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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

Hûyîrekên şer û rojane û bûyerên wê bala sûriyan 
gişandiye, û ev xaknîgariya ku em tê de dijîn ji fişîna 
gulleyan û dengê bombeyan têr bûye, êdî şer bûye 
hebûnek çaxa ku kehrebe qut dibe, û çaxa ku şagirt 
ezmûnên xwe pêşkêş dikin, û çaxa ku yek bixawze biçe 
dewletek cîran, û çaxa dabînkirina nan, û ew mijara 
herî li pêş e di şevbuhêrkan de, bêyî ti pêşgotin. Û li 
gorî ji helwesta jê, gellek dijminatî û rewşên qutbirînê 
ava bûn, û li gorî wî hevaltiyin nû çêbûn, û gellekan 
cihek ji bo kar bidest xistin, lê bi dehê hezaran kar û 
qûtên zarokên wan jidest wan çûn, û bi sedê hezaran 
azariya koçberî û penaberiyê û windakirina hogirên 
xwe kişandin.

Dibe ku bijareya bidawîkirin an berdewamkirina 
wî, bi şêweyekî nêzî giştî, ji destên aliyên Sûrî yên 
pevçûner derketiye, her wisa aliyên herêmane yên ku 
destêwerdanê di kirîza sûrî de dikin, ji ber ev şer bûye 
mijarek navneteweyî, jixwe xwespartina vê pêşînyarê 
û xweradestîkirina ji dûhatinên wî, û dîtina şer wekû 
nerevînekê neyiniyekê mezin dide pêş, vînên xerxwaz 
û yên daxwazgirên aştiyê divaye ku dawî bighêjin 
armanca xwe, û ne dirust e ku ji nirxê çi derbirîna di 
barê retkirina vê rojeva tije talbûn de, kêm bike. Ji ber 
vîna rizgarbûna rasteqînane ji vê rewşê re di pêkanînên 
sivîlane yî tije bi jiyan û geşbîniyê de ye, û di bizavine 
de ku divê geş bibin û ji xwe re rêyekê bo bandorkirin 
û guhertinê bike.

Hewlgirên dirêjkirina vê rewşa bobelet, ew gurrgirên 
dekûdolab û çêkerên rojevin sexte ne, bi aştiya civakî 
dilîzin, qezencgirên ji gerînokên fêcbokane ne di rêya 
hêsankirina deranîna “fermanin misoger” ew bi xwe 
gotinin çêkirî ne û eger rêyek bo çareserkirina wê bi 
tund û sorkirinê re dîtibanan nedirawestiyan, û ew jî 
hevbend in di vê tawanê de (gotin û kiryar), û hayedar 
in bo gurrkirina civakê, her wisa ew tawanbar in di 
belavkirina gotara bêzandiniyê de di navbera pêkhate 
û hêmanên mozayîka sûrî de, bo pêkanîna xwestek û 
bercewendiyên tengane ku ji bo wê dixebitin.

Vê dawiyê bajarê Hesekê bo armanca êrîşên Daişê, 
lewra bû qada şer û cengan û bomberanê, ji encama wê 
rewşek mirovahî yî pîs hate pêşiya şêniyên wê yî ku berê 
xwe dan deverên bi ewletir, û tevî ku Rêveberiya Xewser 
û rêxistinên navneteweyî û yên navxweyî bizavin mezin 
pêşkêş kirin bo çareserkirina rewşê, û pêşkêşkirina 
xizmetguzariyên lezok ji şêniyên ziyandîteran re, 
tiştê ku bal dikşand ew bû ku welatî bi erkê xwe yî 
mirovahî rabûn bo pêşwaziya hemû penaberan, û li 
hemû bajaran tevî astengiyên jiyanane û buhabûna 
belavbûyî, û ev ezmûn sexteya vexwendinên girewane 
bo çêkirina cudahîkirina pêkhateyên Herêma Cizîrê 
tekez kir, ji ber Kurdan li Qamişlo û Amûdê û bajarên 
din pêşwaziya hezaran ji pêkhateya ereb kirin, her wisa 
pêkhateya suryanî pêşwaziya malbatên ku ji Hesekê 
hatin û alîkarî ji wan re pêşkêş kirin, mîna nîşanekê 
dide xuyan bê çi qasî şêniyên vê herêmê ruhê biratî û 
hevborîn û aştiyê li cem wan heye, wek nimûneyekê ku 
divaye li hemû deverên sûrî yên ku kirîzek bereyî heye û 
rastîhevhatina li ser bingeha nasnameyê di bin bandora 
destêwerdanên neherêmane de, û birêvebirina zordar 
û mîrên şer ji vê pevçûnê re.

Wê gellekî kotek be derbaskirina van nîrên zehmet 
ger destpêşxêriyên xwecihane yên li herêma Cizîrê 
rêya xwederbirînê nebîne. Lewra divaye hemû pesnên 
ku dihêle bi rolekê di vê qonaxa zehmet de bilîze 
bê bikaranîn, avakirina wê hişyariyek mezin û ruhek 
bedew û lêborêner dixwaze, jixwe ev yek ji girîgtirîn 
binesazên aştiya navxwey ye, ya ku divaye ew pêk bînin 
da ku rê li pêşiya hemû grewgirên gurrkirina pevçûn 
û dekûdolaban ên ku bi kiryar û gotinên xwe dibin 
piştgirên tundrewtî û nehezkirin û tundê.

Komîta Sernivîsê
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Di pirraniya beş û karên ragihandinê de, wêne 
pêdiviyek e bo tekezkirin û zelalkirina rastiya bûyerê. 
Di dîroka ragihandinê de li cîhanê, yekem car wêne di 
rojnamegeriyê de bikar hatiye di 4ê adara 1880 yî de 
bû, dema rojnameya “Dêlî Grafîk” li Niyûyorkê wêneya 
“Qenatsiwêsê” weşand û ji wê çaxê ve wêne bû beşekî 
sereke ji nûçeyê.   Nayê veşartin ku di cengan, komkujî 
û bobelatan de, kamîreyên rojnameger û çalakvanan bo 
guheztina nûçeyê bi rastî û zelalî, xwedî roleke mezin 
in. Heger beşê axaftin û nivîsandinê, agahiyan li ser 
bûyerê ji hişê xwêner an dîdevan re diyar bike, wêne 
dimîne ew beşê ku bi dil û wijdanê re daxive, beşê herî 
hestiyar ku radihêje mirov û wî derbasî bûyerê dike, ev 
wêneya navdar a “Kîvin Kartir” tîne bîra me ku teyrekî 
goştxur çavdêriya zarokekî li ber sikratê dike da ku wî 
bixwe, ev wêne li başûrê Sûdanê di birçîbûna 1993 yan 
de hatibû girtin û piştî salekê xelateke cîhanî wergirt, lê 
demeke dirêj derbas nebû ku wênegirê wê xwe kuşt ji ber 
bandoriya wê wêneyê. Ji aliyekî din ve, wêne pêwistiyek e 
bo belgekirina tawanan û doza sezakirina tawankaran, ev 
e rûyê spî ji wêneyê re di rewşên awarte de, lê eger em 
bêhtir li ser bandora wêneyê rawesin em dê gellek êş û 
reşiyê jî pê re bibînin. Komên tundrew jî wêneyan di şerê 
xwe de bo vejandina tirsê di dilên xelkê de bikar tînin, yek 
ji bingehên ramanên wan e ku xwe hov û bêdil pêşberî 
mirovan bidin xuyan, da ku karibin di şerê xwe de zû bi 
pêş bikevin, li vir kamîre dibe hevalbenda tariyê. Wilo 
wêne dibe çekeke du alî, gerek e kesên wê bikar bînin vê 
rastiyê deynin ber çavên xwe, çimkî ne tim xwesteka baş 
berhemeke baş dide û carina dana derman bi awayekî şaş 
êşê xurtir dike û mirovan dikuje. Di komkujiyên ku dema 
bûrî li herêmên me dibûn, wêneyên qurbaniyan çi di 

alavên ragihandinê de û çi di toreyên civakî de bi awayekê 
çewt û neberpirsyar belav dibûn, çewtiya mezintir ji vê ku 
wan kesên ev wêne diweşandin xwe didîtin serbilind ji ber 
ev wêne ji dostekî yan malperekê bidest ketiye, yan jî ew 
bi xwe wê demê li cihê bûyerê bû, ev diyarde dihêle em 
rû bi rû li pêş arîşeyeke rewiştî û karmendî bin.  Bêguman, 
wêneyê ku mirov di wan de serjêkirî û parçebûyî yan 
şewitî be, jîrbûna wênegir an weşanger nîşan nadin, ev 
wêne tenê êş û tunedê dubare dike bê ku ti hurmetê ji 
êşên kesane û malbatî re bigire, careke din dibêjim ku ev 
wêne tenê bo saziyên taybet ku guhdanê didin belgekirin 
û lêkolînan bikêr tên, ne li pêş mirovan bibin pêşengeh 

û eger em vegerin wêneya “Kîvin Kartir”, em ê bibînin ku 
tevî ew qas êş tê de heye jî, lê mirovê tê de saxlem e, 
wilo jî wênegirê wê xwe kuşt, naxwe em çi bikin li ber 
wêneyên ku bi pirranî û lezgînî êrîşî Fesbookê dikin. 
Yasayên cîhanê hinek filmên TV û sînemayê qedexe kirin 
ji ber dîmenên tund di wan de hene, ku ziyanê digihînin 
tenduristiya mirovan û bi taybetî zarok, çawa eger ev 
wêne yê kesine bi rastî bin û zarok dibînin çawa mezin 
naşî hev dikin û pê re digirîn an diqîrin û kufriyan dikin, 
ji aliyê pisporan ve jî tê gotin ku zarok di bin bandora 
wêne û dîmenên tund de dibin projeya tirsonekekî yan jî 
tundrewekî .  Dibe wênegirek ji me re bibêje: Ev gotin li ba 

min ne giring in û ez rastiyê diguhêzim, ne min ev tawan 
kiriye, ev bûyer li pêş min bûne, weşandina rastiyê ji mafê 
min e, weke naskirina wê ji mafê xelkê ye, taboyên civakî 
û olî ne derdê min in. Li vir em dikarin bersiva wî bidin 
ku wêne û dîmenên heskirina ku laşên tazî jî diyar dikin 
rastî ne, gelo ew dikare guh nede qedexekirinên civakê? 
Em ji xwe jî bipirsin ku ji aliyê rewiştî û mirovane ve kîjan 
pîstir e, heskirina tazî yan tundî?  Çi bibe, em dimînin 
mirov û li gor çand, şaristanî û olên me, hurmeta laşê mirî 
heye, eger ne ji vê bana, wê xelkê wêneya mirî piştî mirinê 
girtiba û di behînameyan de bikar anîba û di nûçeya 
koçkirina wî de weşandiba. Di ragihandinê de jî, em ji xwe 
pirs bikin: Eger em li ser miriyekî din ku ne ji qurbaniyan 
be, ma gelo emê herin wêneyê termê wî biweşînin, an 
em li ser sinetkirina keçan baxivin, ma emê wêneyên 
qurbaniyan tazî biweşînin ji bo em bêjin ku tawankar 
çi hov in? Na, ev ne jîrbûn e, mirov bi wêneyên termên 
ajelan diêşe, çawa ku mirovine bi dê û bav û malbat in, 
zarok û jin û ciwan in. Li hêleke din wêneyên ku meriv û 
malbatiyên qurbaniyan li ser wan digirîn, ne cihê rihetiyê 
ne, her kes li ber bobelatê dikeve rewşeke ne normal, dûrî 
aramî û hedana ku mirov di civaka xwe de danûstandinê 
dike, êş mirovan xwenegirtî, jihevketî û nexweşik dide 
xuyan, nabe ku em herin wêneyên wan di wê kêliyê de ji 
quncikeke nêzîk ve bigirin, em dikarin ji dûr ve kombûna 
dost û xelkên qurbaniyan an pakrewanan bidin xuyakirin. 
Li dawiyê silav bo rojnamegeran û çalakvanên ku derbasî 
cih û rewşên metirsiyê dibin bo rastiyan bigihînin me û 
belge bikin, lê ew baş nas dikin çi dibe û çi nabe, û zanin 
ku stûbarî li ser milê wan e jî ku karê wênegirtinê û çanda 
belavkirina wêneyan baştir şirove bikin.

TUND Û ÊŞA WÊNEYAN
 Hekîm Ehmed
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Rodî Seîd  

Rodî Seîd  
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Piştî serkeftina şoreşa îslamî li Îranê di sala 1979 an de, 
îslam bi rengekî berfireh tevlî siyasetê bû, bêguman 
beriya şoreşa îslamî jî, îslamê rolek mezin di siyaseta 
cîhanê tevî de lîst. Gellek şax û girûp ji vê olê bi mebestên 
siyasî tevgeriyan. Hin ji wan hatin girêdan bi partiyên 
siyasî, bi doza dagirkirina welatekî yan jî herêmekê, hin 
jî bi çalakiyên belavkirin û xurtkirina îslamê tevgera xwe 
şopandin, lê dawî tevgera wan rastî sînorekî hat. Li gorî 
hin zanyaran, ola îslamê li ser bingehekê hat avakirin ku 
ew bingeh aborî bû, yan jî siyasî. Ev nerîn li Rojhilat gellek 
deng ne stand çimkî mirovê musilman baweriya wî tenê 
bi raman îslamê ya diyar tê. Mîna hemû girûpên tund 
ên ku di bin siya îslamê de hatin avakirin, rêxistina Daişê 
ya ku ji beriya salan ve hat damezrandin. Di dema aniha 
de bi hêztirîn rêxistine ku bi kiryarên tund radibe û hewl 
dide bo kontrolkirina herêmên stratîjîk li Sûriyayê û Îraqê. 
Her wiha gefê li gellek welatan dixwe, ji ber ew ramanên 
îslamî bi zorê li ser welatiyan bikar tîne û bi şêweyek pirr 
tund ji kuştin, lêdan û sezayên pirr zehmet li wan dibirin. 
Wek pêkanînek ji ola îslamê re. Tevlî ku ziyanên bêtir ên 
kiryarên rêxistina Daişê gihiştin xelkên musilman jî. ji ber 
ku Daişê tu cudahiyê di navbera ol, zarok, jin, pîremêr û 
pîrejin, sivîl û leşkeran de nabîne. Ew tenê tevgera xwe 
ya terorist berdewam dike. Rêxistina Daişê di kuştin û 

wêrankirinê de gellek rêyên hovane bikar tîne. Ev yek bû 
sedema ku xelkên li bajarên di bin kontrola Daişê de ji 
malên xwe derkevin û penaberî derên aramtir bibin, da ku 
bikaribin jiyanek aştiyane bidest bixin. Ji ber ramana Daişê 
ya kevnar û paşketî, deverên di bin dagirkirina çekdarên 
vê rêxistina terorîst de namîn in cihên ku mirov dikarin bi 
normalî jiyana xwe lê bidomînin. Mercên Daişê yên zor ku 
welatî bi wan neçar dimînin, lewra koçber bibin, weke ku 
li Şengalê hat kirin. Û di encamê de kurdên êzîdî penaber 
bûn û li ser destê Daişê hatin kuştin. Terorîstiya ku hişt 
nakokî di navbera musilman û êzîdiya de derkeve holê. 
Mixabin ne tenê ezîdî ziyan dîtin, lêbele musilmanan jî û 
bi rengekî dijwartir ziyanî dîtin, ew bû sedema pevçûnên 
di nav gellek rêxistin û girûpên çekdar de. Ev bûyer di 
nava civaka îslamî de jî hat dûbarekirin, şerek navxweyî 
du alî di navbera musilmanan de derket. Çimkî rastiya 
pêkanîna ola îslamê di rêya Daişê re ji gellekan re diyar e, 
Ango Rêxistinek wek Daişê li ser bingehek îslamî hatiye 
avakirin, Ta di rêyên kuştinê de û sezayê ku li welatiyan 
dibirin. Ne her musilmanek qayil dibe ku vê nerînê tekez 
bike, bi taybetî kesê older.

Ji aliyekî din ve gellek zanyarên ola îslamê dan zanîn ku 
nabe rêxistina Daişê wek rêxistinek têrorîst were nasîn, 

Ji ber ku endamên vê rêxistinê tev oldar in û bi gotinên 
Quraana pîroz tevdigerin,Wek mînak: Şexê (Ezher) Ehmed 
Elteyib daxuyakirin “Her musilmanek piştî ku şehadetê 
bêje ew dikare her tiştî bike, tevî kuştin û wêrankirinê, 
buhuşt li hêviya wî ye”. 

Lewra Ehmed Elteyib gotiye nabe rêxistina Daişê bi 
rêxistina terorîst û hovane bê nasîn. Hemû dewletên 
cîhanê li ser rastiya tundiya rêxistina Daişê îmze dikin, 
lê civaka îslamî ji bilî girêdanên siyasî, vê yekê qebûl 
nakin. Beşek ji muslimanan alîgirên rêxistina Daişê ne, Lê 
ji ber giraniya vî gunehî nikarin bi zelalî bidin xuyanîkirin. 
Gellek belge hene nîşan didin ku pevçûn û nakokiyên 
veşartî di nava musilmanan de piştî damezrandina Daişê 
derketine, Lê ew bi cih nayên da ku şerek navxweyî eşkere 
di civakê de çênebe. Bêguman kesên ku di bin kontrola 
Daişê de dijîn ne tevahiya wan alîgirên vê rêxistinê ne, lê 
neçar mane bê berevanî bi desthilata wan çekdarên dûrî 
mirovahiyê û tund qayil bibin. Rêxistina Daişê cudahiya 
di navbera musilmanên bawer hişk û musilmanên bawer 
nerim de da ber çavê cîhanê tevî. Her wiha li gorî agahiyên 
înternêtê, şêx “Ednan El-er’ûr” ku da zanîn ku endamên 
rêxistina Daişê ew musilmanê rast in. Stratîjiya cihên ku 
Daişê dagirkiriye aboriyek baş da vê rêxistinê û bû pirek 

ji bo hatina çekdarên biyanî bo deverên Sûrya û Îraqê, 
Her wiha rolek di balkêşanê de lîst û alîgir bidest xistin. 
Hewldanên Daişê di berfirehkirina desthilata xwe de, û 
zêdekirina herêmên kontrola xwe, bê navber berdewam 
dikin. Ev rêxistina ku bi doza avakirina dewletek îslamî 
tevdigere, dem bi dem dilxwazan bi aliyê xwe de tîne. 
Berçewendiyên hin dewletan rê didin Daişê ku bi hêztir 
bibe û sînorê xwe firehtir bike, Hemû berçewendî û 
dilxwazên li aliyê rêxistina Daişê bandorek nesererast di 
hilweşan û rûxandina civaka îslamî de dilîzin. Nakokiyên di 
navbera musilmanan de ne tenê girêdayîne bi beşê sunne 
û şî’e ve, her girûpek, rêxistinek an jî tevgerek îslamî raya 
civakê parçe dike û rêkeftina di navbera musilmanan de 
têk dibe, Ji ber ku bingehên siyasî ji wan re hatine danîn. 
Ev hilweşana civakî, bi taybet li Sûryayê belav dibe, Ji ber 
kombûna girûpên tund û terorîst. Ji wan rêxistina Daişê 
û rewşa siyasî ya nediyar û awarte ku welat tê de derbas 
dibe. Ji bilî paqijkirina etnîkî ya ku rêxistina Daişê di mafê 
kurd û kêmol û kêmneteweyên din de dike, cudahiyek 
mezin di nerînên giştî yên îslamî de çêdike. 

DAIŞ REWŞA CIVAKÊ ALOZTIR 
DIKE 
Nezîha Ebûzêd
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Dema ku zanîn û rewşenbîrî li vê navçeyê (Herêma Cizîrê) 
belav dibû, hingê jiyaneke nû pêre ava dibû, li hember 
das û tapanan û alavên karê rojane bo jiyana cotkariyê.

Di demekê de ku pirtûk tenê ligel melleyan hebûn, û zanîn 
a wan tenê bû, ew melleyên ku jibermayên impratoriyeta 
Osmanî bûn, lê piştî wê demê êdî pirtûk li ser destê 
ronakbîr û rewşenbîran derbas dibûn.

Ew kesên ku xwendina xwe li şarên mezin bidawî kiribûn, 
pirtûkên xwe jî bi xwe re anîn, û pirtûkxaneyên xwe yên 
taybet ava kirin, di wê dema ku cotkaran de tenê alavên 
xwe yên jiyana cotkariyê li malên xwe dihewandin, êdî 
pirtûk bi gavin hêdî kete hundirê malan de. ji salên heftêyî 
de ji sedsal 20 an serdemek nû bû bo pirtûkxaneyan, ji 
ber ku girêdayî bû bi jiyana azad ve, her wisa şikenandina 
hişmendiya kevin.

Ji ber ku avakirina pirtûkxaneyên giştî girêdayî bû bi 
şaristaniya bajarên mezin ve, ji ber vê yekê di Herêma 
Cizîrê de zû bi zû pirtûkxaneyên giştî avanebûn, û dema 
ku bajar bi rengekî xweşik li ser destê Fransiyan, avabûn, 
bingihek bo avakirina pirtûkxaneyan çêbû, da ku belav 
bibin. dema ku derfet bo vê yekê çêbû tenê pirtûkxaneyên 
yekreng vebûn (Navendên Rewşenbîrî yên Erebî). 

Lê rewşenbîr û şopînerên çand û rewşenbîriyê, û jiyana 
pêşketî pirtûkxaneyên xwe yên taybet ava dikrin, wek 
rengekî ji rengên jiyana azad. Bi vê şepêla jiyana azad re 
recîmên serdest wan jî destê xwe li ser stûyê vê şepêlê 
asê kirin, hema tu dikarî bibêje ku ji destpêka salên 58 
an ve û yekîtiya Misir û Sûriyayê û desthiladariya şepêla 
neteweya Erebî ve.

Di wê dema ku ji nû re pirtûk derbasî malan dibûn de, 
qedexekirin jî dest pê kir, jixwe dema ku Ba’is ket cihê 

desthildariyê de, xwest ku rengên xwe li pirtûkan û pêre 
jiyana azad a tevgera rewşenbîrî vede û rengê xwe bide.

Her pirtûkxaneyek taybet çîrokeke wê heye, ji destpêka 
avakirina wê tanî binaxkirina wê, şewitandina wê, û yan jî 
berdewamiya wê bo nifşên ku tên.

Ebdilbarî Ehmê (55 salî ye) ku ew jî rewşenbîreke ji bajarê 
Qamişlo ye, li ser avakirina pirtûkxaneya xwe ya taybet 
dibêje: “Ez çardeh-pazdeh salî bûm dema ku pirtûkê ez 
ji xwe re dizîm, û hêdî hêdî min bi xwendina pirtûkan 
re pirtûk didan hev, ta ku ez bûm xwedî pirtûkxaneyek 
taybet, û bi pirtûkin hindik. Di salên 80î de mûçeya min 
(950) L.S bû, ji wan pereyên hindik divyabû ku min hindek 

danîba aliyekî, da ku ez pirtûkinan pê bikirim, tev ku 
pirtûk li Sûryayê di wê demê de arzan bûn, lê pere jî tune 
bûn, di wê demê de her kesî dikarîbû nêzî (200) pirtûkî 
ji yên markisî yên weşanxaneya (Radoga) bi (2000) L.S 
bikre; ev pere li hember mûçeya du mehan bû”. Ebdilbarî 
Ehmê balê dikşîne û dibêje: “Di wan salan de peydakirina 
pirtûkên marksî bûbû modêlek, carinan hindek kesan 

ew pirtûk li mala xwe datanîn ber çavê mêvanan ji bo ku 
modêrn bêne xuyakirin”.

Pirtûkên Binaxkirî û Şewitandî

Di qonaxa desthiladariya Ba’is de recîmê tim hewl dida ku 
raman û edîolociya xwe bide pêş ya yekreng, ku bi şofînîtî 
li pêkhateyan dinerî û tenê dixwest rengê erebperestiyê 
vede, û ji qorziyeke teng ve, ji ber vê yekê jî gellek pirtûk 
qedexe dikirin (çi pirtûk ku li hember projeyên wê yên 
bişafdinê di neteweya Erebî-Ba’isî de ba) lê li hember 
projeyek olî mîna Exwanan û tevgera wan, bi tundî 
radiwestiya, lê ya pirr xerab li herêma Cizîrê ew bû ku 
çi tiştê girêdayî kurdî baya qedexe bû (jixwe nivîsandina 
pirtûkan ger bi kurdî bana wê helbet qedexe ba, ta ku 
helbestin evînî yan jî bêkenok bana) pirtûkên girêdayî bi 
dîrok, tevger, wêje ya kurdî bi çi zimanî jî ba, ne dibû ku 
kesekî peydakiriba û derbasî pirtûkxaneya xwe ya taybet 
kiriba, lewra jî rewşenbîr û şopînerên çand û rewşenbîriyê 
bi tirs pirtûkên girêdayî van mijaran dihewandin. 
Remezan Mihemed (ku rêveberiya Navenda Aso li bajarê 

ZEMÎNA ZÊRÎN DEMA PIRTÛK BINAX DIBÛN
Ebas Mûsa

Qamişlo dike) dibêje: “Di salên 80 yî de pirtûkên kurdî 
yan ên girêdayî kurdî qedexe bûn, û carinan ku hêzên 
ewlekariya recîmê dihatin gundê Tenûrî (girêdayî bajarê 
Qamişloyê ye) şêniyan tevan pirtûkên xwe binax dikirin, 
an jî dişewitandin, û min bi destê xwe di yekê ji wan caran 
de (100) pirtûk şewitand”. Çîrokên bi vî rengî gellekî pirr 
bûn, ji ber ku recîmê bi tundî şerê pirtûkan dikir, ew 
pirtûkên qedexe ku bi zehmetî peyda dibûn, bi hêsanî 
binax dibûn (gellek ji wan pirtûkan kopî bûne). 

Mihemed Mecîd (helbestvan e) dibêje pirtûk tovê vî erdî 
ne, ji ber bi hezarê pirtûkan di bin de ne, “Çarekê di salên 
90î de me bihîst ku hêzên ewlekariyê wê werin gundê 
Digirê (girêdayî bajarê Tirbespiyê ye) gellek pirtûkên 
birayê min ên qedexe hebûn, me tev di çewalekî de dane 
hev û me binax kirin, û paş re bi demekê ku me xwest wan 
derxînin, em nema bi ser wan vebûn”.

Tev alozî û zehmetiyên ku li ber peydakirina pirtûkên 
qedexekirî bûn, lê  her tim peydadibûn ta radeyeke 
baş bû, Nîhad Iskan (Rêveberê Pirtûkxaneya Çarçira) ji 
kovara Şar re dibêje: “Tim me dikarîbû pirtûkên qedexe 
peydakiribana, tev zehmetiyan, lê parastina wan pirr 
zehmet bû, û tim me nikarîbû nasbikrana bê çima hin 
pirtûk qedexekirî ne. Wek mînak carekê me dikarîbû em 
pêşengehek pirtûkan lidarxin, hêzên ewlekariyê hatin 
rahiştin cildê yekem ji pirtûka M.Emîn Zekî (Dîroka Kurd û 
Kurdistan) û yê din hiştin”.

Diyar e ku pirtûkxane û qedexekirina pirtûkan dihiştin 
ku avakirina pirtûkxaneyek taybet û xweşik zehmet be, 
ji ber vê yekê ew pirtûkxaneyên taybet ên ku li gorî dilê 
xudanên wan ava bûne kêm in.

Gellek pirtûkxaneyên din hebûn, belawela bûn, ew jî ji 
encama koçberiya xwediyê wan bû, çi beriya 2011an ve 
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ve hate kişandin, her wiha waneyên 
mûzîk û rahênana şano û lîstikên 
zarokan ji wan re hatne dan.

Li gor Berzan Silêman ev xul ji van 
zarokan re gellekî pêwîst bû, di 
destpêka xulê de, hevdîtinine baş 
bi wan re çêbûn, her zarokek me 
pelek radestî wî kir, û me ji her yekî 
xwest ku çi di serê wî de digere nîgar 
bike, kevalên (nîgar) pirraniya wan 
li dor cengê û dîmenên wê diçûn û 
dihatin, di dawiya xuleyê de, nîgarên 
wan naziktir bûn. Pişt re, me xwest 
ku di rêya xewnên wan re em bêhtir 
nêzîkî êşa wan bibin, Mihemed Hejar, 
zarokeke bavê wî yek ji qurbaniyên 
komkujiya newrozê ye, digot: “Ez di 
xewna xwe de dibînim ku bavê min di 
otimbîlekê de ye û hewar dike”, me 
nas kir ku ev yek girêdayî otimbîla 
ku xwe di şeva newrozê de teqand, 
di dawiya xuleyê de got: “Ez nema 
vê xewnê dibînim û xewnên min 
baş bûne”. Di rêya van hevdîtinan re 
pirsgirêka her zarokekî û êşên wî hatin 
diyarkirin, û li ser wan hevdîtinan me 
bernameya xwe yî perwerdekirinê 
amade kir.

Kirîza Sûriyayê civaka zarokan 
serûbinî hev kir, hêlanên aramiyê bi 
hesinên banên herifî ve li şûn darên 
tuwan hatin daleqandin,û pirsa herî 
mezin ya ku li ber berpirisyarên vê 
civakê raxistiye: Gelo ev kezebên ku 
têne hêran di bin kevirê (çeqçeqonk) 
aşê şer de wê paşeroja kîjan 
şareweriyê bin?

Dîmena ku bêhtir mirov diêşîne, li bajarê Hesekê, her du nîgarên dagirtî 
bi wêneyên pakrewanên komkujiya newrozê ne. Helbet cudahiyek heye 
di navbera pakrewanên cengê û pakrewanên komkujyan de, ji ber 
bandora yekê li ser rewşa derûnî ji ya din bêhtir e, gava tu li taxa gundê 
Miftî dimeşî, jixweber tê vê bandorê nasbikî, nexasim ku tu çav li hin 
zarokan bikî, bê çawa bi keser li wan nîgaran dinerin û tiliyên xwe ji 
hevalekî  xwe re bi alî hindek wêneyan ve, nîşan dikin, û bê yek pirs, ji 
ber xwe ve tu nasdikî ev zarok tiliya xwe bi alî dêya xwe yan bavê xwe 
de dike.

Li Hesekê tirs bi doşeka te re xwe li te dinuxumîne, û pirr sawêr te dibin 
û tînin, gehgeh te diavêjin paş sînoran,  geh jî te derbasî kendeyên ceng 
û pevçûnan dikin. Ev serê du sala ne ku DAIŞê ev bajarê rengîn bi ol û 
neteweyên xwe dorpêç kiriye, welatî di teqreqê de ne, gefên vê rêxistina 
teror carcaran kezebeke wan an gurçikeke wan an hêviyeke wan birîn 
dike. Teqîna şeva Newrozê bi xwe nimûneya herî balkêş bû li ser wê 
tundiya, ku ardiwê agirê wê zarok û bêgunah bin, bi dehan zarok ji 
dayikên xwe man, elenda  tava rojê di çavê wan de bûye kevana hilora 
agir, lê ne bi wê wateya agirê Newrozê.

Berzan Silêman yek ji şarezayên derûnî ye, û bandora tundiyê li ser 
zarokan baş nas dike, bi alîkariya navenda (Biratî ya Demokratî û Civaka 
Sivîl) û navenda (Hevalên Zaroktiyê)  xuleke (kors) ji bo perwerdeya 
derûnnasiyê (seykolocî) ji zarokên komkujiya Newrozê re amade kirin, 
vê xulê mehekê berdewam kir, bal tê de bêhtir bi ser fişarên derûnî 

HÊLANÊN ŞER
Xalid Umer

ber bi Ewropayê de, yan jî piştî 2011an ve dema qeyrana 
ku li Sûryayê qewimî; gellek kes dûrî warê xwe ketin. 
Qasim Gabarî (rewşenbîrek di warê ola Islamî de ye) 
ji Şar re dide xuyan: “Vê mijara pirtûkxaneyan bajarê 
Hesekê anî bîra min, bê çawa mi pirtûkxaneyek delal 
li şûn xwe hişt, ku pirtûkên Islamî tê de peyda dibûn, 
her weha pirtûkin curbecur ji dîrok û ramanên cîhanî, û 
helbet hin girêdayî mijarên kurdî jî”.

Pirtûkxaneyên Giştî û yên Taybet 

Li Herêma Cizîrê bi tevayî, ji bilî navend û pirtûkxaneyên 
Erebî yên ku li pirraniya bajaran hebûn, bi navê 
(Navenda rewşenbîrî ya Erebî), ev navend pirtûkxane di 
wan de peyda dibûn, û tevî ku ya li bajarê Qamilo yan jî 
Hesekê jimareke baş ji pirtûkan tê de hebûn, lê nikarîbû 
pirtûkeke tenê girêdayî kurdî peyda bike, yan jî siyasî ne 
alîgirê recîmê be, yan jî Islamî ku bêhna siyasetê jê bê. 
Siyamend Ibrahîm (xwediyê navenda Aso û pirtûkxaneya 
Siyamend Ibrahîm) dibêje: “Min piştî gellek zehmetiyan 
pirtûka xwe ya bi navê (Fêrkirina Zimanê Kurdî) çap kir, 
bi destûra recîma Sûryayê bi zimanê Erebî, tevî wilo jî 
dema min da rêveberiya Navenda rewşenbîriya Erebî 
li Qamişlo, lê qebûl nekirin ku têxin nav pirtûkxaneyê”. 

Diyar e ku bi çi awayî nikarîbûn pirtûkên curbecur û 
nerînin cudayî nêrîna yekalî peyda bikin, lê piştî 2011an 
ku derfet peydabû, bo vekirina navendên rewşenbîrî, 
Navenda Aso yek ji wan bû, lê yekemîn pirtûkxaneya giştî 
û serbixwe bû, ku pirtûkên curbecur tê de peyda dibin, 
li ser ezmûna pirtûkxaneya xwe dibêje: “Pirtûkxaneya 
Siyamend Ibrahîm vekiriye li ser hemî mijaran, û bi 
taybet ên ku beriya aniha peyda nedibûn, yan jî qedexe 
bûn, û cudahiya wê ji pirtûkxaneyên taybet ve ew e ku 
ne rengek tenê tê de ye, tu dikarî pirtûkên marksî, kurdî, 
dîrok, roman û gellek tiştên din bibîne”, pirtûkxaneya 
Çarçira jî wek pirtûkxaneyek giştî xwe dida naskirin, ku 
ji salê 90î ve hatib avakirin, û taybet bû bi çanda kurdî, 
gellek kêşe kişandin bo bicihkirina vê pirtûkxaneya 
qedexe, û hin çalakî û navendên din jî hebûn, lê ji ber 
qedexekirina recîmê ji van pirojeyan re, nikarîbûn bi 
karekî xurt rabin.

Mijara pirtûkxaneyan dimîne mîna rengekî şaristanî, 
girêdayî bi pêşketin û hişyariya millet ve, nemaze 
derfet vebûye ku her kes –ne tenê rewşenbîr û niviskar– 
pirtkxaneya xwe ya taybet bêyî tirs ava bike, û bibe 
parçeyek ji nasnameya malê, her wisa ji xweşkbûna 
hundir re.
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Di gellek waran de dixebite Rojnamegerî, Werger û 
Sernivîsiyê de, û aniha Seroka Rêkxirawa Harîkariya 
Zarokên Penaber (ARCO) e. Gellek berhemên wê 
hatine wergerandin bo zimanên biyanî, her wisa gellek 
xelat jî wergirtiye. 

Tu wekî nivîskareke jin, çaxa te berê xwe da 
nivîsandinê, çi astengî li pêşiya te derketin, 
ji ber wê çaxê ev diyarde cihê xwe di civaka 
Rojavayê Kurdistanê de nedîtibû?

Di wê dema ku min dest bi nivîsînê kir de, di destpêka 
salên heştêyan de bû,  gelê kurd li Rojavayê Kurdistanê 
di jêr sîbera hejmoniya desthilatdariya rêjîma Be’is 
ya faşist de jiyan dikir, siyaseta bi erebkirinê bi 
awayekî gellek kûr û tokme li ser gelê kurd dihat 
sepandin, lewma nuh bi nuh xelkên kurd hest bi 
hebûn û nasnameya xwe ya kurdîniyê dikirin, kêm 
kes hebûn bîr li wê rastiyê dikirin ku em xwedî nivîsîn 
û zimanekî zengîn û xwedî dîrokek kulturî dîrokî ne. 
Belê bextê min yê baş alîkariya min kir ku ez di nava 
malabatek xwedî dîrokek niştimanperwer û dilsoz ji 
bo kurdayetiya xwe mezin bûm û pêgihiştim, ku hemî 
gava bi awayekî nihênî û eşkera pirtûk û kovarên kurdî 
ku di wê demê de bi zehmetî peyda dibûn dixistin 
ber destê me, û em handidan da ku em bixwînin û fêr 
bibin. Ev taybetmendiya malbata min ji hemî endamên 
malbatê bêtir karvedana xwe li ser min hebû, ji ber ku 
hem heza xwendinê û hem jî heza lidûvçûnê li cem 
min bû sedema ku ez pêngaveke cûda bavêjim di 
xwendin û nivîsîna bi zimanê dayikê, ne tenê weha 
min dewrûbera xwe jî bi dizî ji rêjîmê di mala xwe de 
bi dehan kur û keç hînî zimanê kurdî kir, û wekî jinekê 
ez ji yekemînan bûm li navçeya xwe ku min zimanê 

dayikê di ser zimanê erebî re girt û xweşî û çêj digirt 
ji nivîsîna bi zimanê xwe, di demekê de ku bi giranî 
nivîskarên kurd bi zimanê erebî nivîsên xwe dihûnan.

Astengiyên herî mezin ku derdiketin pêş min, di wê 
demê de,  gellek bûn, ji wana wek min li serî got siyaseta 
bi erebkirina navçe û zimanê kurdî bû, ku bi her şêweyê 
rê nedida em bi azadî fêrî zimanê xwe bibin, anko pê 
binivîsin û çap bikin. Sedemeke din jî ew bû ku jêderên 
kurdî kêm bûn yan jî tune bûn, û alfebê û rêzmana 
zimanê kurdî bi dest nediket. Lewma divabû ku em bi 
zehmetî ji wan jêderên berdest sûd werbigrin. Wekî 
din û sedema herî sereke paşdemayina civaka kurd û 
jêrdestiya wê bû, ku bi her awayî rêzgirtin ji nivîsîn û 
nivîskaran re  bi giştî nebû, û nexasim bo jinan ku di 
civaka me de bermaberî serkutkariya zilaman û oldaran 
û adet û teqalîdên civakî yên kevneperest tên. Nimûne 
min gellek dixwest beşdarî di çalakî û civînên wêjeyî de 
bikim, ku bi dizî ji rêjîmê li bajarên Rojavayê Kurdistanê 
dihatin lidarxistin, lê mixabin min nikarî tucaran beşdarî 
bikim, ji ber ku yek ez keç bûm û derçûna min zehmet 
bû ji malê, û ya din jî piştî her kombûneke wêjeyî û 
kurlturî bi dehan ên beşdarbûyî ji hêla dezgehên asayişa 
rêjîmê ve dihatin girtin û binçavkirin, lewma bê par û 
dûr dimam ji wan çalakiyan. Yanî ez di nava xelekek 
teng de tevdigeriyam, û astengî ji hemî hêlan de min 
dorpêçkiribûn. Lê bê guman, û ji ber ku ez ne jinek ji 
rêzê bûm, min hewildanên mezin kirin ji bo şikandina 
wan hemî astengiyan, û min karî bi pêşkêşkirina gellek 
qurbaniyan ez li ber xwe bidim û serkevim, ji aliyekî de 
min şer û tekoşîn dikir bo serxistina nasnameya xwe 
ya neteweyî, ji hêleke din ve min tekoşînek bêhempa 
nîşan dikir ji bo serxistina doza xwe ya kesêtî wek 
jinekê, û wek nivîskar û wêjevanekê, da ku bikaribim 

peyama xwe bighînim dewirûbera xwe û civaka xwe, û ez 
ta radeyeke mezin serkeftim, li ser wan hemî astengiyan 
û min ew binpêkirin. 

Jin tim cihê gotûbêjê ye di civaka kurdî de, 
nexasim Rojavayê Kurdisatê. Tu mîna jinekê, 
te çawa dikarîbû êşa jinê -di civaka xwe de- di 
nivîsên xwe de bide xuyan?

Êşên jinên kurd hemecor û gellek in, ji zarotiya xwe de min 
hest bi van êşan dikir, sîstema desthilatdar û çîna fewedal 
a serdest û oldariya paşverû û ne wekheviya civakê û 
bêdadî û nezanî û hejarî û bindestî û nexwendevanî, 

êşên gellek mezin in, min vana di helbestên xwe de û 
di gotarên xwe de kirin temayên sereke, çunkî her ku 
zanîn û hizra min pêşdiket di van derbaran de, hem 
ramanên min tûjtir û eşkeratir dibûn, hem jî min xwe 
zêdetir bi çekdikir beramberî wê sîstemê. 

Di helbestên min de mirov dikare dengê hemî jinên 
civakê bibhîse, hewar û qîrîna wan dengvedide, her 
weha helbestên min dengê netew û niştiman û xaka 
bindest jî hildigre.

Pêwerên bilind û ji xwe bawerî û viyan û azadî 
helbestên min bi per û bazik dikrin, û min bi çi bawer 
dikir, weha jî dinivîsî, yanî dengê wijdnê min bûn. 

Jiyana li gund, jiyana herî xweza û zelal e, û 
tê nasîn bê çi qas mirov dûrî gund bikeve ew 
qasî dûrî wateya mrovatiyê jî dikeve.Tu çawa 
dikarîbûyî ji hişê gundayetî şaristaniyekê di 
raman û nivîsên xwe de biafrîne, û gelo bajar 
ew hestê xwezayiyê di hundirê te de kuşt?

Rast e ez li gund jiyan bûm û min temenê xwe yê 
gênciyê li wir bi serkir, lê di riya xwendin û zanînê de 
min pêwendî bi şaristaniyetê re dirust kir, û bi riya 
xwendia roman û ezmûnên milletên din min zanî ku 
em gellekî li paş mane, lewma divabû ku em tekoşînê 
bikin bo damezrandina jiyan û civakek hîna şaristanîtir. 
Şaristaniyeta rast, naye wateya dûrbûnê ji suruştê û 
bîna xakê. Ew salên dirêj ji tekoşîna min di nav refê 
şoreşa neteweyî de, hemî bi armanca ku civaka kurd 
bi awayekî şaristanî bikare xwe birêve bibe.

Li ba min hêza hestyariyê û baldariyê bermaber 
suruştê û jîngê û mafê mirov û nasnameyê û niştiman, 

pêwerên serke yên şaristaniyê pêktînin. Û ev rastyana 
mirov hîna zêdetir nêzîkî rastiya wî ya mirovatîbûnê dikin. 
Dema ez bi rêwîtî diçim welatekî pêşketî ji dil dixwazim 
ku welatê min û civaka min xwedî ew pêwerên ciwanî û 
şaristaniyê bana, lê ez xwe kêm jî nabînim, dikarim xwe 
biguncînim, lê hebûn û hêsanî û sadebûna jiyana gundê 
xwe jî di dil û hestê xwe de hildigrim, hemîşe bêriya bîna 
xaka xwe dikim, û lê vedigerim, û girêdanê di nav wan û 
şaristaniyetê de bi awayekî durust çêdikim.

Herêma Cizîrê li Rojavayê Kurdistanê gellek 
çand û kêmnetewe tê de hene, gelo bandorê vê 
cihêrengiya zengîn li ser ramana nivîsê (li cem 
te) heye?

Ez xwe gellekî bi şens dibînim, dema ez dizanim ku di 
nava civakek hemereng de jiyan bûme, di wan dibistanên 
ku min lê dixwendin li şarê Dirbêsiyê,  û piştre jî li dema 
xwendina zanîngehê, Kurd û Ereb û Xiristiyan û Aşûrî û 
Kildan û Suryan pêkve jiyan dikirin, em di navhev de bûn, 
û gellek caran min ji dil beşdarî di merasîm û çalakiyên 
olî yên Xiristyan û Êzîdiyan de kiriye, wek rêz  û bawerî 
bi hebûn û jiyna wan di nav civaka me de, û ez bi wê 
yekê gellek dilxweş û asûde dibûm. Di baweriya min de 
ew zengînî û hemerengiya ramanên min bingeha xwe ji 
wê çavkaniyê girtine.

HEVPEYVÎN BI HELBESTVAN DILŞA 
YÛSIF RE
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Ligel nivîsanid, werger û rojnamegeriyê, 
tu karê civaka sivîl jî dikî. Tu aniha seroka 
Rêxistina Alîkariya Zarokên Penaber î (ARCO) 
li bajarê Silêmaniyê (Başûrê Kurdisatnê) ye, 
we dikarîbû rewşek baş ji zarokan re peyda 
bikin, û gelo rêxistinên navdewletî bi we re 
alîkar in?    

Rêkxirawa me, rêkxiraweke fermî ye li Başûrê Kurdistanê, 
û pêwendiyên wê gellekî kûr û germ e, hem di gel 
rêkxirawên navxweyî û hem yên cîhanî. Tu rêkxirawekî 
cîhanî amade nîne hevkariya xwe pêşkêş bike, eger ew 
rêkaxirawa kar neke û li ser armancên xwe pêşnekeve. 
Belê ji ber ku Rêkxirawa Harîkariya Zarokên Penaber 
(ARCO) ji roja ku hatiye damezirandin û tevayî ku 
hîna rêkxiraweke nû ye û ne xwedî ezmûnên zêdeye, 
lê dikarî xizmetên gellek giring pêşkêş bike ji zarokên 
penaber re li parêzgeha Sulêmaniyê, û em hêvî dikin 
ku ev xebata me bi alîkariya rêkxirawên navxweyî û 
cîhanî hîna zêdetir pêşde biçe, û xizmetên hîna baştir 
pêşkêş bike ji zarokên penaber û malbatên wan re li 
tevayî parêzgehên Herêma Kurdistanê û her ciyê ku 
penaber lê  hene.

Gellek tiştên berbiçav bo mafê jinê çêdibin, 
jixwe jin xwe di gellek qadan de da xuyan ku 
ew ne kîmî mêr e bo avakirina civak û welatê 
xwe. Tu rewşa jinê (ne tenê ya kurd) li Herêma 
Cizîrê çawa dibînî, gelo dê di paşrojê de 
pirsgirêka jinê li herêma me çareser bibe? 

Jinên kurd ne tenê li navçeya me, belkî li cîhanê bi tevayî, 
xwe dane naskirin, bi ked û tekoşîna xwe paşeroja 
xwe durust dikin. Bi her awayî jinên me beşdarî di 
damezirandina civakê û jiyanê û desthilatdariyê dikin, 
lewma ez ji wan bawerim ku ew rast dixebitin, û îdî tirs 
li ser wan nemaye, ji ber ku ew bixwe zagonên civakî 
û peymana civakî dinivîsin. Jinên me li  Kantona Cizîrê 
bûne nimûneyeke ciwan ji bo jinên hemî Kurdistanê, 
û li Başûrê Kurdistanê ku bi zêdetirî 20 salan e civaka 
kurd ji destê rêjîma Be’is rizgarbûye jî, jinan nikarî wek 
pêwîst mafên xwe yên civakî û yên zagonî biçespînin, 
lewma ew gellek dilxweş in û pişt bi hêz in bi ezmûna 
jina kurd li Rojavayê Kurdistanê bi giştî. Ez xebata jina 
kurd ji bo azadî û wekheviyê silav dikim, û di serê wan 
de jinên me yên tekoşer li Rojavayê Kurdistanê, ku di 
nav wan mercên ne libar de karîn bi serfirazî şûna xwe 
bigrin.

hat danîn, hino hino kar û xebat ji 
Qeremanê ber bi Dirbêsiyê de kişiyan. 
Ji lewra “Brahîm Yamîn” ji Qeremanê 
re ‘’Dayika Dirbêsiyê’’ dibêje. Di sala 
1929 an de Dirbêsî ji ne kêmî 200 malî 
pêk dihat, şêniyên wê ji Kurd û Siryan 
û Ermenan bû, Şaredarê wê jî Kurd 
bû, û endamên mayî ji encûmena 
şaredariyê Siryan bûn, di pey re 
(sala1931), û li gor pilansaziyeke 
mîna şitrencê avahîsaziya Dirbêsiyê 
geş dibe, û hemû sedemên jiyana 
bajêr ji ‘’stasyona tirênê, gumrik, 
navenda navçeyê, qişle, bank û 
bazarê’’ lê peyda dibe, û bi vî awayî 
dibe navenda gundên li derdora xwe. 
(2)

Dirbêsî li beramberî stasyona trênê 
hat avakirin û pirraniya şêniyên wê 
jî Xiristyan bûn. Bêguman gundê 
Qeremanê nêzî 600 metreyan dûrî 
sînor bû, û wê demê jî navenda 
navçeyê girêdayî Qamişloyê bû, 
dema ku xortên Siryan ji leşkeriya 
neçar ji Turkyayê ber bi Qereman de 
bazdan. Muxtarê gund Hec Derwêşê 
Hec Mûsa (mezinê êla Azîzan a Kîkî) 

DIRBÊSÎ YA BINXETÊ
Zuhrab Qado

Qeremanê ji gundên herî kevn e di herêmê de, ew berê navendeke 
bazirganiyê yî girîng bû di navbera Dêra Zorê û Mêrdînê û bajarên 
din de, her wiha bazirgan ji Himis û Hemayê dihatinê bo kirîna pez û 
berhemên wê, û ew jî wek gundên din ên herêmê guhdan li xwedîkirina 
sewalan û li çandiniya genim û ceh û nîskan dikir. Û di barê komkujiyên 
di sala 1915 an û yên berî wê de li dijî Ermen û Siryanan û Xiristyanan 
bi giştî, bi sedan ji malbatên Xirstiyan xwe li Qeremanê girtin (wek 
cihekî bi ewle) û bi salan lê niştecih bûn, berî ku veguhezin Dirbêsiyê û 
bajarên din ên Sûryayê. Di dema desthilatdariya fransiyan di sala 1927 
an de ew navenda navçeyê bû, û yekemîn rêvebirê navçeyê efser “Behrî 
Kino” yê bi koka xwe ji kurdên Çiyayê Kurmênc bû, rewş wisa bû ta sala 
1935 an.  bi van gotinan mamoste Ebdilhemîd Hec Derwêş şênbûna 
devera Dirbêsiyê di pirtûkek xwe de tîne ziman.(1) Em jî dê hewl bidin 
li gor agahiyê di nav destên me de vî bajarî bidin nasandin.

Li nava deşta Mêrdînê û li binya çiyayê Omeriyan û Dêrka Çiyayê Mazî, 
bi sedan gir mîna libên tizbiyê belavbûyî tên dîtin, bêguman ev dever ji 
wêrankirina “Muxolan” ti avahiyek berbiçav lê nehat dîtin, ta bi dawiya 
desthilatdariya Osmaniyan dema ku ferman bi erêkirina avakirina li 
herêmê dan zanîn. Lêbelê destpêka geşbûna avahiyê bi hatina bayê 
rojava (hêzên Ewrupayî) re, hat. Ji hevpeymana (Sykes-Picot) 1916an, 
dema ku herêma Cizîrê bû para Fransayê, û pişt re sînor di navbera 
Sûryayê û Turkyayê de hate xêzkirin, bi vî awayî rûdêmin nû bi gund 
û bajarin nû xwe rû dan; bajarin nû wek Qamişlo, Dirbêsî û Tirbesipiyê 
tên avakirin û rengin nû xwe li herêmê vedide û geş dike. 

Dema ku maka bajarê Dirbêsiyê (ya ku li ser destê bazirganên Siryan 
ên Qeremanê) li derdora stasyona tirênê û gumrik û qişleya fransî 
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nêzî 75 dikan û xaniyin sade ji herî û 
kelpîçan li gor avahîsaziya herêma 
cizîrê, dan avakirin, û wan bi kirê dan 
Xiristiyanan. Di salên bîstan ji sedsala 
borî de, bazarek hate sazkirin û bi 
sedan ji bazirganên pertel û fatoreyê 
û şekir, pertelên Japonî û Ingilîzî 
û xurde ji helebê tanîn û bi qaçaxî 
derbasî Turkyayê dikirin, rewşa wê jî 
-ji ber rêzana muxtarê wê- bi ewle bû. 
Têkiliyên di navbera Kurd û Siryanên 
Menûsartî (yên ji gundê Menûriyê ya 
nêzî Dêrka çiyayê mazî), û Golê (yan 
Qisûr, a li binya bajarê Mêrdînê) pirr 
baş bûn. (3)

Ev baja bi sînor ve ye û ew beşê 
duyem e ji Dribêsiya serxetê ya ku 
aniha navê wê Şenyurt e. Di meha 
nîsana sala 1931 ê de Fransiya 
navend ji Qeremanê birin devera nû, 
efserê Fransî (kaptên Qasim) zemîna 
bajêr ji “Kermo Nayif Derbas” kirîbû 
û hikûmeta Frasnyaê 75 dikanên ji 
heriyê dane avakirin, û di heman salê 
de navend ji Qeremanê veguheztin 

bajarê nû (Dirbêsiyê), her dikanek bi 
11 û nîv lîreya zêrîn bû, û belavkirina 
wê jî bi pişkdayînê bû, rûbera xaniyan 
400 metre bû, û li hêla rojava şûna 
çandina rezên tirî hatin destnîşankirin, 
û her hiktarek bi qasî 25 lîreyan 
bû, di sala 1932 yan de dibistanek 
hat avakirin bi rêveberiya keşe 
“Yûsiv Rizqo” û yekemîn mamoste 
û berpirsyara dibistanê “Etiye Circis 
Qawûx” bû, di sala 1934 an de “Yûsiz 
Rizqo” û hin bazirgan kinîseya Mar 
Circis a Katolîkan ava kirin, di heman 
salê de mizgefta mezin jî hate avakirin 
û her wisa minareya wê di salên pêncî 
ji sedsala borî de, û wê demê îmamê 

mizgeftê “Şêx Ebdulcelîl Se’dî” bû. Di 
wê demê de hikûmeta Fransî “Necîb 
Xenîme” rêvebirê navendê û “Selîm 
Ebdinûr” şaredar û “Ebas Çawîş” 
serekcendirmeyan û “Iskender Kesbo” 
yê posteyê, bicih kirin. Îcar Destpêkê 
niştecih ji Xiristyanan bûn, ên ku ji 
zordariya Turkan û komkujiyan reviya 
bûn û berê xwe dabûn Qeremanê 
û Telêlûnê, û hukûmeta Fransayê jî 

xwest wan bihevde û wan li cihekî 
bicî bike bi mebesta parastina wan. 
Pişt re kurdên ji çiyayê Omeriyan 
û serxetê ji ber nakokiyên êlan an 
seferberî û belengazî û mirinê bazda 
bûn, bûn hevparê wan û bajêr. 
Pirraniya şêniyên bajêr di çandiniyê 
de dixebitin û kêm ji wan di pîşesazî 
û bazirganiyê de.(4) 

Şîrovekirina Nav: 

Xirstiyan dibêjin ku nav ji peyva (Derb 
Asy) hatiye û wê wisa şîrove dikin; li 
çiyayê jora Dirbêsiyê dêra Mar Asya 
hebû û xelk ji seranserî deverê berê 
xwe didanê bo çareserkirina êş û 
nexweşiyan, îca ji ber vê yekê ev 
dever navê xwe jê standiye ew jî tê 
wateya rêya Asya û bi Suryanî (Derb 
dê Asiyos- Derb dê Asiyas) (5) , lêbelê 
ya şîrovekirina herî rastîn û pêbawer 
ew e ku navê xwe ji navê malbata 
xwedan qoçanê devera ku Dirêsî li 
ser avabûye, wergirtiye (Nayif Kermo 

Dirbas); ew jî mirovekî kurd e niha 
zarwên wî li Dirbêsiya serxetê dijîn.(6)

Herêma Dirbêsiyê li ser deryayek 
avê rûdinê, lewra gellek projeyên 
avdaniyê yên di dawiya salên heftêyî 
ji sedsala borî de, destpêkiribûn, 
ta ku hijmara wan aniha digihêje 4 
hezar projeyî, û pirraniya çandiniyan 
jî genim û pembo ne. Li herêma 
Dirbêsiyê gellek ji serekine siyasî yî 
xuya peyda bûne, û rolek wan î sereke 
di damezirandina Partiya Demoqrat 
a Kurd li Sûryayê di sala 1957 an 
de hebû. Çêbûna vê partiyê- wek 
kesayetiyek kurdên sûryayê- bandora 
xwe li civaka herêma Dirbêsiyê kir 
û bi taybet piştî destdaneserkirina 
erdên wan ji hêla hikûmeta Ba’is ve û 
kişandina êşa nijadperestî vewêrtinê. 
(7)

Di destpêka sala 1973 yan de 
projeya (kemera Erebî) bo erebkirina 
herêma Cizîrê hat destpê kirin û para 
Dirbêsiyê jî mîna hemû deverên din 
ji herêmê hebû, çar gundin ji bo ew 
xelkên ku ava bendava Feratê devera 
wan binav kiribû, hatin çêkirin, ew jî 
ev in: Tel Tişrîn li Tilêlûnê, Elqinêtra 
li şêx mensûr, Elqeyrewan li melek û 
ta’likê, Zehr El-ereb li Aliya û Tewrat 
û Rehmaniyê û Xiznayê. (8) 

Gundên wê: Ji 209 gundan pêk tê û 
rûbera devera Dirbêsiyê 1000 km2 
ye.

Êlên wê: Di bajêr de Xiristyanên 
Siryan ên Golî û Mensûratî û Ermen, 
hene, û ji kurdan Omerî û malbatin ji 
Dêrka Çiyayê Mazî û Kîkan û Şêxan 
Meşkînan û Tatan, hene, û ji Ereban 
Şemer û Herb ... hwd.

Ji malbatan: Behdê Îsa, Cemîl Paşa, 
Hena Faris,Yamîn, Mecîd Silaxî, Hesê 
Meşkînî, Mele Emîn Qrido.

Kesayetiyên: Hec Derwêş, Ferhanê 
Îsa, Şêx Mihemed Îsa, Ekrem Beg,  
Reşîdê Kurd, Mele Ebdilhadî...hwd.

Taxê bajar: Taxa rojava, Taxa rojhilat, 
Taxa hêsîra, Taxa qereçiya, Taxa 
mesakin.(9)

Berê sînemaya Selwa û ya Şerîfê 
Mecdo û Şikriyê Mercî hebû, lê aniha 
tune ye.

Ji Kinîseyan: Kinîseya Marisya Elhekîm 
a Siryanên Ortodoks, Kinîseya Mar 
Circis a Siryanên Katolîk, Kinîseya 
Stîkiç ya Ermenên Katolîk.(10) Û Niha 
jî nexweşxaneyek taybet û navendek 
tenduristiyê û bi hezaran şênî û 
firoşgeh û pîşezas û pispor lê hene. 
Ew bi mebestekê hatibû avakirin lê 
her xaka bi xêr bêr dimîne.

(1) Edwa’ ‘ele El-hereke El-kurdiye, 
Ebilhemîd Hec Derwêş, Gulana 2000, 
Rûpel 8.

(2)Eltekwîn Eltarîxî Elhedîs lilcezîre 

Elsûriye, Es’île we Îşkaliyat Eltehwil 
min Elbedwene île Elûmran Elhederî, 
Mihemed Cemal Barût, rûpel 362, 
Navenda Erebî ya Lêkolîna Siyasetan, 
çapa yekemîn.

(3)heman jêder, rûpel 361.

(4)Umer Bekir(Bavê Diyar) ji gotareke 
nebelavbûyî bi navê ‘’Dirbêsiyê’’ bi 
zimanê Erebî.

(5)Belgefîlmek li ser bajarê Dirbêsiyê 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=gx-xf1y7AJs. 
(6)Umer Bekir(Bavê Diyar).
(7)Şerîf Şxê(Bavê Kendal), ji 
rêzegotarin ku li ser rûpela xwe ya 
fascebookê bi navê(ji Ciyografiya 
Siyasî ya Dirbêsiyê) bi zimanê erebî, 
balakirine.
(8)Elhîzam El-erebî fî El-cezîre- Sûrye 
(Muqedime- Tenfîz- Neta’ic), Berzan 
Mecîdo, rûpel 147-148.
(9)ji mamoste Mihemed Bişar, bi rêya 
têkiliya internetê.
(10)Belgefîlmek li ser bajarê 
Dirbêsiyê https://www.youtube.com/
watch?v=gx-xf1y7AJs.  
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Wek ku tê zanîn, mûzîk pirr curbecur e. Diyar e ku 
li her navçeyekê rengek ji mûzîkê belav dibe, û 
bêguman dibe simbolek ji hunera wê navçeyê re. 
Taybetmendiya Cizîrê li Sûriyayê bi stran û awazên 
filiklorî ye, ew e rengê ku li hola hunerî pirr aktîf e, 
ne tenê girêdayî demê ye, lê biryara guhdaran e. Her 
mijarek, çi civakî, siyasî, çi jî ji hêla êl û malabatan ve, di 
rêya stranên filiklorî re dihat nirxandin. Çimkî carinan 
hunermendê –kurd bi taybet– rastî astengî û aloziyan 
di pêşkêşkirina stranên xwe de dihat. Lê di rêveçûna 
hunera kurdî de, gellek reng û cureyên stranan 
derketin civakê, û rê li pêşiya zêdebûna hunermendan 
jî vekir; bû veguhstinek di bingeha stranan de ya ku 
hunermndên filiklorî danîbûn.

Di demên berê de li Welatên Rojavayane hunera 
kilasîk a ku pirr aktîf bû, girêdayî kilasîkek taybet bû. 
Ango kesayetiyên (Eristuqiratî), ew ên ku nedikarîbûn 
hemû mijaran bişopînin, her wiha awazên wê ji hemû 
kesan re ne hesan bûn. Ev yek bû sedema ku mûzîka 
“Hîp Hop”ê bi rengekî sivik û hesan derket hole, û 
di nava civakê de belav bû. Pirraniya kesên ku dest 
pê kirin Afrîqî bûn, ji ber pêdivî hebû ku ew dengê 
xwe bighînin tevahiya cîhanê; işkenceya ku tê de dijîn 
bidin ber çavê her kesî, bi rengekî ku peyama wan 
bi zelalî bighîne û bi şêweyekî sivîlane. Di vê rêyê re 
xortan dikarîbûn şoreşekê lidar bixin û bighên hindek 
mafên xwe, her wiha “Hîp Hop”ê hewl da ku ew kesên 
madeyên hişbir bikar tînin û kesên ku kiryarên tund 
dikin, jiyaneke aramtir bijîn, lê ev hewldan bê encam 
derket û derfet da ku navendên “Hîp Hop”ê bibin 
cihê pêkanîna çekan û froştina madeyên hişbir, gellek 

caran ji bin destên desthilatdariyê derket. 

Lê tevlî wilo ev cure ji mûzîkê li cîhanê bi şêweyek pirr 
mezin belav bû, ziman û çand jê re nebûn sînor, û li 
Ewropa, Asiya û Afrîqya belav bû û pirr pêşket, ji ber 
ku cure mûzîkek hesan e. Her wiha li herêma me jî 
kesên ku ev mûzîk pêk anîn, hene.

Ew kesên han şoreşa xwe dan xuyanîkirin, şoreş li dijî 
civakê, xizaniyê, û zilm û zor a desthilatê. Rengek bi 
bandor bû, hişt ku daxwaziyên wan bighên tevahiya 
cîhanê. Nemaze milletê Afrîqayê yê ku di rewşek pirr 
zehmet de jiyana xwe bi dijwarî berdewam dikirin, û 
bi hezarê salan ve ji bin siya koletiyê derneket. Hinek 
ji pêdivî û pêwîstiyên jiyana mirovan di rêya stranên 
“Hîp Hop”ê re bidest xistin. Lewra tevahiya xortên 
Afrîqiyayê berê xwe dan vê cureyê. Civaka Rojavayî 
li dijî “Hîp Hop”ê ne sekinî, û rê da ku ciwan di warê 
vê mûzîkê de pêşve biçin, ji ber ku pêşketin li Rojava 
di hemû mijaran de hebû, ne tenê di mûzîkê de. 
bêguman ev cure rastî hin rexneyan hat. 

Lê li Welatên Rojihlatane rewşa vê cure mûzîkê ne 
pêşketî bû, her wiha ne aram bû wek Walatên Rojava.

Sedema wê ew bû ku Rojhilat hê jî di mijarên çandê de 
–rûbirûyî rojava– nû hatiye. Û pirraniya hebûna olî ya 
ku li dijî mûzîkê radweste û bi taybet li dijî “Hip Hop”ê, 
di bin sêya hilweşandin û rûxandina civakê de ye. Ev 
yek bû mîna sînorekî ji pêşketina vê cure mûzîkê re. Di 
dema aniha de, ciwanên kurd li Rojavayê Kurdistanê û 
herêmên din jî dest bi vê cure mûzîkê kirine, mîna Şerîf 

Omerî û Serhedo. Ciwanên civakê dibînin ku ev cure ji 
mûzîkê nêzî wan e ji cureyên mûzîkê yên Kevin bêhtir. 
Ji bo heman sedemê ku ciwanên Rojava pêve hatin 
girêdan, nemaze piştî bikarzanîna stranên dengbêjan 

di rêya vê cure mûzîkê re . Lê ta aniha ne diyar e gelo 
wê ev mûzîk li Welatên Rojhilat weku modêlek nû 
belav bibe yan jî tenê girêdayî ye bi hin kesan ve?                                                                     
Her dem guhertinên nû li Welatên Rojava cihê ne 
razîbûna milet in.

Lê bêguman vê cure mûzîkê pirr cihê xwe di nava 
ciwanan de stend, li cîhanê bi tevayî.

Di dîtinek me de bi stranvanekî “Hîp Hop”ê re ji herêmê 
yê, ku bi navê “Avako” tê nasîn, ji me re diyar kir ku 
wî bi piştgiriya Şerîf Omerî, tevlî temenê xwe yê biçûk, 
dikarîbû tevlî warê “Hîp Hop”ê bibe, li gorî nerîna wî 
pêwîst e ku ciwanên herêmê êşên xwe, daxwaziyên 
xwe û dengên xwe bighînin civakê, bi şêweyek berfireh 
di rêya “Hîp Hop”ê re, di berdewamiya axaftina xwede 
Avako da zanîn: “Ez bi tena xwe gotinên strana 
dinivîsim, ji ber ku tiştekî ne pirr zehmet e, her wiha 
pêşkêşkirina wê hesan e, û mercên vê cure mûzîkê ji 
her kesî re pirsgirêkanan çênake”. Avako axaftina xwe 
bidawî anî û got: “Rexneya civakê û nerazîbûna wê 
ji vî cure mûzîkê re ji min re nebû astengî, baweriya 
min bi “Hîp Hop”ê heye û ez ê hewl bidim ku her dem 
xwe di vî warî de li pêş bixim, ta ku bighêjim astek 
serkeftî û bikaribim rolekê di “Hîp Hop”ê de bilîzim. 
Li aliyê din, hin kes hene dibînin ku “Hîp Hop”ê 
windahiyeke ji hunera kurdî re, ji ber ku dûrî filiklorê 
kurdî ye, û ev girêdana ciwanan a xurt bi “Hîp Hop”ê 
ve wê di paşerojê de bibe sedema windakirina filiklor. 
Bêgeman mirov ji mûzîkê hez dike, lê her kesek û 
nerînek cuda li cem wî heye.

Di nerîna min de “Hîp Hop” rengek girîng e, û civaka 
me pêdiviya wê bi vê cure mûzîkê heye, her wiha 
girîngiya filiklor jî heye, û hebûna “Hîp Hop”ê qet ti 
gefê li hebûna filiklorê nake.

“HÎP HOP” ŞOREŞA HUNER A CIWANAN 
Hoşeng Biro
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Rojekê ji rojan 25 leşkerên bafon 
hebûn, hemû bira bûn, ji ber ku hemû 
ji heman kevçiyê bafon yê kevin 
hatibûn çêkirin. tifing li ser milên xwe 
hilgirtibûn û li pêşya xwe dinerîn, 
û kincên leşkerî wek hev li ber xwe 
kiribûn, sor û şîn.  

“Lêşkerên bafon” Yekem tişt bû ku di 
dinyayê de li ber guhê wan diket, ji 
devê zarokekî biçûk ku her du destên 
xwe ji kêfa re li hev dixistin, dema ku 
qapaxa qutîkê ya ku tê de bûn, hat 
hilanîn. 

Ew leşker diyariya rojbûna wî bûn, 
û ew li ber maseyê rawestiyayî bû ji 
bo ku wan li ser deyne. Hemû leşker 
mîna hev du bûn, ji bilî yekî, ku tenê 
yek lingê wî hebû; ew mabû yê herî 
dawî, ji lewre bafona helandî têra wî 
nema bû ku wî bidawî bikin, ji ber 
wilo ew çêkirbûn ku li ser lingekî 
raweste, û ji ber vî tiştî ew leşker pirr 
balkêş xuya dikir. 

Li ser wê maseyê lîstokên din jî hebûn, 
lê tiştê ku herî çavê mirov dikşand 
qesreke xweşikî biçûk ji kaxezan bû.

Li pêşya qesrê hinek dar li dora 
parçeyekî cam, ku mîna goleke avê 
bû, hatibûn danîn. Qazên ku ji şima 
hatibûn çêkirin di golê de bûn. Ev 
hemû tişt xweşik bûn, lê ya ji hemûyan 
xweşiktir xatûnek biçûkî spehî bû, ku 
li ber dergehê qesrê sekinî bû, ew jî 
ji kaxezan hatibû çêkirin, û kirasekî ji 
mûslin li xwe kiribû, digel  rîbaneke 
şîn ku mîna şalekê li ser milên wê bû.  

Wê xatûnê sema dikir, her du destên 
xwe ber bi jor ve dirêj kirbûn û yek ji 
lingên xwe bilind kirbûn, ku ji lêşkerê 
bafon ve xuya nedikir, û ji wî werê ku 
ew jî mîna wî bi lingekî ye. “Ev xanima 
min e, “ wisa di dilê xwe de got; “lê 
ew pirr mezin e, û di qesrekê de jiyan 
dike, lê ez di qutîkekê de digel 24 

heban jiyan dikim, cih ji bo wê tune 
ye. Lê tevlî wilo divê ez hewl bidim 
xwe pê naskirin bidim”.

Dema ku bû êvar, leşkerên bafon ên 
din hemû di qutîkê de hatin bi cî kirin, 
û xwedyên malê çûn ser cihên xwe. 
Wê demê listokan dest bi lîstikên xwe 
kirin.

Leşkerên bafon di qutîka xwe de 
diçûn û dihatin, dixwestin ku ew jî 
derkevin û tev li lîskê bibin, lê wan 
nedikarî qabaxê vekin. Ji dengê 
qerebalixa lîstikan kenarî ji xew rabû 
û dest bi stran û helbestan kir. Bi tenê 
lêşkerê bi lingekî û xatûn li cihê xwe 
mabûn. 

Xatûn li ser tiliyên lingê xwe rawestiya 
bû, û lingên xwe vezilandibû, her 

weke wî ku li ser lingekî sekinîbû. Wî 
çavên xwe yek kêlîkê li ser hilnanî. 
Demjimêr seet 12 ê nîvê şevê lê da, 
û ji nişka ve pîrhebokek reş xwe ji 
qutyeke listikan çeng kir. 

 “Leşkerê bafon”, pîrhebokê got, 
“Çavên xwe bernede tiştekî ku ne yê 
te ye”. Lê leşkerê bafon xwe kir ku 
deng ne hatê wî.

“Baş e; madem heta sibê sebir bike”, 
pîrhebokê got. 

Dema zarok sibehê hatin, leşkerê 
bafon di pencereyê de danîn. Pencere 
ji nişka ve vebû, pîrhebokê yan sira 
ba ew vekir, kes nizane, lê leşker 
kete xwarê, bi ser serê xwe de ji qata 
sisyan li ser cadê kete xwar. Ketneke 
xerab bû. Kumê wî yê hesin û xencera 

wî di nav kevrên cadeyê de çikilîn, û 
lingê wî yê bi tenê li hewa ma. 

Xizmetkar û lawkê biçuk daketin jêr 
ji bo lê bigerin; lê ew li çi deverê 
nedîtin, tevlî ku ew gellekî nêzîkî wî 
bûn, û heger wî carekê bang kiriba 
“Va ez li vir im” wê ew dîtibana. Lê 
ji bo wî pirr şerm bû ku alîkariyê 
bixwaze û kincên leşkerî li ser wî ne.    

Baranê dest pê kir û hin bi hin xurtir 
dibû. Dema ku baran sekinî, du 
lawikên biçûk di ber wî re derbas bûn, 
yekî ji wan ji yê din re got, “biner, wa 
ye leşkerekî bafon, gerek qeyikeke wî 
hebe di nav vê avê de”

Herduyan qeyikeke ji kaxezan çêkirin, 
leşker xistênê, û ew di nêv rûbarê avê 
de bi rê kirin, û herduyan bi qeyikê re 
li ser qiraxa rûbar baz dan, û destên 
xwe jî li hev didan. 

Hey xuda, çi pêleke mezin di rûbarê 
avê de çêbû! Çi bi hêz bilind bû ku 
qeyika kaxez hejand, ew ber bi jor û 
jêr ve bir û anî. Leşkerê bafon jî pêre 
lerizî, lê hîn jî ji cihê xwe nelivya, û 
aramiya wî nehate guhertin. Wî rast 
li pêşya xwe nerî û tifinga xwe ya 
kevin li ser mile xwe rast kir. Ji nişka 
ve qeyik kete tûnelekê, û dora leşkerê 
bafon, mîna qutîka wî, gellek tarî bû. 

“Gelo ez aniha bi ku de diçim?” Di 
dilê xwe de got. “Helbet ev sûcê 
pirheboka reş e, ez bawer im. Hew ku 
xatûna biçûk li vir digel min ba, wê ne 
xema min tarî jî ba.”

Ji nişka ve mişkekî mezin ji nav avê li 
pêşya wî derket. 

“Pasporta te heye? “ Mişk jê pirsî, 
“ka bide min zû.” Lê leşkerê bafon çi 
deng ji xwe neanî û tifinga xwe xurtir 
zeft kir. 

Qeyik di rêya xwe de çû û mişk da dû 
wê. Diranê xwe li hev dixistin û bang 
dikir, “Wî rawestînin. Wî rawestînin, 
pereyên derbasbûnê nedaye, û 
pasporta xwe jî dernexistiye “. Lê 
pêlên avê bi hêztir dibûn û leşkerê 
bafon dikarî ronya rojê bibîne ku ji 
dawya pirê xuya dikir. 

Ji nişka ve dengekî pirr xurt bihîst ku 

LEŞKERÊ BAFON Ê MÊRXAS
Hans Christian Andersen
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Sabûnên xar li rex hev rêz dike, û di ber karê xwe re jî dibêje: “Keça 
min...nav mavê xwe ji te re nabêjim…lê ez ê ji te re li ser wî kalê Cuhû 
biaxivim. Ev 50 salên min e ku ez di vê firoşgehê de kar dikim, û ta 
aniha ez ji ber jîrbûna wî di bazirganiyê de matmayî me”.

Dema ku tu li wê kolanê dimeşe hilmên bîndar bi dizî derbasî canê 
te dibin, ji ber xweşiya hilmê tu noşîcan dibe. Bîber, Dendik her wiha 
dermanên ser destan çêkirî li wir peyda dibin. Ew yek ji navdartirîn û 
kevintirîn bazarên Qamişloyê ye, ligel bazara zêr û ya turkan, û belê 
bazarek bi vî rengî, taybet ji bo karên etaran ,li ser asta parêzgeha 
Hesekê, tenê li qamişlo heye. Bazara Cuhûyan, bazara etaran an jî 
sûka Ezra yê cuhû, bi van navan ev sûk tê naskirin.

Dîmena balkêş li wê bazarê ew e ku her çar firoşgehên herî kevin li 
wir, ta aniha deriyên wan ji depan e, û ji berî bêtirî 90 salî ve karkerên 
van firoşgehan dest ne dane wan. 

“Firoşgeha min girêdayî dewletê ye û salane ez kirê didime wan” wiha 
kalê karker di firoşgeha li himberî firoşgeha Ezra dibêje û berdewam 
dike: “Tenê sê yan çar firoşgeh ne yê dewletê ne, lê pirraniya van 
firoşgehan, her wisa milkên Cuhûyan bi giştî aniha di bin destê 
dewletê de ne, dewlet kirê distîne û dighîne xwedanên van milkan”.

Firoşgeha Ezra Ishaq Nahûm ê ku ev bazar li ser navê wî ye, di sala 
1923an de hat avakirin, her wiha di sala 1990 î de hate firotin. Di 
wan salan de Cuhû ji Nuseybîn koçber bibûn, û berê xwe dabûne 
Qamişloyê, û ji ber ku jîrbûna Cuhûyan di bazirganiyê de tişkî naskirî 
ye di dîrokê de, ew serkeftî bûn ku navekî ta roja îro di vê sûkê de ji 
xwe re bihêlin.

Xaço jî gellekî bi kar mijûl e, ew biraziyê Mûsa Henna ye, yê ku ji sala 

1990 î ve bûye xwedanê firoşgeha Ezra. Xaço 
xortekî Ermenî ye, û di ber dagirtina dermanê 
kulîça re bi kurdiyeke zelal dibêje: “Hinne 
,hingiv û rûn, ev tiştin bêguman ji firoşgeha 
Ezra dema ku sax bû, qut nedibûn, lê ew ne 
tenê firoşker bû, gellek ji dûr ve dihatin û berê 
xwe didane wî ji bo (niviştan) ji ber ew wek 
cadûbazekî jî dihat naskirin, ne tenê nexweşî 
rehet dikirin, lê dilên şikestî jî gellek caran ser 
destê wî rehet dibûn”. Bi vê gotinê re Xaço 
qutya dermanê kulîça girt û xist nemliyke 
kevin de, nav qutyên din de.

“Ta aniha xelk ji ber nav têne vê firoşgehê”, 
Xaço wiha berdewam dike: “Gellek malbatên 
kevin di Qamişloyê de ta roja îro têne vê 
firoşgeha me, ew bi nav girêdayî ne, û ev nav 
li gor daxwaziya malbata Ezra ta roja îro li ser 
vê firoşgehê maye”.

Kalê ku navê xwe neda nasîn hê jî bi karê xwe 
mijûl e, qutiyên hingiv ji toza havînê paqij dike 
û dibêje: “Eger tu bixwazî hilma kevnartiyê 
bikî were li vê kolanê bimeşe”. Û ez jî dibêjim 
ku Ezra û firoşkerên kevin ên ku li vê sûkê kar 
kiribûn, bi jîrbûna xwe dikarîbûn navê ola xwe 
li sûkekê bikin, ji bo ku ew jî weke şûnewarekê 
bimîne, û bibe yek ji navnîşnên zengîniya 
pêkhateyan li Qamişloyê.

BAZARA EZRA, BÊHNA KEVNARTIYÊ
Sîmav Hesen

ji xurtbûnê dikare ziravên mêrxasan 
biqetîne. Di dawiya tûnelê de av diçu 
ber bi cihokeke mezin de ku dibû 
mîna sulavekê. 

Ji ber ku ew gellek nêzîk bû nema 
dikarî bisekine, ji lewre qeyik tê wer 
bû û feqîrê leşker nedikarî çi tîştî 
bike ji pêv ku xwe bigre û çavên xwe 
nelivîne, ji bo ku tirs li ser rûyê wî 
xuya neke. 

Qeyik sê-çar caran li dora xwe gerya 
û dûv re tije av bû; çi tiştek nikare wî 
ji niqumandinê biparêze. 

Av gihişte heta hustiyê wî, qeyik jî 
bêhtir dikete bin avê, kaxeza qeyikê 
nerm dibû û ji hev diket, heta ku av bi 
ser serê wî ket. Di vê demê de xatûna 
biçûk, ya ku êdî wê nema dibîne, hate 
bîra wî, û gotinên stranekê hatin ber 
guhê wî:

“Bi xatrê te ey şervanê mêrxas,

Tû diçî ber bi gora bê xelas“ 

Pişt re qeyika kaxez perçewerçe bû, û 
leşker kete bin avê, û masiyekî mazin 

ew daqurtand û xiste zikê xwe. 

Hindirê zikê masî ji tûnelê jî tarîtir û 
tengtir bû, lê leşkerê bafon rast ma û 
tifinga xwe ji dest xwe berneda. 

Masî di nav avê de diçû û dihat, lê ji 
nişka ve sekinî. Piştî bêhnekê, tîrêjek 
ronî xwe berda nava wî û pişt re 
dengekî bang kir, “Ez dibêjim vaye 
leşkerê bafon”.

Masî hatibû girtin û li bazarê hatibû 
firotin, û dema jinkê zikê wî bi kêrê 
qelaşt, leşker derxist û ew bir hindir.

Hemû xelkên wê male matmayî 
mabûn bi dîtina vî leşkerê seyer ê ku 
di zikê masî de gerya bû; lê ew yekcar 
bi xwe ne şanaz bû. 

Ew danîn ser maseyê, û ji ecêba 
dinyayê, xwe li heman hindirî dît ku 
ji pencereya wî hatibû xwarê, heman 
zarok, heman lîstok li ser maseyê û 
heman qesra xweşik ku xatûna biçûk 
le ber deryê wê hîn li ser lingekî 
rawestiyabû, û lingê din hildabû. 
Herduyan ziq li hevdû dinêrî û bê 

deng mabûn. 

Ji nişka ve yek ji zarokan leşkerê 
bafon girt û ew avête argûnê nêv 
komirên sor. Çi sedem tune bû ku vî 
tiştî bike, ji lewre dibe sûcê pîrheboka 
reş be. Leşkerê bafon bi germbûneke 
pirr dijwar hest dibû, lê wî ne dizanî 
ku ev germbûn ji agirê rastî ye yan 
ji agirê evînê ye. Li xatûna biçûk nerî 
û wê jî lê nerî. Bi laşê xwe hest dikir 
çawa dihele, lê her li ser lingê xwe 
rast sekinîbû û tifinga wî li ser mile 
wî bû. 

Ji nişka ve dergehê hunder ji ber ba 
vebû û ba li xatûna biçûk da û ew 
avête argûnê li tenişt leşkerê bafon. 

Roj a din sibehê dema ku xizmetkara 
malê hate ji bo ku argûnê ji xweliyê 
paqij bike, leşkerê bafon dît ku 
hilyaye û bûye di şêweyê dilekî biçûk, 
lê ji xatûna biçûk çi tiştek ji bilî gula 
wê ya rengîn nemabû ku ew jî mîna 
ariyê reş bûbû. 

Wergerandin: Azad Xalid
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NAN MÎVANEKÎ DILGIRAN E
M.Emîn Sadûn 

Her havîn hêvî mezin dibe, çavên perîşanan, her wiha 
zengîn û maldaran li van rojan e, bi taybetî, li çinîn û 
hilanîna dexil û danî ye, piştî çend mehan ji westandin 
û çavnêrîkirinê, nexasim îsal, ji ber tirsa nemana dexlê 
arvan ji alîkî ve, û xelasbûna ji arvanê kevin ê ku bûye cihê 
dilgiranî û nerazîbûna xelkê deverê ji aliyekî din ve.

Ne tiştekî nû ye dema em bibêjin, Herêma Cizîrê yek 
ji mezintirîn berhemdanê dexil û danî ye, li seranserî 
welatê Sûriyayê, û wek çêleka bi şîr dihat naskirin, û 
mîna selika xwarina Sûriyayê dihate dîtin. Lê mixabin îro 
hemwelatiyên wê ji dexil û danên xwe tên bêparkirin, û 
keda deverên wan ji deverin din re tên şandin.

Rast e, şoreşa gelê Sûriyayê, nexasim piştî dirêjkirina 
wê, siya giraniyê di ser her aliyê jiyana mirovan de hate 
berdan. Kuştin, girtin, revandin, koçberkirin, talankirin, 
birçîkirin, penaberbûn û malwêranî li her derî belav bû, ta 
ku giha pariyê li ber devê hemwelatî û nanê wan jî.

Nan wek tê naskirin yek ji mêvanê rojane ye, ku rojê sê 
caran li ser sifira xwarinê tê danîn. Ji ber wê yekê jî tê 
gotin, ku Kilîta xwarinê di destê nên de ye, ji ber bê nan 
xwarin dest pê nabe, û mirovên rojhilata navîn naskirî ne 
bi hezkirin û xwarina wan ji nên re, kebanîyên malan jî 
her dem dibêjin, dema nan di malê de hebe ti carî tirsa 
mêvanan ji mirov re çênabe, ji ber wê jî tê dîtin, ku nan 
xwarina belengaz û perîşana ye. Lê mixabin îro ew rewş 
hatiye guhertin. Gelo çima ev mêvanê delal wek berê 
nemaye cihê kêfxweşiyê? Ew jî, ji ber destên xirab dirêjî 
rewşa wî bûne, û bi taybetî mîr û bazirganên şer, ên ku bi 
qoqên seriyan dixwazin dîwarê bircên mal û samanê xwe 
bilind bikin, û kîn û bixzê, xewinên xwe yên tarî û reş li ser 

pişta azadîxwaz û rûmetvanan pêk bînin.

Nanê pîroz, ew jî wek miletê Sûriyayê bûye qurbana 
berçewendiyên aliyên hevrik û dijber, û ketiye bazara 
serkeftin û têkçûnan de, û wek alavekî şer di qadê de tê 
bikaranîn, ji ber wê jî, rewşa wî li gorî rewşa qadê xirab û 
aloz dibe.

Nan jî, ji destpêka şoreşê ve ta vê kêlîkê di gellek astengî 
û qeyranan re derbas bûye, û her çaxî jî rengê bûyer û 
pêşhatiyên demê wergirtiye, û bi rûdanên nû re rûyê xwe 
guhertiye. Di destpêka şoreşê de û hê pêlên penaberî 
û koçberiyê dest pê nekiribû, bi demin dirêj hemwelatî 
di tabûran de li ber deriyê nanpêjgehan radiwestiyan, 
û gellek caran nan nedighaşt wan, û dest vale di ser 
zarokên xwe de vedigeran, an berê xwe didan bazara reş 
û bi buhayekî giran nanê xwe dikirîn. Di vê barê de, wek 
her tiştên din rêjîmê bingehê nên jî wêran kiriye, nema 
îdî çareseriyên demikî cih girtin, û encamên baş dan, 
tevî rêjîmê gellek hewildan kirin ji bo çareserkirina vê 
pirsgirêkê, lê wek hemû kar û kiryarên xwe yên dîtir biser 
neket, û roj bi roj rewşa nan li Sûriyayê wêrantir dibe. Di 
barê vê aloziyê de, karmendên nanpêjgeha Dêrikê ya 
Hikumî, (D.N, Bavê Keder) got: “Rêjîmê xwest wek xwe 
vê pirsgirêkê çareser bike, û gellek rê dan pêşiya xwe, 
lê wek berçav tê dîtin hewildanên wê serneketin, ji ber 
hewildanên wê berçewendiyên milet berçav nedigirtin. Di 
maweyeke kurt de du caran buhayê nan giran kir, ji bo ku 
çend milyar lêreyên Sûrî ser bixe, û ti encamên baş nedan, 
cara dawîyê biryar sitandin û li ser tevaya aşan belav kirin, 
û ji wan xewstin ku vê carê rêjeya pap û kelpekê di nava 
arvan de zêde bikin, ji ber wek dihat zanîn ku berî niha 
rêjeya pap û kelpekê serê sedî (20–25) ji arvan dihate 

girtin, û ew kelpek ji bo navendên êm ên sewêlan dihate şandin, aniha 
serê sedî tenê (5) û kêmtir jî jê tê girtin, ev yek bûye egera ku rengê nan 
reş bibe û nan wek berê hevnegire, tevî ku hevîrtirşik jî ne wek ê berê 
ye. Em li hêviya genimê salê yê nû ne, belkî ev pirsgirêk çareser bibe). 
Lê kebaniya malê ya ku nan bi dest û tiliyên  wê tê rastkirin û hilandin, 
danîn û rakirin, di vî warî de, Xanim Heznî Ebdulkerîm Isma`îl, dibêje: 
“Nan her tişt e di malê de, bê nan sifreya xwarinê nayê danîn. Nanê me 
nema tê xwarin, nanekî reş û ne qelayî ye, ne ji hev vedibe û ne jî tê 
hilanîn, di cih de hûr dibe û bêhna tirşiyê jê tê, û zû kaçik jî digire û wek 
patoyaye, xwedê zêde bike, tu dibêjî ne nanê genimî ye û tama genim jî 

jê nayê, tenê ji sewalî û lawiran re baş e). Lê 
Dr.Ehmed Ebas şêwermendê nexweşiyên 
hinava, amaje bi  rewşa nên kir û got: “Ji 
ber rêjeya qaşil û kelpekê di nava arvan de 
zêde bûye, tevî qirêjê jî wek qirşik, xurêl 
û zîwanê wek berê ji arvan nayê girtin, 
ev yek dihêle hevîr taze neyê sitirandin, û 
dibe egerê ku nan tenik nabe, yan dişewite 
û yan jê dimîne hevîr”, her weha Dr.Ebas 
pêve çû û da xuyakirin, ku ne bêjingkirin 
û moxilkirina arvan dibe ku kêzik û tiştên 
dîtir di nav arvan de bimînin û ew bi xwe 
dibin jêdera nexweşiyan ji mirov re. Bi rastî, 
ev nan ji mirîşk, pez û çêlekan re baş e. Lê li 
aliyê din, wek tê zanîn ku bilinbûna rêjeya 
kelpekê di nav arvan de, ji nexweşiyên 
qelewbûn, kolon û şekirî re baş e, lê divê 
dexil ji qirêj û gemarê bê paqijkirin.

Nan bûye derdê rojane, piştî çinîna dexlî 
gellek li ser wî guhî dirazin û hêvî dikin, 
ku ev yek bibe egerê rakirina vê tengasiya 
giran, û hin din dibêjin, her tişt wêran bûye 
ji binî ve û asoyên çareseriyê nexuya ne, 
û deryên wan girtî ne û bi rewşa giştî  ve 
girêdayî ne. Emê xewnên xwe di singa 
xwe de veşêrin û li benda çareseriyeke 
bingehîn, bimînin. 
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VALAHÎ
 Malva Elî

FILMEK HINDÎ
Ibrahîm Xelîl

Çaxa ku asîmanek ji valabûnê beranberî çavan xuya 
bike, û bi qasî heskirina vîna te ji lîstina rolekê di wê 
valahiyê de, firehtir bibe.

Lê Heskirina dorpêçkirî ji aliyê desthilatan ve, yên dixwazin 
ku welatan li gorî bejna xwe ava bikin, bi pîvanên xwe 
birêve bibin, rola te kontrol bikin, kesayetiya te dorpêç 
bikin û her wesa hemî pencereyên hîviyan bi perdeyan 
binuxmînin, ta nehêlin tu bi valahiyê karibî.

Dîwarên ji êşê beramberî pêlên heskirina dilê te ji welat 
re bêne avakirin, tu ji valahiyê bêtî dorxistin, bibe jimarek 
di navbera çar dîwaran de û heger tu bi şans bî, wê çar 
dîwarên te naskiriî bin.

Valahiya asîman hestan bi kesên nenas re belkî 
firehtir bibe, lê bi hevdîtinên bi kes û karên te re hest 
diçilmisin, bi qasî valabûna di navbera torên hevdîtinê; 
hevdîtana ku ji bilî torên êşê weke destarekî dilan 
dihêre, bêdengî jî hêviyan di bin baskên xwe de kedî 
dike. 

Xewdanê êşên nûjen peyvan li ser lêvên lerizî eşkence 
dikin, û bêhnvedanê didin rondikan di himêza çavan 
de, her ku torên hevdîtinê nêzîkî hev bibin 

Yezdan derfet ji her mirovekî re hiştiye, ta ku bi mijûl 
bibe û bêhna  giyanê xwe li derdora xwe belav bike, ta 
xwe ji bêçareyê  bidize yan jî hewldaneke ji bo mirov 
hevkariya avakirineke nû be.

Belkî valahî ne beşê jibîrkirî ji tabloya jiyanê be, bi 
qasî ku rûberek e ji bo naskirina wateyên cûda, û bi 
şêweyeke nûjen. 

Ji mêj ve bi vî rengî tê naskirin, ji çaxa ku giyan bi şûrê 
yezdan hate parçekirin û bilavkirin, li ser du beşan nêr 
û mê. 

Ji wê demê ve ta niha, her parçeyek li valahiya xwe 
digere, ji ber ku di giyanê her parçeyekê de valahiyek 
heye, tenê beşê dî dikare tije bike.

Mirov bi vê yekê nizane ta çaxa rûberên vala ji giyanê 
xwe vedinêre, û weke ku wêneyeke nîvco be, û heger 
bête windakirin jî, dimîne beşê herî nêzîk ji keseran û 

birîneke vekirî û sozeke ber bêketî re. 

Di civatên jinan de heman wêne gellek caran dubare 
dibe, bê ku bêhna  xwedanê xwe teng bike, jinek 
valahiya di hundirê fincanê de dixwîne, û mizgîniyên 
hêviyan dighîne; mizgînî bi rengê rêyên vekirî yan jî 
wêneyên ajalan, ên bi wateya rêwitiyê yan jî rêya 
vegerê ne.  

Carcaran jimar jî xwe di kurahiya hinavê fincanan de 
palveday dike, ta ku hevokên belavbûyî bi nav û nîşan 
bibin, û baweriyek dagirtî ji hêviyan bighîne.  

Valahiya asîman dihêle şêwekar rengan li ser rûberê 
tabloya xwe bilivîne, şêwekar di her rengekî de 
valahiyekê dibîne, û bi cudahî bikar tîne, ta ku beşên 
herî biçûk wateyên balkêş bighînin. 

Bêhênvedana rengan dibe dezgîna rêwîtiya çavan, bê 
ku rastî dîwarên bilind ji rengan bên, lê ta hemî dîwaran  
biherifîne, weke ku miroveke kerr û lal bixwaze têkiliyê 
bi derdora xwe re bike.

Valahiya di Tabloya asîman de mîna gewdê miroveke 
kerr û lala e, dema dixwaze nameyan bighîne, ji ber liv 
û tevgera destên wî ranaweste, ji bilî ku rûyê wî weke 
demsalan xwe diguhere, ta ku giyan bilivîne.  

Valahiya wêneyên di helbestan de derfeteke ji 
xwendevan re, ta dezgîna asoyan serbest berde, û 
beşên vala ji helbestan, dimînin weke şîlavan ji wateyên 
nû re. 

Rexnegiran ne ji valahî gotine ku xwîner beşê herî 
giring e ji helbestê re ye, ji ber ku xwîneran di rêwitya 
sawêran de wateyên balkêş li helbestê zêde dikin, di 
pencerya valahiyê de ta ew jî bibe beşek ji wateyê, û 
zemînek ji himêzkirina hestên helbestê re. 

Helbesta herî balkêş ew e ya ku valahiya wê asîmanê 
xwîneran bi wate û hestan dadigre, û ji bo vê yekê 
nivîsa tîr û bi bandor ew e ya ku xwîner  dumahiya 
valahiya wê dadgire.

Pêşekî: Film dest bi stiraneke xemgîn dike, gotinên wê 
behsa pêwendiyeke evînî tund û dijwar dike, vê evînê 
pirr zehmetî dît, lê dawî bi ser ket.
Dîmena 1em:
“Rajbot Fokram Sîng” (xortekî mîratxur e ku li mal navê 
wî yî delaliyê Fûfû ye) ser kursiyeke qamîş pertûka 
(Mahabaharata) dixwîne, û di nav re libin fisteq helebî 
diavêje devê xwe, sênîka fisteqan zîv e li ser maseyeke 
xeyzeran e.
Apê wî derbas dibe (çavê xwe berdaye samanê birayê 
xwe yî mirî) navê wî “Rajbot Cîtan Sîng” (hingî zirz 
e navê wî yî delaliyê tune ye). Jê re behsa hin karên 
bazirganiyê dike, û imzeya Fûfû dixwaze li ser hin 
kaxetan, û evê ha imze dike bê ku lê binere.
Ap destên xwe difirkîne û derdikeve, û ji kêfa wan 
kaxetan, li ber derî li “Mîmî haha” diqelibe.
Mîmî haha bermaliyeke pîr e, derbas dibe û li ber 
lingên Fûfû rûdinê, û jê re behsa bîranînên xwe û 
rehmetiya dêya wî dike, û di nav re dozê lê dike ku ji 
xwe re li jinekê bigere. Fokram pertûka Mahabaharata 
ji dest xwe datîne û radibe li ser pêyan û bi çavin melûl 
di pencereyê re dinere. Ji nişkave, mûzikeke xweş ji 
derekê tê, Fokram pê re distirê:
Dilê min çûkekî li ezman e
Hîn hêlîna xwe ne dîtiye
Dayê…pirr bêrya te dikim
Gelo tu jî bêrya min dikî…lala…lala…lala.
Dîmena 2em
Dotmîr “Hîmaraka Banû” li kişwera xwe yî mezin ligel 
bermaliya xwe ye. Bermaliyê porê wê yî reşî dirêj şeh 
dike (kamîra tê ser eniya dotmîr, xala sor li ser tune 
ye). Pismamê Hîmaraka derbas dibe, eva ha guh nade 
wî, xwe diavêje ser çog û nîvekê, lê Hîmaraka berê xwe 
jê diguhere, ew bi gora rehmetiyê Ghandî sûnd dixwe 
ku hezkirina wî jê re ji dil e, lê Hîmaraka deng ji xwe 
n’ayne. Pismam, dilşikestî, ji odeyekê derdikeve.
Ya bermalî di vê helkeftê de, jê re behsa evîn û zewacê 
dike. Hîmaraka kesereke kûr ji sêngê berdide û dest bi 
stirana xwe dike (duyîto bi ya bermalî re):
Dilê min hêlîneke germ e
Lê mixabin ey hevala min
Kanî çûkê min î şadî.
Ya bermalî di ber re diavêje:
Dotmîra min î qeşeng

Li ser darê sed çûk hene
Lê çûkek tenê di dil de

Çêtir e ji sedên ser darê.

Dîmena 3em:
Mîr pêşbirka salane ya hespebaziyê radigihîne. Êdî 
hespebaz ji hemû deveran tên (xelata yê yekem zewaca 
dotmîrê ye).
“Rajbot Fokram Sing” xwe berdide nav vê pêşbirkê û bi 
zanabûn û sivikbûna xwe digihêje serbijardeyê.
Di serbijardeyê de, dikeve rûyê hespebazekî rûpoş ku ji 
gundan daketiye, navê wî (Rakaşîva) bû.
Rakaşîva bi serdikeve, lê komît bi ser vedibe ku ev 
hespebazê nenas ji aliyê pismamê dotmîrê hatiye 
û wan dermanekî qedexe dabû hesp. Êdî, xelat jê 
tê kişandin û tê ragihandin ku zemawenda dotmîr 
Hîmaraka û Fokram sing piştî hefteyekê ye.
Dîmena 4em:
Zewaca Fokram û Hîmaraka bi ahengeke mezin li dar 
dikeve (pismamê ya dotmîr bermaliya wê ji xwe re t’îne 
di wê rojê bi xwe de)
Piştî sê mehan, Fokram nasdike ku zarok ji dotmîrê re 
çênabin. Ew pirr dilgiran dibe, lê ji hezkirina xwe kêm 
nake û ji dilsoziya xwe venagere.
Sê sal dibuhurin, carekê rêya wan bi peristgeheke 
hindosî dikeve, limêja xwe dikin û dema derdikevin, li 
ber derî zarokeke piçûk di nav pêçekekê de dibînin.
Pirr kêfa wan tê, wê ji xwe re dibin û xwedî dikin, navê 
wê zarokê dikin (Şînata).
Roj bi roj, ew zarok mezin dibe (şevekê, apê Fokram wê 
direvîne lê ya bermalî lê hay dibe û vedigerîne. Ap tê 
qewrandin ji keşwerê û ew li çolê tev li rêbirran dibe û 
dawî tirên lê diqelibe û dimire).
Dîmena 5em:
Temenê Şînata dibe bîst û pênc sal, dibe keçeke zor 
spehî, ji semayê hezdike û li piyano dide.
Di dawiya film de, nagihaneke seyr bi serê wan tê. 
Fokram (bi dîtina xalekê yan gerdenekê yan nameyekê) 
nasdike ku Şînata dêya wî bi xwe ye!!!
Mîmî haha li qorziyeke keşwerê rûniştiye, dil bi kul, çav 
bi hêsir, ji Fokram re dibêje:

Rast e kurê min, dêya te nemir wek me ji te re gotibû 
, Şînata dêya te ye! (mûzîka film di vir de parçeyek ji 
simfoniya nehem ya Beethoven).
Hêsir ji çavên Fokram dipekin. Ên amadebûyî tev dilên 
wan diborin.

Navên kesatiyên film ser ekranê xuyadibin ligel mûzîka 
despêka film bi xwe.

SifrneSifrne
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Tevî gavên girîng di warê tenduristî û pijişkî de, ku 
bandorek erênî  li ser rewşa mirov a denduristî kiriye, 
her wisa rê li pêşiya gellek cureyên nexweşiyan girtiye, 
lê li aliyekî din ev pêşketina pijişkî û tenduristî gellek 
pirsgirêkan bi xwe re derdixîne holê, û bi taybet bermayên 
pijişkî, ji derziyan, werpêçên birînan, û kîsên xwînê yên 
pîsbûyî h.t.d) ku ev alav tên naskirin wekû jêdera (Veyros 
û bektîriyan), her wisa bi jêdera pirsgirêkên ku girêdayî 
bi jîngeh û tenduristiya mirovan ve, lewra ji ber wê jiyana 
mirovan dikeve metirsiya tûşîhatina nexweşiyên giran de.

Du cureyên bermayên pijişkî hene, bermayên normal ku ji 
kaxez, û hin madeyên bilastîk û hin şûnemayên madeyên 
baqijker pêk tên, û ziyana wan li ser mirov û jîngehê kêm 
e. 

Bermayan xwedî ziyanin mezin ev in, ziblê Basîlocî, tijikî 
û pîsbûyî pêk tê, ji şûnemayên birînkariyekê, kêsên xwînê 
yên pîsbûyî,  derziyên bikarhatî û werpêçên pîsbûyî, 
ku divê ev bermayî nekeve nav bermayên ku ji kemara 
normal a ji bajar tê civandin de, û divê bi awayekî taybet 
bête danhev û tunekirin.

19 Ton Bermayên pijişkî li Bajarê Qamişlo

Li bajarê Qamişlo 17 navendên tenduristî hene, û 8 
nexweşxaneyên taybet, û nexweşxaneya Niştimanî ya ku 
mezintirîn nexweşxane ye li bjarêr, û li vê nexweşxaneyê 
200 textê nexweşan hene, ji bilî navendên vewejartinên 
pijişkî, ku rojane derdora 6 kîlo bermayên bijişkî ji 
nexweşxaneyan tenê tê derxistin, ango li bajarê Qamişlo 
salane derdora 19 ton bermayên pijişkî  li derdora bajar 
tê avêtin.

Bermayên Nexweşxaneyan bi yê Bajar re tê Avêtin

Berpirsiyarê nexweşxaneya Nafiz (Ebdirehman Ibrahîm) 
dibêje ku: “Beriya aloziya Sûriyayê dest pê bike wezareta 
tenduristiyê ya Sûriyayê ji me re kîsên taybet bi danheva 
bermayên pijişkî ji me re tanîn, lê ev çend sal in ku ev 
kîs nema tên ji me re, û aniha em bermayên pijişkî bar 
dikin otomobîla şaredariya Qamişlo, li tevî berêayên bajar 
dikin”. Her wisa Ibrahîm ji me re got ku wan bi awayekî 
devkî ji serokê şaredariya bajarê Qamişlo re gotine ta ku 
otomobîlekê taybet bi bermayên pijişkî destenîşan bikin, 
lê ta aniha xwesteka wan bi cih nehatiye.

Her kes dema ku dixwaze serdana navendek tenduristî 
li bajarê Qamişlo bike, wê di hewşa navendê de agirekî 
dadayî bibîne. Ji ber ku agirgehek taybet ji bo şewtandina 
bermayên pijişkî tune ye, û pirraniya navendên tenduristî 
yên taybet bi derzîlêxistina zarokan, hemû derziyên 
pîsbûyî bi şêweyekî seretayî di bermîlekê de kom dikin 
û di hewşa navendê de dişewitînin, û nexweşxaneyên 
bajar hemû bermayên pijişkî tevlî bermayên bajar rêdikin 
derveyî bajar û li wê deverê tê danîn.

Şewata Bermayên Pijişkî metirsiya Belavbûna Nexweşiyan 
Bêhtir dike 

Rêxistina Roj bo parastina jîngehê di raportek xwe de, di 
barê danhev û avîtina bermayên pijişkî de, diyar dike ku 
danhev û avêtina van madeyan û şewata wan bi awayekî 
seretayî metirsriya belavbûna nexweşiyan bêhtir dike, 
nexasim gazên jehrî ku jê tên der, wek (gaza CO, oksîd 
nîtrocîn, Klorîd hîdrocîn û hilma zîbeqê), û di raporta xwe 
de emaje bi wê yekê dike ku bandor li ser kesên ku di 
danheva bilastîkan de ji ser bermayên dikin, dike. Û egera 

Kirîza Sûrî di sala xwe ya 5mîn de hêj berdewam e, û 
bandora wê li ser milet bigiştî heye, lê xirabtirîn encam 
ew in ên ku bandoreke neyinî li rewşa xwendevanan dikin.

Xwendevanên Kurd li zanîngeha Tişrîn li bajarê Laziqiyê 
gellek astengiyên wan hene ji destpêka sala xwendinê ve 
ta dawiya wê. Û ji ber ku ev çûnûhatina vî bajarê hêsantir 
e ji gellek bajarên din ên ku zanîngeh li wan hene, gellek 
ji xwendevanên Herêma Cizîrê diçine wir da bixwînin, 
hêsaniya rê ew e ku bi firokan diçin, û wisa rewş bi wan 
ewlekartir e ji çûyîna bi basan.

Lê ta bi firokan jî gellek pirsgirêk û astengî peyda dibin, 
destpêka van astengiyan ji firokgeha Qamişloyê ne. Ji 
ber jimara mezin ji milet bi vê alavê diçe bajarên din, û 
wisa kirîzeke mezin li firokgehê çêdibe û dibe kelem ji 
gellek xwendevanan re da ew biçine zanîngeha xwe. Yek 
ji karmendên firokgehê ji Şar re diyar kir ku “di rojê de 
2 firok hene diçine bajarê Laziqiyê, û gellek kesên ku bi 
wan diçin xwendevan in, lê gellek caran têra wan nake, ji 
wê em neçar dibin ku em firokeke zêde bikin, bitayebetî 
di destpêk û dawiya sala xwendinê de”.

Gellek xwendevan gazinan ji nirxê bilêta firokê dikin ku 
ew gellekî buha ye, nirxê wê yê normal (7000= lîreyên Sûrî 
ye), lê ji ber bertîlan ew nirx carinan digihêje (12000 lîre), 
û ev bi xwe pirisgirêkek mezin e ji gellek xwendevanan re, 
ji ber rewşa wan a aborî ya xirab.

Pirsgirêkên xwendinê li bajarê Laziqiyê hêj bêhtir û 
mezintir in ji yên firokgeha Qamişloyê, ji ber ku rûniştina 
li bargeha zanîngehê bi dest gellek xwendevanan nakeve, 
bitaybetî yên ku ji zanîngehên weke Ferat li Dêra Zorê, 
yan Jî Reqayê hatine li Tişrîn dixwînin. 

BERMAYÊN BIJÎŞKÎ
Cîhad Derwîş

XWENDEVANÊN ZANÎNGEHA TIŞRÎNÊ ÇÎROKÊN 
ÊŞ Û KOVANAN
Şîlan Deqorî 

Wisa pirsgirêka peydakirina xaniyan destpê dike, û her 
weha jî buhabûna nirxên kirya wan.

Ne tenê ev in pirsgirêk, lêbelê piştguhkirina mamosteyên 
zanîngehê ji xwendevanan re jî pirsgirêkek mezin e. Wisa 
Ferhad, yek ji xwendevanan ji me re dibêje: “Mamostayên 
me gellekî guh nadine me, û em birastî stemeke mezin 
ji piştgukirina wan dibînin, nexasim ji hêla xuleyan ve ku 
gellekî ji me dixwin, û ta bi xwendevanên zanîngehê jî bi 
şêweyeke rind bi me re danûstandinê nakin, û em bi vê 
yekê gellekî xemgîn dibin”.

Ji hêleke din ve dema ku xwendevanek ji zanîngehekê 
din bixwazê xwe veguhêzîne bo zanîngeha Tişrîn, gellek 
kelem û astengiyan derbas dike ta ku bikarîbe vê yekê 
bidawî bike. Dîlber yek ji wan e, wisa dibêje: “Dema ku 
min xwest xwe ji zanîngeha Reqayê veguhêzînim, ji min 
(beyana xuleyan) a li zanîngeha Reqayê xwestin, tevî ku 
ew dizanin ku gellekî zehmet e ku dîsa ez biçim Reqayê û 
wê pelê bînim, ji ber ew di destê Daişê de ye. Û bi vî hawî 
saleke sax li min çû ta min ew pel peyda kir”.

Dimîne pirsgirêka ezmûnan û gellek azarên wan, bitaybetî 
ji xwendevanên ku xwe veguheztine û danûstandina 
çavdêran di hundirê holên ezmûnan de bi wan re ne baş 
e û ti rûmet weke xwendevan ji wan re tune ye.

Gellek ji xwendevanên Kurd ên zanîngeha Tişrînê dest 
ji xwendinê berdane, û eger rewş wisa bimîne, gellek 
din hene dê berdin, bitaybetî jî ku ti hêvî tune ne ji bo 
çareserkirina kirîza Sûryayê û ne jî ji pirsgirêkên wan re.
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belavbûna nexweşiya (Iids û Hepatitis) bilind dibe, û 
ji ber ku ajalên nexweş jî di nav wî sergoyî de peyda 
dibin; wê bi xwe re nexweşiyên giran bînin nava bajar.

 Em li ser vê Pirsgirêkê Nerawestiyane, û Komîta Me ya 
Tenduristî Nû ye 

Tevî van metirsiyan jî, ta aniha Şaredariya bajarê Qamişlo, 
û tevî ku komîtek tenduristî girêdayî şaredariyê hatiye 
sazkirin, lê ji  bo ku rê li pêşiya vê yekê bigire ti hewldan 
nekirine.

Cîgira Serokê Şaredariya Qamişlo (Mûna Ibrahîm) dibêje: 
“Em wek şaredarî li ser vê yekê nerawstiyane ji ber ku 
komîta me ya tenduristî hîn nû ye, û ji ber ku em di 
demek awarte de derbas dibin, tenê armanca me bû 
ku em bajar ji bermyî û kemar û zibil baqij bikin, lê ji 
bo paqijkirina bermayên pijişkî em ê hewl bidin da ji 
bo danheva wê otomobîlekê taybet destnîşan bikin, 
û em ê hewldanan bikin ta ku kîsên taybet ji vî cure 
bermayan re ji navendên tenduristî dabîn bikin”. Û 
di barê têkiliyên wan de bi Desteya Tenduristiyê re, 

diyar kir ku ti name yan zagonek taybet ji Desteya 
Tenduristî ya Kantona Cezîrê di barê vê kêşeyê de ji 
wan re nehatiye, û dibîne ku barê herî mezin dikeve 
ser milê Desteya Tenduristiyê.

Derfet û Bodce Tune ye  

Cîgirê Serokê Desteya Tenduristiyê li kantona Cezîrê 
dibêje: “Ji ber ku herêma me dorpêckirî ye, her wiha 
ji ber ku bodceya me têrê nake ku em teknîkên 

taybet ji bo şewitandina bermayên pijişkî peyda bikin, 
derfeta jinavbirina bermayên pijişkî li cem Desteya 
Tenduristiyê tune ye”, û dibêje hewldanên wan jî di vê 
demê de ji ber her du sedeman tune ye, lê wî ji me re 
tekez kir: “Em aniha rêveberiyê tenduristî li bajaran ava 
dikin, û em ê wan çalak bikin ji  bo ku cavdêriya hemû 
navendên tenduristiyê bikin, ta em bikaribin bermayên 
pijişkî çareyekê jê re bibînin”.

21 Meliyon Nexweş bi Sedema Derziyên Pîsbûyî

Rêxistina tenduristî ya navnetewyî (RTN) WHO di sala 
2011 an de di raporta xwe de emaje dike ku ji ber  
derziyên pîsbûyî di sala 2000î de 21 meliyon miriov 
bi nexweşiya kulbûna Cergê ketine, û 260 hezar mirov 
bi nexweşiya (Immunodeficient) ketine, û pirraniya 
kesên ku bi van nexweşiyan ketine ji Rojhilata Navîn û 
Afrîqiyayê ne.   

Lawazbûna Saziyên  Civaka Sivîl û Ragihandinê

Piştguhkirina saziyên tenduristî yên dewletê û tunebûna 
çareya jinavbirina bermayên pijişkî û derxistina wan ji 
nav bajar, li vê derê pirs dimîn e, gelo 19 ton salane 
ji bermayên pijişkî ger Desteya Tenduristî ya Kantona 
Cezîrê û Şaredariya Bajarê Qamişlo ta aniha nikarîbûn 
çareya jinavbirina bermayên pijişkî re bibînin, dê rewşa 
tenduristî ya şêniyên bajar di dema bê de çawa be?

Li beramberî vê piştguhkirinê jî, tunebûna saziyên 
civaka sivîl ku guhdanê bi jîngehê dike li herêmê, 
metirsiya berdewamiya vê pirsgirêkê bêhtir dike, 
her wiha rola ragihandinê ku guhdanê bi pêşketinên 
siyasî û leşkerî dike, û bi rola xwe ji bo şopandina û 
pêşkêşkirina vê pirsgirêkê wekî erk ta astekê ranabe.

Ji bo ku pirsgirêka bermayên pijişkî ta astekê bête 
çareserkirin, pêwist e di zûtirîn dem de, navendên 
taybet di nava nexweşxaneyan de bête sazkirin ku 
çavdêriya cudakirina bermayên pijişkî ji bermayên 
normal bike, û her wiha  alavên agirgehên taybet ji  
bo şewtandina van bermayan bête peydkirin, ku ev 
bermayanan tê de bête şewtandin ta pileya 1000î, ji bo 
ku hemû gazên jehrî û ariya wê bê bandor bimîne, ta 
em bikaribin nehêlin 19 ton jehir li ber dergehên me 
avêtî bin, û zarokên me ne ji 21 meliyon nexweşî bin.  
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