çalakvanên ku di warê civaka sivîl de 
kar dikin û ji hemû pêkhateyî û temenan bû, di 
herêmê de, û ji pisporên cihêreng. Kargeha yekê 
li navenda ‘’Mala Mandêla’’ di 1/7/2014 an de li 
Qamişlo, a dudiyan di 3/8/2014 an de li ‘’Navenda 
Jinê li Qamişlo’’, û ya sêyan di 4/9/2014 an de li 
Nivîsgeha Yekîtiya Xwendekar û Ciwanên Kurdis-
tanî li taxa Rojhilat li Qamişlo hatin lidar xistin.

Projeya Bi Hev Re Beşdar in, li gorî yên ku pê 
rabûn- ji rêxistina Şar- armanca wan jê afirandina 
lihevkirinekê ye, di nav rolên ku mêr û jin di civakê 
de pê radibin, di rêya hevbeşdariyê re di şiroveki-
rina dozên piştgirî û alîkariya jinê de, yên ku dûrî 
mêr dihatin çareserkirin. 

Proje hewil dide ku xeleka parêzerên doza jinê û 
yên ku di vî warî de kar dikin firehtir bike, da ku 
bighêje armancên girêdayî doza jinê, çalakirina 
jinê di warê aborî de di rêya çespandina rizgar-
bûna wê yî aborî re, di hundirê civaka navxweyî de.

Ram
 Eslan
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REWŞENBÎR DI ŞOREŞAN DE
Diyar Hiso

Rewşenbîr ji aliyên metedolojî û erkî 
ve ew kesê xwedî bîrbiriyeke civakî 
û siyasî û şiyanên çêker û afrîner be, 
û bikaribe wan ji bo civaka xwe û 
dozên wê bikar werîne. Ev yek jî li gor 
berjewendiyên hin hêzên civakî ne. 
Lewra ji aliyê nirxî ve, rewşenbîr li gor 
du cureyan tê nimûnekirin: Rewşen-
bîrê neyênî, nûnertiya vê cureyê 
ji aliyê rewşenbîrên keysperest, 
bawerhişk, gazinoyî û her kesê ku li 
dijî berjewendiyên civakê radiweste, 
tê kirin. Rewşenbîrê erênî, ku bi karê 
geşkirin û pêşxistina civakê radibe.

Mijarek din ku mirov dikare lê hûr 
bibe, “Rewşenbîrê” xwedî berjewendî 
ye. Dibe ku cuda derxistina mirovekî 
wiha pir hesan be, Her kesê ku bi 
zanebûn bîrdoziyeke ji aliyê dijmin 
li dijî welatê wî der hatibe biafirîne, 
bipejirîne, yan jî bazargeriya wê 
bike, xwedî berjewendî ye. Her kesê 
ku bîrdoziyeke bawerhişk, peye, 
daxwarinî, efsaneyî yan jî bîrdoziyeke 
ku bihêle zorbaz stemê li civakê bike 

û wê nezan bihêle, xwedî berjewendî 
ye.

Rewşenbîrê erênî yan jî yê nimûne, 
ew kesê ku dikare ji aliyên şirovekirin 
û pêkanînê ve bi rexnedarî nêzî 
rasteqîneyê bibe ye. Da ku astengiyên 
pêşketina vê rasteqîneyê, hêmanên 
bilindkirina wê û paşketinên ku li 
ser hemû astan çêdike, serwext be. 
Lewrea jî rewşenbîrên erênî pirê 
caran dibin parçeyek ji pêkhateya 
rewşenbîriya welatê xwe û beşdarî 
hemû çalakiyên wê dibin. Hin ji van 
rewşenbîran partiyên siyasî ku risteke 
mezin di jiyana civakan de lîstin, 
damezrandin. Hin ji wan jî bi nêrîn-
dayînên xwe bîrdoziyên neteweyî û 
niştimanî ku xwedî nêzîkatiyên miro-
vane ne, afirandin. Hin jî behremendî 
di pêşxistina gellek teşeyên zanyarî, 
afrînerî, felsefî, hunerî û wêjeyî de 
kirin û beşdarî desthilat û siyasetê 
bûn.

Di şoreşên di dîrokê de, û bi taybetî 

yên sedsalên 19-20’emîn de, rewşen-
bîran risteke mezin di vêxistina 
şoreşan û guhertina civakên xwe de 
piştî şoreşan, lîstin. Rewşenbîrê bi xwe 
re rast her dem li dijî nelirêtiya dest-
hilatên çewt, lawaz û neçar parastiye. 
Hin rewşenbîr jî li şoreşên li gor bejna 
xwe û bîrdoziyên hişk ku pê bawer 
in, digerin. Jixwe ji mafê rewşenbîr 
e ku şoreş û dirûvên wê yên neyênî 
rexne bike û ji erkê wî ye ku beşdarî 
birêvebirina şoreşê bibe. Lê heger 
mercan ji bo tevlibûnê deyne, dê tu 
kesî ku van mercan ji destê wî bigire, 
nebîne. Lêbelê dema ku rewşenbîr bi 
aliyê şoreşê ve tevbigere dê bikêr-
hatiya alîkariyên xwe, pêdiviya milet 
bi nêrînên xwe û amadebûna wan ji 
guhdarkirina van nêrînan re, bibîne. 
Helbet heger tiştek li ba wî hebe 
ku bibêje û heger xwe qure neke û 
şîretan bi ser xelkê nebarîne.

Her çi qasî şoreşên “Buhara Erebî” 
qelsî û bikêrnehatina bingehên siyasî 
yên desthilat daxuya kirin, her ew 

KulekKulek

qasî qelsiya bîrdoziya demokratîk 
li cem rewşenbîrên ereb diyar kir. 
Jixwe hin ji wan Azadî û Dadmendî di 
çarçoveyên wan ên dûrî partîzaniyê 
de jî ne parastin. Ev yek jî kûrahiya 
nakokiya ku dijîn vedibêje.

Li Rojavayê Kurdistanê rewş ne çêtir 
e. Piraniya “Rewşenbîrên” me di 
wê baweriyê de ne, ku rewşenbîrî 
ji kareke bidestxistin ne wêdatir e. 
Hêvî û niyazên wan ên herî bilind jî 
gandêriyeke diravî, geşdarî û giramî 
ye, tevî ku dizanin kiryar û poxên wan 
dê rasteqîneya welatiyan dijwartir û 
tengezariya wan girantir bikin. Hindek 
jî bi navên azadîtî, pêşverûtî û pîvan-
dariyê bang dikin, lê rewşenbîriya 
wan tenê ji bo berjewendiyên wan 
ên takekesî ye. Jixwe ew şerê ramanê 
beraqil û ronî dikin û bi çavekî biçûk 
li hemû destkeftî û pêşketinên ku 
pêdiviyên jiyana wan diçespîne mîna 
azadiya jinê û piştevaniya hunerê, 
dinêrin. Tu rewş ne di bîra wan û ne 
jî rûyên wan de heye. Hindek jî her 

çi qas bixwazin tevlêbûneke wan 
çêbibe jî, lê dîsa jî ne li gor pêdiviyan 
e. Ango heger di vê rewşa dijwar ku 
milet tê de derbas dibe de hewl-
danên peydakirina mercin hêsantir 
tune bin, dê kengî hebin? Heger di 
vê dema tarî de ku bi ser milet de 
hatiye, xebatên ronîkirinê tune bin, 
dê çi çaxê hebin? Heger ji bo çanda 
me ya ku belav bûye, xebat neyên 
kirin, ji bo hunera me ya ku seqet 
bûye, mejiyên me yên ku xitimîne, 
nêrînên me yên ku tarî bûne, çanda 
me ya xwarinê ku winda bûye, dîroka 
me, stranên me, xwîn û dilên me ... 
heger rewşenbîrên me niha bi karên 
xwe ranebin, gelo dê çi çaxê dest bi 
karên xwe bikin. Ew rewşenbîrê ku 
baweriya wî bi pêwîstiya peydakirina 
bîrbirin û çandeke beraqil û ronîker li 
welatê xwe were, peyda nabe. Ew ê ku 
bi zimanê xwe raman bike, hest bike, 
hez bike û binvîse û di rêya derfetên 
heyî de bealv bike, peyda nabe. Ew 
ê ku bi helwestên xwe dûrî siyaset û 

partîzaniyê xwedî li êş, zor, wêrankirin 
û evîna miletê xwe der bikeve, peyda 
nabe. Ew ê ku rastî û pêwîstiya rewşa 
heyî têbighêje û li gor wê tevbigere, 
peyda nabe. Ew ê bikaribe guhertinê 
di civakê de çêbike peyda nabe. Ew 
ê ku bikaribe çareyekê ji pirsgirêkên 
çandî re bibîne, peyda nabe. Ew ê ku 
bikare rastiya vê derê derbixe û bibe 
neynik û zimanê civakê, peyda nabe. 
Ew ê ku bikaribe bandorekê li civakê 
bike. Ew ê ku xwedî li neçar û xizanan 
der bikeve, peyda nabe. Ew ê ku bika-
ribe di şîniya me de, kêfxweşiyekê di 
tariya me de, rewşenekê di winda-
bûna me de rêyekê û di dilên me de 
dilekî peyda bike, peyda nabe. Ew 
ê ku bikaribe vê derê vebêje peyda 
nabe. Dibe ku çend rewşenbîrên rast 
di Rojava de hebin, lê ew jî dikarin li 
ser tiliyên destên şervanekî ku destekî 
xwe di ber parastina Rojava de dabe, 
tên jimartin.

Rodî Seîd
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JIN SIMBOLA 
AZADÎ Û 
BERXWEDANÊ 
YE
Nezîha Ebûzêd

Di rêveçûnadîrokê de,  gellek 
nivîskar û dîroknas rola jinê 
di jiyanê de dane xuyan. Wek 
dayik, jin, yar û rêbera miletan jî. 
Gellek şaristan bi rêvebriya jinê, 
bûn simbolên hêz û pêşveçûnê. 
Jinê da xuyan ku ew xwedî 
biryareke rast e, û dikare sero-
katiya welatan bike, û beşdariya 
mêran bike di hemû mijaran 
de, her wiha di bazirganiyê 
de jin beşdar bû û bû sedema 
serkeftina welatê xwe. Di her 
qûnaxê de jin rastî zordariyê 
dihat. Di pirniya civakan de 
mafê jinê dihat veşartin, û jin 
ne weke mirovekî xwedî maf bû, 
tenê mîna koleyekê bû ji mêr re. 
Berxwedana wê her dem dewam 
dikir. Lê alîkarî jê re tune bû, ji 
bo vê yekê, jinê gellek zehmetî 
dît. Û nikarîbû xwestekên xwe 
wek mirov pêk bîne, ew guhdara 
mêran bû. Lê gav bi gav hewl 
da ku rahêje perdeya tarî ya 
nezanînê ji ber çavên xwe, û da 
zanîn ku ew endamek pir giring 
e di civakê de, nabe ku tu kes 
bi nerînek kêm li wê binere. Bi 
Hemû derfetan jinê alîkariya 
mêr dike, di hemû mijar û deran 
de. Amadebûna wê di qadên şer 
de jî hebû û hê jî berdewam e, 
berxwedana jinê ne tenê di ware 
civakî de heye, jin bi hestin xurt 
berê xwe dide qadên şer, mil bi 
mil ligel mêran şer dike, ji bo 
parastina axa welatê xwe, bê tirs 
ji zordariya tu kesî. Bê guman 
beşdariya wê di qadên şer de, 
dibe sedema hêzek pir mezin ji 

mûm di tariya welatê xwe de. Ji ber ku rewşa welatê 
xwe -bi astek mezin- nêzî rewşa xwe dibînin. Kombûna 
stema bi salan hişt ku jin ha ji mafê xwe yî veşartî hebe, 
û ji xewa nezanînê şiyar bibe, dest bi çalakiyên xwe di 
warên çand, raman, huner û siyasetê jî kir; bû rêberek 
xurt di gellek rêxistinan de, daxwaziya mafê welatê xwe 
kir, û li himberî dijmin şer kir. Û berpirsyariya welatê 
xwe ji erkê xwe dît, lewra dît ku rahiştina çekan ne tenê 
karê mêr e, çimkî welat mêr û jinê himêz dike, û gavek 
giring e ku jin bi kar û xebatên bo hilandina cudahiyê 
di navbera xwe û mêr de radibe. jin bi şerê xwe doza 
azadiya jinên cîhanê dike. Doza rawestandina tundû-
tijiya li ser jinê dike, ne tenê azadiya welat, lê azadiya 
civakê jî ji ramanên kevneperest. Bawermendiya jinê 
bi giringiya standina maf û azadiyê bû sedemek ji 
berdewamkirina jinê re di şer de. Jin a şervan dengê jinê 
li tevahiya cîhanê gihand kesê kevneperset û paşveçuyî, 
û da zanîn ku ti carî jin nayê şikandin. Wek mînak: Jin 
a ku li Rojavayê Kurdistanê, bi hestin çeleng û xurt, li 
himberî hêzên paşketî û tundrew şer dike, ew rûmeta 
xwe û welatê xwe diparêze û ti carî qayil nabe ku tu kes 
vîna azadî û aştî û jiyana civaka wan bişkîne, tenê keç 
û xortên welat dikarin axa xwe biparêzin. Jinên şervan 
di hemû pevçûnan de doza wan serkeftin e, her wiha 
amade ne ku ta guleya dawî jî şer bikin. Lê ew ti carî 
xwe radest nakin, bi ramanên azad berê xwe didin civak 
û qadên şer, ta ku dest bi berevaniyê bikin. qûnax bi 
qûnax hewl bidin ku rahêjin hişê kevneperest ji hest û 
mejiyê şêniyên welatê xwe, û bibin destpêkek ji xebatek 
serkeftî re ji bo hemû jinê cîhanê. Bêguman jin a şervan 
bang dike li jinên cîhanê ku hişyar bin ji bo standina 
mafê xwe, di her demê de û li her derê, tu cudahî di 
navbera mirovan tune ye, jin ne bi doza koletiyê dijî, 
jin ne qurban e ji bo ku dengê mêr bi serkeve, ne tenê 
guhdareke ji fermanên mêr re, ew xwedî mafin veşartî 
ne û divê bi hemû derfetan alîkarî bighêje wan, ta ku 
stem û zordariyê ji jiyana xwe hilînin. Jin xemla jiyanê ye 
nabe ku were kuştin, pêdîviya wê ji rêzgirtinê re heye. 
Erkê civakê tev de ye ku jinê ji metirsiyan biparêze. Ji 
ber jin jiyan e, hevalek pir dilsoz e, dayikek dilovan e. 
Civak bi hebûna wê ava dibe û bi şikandina wê dişke, 
ew e  sedema berdewambûna cîhanê. Mafê jinê di asta 
giringiya mafê mirovan de ye. Ji her kesî tê xwestin ku 
bi jinê re hevkar be, ta ku ji xewa nezanînê rabe û daxw-
ziya hemû mafên xwe bike bê tirs. Û qeyda ku bi hezarê 
salan li dest û lingê wê hatiye girêdan bê şikandin, û 
qeyda mezintirîn ya ku ramanên wê dorpêç kiriye, bê 
hilanîn. Bêguman xebata jinê berdewam e ta ku zilm 
û zoredarî hebe. Ji ber jin bi dilê xwe azad e, rizgar e û 
çeleng e. her dem û her gav serbilind e. Welat bi alîka-
riya wê bi ser dikeve û pêş ve diçe. Parastina azadiya 
jinê standina rizgarî û azadiya welat e. 

bo ku diyar bike ku nabe di civakê 
de cudahî di navbera wê û mêr de 
hebe, dive tenê dengê mirovahiyê bi 
serkeve, ne desthelatiya mêr li ser jinê. 
Dema ku jin radihêje çekan, ew dibe 
veguhestinek ji qûnaxek pir zehmet 
re. Tirsa ji dengê mêr dibe hêzek ji 
wê re li himberî dengê qadên şer. 
Taybetmendiya jina şervan di cîhanê 
tev de belav bû, û bû gavek dîrokî ji 
bo parastina mafê jinê. Gellek jinên 
kurd bûn simbolên azadiyê, û bûn 
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Hozanyar Zeradeştê kal di jiyana xwe 
ya ramyarî û jîreyî de li sedema êşê 
û niyaza bedîtiyê mijûl û raman bû, 
ta gihişt ku ew li hemberî duyaneya 
Yezdanî ya beşdar rawestiya ye.  
Ji hêlekê ve Yezdanê çakiyê –Ehora-
mezda- û li hêla din Yezdanê 
bedîtiyê-Ehrîman-e, û ji van her du 
Yezdanan hêza afrandinê hate peyda-
kirin. Ew her du Yezdan, her yek ji wan 
alîkar û beşdar e di dîmenê suriştiyê 
de, ji layê afrandin û peydakirinê, ji 
lewma jî ev surişt bi rengekî nakok 
û cihêreng diyar dibe, û bi rûyê çakî 
û bedîtiyê xwe xuya û eşkere dike. 
Zeradeştî baweriyek oldarî ye, li 
dora parestina yekyezdanî xwe 
dibîne û ava dike, ew Yezdanê giştî 
û cîhanî ye, û hê jî dengê Zara tê 
gava ku bangî –Ehoramezda- dike… 
Zeradeşt bangî mirov kir ku çakiyê 
bike, bêyî ku li xelatê bizîvire û hêvî 
bike. Ji ber çakî di hundirê xwe de, 
xelat ji xwe re hilgirtiye, û ji ber wê 
gerek e ku alav û pêwîstiya bedîtiyê ji 
giyanê xwe yê gunehkar re derîne, û 
li şûna wê bîr û karên çak bi cih bîne.  
Ev tişt girêdayî dana Yazdan e, Yazdan 
mejî daye mirov û pênûs jî ji wî re diyar 
kir, û bi wê pênûsê wî da bi zanîn, û 
ew hînî her tiştên ku mirov nizanîbû 
kir, û hişt ku mirov li ser tabloya jiyan 
a xwe nîgar bike, li gorî dilê xwe, û 
xwestek û vîna xwe ya azad jî, ji piştî 
ku Yezdan ji wî re rêya çakiyê zelal kir 
û ferman da ku li ser wê rêyê bidome, 
û gavan biavêje pêş, her wisa rêya 
bedîtiyê ji wî re diyar kir û ferman 
da ku dûrî wê here û berxwedanekê 
li hember bedîtî û –Ehrîman- bike. 

Ev hemû tişt pêk tên di rêya mejî 
re, ewê ku Yezdan daye mirov, û di 
rêka cinava pak a ku di derûnê mirov 
de hatiye çandin ji hêla Yezdan ve. 
Ev xala girîng a ku Zeradeşt li ser wê 
felsefeya xwe ava dike, ya ku dibêje, 
bi azadiya mirov di hilbijartinê û 
xwestek û karan de. Zeradeşt hêz 
da mirov ku tenê li dilê pak û mejiyê 
durist guhdar bike,Tenê divê ku mirov 
li dengê azadiyê mijûl û kardar be. 
Ji berî her sê olên asîmanî û gellek 
baweriyên cîhanî û hozanyaran ve, 
Zeradeşt bi yekbûna Xweda bang kir, 
û li ser azadiya mirovan di hilbijartina 

kar û daxwazan de tekez kir. Zeradeşt 
heznedikir ku mirov her dem bare xwe 
biavêje ser Xwedan ! Belê dixwest ku 
mirov çakiyê bike, tenê bo çakiyê, ne 
ji boyî buhiştê û xelatên dawiya rojê! 
Li gorî Zeradeşt divê ku mirov bedîtiyê 
neke, ne ji ber tirsa ji agir û dojehê, 
lêbelê ji ber ku ew karek li dijî suriştiya 
mirov e!  Gerek e hemû karên mirov 
bo bercewendiya mirovahiyê be, 
û hemû xebat bo bilindkirina navê 
Yezdanê gewre, û geşkirina jiyana 
tevahiya mirovan be.

ZERDEŞTÊ KAL 
“Di navbera felsefeya jiyanê û 
yekyezdaniyê de”
Xweşnav Heso
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