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Dergeh

Karûbarê sivîl û 
tevlîhevbûna alozî û 
pisporan

Pesin, pênasîn û nasnav di navbera 
yên ku karûbarên giştî de kar dikin 

tevlî hev bûne, û ev tevîlhevbûn rê li 
pêşiya gellek alozî û windabûna ked 
û şiyanan vekir, jixwe yên neşaraza 
derbasî gellek waran bûn tevî ku çi 
beşdarbûneke wan î rasteqîneyî yan 
şarazayek zanistî û yan jî şiyanin 
akadîmî tune bû. Wekû ku tê zanîn 
hindek pîşe û psporî girîdanek wan 
î zîndelî bi behre û çanda kombûyî 
ve hene, mîna pijîşkek derbasî 
nivîsndina rojnamegeriyê bibe, yan 
ê karker afrandinê bike, her wisa yê 
endezyar jî di nîgar û şêwekariyê de, 
lê lêkolînerek akadîmî ku temenê xwe 
di daner û lêkolînê de buhirandibe 
derbasî bazarên siyasî û nakokiyên 
partîtiyê bibe, yan welatiyê rojna-
mevan bibe şaraza û rahênerê ragi-
handin û celebê rojnamegeriyê, yan 
şirovekerek stratîjî, wê çaxê dûrbûn 
xuya dibe û şaştî jî cihê xwe digre.

Ji bilî hindek serbihuriyên tekane û 
komane yên kêm û ciyewaz, pêwîstî 
heye ku berî bidin pisporîyê û danîna 
pîvanin ku jêhatinê bike bingeh bo 
dezgehkirina kar û birrîna rê li pêşiya 
kurtêlxuran, ji ber di aloziya rewşê de 
û pêdîviya bi geşpêdayînê re pêdîvî 
bi kesin pispor çêdibe, yan bi kêmanî 
ew kesên ku hewil didin da bighêjin 
pisporiyê, rahênan û perewerdeyê 
bistînin û bêhtir guh bidin agadarî, 
xwendin û şopandinê, çimkî xwendina 
hindek pirtûk li ser şopandina rojane 
û çavdêriya guhertinan, her wisa 
beşdarbûna di kargehek kar de yan 
belkî bêhtir jî nayê wê wateyê ku ew 
kes dê bibe şaraza û zîrek. 

Tevlîheviyên twerî xuya ew in ên 
ku di navbera partiyên siyasî û 
rêxistinên civaka sivîl de çêbûne, 
tevî ku partiyên siyasî derbasî gellek 
rêzbendan bûn, ev tişt bi xwe hişt ku 
bibin beşek ji civaka sivîl, nexasim ên 
ku hêzên wan î leşkerî tune ne, yan 
gotareke tund ji yê dîtir re pêşkêş 
nake, lê dibe ku armanc hevdijî hev 
bin di her du rewşan de. Divaye 
ku partiya siyasî li ser programeke 
siyasî û hilbijartinê avayî be, ku 
armanca wê bighêje desthilat an 
nûnertiyekê di rewşên demuqratiya 
ku têye xwestin, û her wisa çalakiyên 
wê bi rengekî sivîl be bo pêkanîna 
armancên wê yên siyasî, lê berovajî 
wê, rêxistinên civaka sivîl ên serbixwe 
di warê siyasî de, ew dezgeh in ji bo 
pestan, komkirin, piştgirî, xwehiştin  
û rajeyê ne, û roleke wan î sansor li 
ser desthilat û dezgeh û karmendên 
wê heye, û carinan jî dibin tevgerên 
wijdana ku bi navê kolanê diaxive 
û karê protesto bikar bîne. Tiştê ku 
dibe windabûna sînoran e di navbera 
tiştên sivîl ên serbixwe û tiştên ku ji 
bo programên siyasî tê bikaranîn.

Her wisa rêxistinên sivîlane hene ku 
gavin mezin di hindek waran de avêj-
tine, û alîkarî ji desteyin navneteweyî 
jî standine da program, kargeh û 
projeyan pêk bînin, pirsgirêk û asten-
giyên wan jî hene wekû rêxistinên din 
ên ku nû hatine avakirin, ta ku ev pirs-
girêk taybet bin jî bi wan, lê hindek ji 
wan, ne ji pêdîvî û pêwîstiyan dest pê 
dikin bi qasî ku ji xwesteka piştgir bi 
xwe ye, ta ku ne li gorî rewşa aniha 
be, wê çaxê tiştên herî bi bandor û 

kûr dibe berdêlîyê tiştên ser rû û fireh 
û projeyên wan derbasî gêjengeya 
beravêtîbûn û dûbarkirinê dibin.

Çawa be divê em xwesteka hejmarek 
baş ji yên ku derbasî xêza karûbarên 
giştî bûne da roleke karêger di karê 
sivîl de bilîzin nîşan bidin, qena 
raman û rêdana sivîl bi rengekî kûr 
û resin ku girêdayî jiyana rojane be 
bidine xuyan û ne di hundirê holên 
rahênan û salonên rewşenbîran 
de be, û nebe hew tenê pirsgirêk û 
neyiniyan bidne xuyan bêyî ku nirxê 
giranbuha ji detspîşkirî û projeyên 
ku hewil didin bo geşpêdaneke 
rasteqîne û herdemî diyar bikin, ên 
ku ji pêdîviyên civakê dest pê dikin 
ber bi damezrandina naverokek 
sivîlane yî xurt ku bingehên wê di 
hundirê herêma Cizîrê de hene.

Gellek têbîniyên giranbuha ji 
kesên şaraza, pispor û cemawerên 
ku bi guhdan û hezkirin hejmara 
yekem ji kovaka ŞAR şopandin 
gihişte ber destên me, û hindek 
şaştiyên rêbaz û çapemeniyê 
destnîşan kirin, şaştiyên ku 
komîta sernivîsê li ser wan rawes-
tiyan da di hejmara bê de durist 
bikin.

Em spasiya hemû kesên ku têbînî 
û sererastkirin gihandin me, 
yên ku nerînên me ji naverok û 
şêweyê kovarê re dewlemendtir 
kir.

Komîta Sernivîsê 
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Mehane û çandî ye. Guh dide 
kêşeyên aştiyê, û hevjiyan û 
karên sivîl ên ku bi pevçûnê re 
tên

Nivîskar berpirs e di ber naveroka 
nivîs a xwe de, û Şar jî pabend e di 
belavkirina wan de, ji ber bi azadiya 
nerîn a ku ta ne sazan be bi siyaseta 
sernivîsê jî bawer e 
 

Ji bo êandina pişkdarî, pêşinyar û 
pêwendiyê û belavkirinê parastîne ji

info@shar-magazine.com

Mafên çap û belavkirinê parastîne ji 
kovara ŞAR re

  Ji weşanên rêxistina ŞAR a geşpêdanê  

Naverok
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Ji ber ku Aştiya Navxweyî pêwîst e, 
divê bê parastin             
Diyar Hesso

Şer, mirin, wêran, talan, peyv in ku mil bi mil bi navê 
Sûriyayê re dimeşin. Ji dema qeyrana Sûriyayê 

ve gellek dîmenên wiha derketine pêş. Şer her bi 
her kînekê di hundirê hemwelatiyan de çêdike. Lê 
li herêmên kurdî ango li Rojavayê Kurdistanê, rewş 
cuda ye. Li şûna şer aştî xwe dide pêş û rê li pêşiya 
gellek pirsgirêk û aloziyên nakokiyê digre. Li şûna ku 
mal wêran bibin, avahî têne avakirin. Ji mirinê jiyanek 
tê veqetandin û rewşek bedew diyar dibe. Şînkayî li 
kolanan belav dibe, dar tên çandin û park tên vekirin. 
Ji kînê têghiştin, hişyarî û aramî tê afrandin. Hebûn 
tê parastin û maf tên cêbecêkirin. Azadî li Rojavayê 
Kurdistanê peyda dibe. Pêkhateyên herêmê pergala 
jiyan a hevpar pejirandine.

Lê di rewşa pir dijwar de ya ku Sûriyayê tê de derbas 
dibe, ev yek çawa pêk hatine ? Nemaze li hember 
kirêtiya serjêkirinê, bedewiya jiyanê çawa peyda 
dibe?

Dema ku mirov li ser rawest e, dê têbighêje ku ev 
yek ji encama têkoşîn a bêhempa ya gelê herêmê 
ye. Pêkhateya kurd jî pêşengiya vê têkoşînê kiriye û 
hemû pêkhateyên herêmê  di hundirê xwe de civand. 
Negirêdana bi aliyên derveyî welat û tevlênebûna 
şerê deshilatiyê yê ku li Sûriyayê tê birêvebirin, risteke 
mezin di pejirandina pergal a jiyana hevpar de lîstin. 
Her wiha çand û taybetmendiyên gel, dîroka hevbeş 
û hevdû pejirandin jî mercên peydakirina vê aştiya 
sivîl bûn. Ji aliyekî din ve jî gel êdî di wê baweriyê de 
ye ku Şerê navxweyî dê tu encaman bi dest nexe,

heta kîjan astê ev rewş dikare  xwe li hember demê 
bigire? Heta kîjan astê mirov dikare bibêje ku li Roja-
vayê Kurdistanê aştiyek mayinde heye?

Dibe ku carinan kiryarên tundiyê yan jî alozî derkevin 
holê, dibe ku carinan jî hewldanên têkbirina vê 
pergalê jî hebin. Lê di baweriya min de ew ê tenê 
kiryar û poxên kesane yên dûrî ruh û rastiya civakê 
bin. Gel êdî dizane ku pergala herî guncav, pergala 
jiyan a hevapr e. Gel dê xwedî li keda xwe derkeve û 
dê bi paş ve gavan neavêje. Ji mêj ve gelên herêmê bê 
kîn û bê dijminatî  bi hev re dijîn û dê wiha berdewam 
bikin. Dibe ku berê têkiliyên di navbera pêkhateyan de 

bisînor bûn, her pêkhateyek di civaka xwe ya girtî 
de jiyan dikir, ger danûstendin hebû jî, di asteke 
pir kêm de bû û kes ji wan pêkhateyan newêrî bû 
ku derbasî civaka yê dîtir bibe. Ev Pêkhateyana êdî 
kêf û şîniyên hev parve dikin, li şahiyên hev amade 
dibin û cejnan bi hev re pîroz dikin, hezkirinek û 
rêzgirtinek di navbera pêkhateyan de çêbûye û li 
ser çand, ziman û nirxên hev vebûne û xwestekek 
li cem tevan çêbûye ku baş hevdû nas bikin.

Her wisa gellek hemwelatiyên Sûriyayê yên ku ji 
cih û warên xwe penaber bûne, xwe li vê deverê 
girtine. Ev kesên han ji aliyê gelê herêmê ve hatin 
pêşwazîkirin û cihê xwe di civakê de dîtin, ew jî ligel 
xelkên herêmê bi aramî û aştî dijîn, li zemawend 
û şîniyan amade dibin. Li vê derê kar dikin û di 
dibistanan de tên perwerdekirin. Ev kesên ku 
li herêmên xwe rû bi rû bi qirkirina kuştinê re 
diman, li vê derê tên parastin. Ev kesên ku rûmet û 
nirxên wan li bajarê wan dihatin binpêkirin û rastî 
kiryarên dûrî sincê mirovahiyê dihatin, li vê derê 
mafên wan ên jiyan, kar û azadiyê tên parastin.

Civaka Rojavayê Kurdistanê û afirandina mercên 
jiyana hevpar dikarin bibin nemûneyek ji bo 
tevayî Sûriyayê. Şêniyên herêmên din jî dikarin 
fêrî hezkirin û rêzdariyê bibin. Mînaka Rojavayê 
Kurdistanê bûye şewqeke hêviyê ji bo hemwe-
latiyên Sûriyayê yên ku ev sê sal in hem ji bo 
peydakirina pêdiviyên rojane hem jî li dijî kujer û 
xwedî bercewendiyan têdikoşin, ji ber ku di çawanî 
û şêweyê pergala hevjiyanê de, rastiya mirov û 
mirovatiyê xuya dike. 

Ger civaka Rojava di van mercên herî dijwar û 
derfetên herî kêm de, ku pêkhateyên wê bi aştî bi 
hev re dijîn, dê tu caran rê nede şerekî navxweyî, 
ger di nav wêraniya Sûriyayê de Rojava ava dibe, 
dê tu caran xerab nebe, ger kîna şer dibe hezkirin 
û rêzdarî, ger jin azad dibe, ger hebûna mirovan 
tên parastin, wê demê mirov dikare bibêje ku li 
Rojavayê Kurdistanê aştiyeke navxweyeyî heye.

Mirov dikare bibêje ku her rewşa Sûriyayê xerab 
dibe û her ku şerê navxweyî gur dibe, her ew 

qas gelê Rojava bi jiyana hevpar ve tê 
girêdan. Her ku dorpêçkirin li ser Roja-
vayê Kurdistanê giran dibin, her ew qas 
gel nêzî hev dibin û bi hev re li hember 
vê dorpêçkirinê li ber xwe dide. Her ku 
mirin xwe li Sûriyayê dide pêş, her ew 
qas wateya jiyanê li Rojava tê zanîn. 
Her ku jin li Sûriyayê tê windakirin û 
hebûna wê tê binpêkirin, her ew qas 
pêwîstiya bi azadiya jinê dikeve rojeva 
Rojavayê Kurdistanê. Her ku hewldanên 
çareserkirina qeyran a li Sûriyayê ber bi 
xitmandinê ve diçin, her ew qas girîn-
giya çareserî ya demokratîk li Rojava tê 
xuyakirin. Her ku rewş li Sûriyayê aloz û 
tevlihev dibe, her ew qas rewşa Rojava 
diyar û zelal dibe. Her ku çanda Sûriyayê 
tê reşkirin û windakirin, her ew qas çanda 
resen a Rojava tê vejîn. Her ku ewlehî li 
Sûriyayê winda dibe, her ew qas wateya 
aramiya li Rojava tê naskirin, û her ku diçe 
hêvî û mafên gelê Rojava yên jiyan, azadî 
û aramiyê dibin rastî tevî hemû şaştî û 
nakokiyên siyasî û alozî û pirsgirêkan.
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Şar, Bihar û Meşa Şevê: Şam, 
Qamişlok û Amed
Ebdelah Şêxo

Di romana “Reş û Spî” ya Îbrahîm 
Seydo Aydogan de, wekî gellek 

malbatên Kurd ên di heyamên salên 
90’î yên “janistana artêşa Tirko” de, 
malbata lehengê romanê “Robîn” 
neçar dimîne ku ji Amedê bar bike 
ber bi Stenbola bîyanî de. Li wir, 
sancî, êş û tajanên Robîn xwe di bilû-
leke nû de ro dikin, ji ber ku “şarê nû” 
tê wateya “jîyaneke cuda”. Robîn ê ku 
di gellek cihan de nûnertiya kesayetî 
ya nivîskar bi xwe dike, piştî windaki-
rina birayê xwe “Seydo” yê ku li ser 
destên “kiryarên nedîyar”  ên eşkere 
hate kuştin; Dîyarbekira xwe jî winda 
dike û dibe mirovekî beredayî li kolan 
û skakên Stenbolê bêyî ku bizanibe 
bê ew li çi digere… Lê em –Kurdên 
Rojavayê Kurdistanê û hemwelatîyên 
Sûriyayê kavil, tiştên me hebûn ku 
em winda bikin û em li tiştên xwe 
digerin li kolanên Amed, Stenbol, 
Dîlok, Batman… hwd. 

Di dema derbaskirina sînorê Rojava 
û Bakurê Kurdistanê de, grûpa me ya 
ku ji qaçaxçiyên jîyanê pêk dihat, sê 
caran ji hêla leşkerên Tirko ve hate 

zeftkirin: Cara yekê me xwe bi revê 
rizgar kir; cara duduyan ez û çend 
kesan di xefika têlên ristî de werbûn û 
em di xwînê de man, lê dîsan jî, lingo 
bi qurbana serî be law! Me xwe rizgar 
kir; lê em cara sêyan hatin dorpêç-
kirin! Em êdî di bin pîyarîya leşkeran 
de bûn. Leşkerekî Tirk ê kurdîaxêv 
bi Kurdîyeke nîvşikestî ji me dipirse: 
“Hûn ji ber çi hatine Turkiyayê?” Îcar 
bersiv tevlihev dibin: “Kar, xizanî, 
Beşar, bermîl, nearamî, elektrîk, nan, 
filan û bêvan…” Tenê ez û endamên 
malbata mirovê Ereb (Helebî) bêdeng 
dimînin; belengazê Xwedê nizane bi 
Kurdî bipeyive, lê tu kuro? Tu hatiyî 
Serxetê çi? 

Belkî tu hatibî ku tu rewşa “Meşa 
Şevê” ya Amedê bibînî!

Rawestin,ka em hinekî bihnveda-
nekê bibin… Ka em qasekê vegerin 
Şamê; Şevistana Şamê.

Her şev, meşa hemdemî dest pê dike, 
wekî rikberî û miqeresîyekê bi netiştî 
re û bi her tiştî re. Ji Çîyayê Mezê 
sernişîv bibe û Otorêya Mezê bide 
ber xwe heta ku tu di Bazara Hemî-
dîyê re der kevî û tu bigihî Derîyê 
Tûmayê (Bab Tûma). Bayê şevên 
buhara Şamê hênik e û te serxweş 
dike, “wekî hûnandina gulîya jinekê 
beriya razanê.” Di rê de, mirov li pêrgî 
rastîya qelebalix û xirecirê tê. Di rêya 
vegerê de, nêzî Dadgeha Leşkerî, tu 

wekî hemû bîstekên xweşîyê, wekî 
xwezîyên ku her û her di qirikê de 
dimînin…

Niha jî dema Amedê ye. Meşeke 
dilodîn li windageh û bîyanistaneke 
jakaw û dirinde. “Bi tu rengî nabe 
ku ev şar bibe paytext ji Kurdistana 
xewnan re. Yaw milet bi gelemperî 
bi Tirkî dipeyive û hayê wan ji bayê 
felekê nîne…” Tu di naxê xwe de 
dibêjî. Tu di nîvê bajêr de yî “Yeni-
şehir”; cihê tentene, debdebe, quretî 
û rewşenbîrokên fortek ku hîletê 
mirov ji wan diçe. Amed bajarekî bi 
qelebalix e, natibite, mîna zarokekî 
şûm û bêcir. Pêşî, tu bajêr xweş nas 
nakî. Tu nizanî bê dê neqişeya rêwîtîya 
meşa te ya şevane ji ku dest pê bike û 
li ku biqede û ji ber vê sedemê, tu bê 
serî digerî. Tu pêşî diçî devera “Ofîsê”, 
navenda bajêr. Na bi Xwedê, meş li 
vê derê nabe, ev der bazarek e ku 
dike qîrqîr li ber semaya heyvê… Tu 
berê xwe didî “Sanat Sokağı/Kuçeya 
Hunerê” li devera “Kooperatifê”, 
ligel ku qelebalixa wê derê tenge-
zartir e û rewşenbîrokên xwîngiran 

li wêne û gotina serok rast têyî: “I 
believe in Syria.” “Wey Xwedê emirê 
te biqusifîne erê Welleh! Û topek 
li bedenê keve…” Tu di dilê xwe de 
dibêjî û tu çend sixêf, dijûn û çêrên 
Xerbîkî ji navikê û ber bi jêr de li 
bejna wî dibarîne, paş re tu li derdora 
xwe dinêrî da ku tu bizanî ku tu kes 
çavdêrîya te nake… Axxx çi xweş bû, 
min vê carê jî dilê xwe lê hênik kir!  

Piştî ku şer li Şamê gur bû û tovê 
xwendekarîya te qelîya, tu vegerîyayî 
Qamişloka xwe, êdî “mala pîrê, stara 
pîrê ye!” Meşa şevê li Qamişlokê 
şîrîntir e, ji ber ku elektrîk qut dibe, 
dinya dibe tar û taristan û êdî tu kes 
nizane bê kî kî ye û çi çi ye; bimeşe 
û hey bimeşe heta ku tu li pêrgî xwe 
bêyî û tu xwe vebibînî. Ma ne dibêjin 
ponijîn di meşê de berhemdartir e! 
Derkeve ser Kaşê Hilêlîkê, demekê li 
Qamişloka xwe binêre: Gilokeke reş 
ku hin lekeyên spî wê xerab dikin! 
Elektrîk bi dorê ye: Taxekê hembêz 
dike û ji taxeke din dixeyide. Ji Kaşê 
Hilêlîkê nişîv bibe û şeva Qamişlokê 
ramûse: Ji Rêya Amûdê heta bi 
Enterîyê. Qamişlok şêrîn e ne wilo? 
Zimanên cuda û çandên rengîn; 
wekî baxçeyekî curbicur; wekî canekî 
ku bi sed dilî ji dinyayê hez dike. Lê 
meşa şevê li vê derê nîvçe dimîne, 

bêhnê li mirov diçikînin, lê hin tiştên 
dilveker bala mirov dikişinin. Tiştê 
herî xweşkok û berdil muzîka “Sokak 
sanatçıları/Hunermendên Kolanê” 
ye. Ew hunermendine gerok in, her 
rojê li bajarekî ne û hunera xwe ya 
qeşeng difiroşin guhdaran. Tu li wê 
derê debar nakî, tu berê xwe didî 
Bircên Amedê. 82 bircên bi heybet 
ku mirov li ber avahîsazîya wan mat 
dimîne. Tu bircan didî ber xwe heta 
ku tu di taxên xizanan de derdikevî. 
“Ev Amedeke din e”, tu ji xwe re 
dibêjî. Zimanê Kurdî heta radeyeke 
pakopîso li vê derê zindî ye û hestên 
neteweyî bilind in, tu vê yekê di 
çavên mirovan de û di awayê jîyana 
wan de dibînî û helbet di dirûşmên 
welatperwerîyê de yên ku dîwaran 
dixemilînin. Ev rastîya hemû welatên 
cîhanê ye; welathezî û neteweperwerî 
bi giranî barê xizanan e. Tenê xizan 
dizanin lêvên welatê xwe bigivêşin.  

Tu westîyayî vedigerî kuna xwe ya li 
“Yenisehirê” û tu rûpela Meşa Şevê 
ya nizanim çendemîn diguherînî û tu 
li bende şeveke din dimînî. Lê tu êdî 
xweş dizanî ku dê Şam û Qamişlok û 
niha jî Amed dev ji te bernedin, ew 
ê te daqurtînin, ew ê te vegermirînin, 
ji ber ku şar bîrewerîya mirovan bi 
çetetî didize û alava dizîyê jî her û her 
Meşa Şevê ye.

Êdî bila muzîka “Meşa Şevê” ya koma 
“Sîya Şevê” te bilorîne û bila dengê 
kovankêş ê “Sezen Aksu”yê çavdêrîya 
gavên te bike:
“Gidiyorum yine bu şehirden
Ayaklarım geri geri…”* 
* “Her ku ez dîsan ji vî şarî diçim
Pêyên min berepaşkî dimeşin...”

“Tu dê welatên nû nebînî.

Wekî din, tu dê deryayan nebînî.

Dev ji te bernade ev şar/bajar;               

tu dê li heman kuçeyan bigerî...”

Konsantînos Kawafîs

54



Vedandêr Vedandêr

Aloziyên Abûrî û 
Bazaran
Bajarê Hesekê
Ebas Mûsa

kemyonên barkirinê derbas bikin. ew tiştê ku bazirganên 
xwediyê cih nikarîbûn bikin.

Ji ber vê yekê jî bazara Hesekê hin bi hin dikete bin destê 
wan, û buhayên giran diavêtin ser pertalan. Di encama 
vî tiştî de bazirganên bajêr ji bo ku ziyan negihêje wan, 
divabû ew jî tiştan buha bikin.

Ebdulrezaq Dawê (bazirgan e) dibêje: “ Ciwanekî Helebî, 
pertal ji min dikirîn û ji xwe re li kolanê difrotin, ev beriya 
salekê bû, lê aniha ew ciwanê han bi dehan turimbêl û 
kemiyonên wî çêbûne. Tev li ser pişta me ye, çi bazirganên 
bajêr an berxor be “.

Bazara qûtê di bajarê Hesekê de weke wan bazarên din 
paştî kirîza Sûriyayê nearamiyek tê de hat peydakirin, 
her wiha daxistina nirx a lîreya Sûriyayê, li ser asta civakê 
guhertin peyda kirin.

Bazara Çandiniyê
Wek hemû bajarên herêma Cizîrê piraniya welatiyên 
bajarê Hesekê di çandiniyê de kar dikin, mîna genim, nîsk, 
ceh … ÛHWD. 

Piştî birrîna rê di navbera parêzgehên Sûriyayê de, 
şînkahiya  ku ji devera  beravê dihat, rawestiya. Lewra 
cotkarên devera Cizîrê berê xwe dan çandina şînkahiyê û 
dilopavdan bikar anîn, hem ji ber kêmbûna avê û hem jî 
ji ber ê cotkar dît ku ew ji aliyê abûrî ve bêhtir encaman 
bidest dixe, lê ev celebê avdanê pêdîviya wê bi hin alav û 
cureyên derman hebûn, û ew jî zû bi zû peyda nedibûn û 
buha bûn; êdî yê cotkar xwe li hemberî barin giran didît. 

Wek mînak, dema ku şînkahiya xwe daxe bazaran, bi 
buhayek giran difroşe da ku karibe hinek sûdeya abûrî 
werbigire. Dermanxaneyên çandiniyê yên ku cotkar berê 
xwe didan wan piştî ku dezgehên desthilatê nema karîbûn 
bi erkê xwe rabin, pêdîviyên cotkaran pêk netanîn. 

Bajarê Hesekê mîna parêzgeha 
dever a Cizîrê tê naskirin. Di dawiya 

sedsala 19 an û despêka sedsala 20 an 
de hat avakirin. Osmaniyan qişleyek ava 

kiribûn, her wiha Feransiyan jî di wê qişleyê 
de bi cih bibûn. Pêkhateyên bajarê Heskê ji 

Kurd, Suriyan, Aşûr, Ermen, Çeçen, û Ereban in. 
Ji hêla abûrî ve jî wek bajarekî ku bi karê çandiniyê 

mijûl dibe tê naskirin, lê di hundirê bajêr de gellek 
bazar hene, yek ji wan bazaran: Mamûn a kevin e, ya ku 
di dawiya salên 40 yî de hatibû avakirin, her wiha bazara 
zêrkeran, şînkahî û bazarên gelêrî jî hene. Hesekê du çem 
tê re derbas dibin, Ceqceq û Xabûr, ev her du çem roleke 
baş bo geşkirina projeyên çandiniyê lîst, her wiha bo 
peydakirina kehrebê jî.

Bazara Derman  
Derman ji pêdîviyên herî girîng in bo welatiyan. Ji salekê 
û şûn de, bi taybetî, piştî birrîna rê ji aliyê komên tundrew 
ve gellek derman nema peyda dibin, nexasim dermanên 
dil, şekir, û şîrê zarokan.

Dermansaz Welat dibêje: “ Baweriya me bi dermanê qaçax 
nayê, tevî ku dîrok jî li ser wan nivîsandî be, ji ber ku em 
ditirsin bi şêweyekî sexte dembuhurî bin. Dermanên ku di 
kargehên sazkirina dermanan ên ku di hundirê Sûriyayê 

de têne çêkirin çêtir e, ji 
ber em kompaniyên wan 

nas dikin her wiha baweriya 
yê nexweş jî pê tê “.

Welatî gellek gazinan ji buhabûn 
û nepeydabûna hin cureyên derman 

dike, li gorî ku Dr.Welat dibêje: “ Tevî ku 
lîreya Sûrî li himber dolar sê taq kêm bûye, 

lê buhaya derman bi vî şêweyî buha nebû ye, 
nemaze dema ku tu bi bazarên din re bipîvî “.

Ji dawiya 2012 an ta despêka 2014 an ve, dermanfiroş 
in gerok li dermanxaneyan digeriyan, û carinan derman 
sê- çar taq bêhtirî buhaya wê difrotin, her wiha embarên 
derman  5-10 % diavêtin ser buhaya wê. Ya ku hişt ev 
diyarde derkeve holê, ew e ku rêveberiya tenduristî ya 
Sûriyayê di wê demê de karê xwe bi rengekî nefermî 
rawestand dibû. Digel ku derman dighişte destê wela-
tiyan bi buhayiyeke bilind, lê her tim jî ew di wê baweriya 
ku dibêje (hebe û buha be çêtir e ku tune be) de bûn.

Kargehên sazkirina dermanan da ku karîbin buhaya 
dermanên xwe kêm bikin, piraniya wan bê kerton û 
raçête ji embaran re rê dikin, tevî vê yekê jî hîn derman ji 
buhaya wezaret a tenduristiyê bêhtir tên firotin, lê embar 
buhayeke bêhtir distînin, ew jî ji ber bazirganên rêyan.

Bazara Qûtê
Heleb a ku dihat naskirin wek jêdera sereke ji pertalên 
qûtê re, piraniya wê wêran bû û ziyan gihişte wê. Bazir-

ganên wê yên mezin reviyan ber bi Ewropa û Turkiyayê 
de, û bi tenê yên biçûk man. 

Piştî ku rêya bazirganiyê ya devera Cizîrê gellekî zehmet 
bû, beşek ji wan bazirganên biçûk berê xwe dan vê deverê, 
bi taybetî bajarê Hesekê. Van bazirganan dikarîbûn 
têkiliyan bi çeteyên li ser rêyan re girêdin, û bi serbestî 
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Ûmer Sîdo yê ku bi temenê xwe 
16 salî ye, ji ber ku mala wî li taxa 

Şêx Meqsûd li Helebê hat bombeba-
rankirin, û ne girîng e ji aliyê kê ve 
wek ku Ûmer dibêje, ew ji neçarî ligel 
malbata xwe bû penaber li Başûrê 
Kurdistanê, û aniha li kampa Gewîlan 
akincî bû ye.

Cara pêşî ji bêkariyê ji Efrîna şêrîn koç 
kirin û berî dane Helebê, jixwe Ûmer 
Efrîn nedîtî ye, lê her demê dibêje Ez 
ji Efrînê me, ez Efrînî me …

Li bajarê Helebê Ûmer ligel karê xwe 
diçû dibistanê jî, astengyên jiyanê û 
nexweşiya Ûmer jê re nebûn kelem 
berê, û aniha jî nebûne kelem li 
pêşiya vîna û hêza wî, “ Bavê min û 
dêya min ji min re digotin Ûmer tu 
kar nekî, tu ji xwe re bixwînî kurê 
min… lê mi ji wan re digot na ez ê 
herduyan jî bikim bavo…dayê “. 

Dema dibistan li kampê vebû Ûmer 
ji kesên pêşî bûn ku navê xwe tê 
de tomar kir, xwest xwendina xwe 
berdewam bike.. lê rewşa xerab a 
mala wî wek malên din ên penaberan 
hişt ku Ûmer berê xwe ji dibistanek 
biçûk û nazik bide dibistaneke mezin 
û çetin, Ûmer biryar da ku di dibistana 

BIÇÛKTRÎN 
BIZNIZMAN 
LI 
KURDISTANê
Idrîs Hiso 

Dr. Es’ed Şêxo yê ku aghadar e ji rewşa bazara çandiniyê 
re li tevahiya dever a Cizîrê ye, dibîne ku bazara vê deverê 
ya ku pê navdar e, di kirîzekê pir mezin de derbas dibe, 
ne kêmî wan salên zuhayiyê ye. Li ser dermanxaneyên 
çandiniyê wisa diaxive: “ wek hemû cureyên abûrî yên 
din, bazirganên kirîzan kêmbûna derman, tov, semad…
ÛHWD,ji bo berjewendiyên xwe yî abûrî pêk tînin. Her tim 
cotkarê perîşan tê binpêkirin di van lîstikan de “.

Bazara Sûtemeniyê
Petrola ku ji devera Cizîrê - ji bîrên Cibisa û Rimêlan – 
derdiket, dighaşte ta 180 hezar bermîl di rojê de. Li 
Baniyas û Humsê dihate parzûnkirin û li hemû devrên 
Sûriyayê bi buhayeke navîn û celebek baş belav dibû. 

Pêdîviya bajarê Hesekê bi sûtemeniyê di sala buhirî de 
bêhtir bû ji ya berî wê, ji ber birrîna kehrebê bi demên dirêj 
– ku dighêje nêzî 20 seetan - hişt ku bikaranîna cenetoran 
bi awayekî berfireh werin bikaranîn. Çi cenetorên biçûk 
ên ku hêza wan dighêje 1200 W û  li ser banzînê ne, an 
jî cenetorên mezin ên ku 40 KW didn û li ser mazotê ne. 
Piştî ziyanên mezin ên ku gihştine boriyên petrolê li Dêra-
zorê, û rawestandina bîrên petrolê li Rimêlan û Cibisayê, 
êdî bi rengekî netekûz petrol hat parzûnkirin. Wek mînak, 
şewitandin. Ev şêwe gellek nexweşî peyda kirin, her wiha 
sûtemeniyek kêm û netekûz daxiste bazarê, ji ber wilo jî 
piraniya turimbêl, kemyon  û motosîklan, ziyaneke mezin 
li wan bû.

Ismaîl Reşîd endeziyarê petrolê dibêje: “ Tevî ku pêdîviya 
welatiyan bi sûtemeniyê heye, lê di petrolê de gaza kibrît, 
zirnîx û gellek gaz in din hene ku metirsî di warê tenduris-
tiyê de ji wan heye. Ji ber dibe sedem ji gellek nexweşiyan 
re. Ji destpêka 2013 an ve hin alavên parzûnkirinê - ne 
li gorî pîvanên navneteweyî ne û ne jî gelêrî ne - bi rêya 
Rêveberiya Xweserî ya Demuqrat re, dikarîbûn sûteme-
niyê bi buhayek û celebeke baş, bînin ber destê welatiyan 
“. 

Buhaya sûtemeniyê
Benzîn Mazot Kaz
Sûrî 280 L.S Sûrî 80 Sûrî 
Îraqî 150 L.s Îraqî 65 Îraqî
Xocehî 75 L.s Xocehî 32 Xocehî

Dolarek = 150 - 160 L.S (Lîreya Sûrî); bilind dibe û dadikeve 

Bazara Pêwendî û Enternêtê
Ev salek derbas dibe bêyî ku dezgeha pêwendiyê bi karê 
xwe rabe. Li gorî ku hikûmet dibêje: “ ziyan gihiştiye 
keblê sereke “, lê hin jî dibêjin ku pêwendî hatine birrîn bi 
biryareke siyasî. Ta beriya salekê jî pêwendî dihatin birrîn 
û vedgeriyan, lê piştî ku gihişt in baweriyekê ku ev birrîn 
wê bidûme, ji xwe re li rêyin din geriyan. 

Dûrbûna bajarê Hesekê ji sînorên Turkî, Îraq û Herêma 
Başûrê kurdistanê nehişt ku karibe ji toreyên wan ên 
pêwendiyê sûdeyê bigre, ji ber wilo enternêta asîmanî 
wek çareserkirinekê bo van pirsgirêkan hate holê.

Piştî ku Asayîşa Giştî erê kir li ser vekirina kafînêtan her 
wiha xwe dan ber parastina wan, êdî Kafînêtên ku li bajêr 
vebûn di rêya kampaniyên derveyî Sûriyayê re, Karê xwe 
bi rê ve birin

Îvan Hesîb, xwediyê Kafînêta (Hesîb) li taxa Til Hecer 
dibêje: “ Em di her mehê de di navbera 600 ta 800 dolarî 
de didin bo dagrtina maye ya nêt ê, ji bilî peydakirina 
kehrebe, û mûçeya karmendên kafînêtê, ev tişt dihêle ku 
seeta nêtê giran be “.

Ev lîste ya buhaya pêwendiyê li kafînêtan e ( ji aliyê şare-
dariya giştî ya Rêvebiriya Xwserî ya Demuqrat ve hatiy 
belavkirin): 

Buhaya pêwendiyan 
bi L.S

Jimara 
kafînêtan

Cih kompanî

Seeta Nêt/
Kompiyoter

150 L.S 50 Kafînêt Tevahiya 
Hesekê

75 % Hoy-
za Emrîkî

Seeta Nêt/
Mobayl

75 L.S 35 kafînêt Rêveberya 
Demuqrat

Xuleya 
pêwendiyê 
(deng)

75 L.S 15 kafînêt Rêveberya 
Rejîmê

25 % Toy-
za Îtaî

Buhaya 1 
Mêga 

3-5 L.S

  

Her wiha bazara mobaylan ji ber birrîna toreyên pêwen-
diyê jî gellekî şikest, dikanên mobaylan ên ku roj bi roj pir 
dibûn, ji kar rawestiyan.

Xwediyên van dikanên mobaylan bûn ên ku kafînêt 
vekirin, lê em dikarin bibêjin ku bazara dikanên mobaylan 
hinekî geş bûye piştî vekirina van kafînêtan.

Ger em pirsgirêkên van mijaran bidin ber hev, wê gellek ji 
wan bi hev û din re girêdayî bin.

Birrîna rê yek ji pirsgirêkên herî sereke ye ku bandorek 
neyînî li ser hemû şêweyên jiyanê dike.

Desthilata Bais ji hêla siyasî ve bi paytextê ve û ji hêla 
abûrî de bi Helebê ve, welat girêdabû. Deverên din wek 
Cizîrê yan jî Rojavayê Kurdistanê bi tevahî tim bibû mîna 
mirîşka hêkzêr.  ji ber ku desthilatê tu kargehên mezin li 
van deveran ava nekiribûn. 

 Dîmenên bajêr hatin guhertin, qatên civakê yên navîn 
belengaz bûye, û bazirganên biyan û yên cengan bi ser 
ketine, bajêr jî li hemberî van şepêlan bi zehmetî ber xwe 
dide.

Paşeroj ji tu kesî re nexuya ye, lê welatiyên bajêr ên ku 
biryara mayînê dane, hewil didin ku rewşa xwe bi projeyên 
demdar birêve bibin. 

Abûrînas dibêjin ku bi dehên salan divên ta ku paşeroj 
zelaltir bibe, da ku ev welat bi ser hişê xwe ve were, û êdî 
hemwelatî bi awayekî normal jiyana xwe berdewam bikin. 

jiyanê de fêr bibe. Ji ber dibîne ku ew dibistaneke rasteqîne ye.

Ûmer dest bi kar kir, dest bi projeya xwe kir, sepetek avêt milê 
xwe û berî her kesî tişt û pêdîviyên herî mezin ji bo penaberan 
bidest xist, ew jî çixare û kartên mobaylan bûn.

Bi devekî li ken, rûyekî geş û zimanekî şêrîn tiştên xwe li ber dilê 
penaberan xweş dikir, digerand û dihşt ku ji wî bikirin, pere ji 
hinekan deyn dikr û li hinekan vedigerand, û her demê jî gotina 
wî qewata wî bû, û soza xwe ligel hevlên xwe pêk tanî; gellek 
mirov bûn dostê wî.

Ûmer mehane tê cem rêxistinên biyanî qena dermanê nexwe-
şiya xwe ji wan bigre, ew bi xwe nexweşê Îpîlîpsîyayê ye û bi 
hatina wî ya her dem, karmendên biyanî bi wî re bûn dost û 
heval.

Ûmer ew bi tenê ye yê ku di nav karkerên kampê de daxwazên 
bekirên xwe ji kesên sivîl û leşkeran re dighîne ber destên wan. 
Ûmer paş re bi kenekî sivik û seriyek ku her dem hejok e, helbet 
ew hîç ne bi vîna wî ye, lê ji ber nexweşyê ye, bi şehnazî dibêje: 
“ Min xizmeta dîlîverî anî kampê jî!

Navê Ûmer li seranserî kampê bi BIZNIZMAN belav bûye, ew jî 
bi kumê xwe yê mîna kumê Turkan, serê xwe dihejîne. Ew tim 
li karê xwe miqate ye, û di ber karê xwe re bê rawestandin, di 
rêya mobaylê xwe re, li stranên devera Efrînê guhdar dike ….. lê 
yên ku qenc li çavên Ûmer binêre wê karîbe paşerojê bixwîne….
Her demê  heger tu tiştekî ji Ûmer bixwazî bi şêwezarê Helebî 
wê li te vegerîne…mişî.  
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Hevpeyvîn bi Gulsin Mihemed re
Endama komeleya Şawîşka

Çawa jin cihê xwe di civakê de dibîne, û ta çi radeyê jin dikarîbû xwe ji têgehên 
kevin rizgar bike. Her wisa bandora jinê di qonaxa me ya aniha de çawa ye?

Ez weke jin, kesek ji vê civakê me.. belkî  gellek tiştên civaka me ne li gor mercên 
mirovane ne jî, ji aliyê hindekan ve, lê dîsa mi li xwe ne neriye wekû jineke bê hêz.. 
loma jî tim mi xwe di nava xebatê de dîtiye.. û ez bi xwe cihê xwe çêdikim û tekez 
dikim di rêya vê xebatê re,  û ne li benda civakê me ku keys û derfetê bide min. Li 
gor dîroka jin a kurd weke ku ez nas dikim û weke ku min şopandî ye, lê mixabin di 
tevlîbûna me û hin civakên dîtir de weke civakên Muslman, hinek bandor li me jî kir 
û jina kurd jî kete bin bandora hin mercên olî, lê dîsa jî di dîroka me de tim û tim 
derfeta jinan hebû ku xwe kêmî mêran ne didîtin, ji bo wilo jî em aniha dengvedana 
wê dîroka zengîn in, li aliyê têgehan jî.. jixwe her ez wan şîrove dikim, û dibînim ku ew 
ne ji xwe re çêbûne; bi salan hişmendiyek hatiye avakirin, em jî dixwazin van nerînan 
bugherin, û bandora me hebû di dîroka civaka kurdî de, û wê tim hebe, niha jî derfet 
mezin e ku em xwe bînin ziman û kesayetiya xwe ava bikin.

Jin li seranserî Rojavayê Kurdistanê dikarîbû kesayetiya xwe xurt bike, tu çawa 
vê xalê dibînî? Û derfet li pêşiya jinê, anih, heye ku bi rola xwe wek endamek di 
civakê de rabe?

 Jina kurd tu caran  û bi çi şêweyî neyinî nema ye, ger hûn vegerin dîrokê hûn ê gellek 
mînakên balkêş bibînin. Aniha piştî şoreşa Sûriyayê û ya Rojavayê Kurdistanê derfet 
gellekî bêhtir e, û jin li her deverê heye, ne tenê di karê civakî, siyasî û sivîl de, lêbelê 
heta di karê çekdarî de jî xwedî bandoreke mezin e û bi wate ye, û jina kurd li Sûriyayê 
di karê pratîk de çalaktir e ji jinên Ereb û pêkhatiyên din, jina kurd ta niha jî têkoşîna 
wê berdewam e û ne li hêviya  kesî ye ku rê bide pêşiya wê,  jixwe jina kurd di van 
salên dawî de bûye mînakeke ji bo şoreşgeriyê, her wiha  di hemû civakên Sûriyayê û 
kurdistanê de jî, û heger mirov li dora xwe binere bi rastî ew dê bibîne ku  jina kurd li 
Rojavayê Kurdistanê di gellek aliyan de daye pêş, berovajî wê  ger mirov li parçeyên 
din binere dê vê rewşê nebîne; bi rastî jinên kurd dixwazin ku di civaka me de hinekî 
ji kesayetiya jinên me pêk bînin .

Çi astengî û pirsgirêk li pêşiya jinê hene? Nemaze piştî ku gellek komele, sazî û 
rêxistinên jinan li Rojava hatin damezrandin, tu çawa karên wan dinirxînî?

Bi rastî gellek astengî û pirsgirêk hene, lê ew bi xwe kêm dibin ji ber ku rewşa gellek 
tiştan tê guhertin, nerîna civakê ji jinê re, danûstandina mêr bi mijara azadî ya jinê re, 
nerîna jinê bi xwe jê re, hemû di dema me yî aniha de tê guhertin û zelal dibin, hin bi 
hin ew astengî jî li pêşiya karê jinê kêm dibin.

Hebûna gellek sazî û rêxistin, ne astengî ne, ev rengek ji rengê tevgereke jinê ye, û ez 
bawerim wê rojekê ev saziyên curbecur bibin bingihek ji bo rêxistinek jinê di asta herî 
xurt û bi bandor de; jixwe ku astengî nebana, me jî berxwedan ne dikir.

Aniha wek komeleya Şawişka ku ez yek ji damezrînerên wê me, di nava du salan de 
karîbû gellek karên giranbuha bide ber xwe û bighêje encamên baş, me dikarîbû 
hin projeyên abûrî yên biçûk ava bikin û hin jinên ku li Rojava ne, gellek derfetên 
mirovanî di dest xwe de girtine, û me hin projeyên din jî pêk anîn.. wek mijarên 
perwerdeya hin zarokên seqet (xewdî pêdîviyên taybet), bi giştî li gor derfetên me 
yên biçûk me dikarîbû gellek tiştên mezin û bi bandor bikin; tim û tim jî weke jin.

Di nerîna te de, çawa wê jin karîbe 
mirov û civakê ava bike. Û ti 
nimûneyên berbiçav hene ku jina 
kurd dikare ligel mêran xebatên 
cihêreng bike?

Ez li Jinê nanerim ku ew ji ezmanekî 
din hatiye, loma jî karê wê normal e, 
û gerek e li her deverê jî hebe, ji wêje 
û siyasetê heta bi karê çekdarî jin di 
nava tevgereke pêwîst de ye û mînak 
gellek in, û berbiçav in. Di aliyê karên 

sivîl de jî, û bi dehan şehîdên Jin li 
Rojavayê Kurdistanê navên xwe di 
dîrokê de nivîsandin, ne tenê dîroka 
Sûrî û Rojavayê Kurdistanê, lêbelê di 
dîroka cîhanê tevî de.

Tu paşeroja jinê di herêmên kurdî 
de çawa dibînî. Gelo, di nerîna te de 
wê jina kurd karîbe bibe pêşenga 
Azadî ya jinê di Sûriyayê de?

Ku mirov destê xwe deyne ser 
wijdanê xwe, ji niha û ji berî sê salan 

ve jina kurd pêşeng e ji azadiya Jinan 
re li Sûriyayê û li Rojhilata Navîn jî, 
yê ku bixwaze dikare bê Rojava û 
mînakan li ber çavên xwe bibîne! Ku 
em vegerin dîroka şoreş a Sûrî û ya 
Rojavayê Kurdistanê, bi rastî em ê 
bibînin ku jina kurd ne tenê derdiket 
meş û xwepêşandanan, lêbelê di aliyê 
zanistiya şoreşê de jî gellek karûbar 
avêtin ser milên xwe û pêk anîn, û 
di dema ku gellek jinan xwe didîtin 
şoreşger û rewşenbîr di ragihandinan 

de, jinên kurdan li hawîrdora vî welatî 
rahiştibûn alaya şoreşê û dabûn pêş, 
jin di paşerojê de wê karîbe şoreşa 
ramanî lidar bixe ta ku jin ji tariyê 
derkeve û bighêje azadiya xwe.  

Gellek navên jinên çalakvan ên 
kurd li Rojavayê kurdistanê hebûn, 
gelo dikarîbûn bi erk û rola xwe 
rabin?

Erê hebûn, lê ji ber hebûna partiyên 
siyasî ya ku rolek di dûrxistina xortan 
de ji çalakiyan lîst, her wisa jin jî hate 
dûrxistin. Lewra jin ma dîla gotin û 
karên bê sûde di hundirê civka kurdî 
de, ji ber vê yekê rola wan tenê di 
warê gotinan de bû bêyî ku bibin kar; 

jinên kurd mîna partiyan in, tenê man 
wekû bîneran ji rewşa siyasî re.

Hîn jî dengê jinan ên ku di rêxstin, 
sazî û komeleyên sivîl de yan ên 
girêdayî jinê kar dikin bê bandor 
in di civakê de, sedema vê çi ye?

Dengê jinê tevî hemû astengiyan 
hîna jî dengvedana wê mîna zingilan 
di asîmanê rêxistinên civaka sivîl de 
deng dide, û rola wan bi rengekî 
xurtir e ji rola jinên çalakvan, û ji ber 
astengiyên hewarçûyînê- wekû ku ji 
kurdan re bi tevahyî- jê re jî, qada karê 
wê di warê çandî de tenê destnîşan 
kir. Û bi vî awayî şêwyên astengiyê ji 
çalakiyên li ser qadê bêhtir bûn.

Wekû ku tê zanîn ger desthilatek 
piştgiriya mafên jinê di civakê de 
neke; wê jin karîbe azad be..! Ev 
tişt di rojeva Rojavayê Kurdistanê 
de heye?

Em dibêjin yasa, nabêjin hukmet. Lê 
tevî wilo jî em dibêjin ku serxwebûyîna 
jinê di atsa abûrî de ew tenê rêya wê 
ye ber bi rizgarbûnê ji bendên civakê 
ve, û pirsgirêka rizgarbûna jinê girê-
dayî mêr e, yê ku jê tê xwestin wan 
bendên ramana gelêrî yên ku jinê li 
beramberî mêr kêm dike bişkîne.  
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Amûdê Çîrokeke Bêdawî ye
Zohrab Qado

Dengbêj Garabêtê Xaço wiha li ser 
zimanê Edûlê hezkiriya Derwêşê 
Evdî dibêje “ Ez ê li ser girê Amûda 
şewitî bisekinim, welle doxa teşî ya 
xwe veşêrim “. Bi rastî jî, jixwe bajarê 
Amûdê navê xwe ji girê Amûdê 
wergirtiye û hemû çîrok û nivîs vê 
yekê tekez dikin. Mehmûd Efendî 
Elûsîzade di sala (1267 K – 1850 Z) 
de û derbarê vegera xwe ji bajarê 
Stenbolê bo Bexdayê di Amûdê re 
derbas dibe û di pirtûka xwe de(1), 
Amûdê bi van gotinan tîne ziman “ 
Nêzî saet neh em gihiştin gundekî bi 
navê Emûde, ew bi xwe navê girekî 
li wê deverê ye û nêzî gundê Dara 
ye, û şêniyên wê nêzî heftê malî bûn, 
mizgeftek lê hebû û li gorî bihîstina 
min xelkên wê hemû Misilman in, ez 
li mala mirovekî bi navê mele Silêman 
bûme mêvan û ew ji mezheba şafi’î 
bû “. Lê avakirina bajarê Amûdê vedi-
gere bêhtirî 350 salî berê, ji ber gellek 
malbat li Amûdê hene ta bapîrê xwe 
yê 9 – 10 an dibêjin, ew malbatana 
jî navê xwe dikin Amûdî mîna mala ‘’ 
Ûcê, Deqorî, Kamil ‘’ ... hwd .(2) Wekû 

ev bû encama derbûna kesayetiyin 
mîna( Seydayê Cegerxwîn, Mele 
Şêxmûsê Qerqatî, Seydayê Ebdulletîf, 
Seydayê Mele Ebulhelîm ... hwd) 
yên ku li ser destê Seydayê Mezin‘’ 
wekû ji Seydayê Ubeydulla re dihate 
gotin’’ xwendibûn, û pişt re Seydayê 
Ebulletîf û Helîm her yek ji wan dibis-
tanek taybet bi xwe ava kirin û ew rê 
berdewam kirin, û di sala 1929 an de 
Seydayê Ubeydulla koça dawî dike, û 
li gor gotinan gora wî yekem gor li 
goristana Amûdê bû.

Li hêlek din rewşa hişyarî ya kurd-
perweriyê li bajarê Amûdê bi hatina 
kesayetiyin mîna ‘’Qedrî Can, Reşîdê 
Kurd û Hesen Hişyar ... hwd’’ geş 
dibe, û di sala 1938 an de komeleya 
Xoybûnê biryar bi damezirandina‘’ 
Nadî Ciwanên Kurd’’ bi rêvebiriya 
Mihemed Eliyê Şiwêş dide. Bêguman 
bajarê Amûdê mîna hemû herêmê di 
bin desthilatdariya Osmaniyan de bû, 
û Axa û serekêl desthilatdarî lê dikirin, 
lê derbarê hevpeymana (Sykes-Pico-
t)1916an de tevaya herêma li binya 
Xeta tirên a (Berlîn- Bexda) bû para 

em dibînin Amûdê destpêkê ji çend 
malan pêk hatiye lê bi salan malbat 
xwe lê girtine û ava û şên bûye, piştî 
cenga cîhanê ya yekemîn bi dehan 
malbat ji welatê Serheda, Amedê û 
Omeriyan – Kurd, Ermen, Siryan- ji ber 
komkujiyan, birçîbûn, dervederkirin û 
tengasiyê berê xwe dane binya xetê 
û Amûdê bû himbêzgeha wan. Bi vî 
rengî Amûdê ji gundekî bû bajarek e 
ava û rengareng.

Lê ji bo navê Amûdê, ji bilî çîrok û 
berhevkirinên devkî me ti belgeyên 
piştrast nedîtin derbarê vê babetê 
de. çîroka herî naskirî di nav şêniyên 
bajêr de ew e: ku keça mîrê Mêrdînê 
kurekî bi awayekî nerewa dizê û bi 
mebesta ku jê xelas bibe wî radestî 
xulamê xwe dike bo ku wî bikuje, lê 
ew xulam kuştina kurik bê dilê wî bû, 
û dema digihêje girê Amûdê – hin 
dibêjin gundê Darê- wî datîne ser 
stûnekî li banê gir, îca ew zarok tê 
dîtin û çîroka wî li ser zimanan digere. 
Li gor vê çîrokê navê Amûdê ji gotina 
ku bi wateya stûn a bi zimanê Erebî 
yan yê Siryanî (Emûd) hatiye. Lê hin 

Fransayê, bajarê Amûdê jî bi rûdanê re 
gellekî têkildar bû, Ebdulletîf Huseynî 
di nivîsek xwe de dibêje : “Di sala 
1922 wan de û bi mebesta xurtkirina 
desthilatdarî ya xwe, Frensiyan hewil 
dan ku derbas bin Amûdê lê ew yek 
bi ser neket, carek din hewil dan bo 
avakirina qereqoleke cendirmeyan, 
ev yek pêk hat lê li gor mercên xelkên 
Amûdê. Wê çaxê (Se’îd Axayê Deqorî)
û hevalbendên wî ji êla kîkan (Rûstam 
– Gutna), êla Milan (Îsa Ebdulkerîm) 
û êla (Temika) têkilî bi Qewareya 
Niştimanî (Şukrî Quwetlî, Se’della 
Elcabirî û Fexrî Elbarûdî) re li bajarê 
Şamê dikirin. Di sala 1926 an de li 
bera Amûdê û di navbera gundên (Til 
Hebeşê , Çûlê) de pevçûnek giran rû 
da, û di encamê de 24 kes ji xelkên 
Amûdê jiyana xwe ji dest dan. Û di 
sala 1937 an de şer li Amûdê dest pê 
kir, û ew jî şerê sekvan û cadeyan bû, 
û Fransî hatin paşxistin, di roja din de 
balafirên Fransî êrîşî Girê Hebeşê kirin 
û jimara kuştiyan 32 bûn, û li gundê 
Qereqobê muxtarê gund (Mehmûd 
Hito) hate kuştin. Û pişt re li gundê 
Til Xenzîr û Dîkê, û di roja sisyan de 

dibêjin ew ji wergera navê gundê 
Darê ‘’ bajarê Dara yê dîrokî ‘’  yê 
pirstûn hatiye, ji ber ku hin ji kalên 
Amûdê ji çemê wê re dibêjin ‘’ çemê 
Darê’’ tevî ku ew çem ne ji gundê 
Darê tê.(3) Lê nêrînek din heye ku wê 
mîna navê bajarê Amed û Amêdiyê ya 
ku di dema Islamê de bûye Imadiye 
dibînin.(4)

Li firehiya Deşta Mêrdînê bajarê 
Amûdê kevintirîn bajar e, ji ber vê yekê 
ew ne tenê bergeha koçberên ji ber 
kuştin û birçîbûnê bû, lêbelê bergeha 
xwendevan, xoce, zana û ronakbîran 
bû jî. Wekû me anîbû ziman piştî 
Cenga Cîhanê ya yekemîn gellek 
malbat ji seranserî welatên Serheda, 
Amedê û Omeriyan xwe li Amûdê 
girtin, ev bûyer gellek bandora wê 
li ser geşbûna bajarê Amûdê ji hêla 
aborî, zanistî û rengarengîniyê ve 
hebû. Di encamê de Amûd mezin bû 
û tevgera bazirganî û zanistî û siyasî lê 
peyda bû. Di sala 1920an de Seydayê 
Mele Ubeydullayê Hêzanî berê xwe 
ji gundê Darê dide bajarê Amûdê, û 
Hucreyekê ‘’ dibistanek olî’’ ava dike, 

bajarê Amûdê hate bombebarankirin, 
windahî û kuştî ji gava hatina Fren-
siyan ta sala 1937 an gihişte nêzî 150 
kesî“. (5) Lê birrek ji Xiristiyanên bajêr 
bûyera sala 1937 an (Toşa Amûdê) 
mîna komkujiyekê li dijî xwe dibînin, 
ev nêrîn jî hêjayî gellek lêkolînê ye. 
Xiristiyanên Amûdê’’ Ermen û Siryan’’ 
ji ber komkujiyan reviyan û li Amûdê 
bi cih bûn, û taxa xwe ya bi navê Taxa 
Xiristyaniyan (Fillan) li başûrê Amûdê 
ava kirin, pêre kenişt, dibistan û 
dikanên xwe jî ava kirin û bûn beşek 
ji bajarê Amûdê, û Girê Şermola yê 
ku piraniya xaniyên Amûdê ji axa wê 
hatiye avakirin, bû goristana miriyên 
wan (6). Ji malbatên Xiristiyan ên 
navdar li Amûdê: (Se’îd Ishaq, Êlo, 
Artîn, Qes Ilyas, Hêlûn, Harûş, Xaço, 
Nîşan.. hwd), hîna jî çend malbatên 
Xiristiyan li Amûdê dijîn û her du 
kenişteyên Siryan a Ortodoks û ya 
Katolîkan jî li cih in, lê gellek wêranî 
bi goristana wan ve hatiye.

Di roja yekeşemê 13/11/1960 î de 
şewata Sînema ya Amûdê bû(7), ew 
felaket û bobelata herî giran e ku bi 
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ser şêniyên vî bajarî de hatibû, ji bo 
alîkariya Şoreş a Cezayirê, pereyên 
temaşevaniya sînemayê ji şagirtên 
dibistanan dihate civandin, û Sînema 
ji dêla du caran sê caran hate bika-
ranîn, jixwe avakirina sînemayê jî ne 
li gor pîvanên avakirina sînemayan 
bû, û ji ber germbûna alavan, agir 
xwe avête filman û hundirê sînemayê  
bû mîna ku gazxaneyek bişewit e, û 
di encamê de nêzî 250 – hin dibêjin 
bêhtirî 300- zarokî bi şewata wî agirî 
bûn qurbanî, serê malê yek, du û 
bêhtir jî. Şewata Sînema ya Amûdê 
her dem lehengiya Mihemedê Se’îd 
Axa û jina bi navê Ferîda Elî ya ku 
gellek zarok ji agir rizgar kirin û 
nikarîbû kurê xwe ji nava wî agir 
derîne, tê ber çavan(8); ev bûyer jî her 
dem cihê xemgîniya xelkên Amûdê 
ye.

Taxên bajarê Amûdê bi navê avahî, ol, 
êl an jî kesayetiykê dihatin naskirin, 
mîna: Taxa Mizgefta Mezin, Heciyan, 
Melan, Mandiyan, Xirbe Kavirya, 
Seydan, Qubalatiyan, Mirtiba, Xatû-
niyan, Kurimyan, Gabaran, Aşê Elawî, 
Xirstyana .. hwd. Di erdnîgariya xwe 

de jî bajarê Amûdê xwedî Qelaçek û 
du çeman e, Çemê Darê yan jî Çemê 
Xenzîr an jî Çemê Amûdê wekû di 
sitrana Mihemed Arifê Cizîrî de tê 
gotin ‘’ Gewrê, havîn e dinya li me 
kelan û kel e, birrekî xifşan û xezalan 
li binya çemê Amûda şewitî kir 
mexele “. Jixwe çend golên navdar di 
dirêjahiya derbasbûn a bajarê Amûdê 
de heye, sê golên Enter in û yek bi 
navê Hêndero ye û ya din jî bi navê 
Şêxê Doda ye ‘’. Li derdora Amûdê 
ji hêla bakur ve Omeriyan bajêr bi 
rez û mixtiyên xwe xemilandin e, di 
nîvê bajêr de bazara Fatore ‘’ Pertel’’û 
Ereseya sebze, goşt û qûtan heye. 
Lê mijarên herî navdar di Amûdê 
de û ya ku di vê nivîsê de hilnayê, 
çîrokên dînên wê ne, jîrbûna pîşesaz 
û hostayiya nivîskar û hunermendên 
wê ne, bi rastî jî Amûdê bi minare 
ye –Rewşengeh e- Fehîma .....

(1) Neşwet Elmudam fî Elewdetî 
île Medînet Elselam, Şihabeddîn 
Mehmûd Efendî Elelûsîzade, li 
Çapxaneya Welayeta Bexdad hatiye 
çapkirin di sala 1293 k, 1876Z, rûpel 
90.

(2) Deham Ebdulfetah, bi rêya hevdî-
tinekê.

(3)Ebdulletîf Huseynî, Miswedat 
Medîne, çapxaneya Yazcî, 2002,rûpel 
19.

(4) Dilawerê Zengî, bi rêya hevdîti-
nekê.

(5)Têkilî bi rêya internetê.

(6) Girê Şermola girekî şûnewarî ye lê 
bêguman ti lêkolîn di gir de nehatine 
kirin, ji ber vê yekê jî ti agahiyên 
pişrast li ser şaristanî yan navê tune 
ne.

(7)ji devê Edîbê Qdo, ew yek ji kesên 
ku di bûyera Sînemayê de bû.

(8)Ev aghî ji devê kurê vê jinê ‘’ 
Dilawerê Zengî’’ bi rêya hevdîtinekê 
min wergirtiye.

Dadmendiya Civakî
Xweşnav Heso

bikaranîn bo ku çawa astên piraniya 
kesan li ser pêdiviya vê Dadmendyê 
û ya ku gerek e her kes bi wê şad be, 
û ji wê re xwedan be, li gorî pêdivî û 
kêmaniyên karên wan bibe.

Cûreyên Dadmendiyê:

1. Dadmendiya Pêdîviyan: 

Tê naskirin bi Dadmendiya Markisî, û 
li gorî vê yekê dahatên civakê gerek e 
li her kesekî belav bibe, li ser bingeha 
dagirtin û qayilkirina wan pêdiviyan 
ên ku bêhtir giring û lezok in. Wek 
nimûne, di hundirê malbatê de, ew 
kesên mezin dahatan li hemû kesên 
wê malbatê balav dike, her yek li gorî 
pêdiviya wî.

2. Dadmendiya Hevkêş:

Ev Dadmendî tête diyarkirin ligel 
kesên ku di civateke xuiya de bin, ên 
ku her yek ji wan li xwe dinêre wekû 
yekîneke serbixwe di nava komekê 
de, û her yek ji wan wek ê din e, ew 
hemû beşdar dibin di dahatan de, û 
sembola karê wan ev e:

kes bo civakê ye, û civak bo her kesî 
ye!

3. Dadmendiya Dadperwerî:

Ev Dadmendî li ser têkiliya du hêlan 
xwe ava dike, wekî bazarê, danûs-
tandin!, û sûdeya mirov di karê wî de 
li ser ked û semyana wî ye.

4. Dadmendiya Yasayî:

Di vê cûreyê de, diyar dibe ku 
Dadmendî tenê ew e ya ku nûnerên 
desthilatê wê divivsînin ji civakê re, û 
dema kuYasa tête bicihkirin, ew tenê 
dimîne! Ku ji mirov re Dadmendiyê 
peyda dike û diparêze, bêyî ku guh 
bide nerîn yan jî pêdiviyên wî, û ne 
bala xwe dide sûde û keda kesekî da 
ku ji bo wan Dadmendiyê belav bike!

Di dawiyê de em serencam dikin ku 
pêkanîna Dadmendiyê tenê dimîne 
wek sawîr û xwenekê di mejiyê 
mirovan de, û mixabin yek rê tune 
ye da ew bi rengekî durist cihê xwe 
bo hemiyan bigre, tenê dimîne ev tişt 
girêdayî desthilatek e dadperwer, ku 
ji her kesî re be û xebata wê bo hemî 
kesan be. 

Dadmendî yek ji pir mijarên pîroz û belavkirî ye di danûstandin 
û şêweyê civakê de. Gellek hêl û lay xwe dibînin di nava civakê 
de, ji ber ku mirov li ku derê hebin, bêguman ew ê xwestekên 
wan jî hebin.

Tevî dahatan ên ku divêtin werin parvekirin, û li vir, ew yek ji 
wan rêyên ku ew ê bi vî karî rabe, helbet ew ê di rêya Dadmen-
diyê re be. Ji Dadmendiyê re serokatiyek heye li ser gellek 
bêje û têgihiştinên hevsî, wek Azadiyî û Wekheviyê. ji ber ku 
Dadmendî li hember tu sînorî ranaweste.

Dibe ku mirov azadiyek bêhtir bixwaze, lê ji nişka ve ew ê li ber 
asteke xwiyayî raweste, da ku ew azadî nebe rengek ji germo-
liyê!, lê mirov nikare li ber astekê ji astên Dadmendiyê raweste, 
ji ber ku Dadmendî naye dabeşkirin û veqetandin, û yek civak 
nikre ta dawiyê xwe têrî Dadmendiyê bike, bêguman dawiya 
Dadmendiya tekûzkirî.

Bi vê wateyê Dadmendî çakiya giştî ye, û her wisa ew têkildar 
e di navbera têgehiştina Azadî û Wekheviyê de; tête rêxistin û 
sazkirin, Dadmendî di navbera wan de hevsengiyê dike.

Tevî wilo jî, stem û zorkarî bi mirov re heval bû ji destpêkê ve, û 
ciyewaziya di navbera mirovan de derket û zelal bû, nemaze di 
warê xwedaniya tiştan de, ya ku li ser kesayetî û ezîtiyê pêk tê.

Ji çaxa ku civak seretayî û li paş bû, ta ku xwe veguhest bo 
civakek rêxistî; wekhevî winda bû, ji ber ku koma kesan bûn 
xwedî zevî û gund, û xwe dîtin mîna niştecihên her tiştî li wan 
deveran. û di gerîna salan de ji boyî wan zagonek peyda bû, 
ew zagon wan ji her tolavekê parast, tevî ku wan mafdar kir û 
destên wan êdî bi awayekî zagonî û fermî berda û serbest kir!

Ew ciyewazî hin bi hin bêhtir aloz bû, û ev tişt hişt ku mirov 
biyan û cûda bibe, ne tenê ji surişta xwe, lêbelê da ji xwe jî 
gellek caran. Ji lewma jî ew rêjîma aloz a civakê hişt ku têkiliyên 
mirovantiyê wêran bibe, ji ber ku civak hate parçekirin û êdî bû 
bi du qatên xwe, yên diyar û nas.

di warê Seykelocyayê de, bêjeya Dadmendî ya Civakî tê 
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Kirîza Wijdanê
Hey wijdan.. ey xurista Xwedawendane «Rosso»
Îsam Yûnis
Wergerandin ji erebî: Ciwan Pîr

Wijdan ew e yê ku ciyewaziyê dixe navbera xêrxwazî û bedka-
riyê de û radihêje kirîzan di hundurê xwe de, wek mînak, 

nakokî di navbera erkan de, erk wek pabendî bi pîvanên civakê, 
û erk wek pabendiya  yekta bi nerînên xwe yê curbecur re. Ango, 
kirîz di navbera her du erkan de bi cih dibe, û dijberî çêdibe. Li 
vê derê em dikarin maf bidin xwe ku em vî navî lê bikin «Kirîza 
wjidanê».

Mirov ev tişt di destpêka şaristanî ya xwe de bîr biribû, lewra 
bi efsaneyan ev êş derdibirî. Efsane hem nîşan û hem jî rênasa 
resenbûn a vê aloziyê bû di hundirê wî de. Bi demê  re ev alozî bû 
enbûjeneke pelandî ku dihate guhdan ji hêla Sosyologiciya nûjen 
ve. Ji ber wilo ev pirs tên holê, çawa ev kirîz diyar dibe? Çawa 
xwe diyar dike û xwe hildide asta diyardeyê? Sedmên rasteqîne yî 
erênî bo vê diyarbûnê çi ne?

Ji ber ku ev diyarde vê kirîzê têvel dike, dêmek ew ji encama 
guhertinekê ye di koka civakê de, û kinarên kirîzê nîşan dike « 
Nehşiyariya komeyî û Xweyîtiya yektayî».Wisa, ev guhertin bi 
xuristbûna xwe şoreşgêr e. Gellek tiştên veşartî yên ku şêweyên 
hevnerînên di navbera wan de radihiştê, li vê derê tên xuyanî-
kirin. Ev kirîz di civakin sist de diyar dibe, ango bi wateyeke din, 
civakên Rotînî, Dogmayî, yên ku dûrî dewrana dîrokê diçin, di 
van civakan de reftarî bi dariştinên rewişt û nerîtên ku binyada 
reftarên ên yekta çêdike, diyar dibin. Çi daxwaz an çi hêjayî ye ku 
were daxwazkirin li cem ê yekta, tê pîvan bi pîvanên wê civaka ku 
nehişiyariya komeyî jê re çêdike. Wek mînak: Xêr, şer, dadmendî, 
nirxên payebilind.. Û HWD, berê hatine nîşandan, û bûne destek 
bo ku pêkanîna xweyîtî ya xwe werînin holê. Wisa nimûneyên 
hevsengkirî tên çêkirin. Ev binyadanan di saziyên civakî, siyasî, 
malbatî, û aborî de diyar dibin, û ji ber ku civak neveqtiyayî ye ji 
hawîrdora xwe, pêwîst e ku bi derdora xwe re were girêdan da ku 
taybetmendiya xwe bide nîşandan. Di encama vê girêdana pêwîst 
de, tevlêbûnk di navbera vê civakê û civakên din de çêdibe. Lê 
tevlêbûn di navbera civakeke sist û yekta de xwedî hêz li ser asta 
takekesane, ne li ser asta saziyan tê pêkanîn bi wateyeke din, ne 
ser bi sere. Ev yek di navbera Rojhilat û Rojava de tê dîtin. Encama 
tevlêbûna yektayiya rojhilatî bi civaka rojavayî re rikberîyekê di 
xweyîtiya wê de peyda dike. Ji ber ku ev tevlêbûn di navbera take-
kesekî li himber cureyekî ye. Li vir diyardeya kirîz a wijdanê li cem 
ê yekta tê peydakirin. Pepûko nikare xwe ji nehişiyariya xwe yî 
komeyî vegurêne - ji ber ku di koka wî de hatiye çandin- her wiha 
tevlêbûna wî bi yê din re - yê curbecur- ne ji encama dewran a wî 
ya xuristî hatiye pêk anîn. Ji ber yê din (Rojava) ji qonaxa hebûn 

a xwe yî bi hêz hatiye veguhertin ber 
bikaranînê ve, û hemû celebên pêkanîna 
xweyîtî ya xwe xistiye dest xwe. Her wiha 
xaçerêka yê kirdar (Rojava) êdî nema 
pêrgî yê din (Rojhilat) tê, ji ber wek ku em 
dizanin, raman di heman demê de xwe pêk 
tîne, wisa (Rojava) a lîberal, azad û nirxên 
wê yên nû ji azadî, wekhevî û nerîna wê ji 
mirov re wek mirov û demokrasî, ji dîroka 
dewrana wê yî xuristî derdibe.  Tekûzbûna 
mêjûyê vê hêzê dide wê da ku lingên xwe li 
ser erdê bi xurtbûn biçesipîne. Lê xwediyê 
kirîzê ev tişt li cem peyda nabe. 

Dema ku em dibêjin Rojhilat û Rojava, 
em ne li ser têgeha cih diaxivin, belkî yek 
di hundurê civaka xwe de be û bandora 
vê hêzê li ser hebe, lewra jî ev hêz li ser ê 
yekta bi şêweyeke neyênî tête têvil kirin. 
Pergala cîhangeriyê wek mînak neyêniya 
vê tevlêbûnê di jiyana mirovê rojhilatî ya 
rojane de diyar dibe. Slogan û şêweyên 
pêkanîna wan, nerînin wî yên ji paşerojê 
re û nimûneyên pêkanîna van nerînan, 
bûne kopîyeke kal ji xweyîtiya wî re. Em 
dikarin bi hev re bi hin diyardeyên diyar-
bûna vê kirîzê re biponijin; rexneyên tund, 
xwedîtina di ser civaka xwe re û sersarî û 
HWD.  Ritma vê kirîzê li cem wî şêweyekî 
lezok werdigre, vajî wî takeksê ku hîna 
di bin baskê civaka xwe de maye. Tev de 
şêweyên bandora van tiştan ne.

Ka em werin li bernameyên ku dixwazin 
bighêjin: Demokrasî, fedralî û konfedralî.. 
binerin. Ew hîna di civakekê de ne ku li ser 
rengê ol, hoz û êlan dijîn, û ta jê tê, hewl 
dide ku vê pergala nehişiyarî li ser xwe 
tekez bike, û di heman demê de jibîr dike 
ku ev yek ji sedemên kirîza wijdan a wî ye.

Hilgirtina mirov ji van nimûneyan re û 
arazûya di pêkanîn a wan de, vîna guher-
tinê jê tê xwestin. Her wiha divê karêgeriya 

tekûzbûnê bi wê vînê re hebe. Ji ber ew êdî nema dikare 
vegre paş û ne jî bibe aliyek di tevlêbûna bi vê ramanê 
de – ramana ku dihêle kirîz li cem peyda bibe - .

Dariştinên şarewer, belkî guhertin û kesayetiyekê ku ji 
dewrana wî yî xuristî derdikeve, jê re pêk bîne, da ku kirîza 
xwe ya wijdanî çareser bike. Takekesek ji me bi hêsanî 
dikare êşeke zêndelî bide xuyanîkirin, lê vîneke bêhempa 
divêt da ku êşa xwe yî derûnî bîne der. Ji ber wilo bîrbûna 
aloziyê li cem ê yekta gava yekem e ku ji vê rewşa xwe yî 

neyênî û lawaz derkeve, û hemû celebên kirîza wijdanê li 
ser maseyeke gilover ber çavên xwe deyne, da ku çarese-
riyekê ji sîsika kesayetiya xwe derxîne û bêyî ku bandora 
derdor ser wî hebe pêk bîne; mîna her êşeke zendeliyê. 
Wisa xwe ji durûtî, derew û xweveşartina pişt tilîka xwe, 
wê karîbe xwe rizgar bike.

Delîl Silêman
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Kamîre, çav in xuzayî û çêkirî
Ciyewaziya bikaranîn a di sînemayê de
Şêro Hindê

KÛÇIKê REŞ
Xalid Ûmer

Berî ku kamîre bi rengekî berfireh 
têkeve şêweyên curbecur ên 

tevgerê bi rêbazên pir hişk ku li gorî 
koçeyên pîvayî û bê lebat dihat bika-
ranîn, û bêyî ku em dîroka destpêk a 
tevgera kamîreyê bînin ziman, mirov 
dikare bi tenê bêje ku destpêkê 
dîmen mîna şanoya bûkên ku bi 
destan dilebitîn dihate dîtin û paş re 
wek ku qorziya dîtinê ji alîyê bînerên 
şanoyê yên ku di rêzên yekemîn de 
rûdiniştin dîmen dihat çêkirin, ev kar 
bi xebatên G. Simith qorziyên dîtinê 
hatin guhertin û firehbûn û tengbûna 
dîmenê jî li gorî guhertinên dramayî 
şêweyê xwe stand, jê û şûn de kamî-
reya sînameyê bû ew alava kedî û har.

Tarkovsky kameriya wî ya bi tevgera 
giran û bi pîvan wek ku bi tenê 
fîlm tevgera kamîreyê ye, bûyer û 
bûnerên fîlm dibin awarte, kamîreya 
wî pir saykolocî û kûr e. Tu bêhitirî 
çavên kamîreyê dibînî, tu her dem 
bi du astên dîtinê hest dibî, tiştên ku 
xuya dibin mase, neynik, pencere û di 
asta din de çax û dem li hawîrdora 
van tiştan ew bêhna demê ya ku 
şûna xwe li ser kes û tiştan dihêle, 
ji bilî kûrbûna rahiştin a dîmenê û 
qorziyên ciyewaz û dînamîkiya ritmîk 
a ku di tevgera kamîreyê de tu her 
tişt û kesên hawîrdor dibînî, çep û 

Bi lez kincên xwe yên kar ji xwe 
danî, hinek kapeka ji ber birrîna 

textan li dor guhê wî mabû, çavê wî 
lê diket çaxa ku di ber neynika ber 
deriyê kargehê daleqandîbû re çû, bi 
lez vegeriya ber avê, çaxa xwe daqûl 
kir pereyên wî yên hesin ji bêrîka 
wî şemitîn û pêre yên kaxet jî ketin 
nav avê, bi qehir rahişt wan û bi lez 
derket bêyî ku li neynikê binere, du 
kat mane wê dergehê geracê bê 
girtin, û tirimbêl namînin.

li ber deriyê malê kilîta xwe der xist, 
derî vekir, kes li malê nema ye, îro 
daweta kurê xalê wî ye, giş li dawetê 
ne ewê jî bighêje wan, pereyên xwe 
yên şil der dixist û dan ber tîndanê, 
kincên xwe dan ser hev û berê xwe 
da serşokê, tiştekî tenê ew xistibû 
tayê, gund sê kîlomitran dûrî rê ye, 
hîna tirsa kuçikê reş di dilê wî de ye, 
gellek caran delingê wî qetandiye bi 
devlêkirinên xwe.

Li ber neynikê li katjimêrê nerî, maye 
kêmî katekê ku gerac bê girtin.

Beriya ku deriyê xwe bigre, qorzîka 
çakêtê wî bi derî ve xişiqî, hindek jê 
qetand, baş bû di cîyekî nexuyanî de 
ye-ji xwe re dibêje-.

Li ber dergehê geracê destê xwe avêt 
pereyên xwe ,şilbûn gellek di wan de 
nema ye, tirimbêla dawî ye û ew jî 

rast, jêr û jor, tevgera bayê û bandora 
wê li ser guhertinên derûnî yên ku 
kamîreya Tarkovsky ji me re wan ji 
derdora navend a dîmenê dide hev.

Di salên 50 yî de û destpêka salên 60 
yî de gellek rengên ciyewaz û hestiyar 
di rahiştina pirsgirêkên (dem)ê yên 
felsefî de û girêdana wê bi dîmen û 
tevgera kamîreyê re hebû, fîlmên wê 
demê di bin navê sînemaya ( Dema 
Tomarkirî ) de dihatin nasîn, lê pir ne 
hatin nasîn û dîtin jî.

Ciyewaziya li cem Tarkovsky ew ritma 
dînamîkî ya ku derbasî giyanê (Cî) 
dibe, wek rêbazeke taybet ku zimanê 
xwe yê sînema yî aloz di çalakiya ritim 
û tevgera kamîreyê de pêk tîne. 

Rûdêmên sînemayê û guhertinên 
mezin di dîroka vê hunerê de gellek 
caran bi pêşketina bikaranîn a kamî-
reyê û şêweyên wê ne, destpêkê di 
hundirê stodyoyan de û paş re derveyî 
wan, û tevgera kamîreyê, nêzîk kirin û 
dûr kirin, wisa kar bi rê dibû, paş re jî 
hemû alavên ku radihêjin kamîreyê, ji 
bilî ku kamîreyên cuda û alavên sivik 
mîna, ronahî û alavên tomarkirina 
dengên ku nema dibin asteng li 
pêşiya lezkirina kar û hesaniya tevger 
a derhêner, tevlî raman û nerînên wî 

siwarê dawî ye, xwe avêt tirimbêlê, yê 
li kêleka wî destê xwe danî ser çoga 
wî” Ser çava Dilawer “, derket hevalekî 
wî, kir û nekir lê ciwamêr kirya xwe û 
ya wî herduyan da.

Berî bighêje rastî gund, careke din 
kûçik hate bîra wî,-li vê derê ji kerema 
xwe re- ji yê ajokar re dibêje, hîna 
peya ne bibû şewqa tirimbêlekê da 
çavê wî, ku merivine wî ne, dê ew jî 
biçne dawetê, di dilê xwe de got: Ez ji 
kûçik xelas bûm.

Li pêşya dawetê çav li Dêya xwe ket, 
bi lez çû cem, xirad- miradên di bêrîka 
xwe de dane wê ji bo ku di dîlanê de 
bêhna wî teng nekin.

Hinek merivên wî, xwediyên dawetê, 
bixêrhatina wî kirin, û berê wî  dane 
dîlanê, baş bû roniya dawetên gundan 
kêm e- ji xwe re dibêje -qetandina ku 
li binê çakêt e tew xuya nake.

Ji nişka ve çavê wî li keçka meriv a 
wî  dikeve, dilê wî tê de heye lê ceger 
nekiriye tu carî jê re bibêje.

Govend carekê geriya, destek ji paş 
de destê wî vekir, li dû xwe nerî dît ku 
ew keçike.

Di belakirina şêraniyê de mixaletiyek 
wî hat kêleka wî rûnişt, xwediyê 
kûçikê reş bû, kêfa wî gellekî jê re 
nedihat, got: Dilawer, min berî sê 

yên hestiyar û revok ketin rojevê.

Amir Costa Rica yek ji wan derhê-
nerên ku bi rengekî ciyewaz kamîreya 
xwe tev digerîne, dibe ku bandora 
hin derhênerên mezin lê bibû, mîna 
Fellini û Tarkofiskî, lê bi taybetmendi-
yeke xuya û li gorî mijarên fîlmên xwe 
û civakên ku her dem armanca çavên 
wî yên zîrek in. Costa Rica dikarîbû di 
valahî û tengbûnê de, rastî û xewnên 
cîhana xwe bênê ber çavan û rêdana 
kamîreya xwe kontrol bike, dîmênê 
dirêj bê rawestandin ber bi navendên 
bûyerê de û li hawîrdor qerebalixa 
kadir, tijebûna bi sewal, dar, reng û 
mirovên li ser qiraxa ziyan û guneh-
bariyê hemû çêra kamîreya wî ne.

Kamîre wek ewrekî bi dû van simbolan 
dikeve wek çavên caneweran ditirs e 
û êrîş dike ber bi jor carekê û cara 
din ber bi jêr de, di du astên cuda 
de, kamîreya wî dixebite, carekê li ser 
rûyê erdê û cara din di bin erdê de û 
bi dû perîka wî ya li Emêrîkayê winda 
bibû dikeve, û gellek caran bi alavên 
wî yên seyr ve tê girêdan û bi wan re 
ber bi kaş û newalên Yugoslavianê de 
ber bi jêr û jor de wer dibe; dibe ku 
em li ser kamîreya Dokma neaxivîn, 
lê ew mijareke berfireh û pirmînak e.

rojan deriyek nû ji hêwana malê re 
siwar kiriye, dixwazim tu bê da lê 
binerî ka bê textê derî baş e ya na, 
serê xwe hejand û bersiv neda.

Di rê de li ser kûçikê reş axivîn, got: 
Ma ne peyakî bêbav kûçik kuşt bi 
demança xwe, Dilawer di hundirê 
xwe de keniya û xwe kir ku li ber 
kûçik ketiye.

Berî dawet bidawî bibe, xelkên xwedî 
tirimbêl ên ji bajêr hatibûn dawetê, 
gotin: Ê bê tirimbêl be, û bixwaze 
vegere malê, cî heye.

Bi lez Dilawer berê xwe da Dêya xwe 
û got: Ê mi ez ê vegerim, divê sibe 
destê sibê li ser kar bim.

Xalê wî Şemsiddîn destê xwe li milê 
wî xist û got: Xwazê sibe piştî firavînê 
ez ê Dêya te û zarokan bînim û bêm.

Di rê de gişî rû li ken bû, nexasim 
çîroka kûçikê reş nema bû, û keçka 
ku jê hez dikir bêhtirî nîv katê bi hev 
re dîlan kiribûn.

Dema gihişt ber deriyê malê, katjimêr 
bibû dora duyê şevê, kêlîkekê rawes-
tiya, li derdora xwe nerî, destê xwe 
avêt bêrîka xwe ku kilît ne tê de ye.
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Sifirne Rojev

Rewşa 
Rêxistinên 
Civaka Sivîl 
li Rojavayê 
Kurdistanê
Zana Ûmer

Saziyên civaka sivîl, xwe didin 
nasîn ku saziyên wan nehavil in 

û endamên wê bi rengekî xwehiştî 
xwe birêxistin dikin bi armancên 
diyar mîna çespandina têgehên 
lihevborîn, jiyana hevbeş, aştiya 
navxweyî, dadmendî, û hin nirxên 
din yên ku armancên civakê ne.

Ew xwedî roleke girng in di navbera 
civak û desthilatê de,  li kû derê 
pirsgirêk derkeve, di navbera dest-
hilat û civakê de, wê demê saziyên 
civaka sivîl pêşengtiya parastin a 
mafên civakê dike, bi awayin aşti-
yane, dijî dijberiyê.  

Navên van saziyan, saziyên 
civaka sivîl e, ev sazî bi desthilata 
pênçemîn têye nasîn, ji ber ku rola 
wê ya çavdêriyê li ser dezgehên 
fermî heye.

Mirov ku bala xwe dide vê şirove û 
danasînê wê binase ku ev danasîn 
û şirove ji bo civakên aram ên 
ku têgehên yasayê tê de hatine 
çespandin dibe, û pergala pêwen-
diyan dike di navbera desthilatê ji 
alîeykî ve û ji alîyekî din ve civaka 
ku di bin kontirola yasayê de ye. 
pêdîviya herêm û welatên ku di 

rewşeke şer, şoreş û şerê navxweyî 
de, an bi giştî di qonaxek veguhezane 
de derbas dibe, saziyên civaka sivîl 
watayekê din distîne, ji bilî wateya wê 
ya di civakên aram de. Mîna Sûriyayê 
bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi 
taybetî. 

Li Rojavayê Kurdistanê heta radeyekê 
rewşek cûda ji rewşa Sûriyayê bi giştî 
derketiye holê, ji ber ku şer derbasî 
bajaran nebûye, liv û tevgerek çalak 
ji damezrandina saziyên sivîl çêbû ye, 
bi sedên sazî di hemû cureyên xebata 
sivîl de karên xwe dikin.

Pîvanên karûbarên van saziyan û ji 
taybetmendiya Rojavayê Kurdistanê, 
pîvanin din tevî pîvanên saziyên 
civaka sivîl (bi giştî) hene, wekû ku 
me anî ziman ji encama rewş a taybet 
ya Rojava ye.

Pirsên herî xwe didin pêş; mirov 
dikare di xwendina bersivên xwe de 
rewşa van saziyan binerxîne?.

Gelo ev saziyên sivîl girêdayî ne yan 
na?  Çi yasa van saziyan birêxistin 
dikin? Têkiliya di navbera wan û 
desthilatên herêmê de çawa ye? 
Nêzîkbûna wan ji mijarên siyasî re? 
Ew sazî karmendên wê bi rengekî 

xwehiştî kar dikin an na?.

Di nîşana lêpirsîn a me de çend 
cureyên saziyan me pêk anî, ji bo 
hewildana şirovekirineke giştî.

Têkilî û girêdan:
Rêxistina Rojavayê Kurdistanê ya 
Mafê Mirovan:

Xalid Ûmer, endamê rêveberiya rêxis-
tinê wisa rêxistin û sedemên hebûna 
xwe tîne ziman:

“Rêxistina Rojavayê Kurdistanê ya 
Mafên Mirovan di 1/6/2013 an de 
hatiya damezirandin, ji ber rewşa 
şer û awarte ku Sûriyayê bi giştî tê 
de derbas dibe derfet ji peydakirina 
jîngehekê re çêbû ku bi hêsanî û neve-
şartî hemû mafên sereke yên mirovan 
ku têne binpêkirin bên parastin. Piştî 
derfeta ku derket holê û li Rojavayê 
Kurdistanê milet bi xwe, xwe birêve 
dibe, rê ji avakirina dzgehan vebû. Ji 
ber ku me xwest li ser bingeha yasayê 
civaka xwe ava bikin, hin mafnas û 
rewşenbîr, em civiyan û ev rêxistin 
hate damezrandin».

Ji bo pirsa ku ew destekê ji TEV-DEM 
ê digrin, û gotinên ku li ser wan tê 

Kulîmeka êşê
Ciwan Qado

Di rêya ber bi xewê de heyvek mezin î bi zerikî ketî 

dibe cîranê riwê min, pîrekên taxê dehnûkan 

nifş bi dû nifşî de li ser radixînin. 

Kevirekî kevzgirtî û şayik, hênikbûna delavê çeman 

dispêre nefesa min. 

Gulek berbero yî zuha sîk a xwe vedide riwê min, 

dendikên wê temîniya bêhêvîtiya min e 

para Poşmaniya min e; 

ez ê ji wan re Lib bi Lib di zembîlê de xwê bikim 

û bidim tengala rê. 

Qalibekî Kulîçan, riwê min weke şêraniyeke teze 

li gor dilê saw û taswasan dibire, 

wek nexşekê ji wan ên ku li ser perdên kulînan 

û kulîmeka êşê.

Bîranînên 
Qelişî
Delîl Sulêman

Rojên me bi hev re li ser girikên gûndê 
rastiyê derbas dikirin, hîn jî gulîyên xwe

li ser sînga deman ber didin.

Rojên me bi hev re di himbêza qubalên

dilê xwe de yê ku bi spîbûnê şad dibûn, 
hîn

jî li me digerin .

Rojên me bi hev re di bin siya dara 
tûwan de dilorand in, hîn jî di kolanên 
ramanên me de bi çavgirtînkê dileyîzin.

Rojên me bi hev re li ser desmalkên 
evîndaran dineqişandin, hîn jî di bîra 
hemî dilan de bi evînî kad didin.

Rojên me bi hev re, ev tîpên bîranînên 
qelişî dinivîsandin, hîn jî li ber çavên 
mirovan dikenin.
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gotin ku ew ne bêalîne, Xalid Ûmer 
wisa ev mijar şirove kir:

“Bi çi awayî girêdana me û çi partî û 
tevgerê re tune ye, em bi karûbarên 
xwe radibin bêyî ti destwerdanek ji çi 
hêzê be çi PYD, çi jî TEV-DEM ê be, 
yan ji Hikûmeta kantona Cezîrê be jî, 
lê kêşe di baweriya min de ev e ku çi 
rêxistinek sivîl di hundirê Rojava de 
were damezrandin her demê hin kes 
û sazî wateya girêdana wê bi partiyên 
siyasî ve dikin, ez ji wan kesan re 
dibêjim ku çi dezgeh û rêxistinên ku 
li derve hatine damezrandin nikarên 
li ser erdê karên xwe bikin; ez careke 
din dibêjim ji bo ku ser me were gotin 
em serbixwe ne, divaye em ji welatê 
xwe koçber bibin!!? Em ê di hundirê 
welatê xwe de bin û em ê bi pîvanên 
civaka xwe û bi psporî jî pêk bînin“. 

Komeleya Qamişêlo a Zarokên 
Astendar

komeleyek di derbarê guhdana 
zarokên seqet (Xewdî pêdîviyên 
taybet) de dixebite, wekû ku hatiye 
nasîn li ser vê komeleyê, ew bi her 
alîyî ve têkildar e.

Mîdiya Osman ji komîta rêvebir a 
komeleyê ye, û mamosteya navendê 
ya guhdanê ye, dibêje:

“Komeleya Qamişlo a Zarokên 
Astendar ew ji sala 2009 an de karê 

re.

Ji bo mijarê karê wan ku li ser erdê 
di hundirê Rojava de û pêwendiya di 
navbera wan û desthilata herêmê de, 
Dara Hesen û Duniya Fewaz wisa ji 
me re ev mijar nirxand in û gotin:

“Em navendek serbixwe ne, endamên 
navendê bi ti partiyên siyasî ve 
ne girêdayî ne, ew kesin serbixwe 
ne, karê me karekî sivîl e, li ser 
bingeha çespandin a têgehên sivîl 
di hişmendiya civakê de, nemaze 
nirxên azadiyê, dadmendiyê, û jiyana 
hevbeş, ji ber wê jî em ne di wî warê 
pêşbirga siyasî de ne bi desthilata 
herêmê re“.

Kelem û astengî:

Mîdiya Osman, li ser mijara asten-
giyên kar wisa dibêje:

“Astengî li ser pir astan heye, yek 
ku hişmendiya civakî bi karê sivîl 
û xwehiştî hîn ne hatiye zelalkirin, 
mixabin car carinan ew kesên ku di 
nîşana alîkarî ya me de ne; wek zaro-
kekî astendar malbata wî dibe kelem. 
Ji ber di nerîna wan malbatan de ku 
şermek e zarokek astendar di mala 
wan de hebe, wekî din astengiyên 
peydakirina mamosteyên pspor 
hene, ew jî, ji ber rewşa koçberiyê, 
wek mînak, astengiya abûrî û têkiliyên 
bi rêxistinên navneteweyî jî heye”.

xwe dike, berî şoreşa Sûriyayê, wê 
demê me dixwest ku terxîsa xwe ji 
dewletê werbigrin û bi heman navî, 
lê rêjîm daxwaza me ret kir, em neçar 
diman ku karê xwe veşartî bikin, ew 
jî dibû kelem û karê me di asteke 
pir nizim de bû. piştî 2011 an me bi 
rengekî berfireh karê xwe kir û ji ber 
ku berê amadekirinên me hebûn, 
me bi lez ew navên zarokan ên ku 
pêwendiyên me bi wan re hebû me 
li ser du astan bi rengekî eşkere karê 
xwe kir“.

Ji bo cureya xizmetguzariyê ev cure 
ji saziyan pir derketin holê, wek ku 
hatiye nasîn ev mijar pir gengeşe li 
ser hatiye kirin, ne tenê li Rojava lê 
li Sûriyayê bi giştî, ji ber ku her aliyek 
siyasî xwest ku di rêya alîkariyan re 
propogandayê ji xwe re bikin, me 
ji KQZA pirsî gelo peywendiya di 
navbera wan û partiyên siyasî de 
çawa ye, dibe ku partiyek li himber 
alîkariyên mezin ku propogandayê ji 
we bixwaze ? Mîdiya  Osman bersiva 
xwe wisa dide:

“Em hewil didin ku nêzîkbûna me ji 
partiyên siyasî re wek hev bin, ew 
çi alîkariyan bidin van zarokan em ê 
spasdar bin, karmendên me û rêve-
berî ti girêdana wan bi ti partiyan ve 
tune ne, rêzgirtina me ji simbolên 
civakê re jî heye, lê dema partiyek 
an tevgerek ji ya din bêhtir desteka 

Li ser asta mafên mirovan Xalid 
Omer, li ser astengiyên karê xwe wisa 
dibêje: 

“Dezgeh û saziyên li Rojava hîn nû 
ne, û ezmûna rêveberî, yasa û danûs-
tendinê di asteke pir nizim de ye, ji 
ber wê jî dema ku em di çi mijarî de 
kar bikin em li rastî vê kêmezmûnê 
tên, jixwe em jî yên vê rewşê ne, di 
vê mijarê de em rexnê li xwe jî dikin“.

Di warê astengiyên kar de, Dara 
Hesen dibêje:

“Milet li Rojava di hişê wan de ti 
cudahî di navbera karê sivîl û karê 
siyasî de nabînin, di rêya têkeliyê re 
hate diyarkirin ku piraniya rêxistinên 
bi rengekî sivîl xwe diyar dikin ew 
xwedî rêbaz û bernameyeke siyasî ne, 
mîna partiyên siyasî, û ev vedigere 
bandora dehên salan ji tunebûna 
karê sivîl li Sûriyayê bi giştî, her wisa 
tevî qelsbûna rêxistinkirinê di van 
rêxistinan de“.

Li ser mijara gendilî ya civaka sivîl ku 
di dema dawîyê de hin navên rêxis-
tinên sivîl derket in ser ragihandinê, 
Dara hesen dibêje:

“Çare di vî warî de ew e ku rêxis-
tinên navneteweyî yên ku piştgiriya 
abûrî didin rêxistinên sivîl, komîtên 
şopandinê ji bo pêkanîna pîvanên 
zelalmendiyê pêk bibînin, û divabe ev 

alîkariyan bide, di encam de wê 
spasiya me ji wê partiyê re bêhtir be, 
ev nayê wateya ku em bi wê partiyê 
ve girêdayî ne “.

Ji bo mijara girêdanê, me berê pirsa 
xwe da rengekî din ji saziyên sivîl, ew 
cureya ku di asta partî, sazî, dezgeh û 
rêxistinan de karê xwe dike, 

Navenda Civaka Sivîl û Demokra-
siyê li Sûriyayê 

navendeke serbixwe û nehavil e, 
nivîsgeha wê li bajarê Qamişlo jî 
heye. Navend di 1/12/2011an de ji 
hêla hemjarek çalakvanên Sûriyayê li 
derve û hundirê welat hatiye damez-
randin û armancên wê ev in:

-Dariştin û Bicihkirina nirxên demok-
rasiyê di civaka Sûriyayê de, û bilin-
dkirina asta hişmendî ya şaristanî li 
cem hemwelatiyên Sûriyayê.

-Belavkirina çand a şaristanî û dîtina 
rêkên nû bo gihandina vê çandê ji 
civakê re.

-Xebat bo rakirina bermayên serdes-
tiyê ji nav civaka şaristanî li Sûriyayê 
û dariştina çareseriyê.

-Rakirina astengiyên li pêş berî avaki-
rina ramaneke şaristanî û demokrasî, 
û peydakirina hemû şêweyên piştgi-
riyê ji tevgera şaristanî û demokrasiyê 

komît bi xwe ji rêxistinên navnetweyî 
bin, mîna Rêxistina Zelalmendiyê ya 
Navneteweyî“. 

Li Rojavayê Kurdistanê karê sivîl 
derfeta xwe dibîne. 

Mîdiya Osman dibêje: “Jîngeha 
avakirin a hişmendî ya karê sivîl li 
Rojava heye, û em vê derfetê baş 
dinerxînin, lê ji geşkirina wê re merc 
in din hene, di serî de em karibin 
zelalmendiyê di rêxistinên xwe de 
xurt bikin, ji ber ku heger baweriya 
civak a me bi me neyê wê demê em 
ê nikaribin ti alîkariyan ji zarokan re 
jî bikin“.

Dara Hesen jî di vî warî de dibêje: “ 
Karê sivîl li Rojava hîn di despêka xwe 
de ye, bingeh jê re tê danîn, gellek 
rêxistinên sivîl jî dereketine holê 
aniha, civak li Rojavayê kurdistanê 
beriya aniha rewşke sivîl nejiya ye, ji 
ber wê jî, çi karekî sivîl were kirin wê 
li rastî astengiyan bê, ta ku armancên 
xwe pêk bînin, aniha jî derfet û 
azadiya karê sivîl heye, ev hemû ji bo 
berjewendiyên çi rêxistinê be jî baş e 
ger bixwaze li Rojava kar bike“.

Karê sivîl li Rojavayê Kurdistanê roj 
bi roj karêger dibe, tevî ku hindek 
astengî jî ta aniha di warê yasayê 
de valahiyek heye, nexasim di warê 
birêxistinkirina karê sivîl de.    
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Fatîma Teyî, bi vî navî şêniyên gund 
wê nas dikin, ew jinek e û temenê 

wê 50 salî ye, ji gundê Besta Sûsê ye, 
yê girêdayî bajarê Dêrkê li Rojavayê 
Kurdistanê, ew bi xwe bi rûdêmên 
kurdî û kincên xwe yên folkilor î 
koçerî xuya dike.

Nîşana wê kirasê wê yî fireh û Kerikê 
reş e, yê ku gellek caran jinên koçeran 
bi ser kirasên xwe de ber didin… lê 
bila ji bîra me neçe ew șelemeya ku 
li newqa wê hatiye hev.. ew șelemeya 
bi xwe xuya dike wekî masiyekî 
ku bi rengekî badayî li dora wê 
newqê dizîvire, bi meraqeke teybet 
hatiye nexşandin ji wê newqê re.  
Wek her jineke kurd zor û stem ji 
destê vê jiyanê dîtiye..her rojê mast ji 
çêleka xwe digirt û dianî bajarê Dêrka 
Hemko ji bo ku bifroşe û bi pereyên 
wî mastî jiyana xwe berdewam bike.. 
tê nasîn ku bazareke taybet bi mast 
bi navê çarşiya mast li Dêrka Hemko 
heye..û jinên koçeran bi tevahî mast 
û penêrê xwe tînin wê bazarê ji bo 
ku wan bifroşin. Fatîme, ew jî yek ji 
wan jinên koçeran e.. ji ber ku mastê 
wê gellekî xweş û balkêş e, em her 
du rojan kuweyek ji mastê wê dikirrin 
û her cara ku ew tê ez heman pirsê ji 
wê dikim, çi dihêle ku çêja mastê te 
wilo xweş be, bi çi awayî tu vî mastî 

Jin jî 
xebatkar e
Nerîn

wilo xweş dikî, ew dibêjê: “Keça min ez şîr gellekî dikelînim û 
pişt re ez şîr sar dikim, û divê ku şîr ne gellekî sar be û ne 
jî gellekî germ bibe, paş re piyalek mast î biçûk bi ser şîr de 
dikim û dixime cihekî germixî ta ku xwe bi hev dû ve dikre “. 
Ji bilî mêst, ew binav û deng e di çêkirna penîr, sîrik, lorik ȗ nȋvișk de.  
 
Çîrokin wê yî balkêş hebûn, ji dêya min re digot, dema ku 
dihate serdana mal a me û li ser êş ȗ kederên xwe,her wisa, li 
ser zaroktî û jiyana  xwe di gund de diaxivî, û çawa dikarî bû 
zarokên xwe  xwedî bike -bêyî bavê wan- ji ber ku hevjînê wê 
ji mêj ve jiyana xwe ji dest dabȗ . Ji wan çȋrokên ku ji dêya min 
re digot, bê çawa ew ji gundê Sêmalka reviyan ȗ çȗne gundê 
Besta Sȗsê, ji ber gundê Sêmalka bingeha malbata hevjînê 
wê bȗ, lê nikarȋ bûn ku li wir bimȋnin ji ber xwedȋ neyar bȗn, 
ȗ hevjînê wê jȋ neyarên xwe kușt ji ber mijarek bê ser ȗ ber, 
Fatima bi vê çȋrokê dilê me bi xwe dișewitand ȗ hêstirên xwe 
bi kevnika xwe paqij dikr ta ku dihișt hêstrên dêya min jȋ bêne 
xwarê ȗ her dem gotinek digot:

“ Erê dunya pȗç e, petal e û fena ye ji ti kesȋ re nemaye “. Di 
welatê me de jiyan her zor e bi taybet ji jinan re, barê zarokan, 
tenê bê heval, bê piștgir ȗ tevȋ ku ev jin di asta herȋ kêm de ji 
mirovantiyê jiyana xwe dibhurȋne, wê rûmeta xwe ji pașeroja 
zarokên xwe wergire û ev tiştekî berbiçav e.

Çalakiyên Sivîl  

Rojnameya Bûyer her 15 rojan bi her du zimanan ( Kurdî 
û Erebî) derdikeve, rojnameyeke serbixwe ye, navenda wê 
li bajarê Qamişlo ye, yek ji armancên wê weke ku hatiye 
nivîsandin li ser rûpela pêşî ji rojnameyê ( Daxwaza me 
Rojnamegeriyek Bêlayen û Azad e). Rojname ji 16 rûpelan 
pêk tê, û mijarên Siyasî, Aborî, Civakî û Çandî jî dişopîne. 

Li navenda komeleya Subartu li Qamişlo pêşangehek ji 
hunermend Amir Ferso re, di bin navê (Şaristaniya Mîdî 
di tabloyan de) de lidar ket. Pêşangeh ji 24 tabloyan pêk 
hat, jixwe mijarên wan jî girêdayî dîrok û şaristaniya Mîdî 
bû. 

Di çarçiva projeya (li hev bibûrin da aştî belav bibe) ya 
ku navenda Biratî ya Demoqratî û civaka sivîl pê radibe, 
nivîsgeha Hesekê û bi alîkariya navenda El-Nûr a civaka 
civîl û aştiya navxweyî kar kirin bo amadekirina simînerin 
danûstandinê bo naskirina rêyên herî baş ji pêkanîna 
armancên projeyê, her wisa gellek nûnerên rêxistinên 
bajêr jî beşdar bûn.

Navenda Smart a tenduristiya derûnî û geşpêdayina 
mirovane li bajarê Qamişlo, simînerek di bin navê (Dest 
bi dest ber bi avakirina xûyîtiyê ve) de lidar xist, destpêkê 
navend hate pênasîn, û paş re têgeha geşpêdaiyn a miro-
vane hate şirovekirin û her wisa armanc û mijarên wê, û 
hêmanên alîkar di pêkanîna wê de hatin destnîşankirin. 
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Sînor êşa milet giran dike
Cîhad Derwîş

Bi derbasbûna kêşe ya Sûriyayê di 
sala xwe ya çaremîn de û piştî ku 

şoreşa wê di van salan de ji şêweyê 
aştiyane derket û berê wê ji aliyê 
rêjîma Sûriyayê û hin dewletên navne-
teweyî û herêmî ve hat guhertin, û ji 
bo pêkanîna berjewendiyên xwe li vî 
welatî şoreş bi awayekî ne rêxistinkirî 
çekdar kirin, her wiha hewil dan ku 
kurdan jî bikşînin vî şerî yê ku dawiya 
wê ne diyar e, û bandora wê jî, rojane 
hemwelatiyên Sûriyayê wê dibînin 

ewlehî bighêjin bajarên din î Sûriyayê 

Ji destpêka alozî ya di Sûriyayê de 
ta aniha, dewleta Turkiyayê hemû 
deriyên sînorî ji aliyê xwe ve bi 
Sûriyayê û Herêma Kurdî re bi taybet 
girtiy, tenê hemû deriyên xwe xistin 
xizmeta berjewendiyên dewleta xwe, 
û bi vê karyarê rê li pêşiya vejandina 
herêmê girt, tevî ku pêdîviya hemû 
pêkhateyên vê herêmê bi vekrina 
sînoran hebû çaxa ku di bin penç û 
gefên komên tundrew de bûn.  

Bandora hewildanên tevlihevkirina 
rewşê li Raojavayê Kurdistanê û 
dorpêçkirina wê di warî aborî de ji 
aliyê dewletên ku li ser sînorên Rojava 
ne ve, di rêya girtin a dereiyê sînorî bi 
Rojavayê Kurdistanê re, bandoreke 
neyînî li ser rewşa jiyan a aborî ya 
nişteciyên vê herêmê kir, ji birrîna  
hemû rêyên bazirganiyê û rêgirtina 
li ber hatûçûn a hemwelatiyên vê 
herêmê ji hemû pêkhateyan, û nehiş-
tina derbasbûn a alîkariyên mirovahî, 
û ya herî dawî qutkirina hemû rêyan 
di navbera her du parçeyên kurdis-
tanê de, 

Piştî girtina sînor ji aliyê Hikûmeta 
Turkiyayê ve, çavên kurdan li  Rojava 
çûn ser Herêma Başûrê Kurdistanê, û 
siyasetmedarên wê dest bi têkiliyan 
li ser asta herî bilind bi perpirsên 
Herêma Başûrê kurdistanê re  kirin , û 
li ser vekirina deriyê sînorî ( Sêmalka 
) lihev kirin, û li ser vê lihevkirinê 
hemwelatiyên Rojava ji xwe re gotin 
( kesî kurdan tune ye ji bilî kurdan 
), lê piştî demekê ji derbasbûna hin 
alîkariyên mirovahî û hin karên bazir-
ganiyê, ev derî kete bin bazarên siyasî 
û li ser zirziya siyasî ji aliyê her du 

û jiyan dikin; li gorî gellek çavdêran 
dê nêzî 10 salan kêşeya Sûriyayê 
berdewam bike.

Ev arîşeya ku Sûriyayê bi giştî tê de 
derbas dibe, bandore xwe li ser hemû 
şêweyên jiyanê kiriye û bi taybet di 
warê aborî û xizmetguzariyê de. Tevî 
ku herêmên kurdî di rewşekê de ye, 
em dikarin bibêjin ku di ewlehiyekê 
de jiyan dike, lê ne dûrî bandora vê 
ariyîşeyê ye,  ev nêzî 3 salan e, ku 

parçeyan ve, deriyê ( Sêmalka ) hate 
girtin û ta astekê bilind bû deriyê 
koçberî û hatûçûyîna nexweşan ên 
ku bi rojan di bin siyekê de ku ji hin 
qerpalan pêk dihat diman ta ku xwe 
ji tîrêjên havîna germ biparêzin û 
bighêjin aliyê din î avê, û her wisa ev 
derî bû xaçirêk ji pêlavên paqij yên 
siyasetmedarên Rojava re jî, û tenê 
qeyika ku siyasetmedarên Rojava pê 
diçûn aliyê din î avê, bûye ji bo anîna 
laşên welatiyên Rojava yên ku jiyana 
xwe li Herêma Başûrê Kurdistanê ji 
dest didin.

 Her diçû û rewşa jiyan a nişteciyên 
vê herêmê tûşî zehmetiyan dihat, 
jiyaneke aborî xerab, ku êdî roja-
neya wî têra nanê wî nake, her wiha  
kêmbûna hemû pêdîviyên jiyanê ji 
pêwîstiyên xwardinê û pêwistiyên 
kar û bilindbûna nirxê madeyan li 
beramberî zehmetiya bidestxistin a 
van madeyan ji ber tunebûna wan di 
bazarê de, û nexasim ji aliyê tendu-
ristiyê ku  nebûna piraniya dermanên 
girîng mîna (şekir - dil û paqijkirna 
gurçikan ) bû pirsgirêkek mezin li 
pêşiy welatiyên nexweş  û  rêxistinên 
ku li Rojava di warê tenduristiyê de 
xebata xwe dikin, tevî gellek hewil-
danên wan ku van dermanan peyda 
bikin û di rêyên qaçax re derbasî 
herêmên kurdî bikin, lê ev hewildan 
gellek caran rastî astengiyên  rêyên 
sînorî yên herêmên derdorî Rojava 
dihatin .

Ziyana girtin a deriyên Sînorî, ne tenê 
bandora xwe li ser kata tenduristî, 
aborî û xizmetguzariyê kiriye, lêbelê 
bandoreke xirab li ser rewşa çandi-
niyê ya ku bingeha aborî ya şêniyên 
Rojava ye kiriye, ku êdî cotkarên 

hemû rêyên Rojavayê Kurdistanê bi 
bajarên navendî û yên mezin  mîna 
Şama paytex û parizgeha Helebê re 
ji aliyê komên tundraw de yê bi ser 
El-qaîdê ve hatine birîn, û hatûçûna 
bazirganan rawestiya ye û welatiyên 
kurd û yên herêmê li ser rêya deşteke 
berfireh ji aliyê çekdar û rêgiran ve 
bûne armanc, lewra ji ber vê yekê 
hemwelatiyên  ji hemû bajarên 
Rojava bi rojan di rêza qutkirin a 
kertek balefirê de dimînin, ta ku bi 

herêma kurdî nema dikarin pêwis-
tiyên çandiniyê ji ( Semad û dermanê 
nexweşiyên çandiniyê ) peyda bikin.

Jixwe tiştê ku kes ne li ser diaxive û 
ne jî roniyê didin ser, hejamra mezin 
a penaberên ku ji parêzgehên din 
ên Sûyriayê li bajarên herêma kurdî 
bi cih bûne, ji ber ew jî sedemek 
ji aloziya abûrî ya ku di civakê de 
peyda bûye, tevî ku hemwelatiyên vê 
herêmê bi hemû pêkhateyên xwe bi 
dilekî fireh pêşwaziya wan penaberan 
kirin, lê çi alîkarî ji wan re jî nebû, û di 
roja me yî îro de ew jî heman êşên vê 
dorpêçkirinê dikşînin. 

Rewşa hemwelatiyan li Rojava bi vî 
awayê zehmet  e, û  mijara kolan a 
kurdî li seranserî Rojavayê Kurdistanê, 
bû: Deriyê Sêmalka vebû ??!! Deriyê 
Sêmalka hat girtin .. û Zêrevaniya 
sînorê Turkiyayê qels e .. Zêrevaniya 
sînorê Turkiyayê tund e ... 

Bandora girtin a rê û sînoran li pêşiya 
hemwelatiyên ku di vê herêmê de 
jiyan dikin (Kurd -Ereb- Suryan- 
Aşûr- Ermen û penaberên parêz-
gehên din), li ser welatiyan wê tiştekî 
tenê diçespîne, ew e ku zornebaziya 
hebûn a xwe bikin û li ser berhemên 
xwe jiyan bikin, û li hêviya kurdên 
her sê parçeyên kurdistanê û ne jî 
rêxistinên navneteweyî nemîn in ku 
bi hemû şêweyî destekê bidin Rojava, 
mîna ku çawa Rojava di salên zehme-
tiyê de mal û canê xwe ji birayên xwe 
re pêşkêş dikir û hîn jî.
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