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KARÊ SIVÎL, NIRX Û ARMANCÊN WÎ

Karê sivîl yek ji karên bi nirix e di civakê de, 
ji ber ku ew hewil dide atmosferekî baş bo 

berhemdayîn û afirandin û pêwendîyê peyda bike, di 
rêya destnîşankirina çareserîyan û aktîvkirina civakê 
bi tevahî. Çi ku di şer û pevçûnana de nîrine taybet bi 
wê rewşê derdikevin holê, îcar hemû hêvî û pêşbînên 
erênî li ber bayê xwe dibe û palderên kar pûç dike. 
Jixwe berê ew kar ji bingeha xwe ve lawaz e û pêdivîya 
wî bi piştgirî û guhdaneke domane heye. Ji lew re 
divaye ku her tim lêgerînek bo şûngirtin û çareserîyan 
hebe û her wisa dabeşkirina wan li gorî girîngîya her 
yekê da ku bi şêweyekî sazîyane kar û xebat bête bi 
rêve birin, ne li gorî zirzî û desthiladarîyê yan jî li gorî 
bercewendîyên kesane.

Ji çalakgerên civaka sivîl û rêxistinê heyî tê xwestin 
ku ji demê û dahatanê hayedar bin ji bo ku prosesa 
geşpêdanê bi leztir bikin, û derfetên kar bo ciwanan 
peyda bikin, her wisa xebatê di warê xizmetguzarîyê 
de bikin ku yek ji rûdêmên sereke ye di rewşên 
şer û pevçûnan de ku berbiçav e. Tev li ku hebûna 
şûngirtinan û şopandina wan kerekî zor e bo yê 
çalakger ê ku kêm caran dikare çareserîyine baş bo 
vejînkirina civakê û rizgarkirina mirovan ji êş û kul û 
derdên wan, peyda bike, lê ew pabend e ku hewil bide 
da ku çareserîyan peyda bike. Kar û xebatên rêxistinên 
civaka sivîl di hişê welatîyan de di gumanê de ye ji 
ber ku ew li bende encamên karê wan in, nexasim ku 
gellek rexne jî hene ezmûna karê van rêxistinan bi pêş 
dixe û geştir dike.

Divaye ku bipêşxistina karê sivîl di çarçoveyek taybet 
de û bi stratîcîyek destnîşankirî be li cem rêxistin 
û çalakgeran ji bo avakirina bingehine karêger û 
domandî be, çi ku pêdivî bi civakek sivîl heye bi qasî 

pêdivîya bi hikumet û partî û sazîyên xizmetguzarîyê 
heye. Û karê sivîl bi hemî çalakîyên xwe ne kêmî 
karê giştî ye di civakê de. Jixwe hîn karê rêxistênên 
civaka sivîl lawaz e çi ku cihê xwe di Sûrîyeyê de 
baş negirtibû û her tim dijîtîya wê jî dihate kirin, û 
hîn hêzên sîyasî û yên leşkerî dixwazin vî karê sivîl 
li gorî bercewendîyên xwe bi rê ve bibin dûrî nirx û 
naveroka wî. Ji lew re û ji ber ku pêdivî bi guhertina 
nîr û rewşên heyî tê xwestin ji kêsên ku di vî warî de 
kar dikin nirxandina karên xwe bikin, û her wisa li 
nerînên cemawer û bijardegerîyan guhdarî bikin.

Ji ber vê yekê pêdivîyeke mezin heye ku hemî çalakî 
bi rengekî pratîk bêtin kirin da ku kar bibe cihê 
bawerîyê di civakê de, mîna ku çalakî bibin mijar 
di rojnamegerî û ragihandinê de, bi vî şêweyî dê 
berhemdayîna ramanî û ya çandî bêhtir bibe.

Di hejmara nû ya kovara ŞARê de –piştî demekê ji 
rawestandina weşanê- komîta sernivîskarîyê hewil da 
ku li ser hindek xalan kar bikin, jê projeya (Em Beşdar 
in), ku yek ji projeyên Rêxistina Şarê ya geşpêdanê 
ye, ku armanc jê piştgirîya beşdarbûna jinê dike di 
warê sîyasî û aborî û civakî de. Her wisa dê ronîyê 
bide mijara jimalbarkirîyan û tevlêkirina wan di 
civakê de, û mijara hevjîyana aştîyane û hevnêzîkirina 
pêkhateyan. Li gel gotar û rapor û fîtçer û lêrpirsînan.

Kovara ŞARê dê bimîne minbera nivîskarên ciwan, 
û yek ji weşanên ku guh dide çalakîyên civaka sivîl 
û çanda wê. Komîta sernivîskarîyê guh dide hemû 
rexneyan, û amadeye ku civatên gotûbêjan bi 
guhdangeran re li dar bixe da ku atmosfereke baş bo 
belavkirina çanda gotûbêj û cihêrengîyê peyda bibe.           
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der mafê jinan de çêbûne –li jêr navê tundîya li 
dijî jinan- weke hijmara destdirêjîya li ser keçên 
sîpe yan jî xwedî temenên biçûk, di sala 2016 an 
de gihiştiye 8 keç û jinan, li gorî rêxistêna Sara ya 
li dijî tundîya li ser jinê li bajarê Qamişloyê, û ew 
mêrên ku ev destdirêjî kirine temenê wan gihiştiye 
50 salaî, ji lew rêxistinên mafê jinê û di rêya zagonan 
re dixwazin ku mafê vê keçê yan jinê biparêzin û 
kesê ku vî karê gemar dike bê cezakirin ta ku bibe 
mînakek berbiçav di civakê de. Lê ta roja îro tu jin 
an rêxistinên jinan ên ku hijmara wan roj bi roj 
zêdetir dibe derneketine û doza van mafan nekirne.

Em tev dibînin û dibhîzin ku jinên me bi wekhevîya 
bi mêran re bang dikin, bêyî ku jinan hînî mafê wan 
bike yan jî bingeheke dirust di civakê de peyda bike, 

da ku dema rê lê teng hat berê xwe bide dadgehê û 
ew piştrast be ku dê yasa mafên wê bistîne.

Her wiha dema ku têkilî di navbera rêxistên jinan 
yên ku di devera  me de kardikin hebe û karekî 
hevbeş bikin, helbet dê karek pêşketî be û di rêya 
gotubêjê de dê hemû xalên girêdayî mafê jinê bêne 
destnîşankirin, li gel ku divaye kesine pispor di 
hundirê van rêxistinan de cihê xwe bigrin da ku 
bikaribin atmosferekî baş ji têgiha jinê di civakê 
de peyda bikin. Ji bilî ku karê van rêxistinan cihê 
sipasîyê ye lê kêmanî ta roja îro di vî karî de heye, 
ji ber jinên me berê xwe didin mijarine din di mafê 
jinê de, mîna kar û derketinê her wiha karê di 
hundirê malê de.

wêne: Rodî Seîd
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Dema ku gotina Yasayê tê gotin ew bi tenê 
wekhevî tê li pêşîya ramanan, lê tundîya herî 

ku li jinan dibe, ji bilî tundîya civakî, ew e tundîya 
yasayê ye ku gellek jin pişta xwe pê girêdidin dema 
ew rabe û li ser tundîya ku mêr an malbat li dijî wê 
bi kar tînie, biaxive. Ew berê xwe dide dadgehan ta 
ku mafê xwe bistîne û dijî civaka xwe raweste, lê 
mixabin gellek jin -bi awayekî giştî- tên xapandin 
çaxa ku biaxivin. Li seranserî cîhanê gellek kes li ser 
tundîya ku li dijî jinan tê bikaranîn, rawestiyan, ji 
ber ku ne diyardeyeke di civakekê destnîşankirî de 
ye, lê ew belavbûyîye di civakên pêşketî de jî, her 
wiha dema ku tundî bû diyardeyek cîhanî navenda 
jinê ya neteweyên yekbûyî dît ku jin û parastina wê 
erkek sereke ye, û hewil da ku welatên cîhanê tevde 
li ser peymanekê da ku tundîya li jinan bi dawî 
bike, imze bikin. 

Piştî salên ji kar û xebatê peymana SEDAWê hate 
imzekirin, ew jî ji bo ku rewşa jinan li seranserî 
cîhanê çêtir bibe û çanda mafên wê belav bibe, ji bilî 
ku merc û xalên di vê peymanê de hatin nîvsandin 
ne mercine giran bûn ku welatek ji welatê cîhanê 
nikaribe pêk bîne. 

Piştî imzekirina peymana SEDAWê dibe ji erkê 
wî welatî ku tundîyê bi dawî bike û li kêleka jinan  
bisekine ta ku wekhevîyê di navbera wê û mêran 
de di hundirê yasayên wan welatan de, pêk bê. Her 
wiha hewil bidin ku zagonine destnîşankirî ji bo ew 
kesên ku zordarîyê li jinê bike bê sezakirin nemîne, 

çi kes be yan rêxistin be û yan jî szî be, her wiha ew 
nerêtên ku tên bikaranîn di hundirê civakê de bêne 
rawestandin, ewên ku bi taybet tundîyê li ser jinan 
bi kar tînin, û xalên din ên ku tê de xuya dibe ku ji 
mafê jinê ye tevlî jîyana sîyasî bibe, ji bilî ku ji mafê 
jinê ye xwendina xwe berdewam bike û her wisa 
ji derveyî dîwarê male kar bike. Lê welatek mîna 
Sûryeyê li ser gellek xalan imze nekir, weke xala 
regzenameyê, dema ku jin dikarîbe regzenameya 
xwe bide zarokên xwe. Neimzekirina Sûryeyê li ser 
peymana SEDAWê û xalên wê ji ber zagonên ku bi 
sedê salan bi kar tên, lê ne bi tenê zagon bû sînor 
ta ku rahêjin gellek xalan ji peymanê. Lê rewiştên 
civakî jî bûn sedemek mezintir weke xala ku dibêje 
ji mafê jinê ye ku malekê bi tena xwe hilbijêre, lê 
civak ti carî bi nerîneke baş li vê xalê nanere. Her 
wisa hindek xalin din jî di yasaya Sûrî de hene ku 
jinê bêmaf dike, mîna xala 70 di rewşa kesayetî de, 
ku jin girêdayî mêr e û cihê wê yê duyemîn e, û tu 
carî çênabe ku jin bi tena serê xwe malekê hilbijêre 
ta ku jîyana xwe bi tenê tê de berdewam bike. 

Ev xal û gellek xalên din dema ku welatek li ser wan 
–di peymanekê de- îmze neke dibe rengek ji rengên 
tundîyê li dijî jinan, her wisa çaxa ku tu kes li ser 
ranewste ta ku guhertinekê bixe van biryaran de.

Li ser asta Rojavayê Kurdistanê jî biryarine der barê 
jinê de hatin teqezkirin û di yasayaya Birêveberîya 
Xweser a Demoqrat de hate destnîşankirin ku mafê 
jinê bête parastin, lê mixabin hîn jî gellek bûyer 

JIN Û TUNDÎYA YASAYÊ Kaçiya Osman

wêne: Pîroz Perîk
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Di çil salên bihurî de, Rejîma Beisê li ser 
herifandina bawerîya di navbera pêkhateyên vê 
deverê de kar kiriye. Di van pênc salên bihurî de 
bêhtir xwestiye ku vê civakê ji hev bixe û bi taybetî 
piştî rizgarkirina deverên Kurdî yên Parêzgeha 
Hisiçayê.

Ji destpêka sala 2013an heta niha, bi sedan teqîn li 
vê deverê hatine encamdan û bi dehên caran şer û 
pevçûn derketine. Rejîmê li hemberî hêzên Kurdî 
komên mîlîsên li jêr navê Berevanîya Niştimanî 
ava kirin û her wisa Hêzên Sotoroyê yên ku ji 
pêkahateya Suryan hatine avakirin.

Ev hewldanên ji alîyê rejîmê ve her û her berdewam 
in da ku ev dever nikarîbe civaka xwe bi ser hev 
ve bide û tim di nava nakokîyan de bijî. Avakirina 
van hêzan ji alîyê rejîmê ve ne zehmet bû, çunku 
devera Cizîrê, bi nasnameyên xwe yên bêsînor, ji 
hemû deverên din ên Sûrîyeyê cuda ye. Xebata 
beşê mezin ê pêkhateya Kurd -li gel cudahîya 
partîyên wê ji hêla hizirî ve- di tevgera azadîxwaz 
a Kurdistana Mezin de hişt ku hestên nijadperest 
ên pêkhateya Ereb zû bilivin û li ber bayê rejîmê 
bikevin, çunku beşekî wan ê mezin girêdayî rêbaza 
Beisa Iraqê bû û pirranîya êlên Ereb ên devera 
Cizîrê di salên 60î û 70î de li hemberî şoreşa 
Kurdan a Başûrê Kurdistanê li kêleka Beisa Iraqê 
şer dikir. Her wisa lêvegera olî ya pêkhateya Suryan 
û Aşûr jî bêhtir nêzî niştimanperwerîyê bû.

Rikberîya di navbera Kurd û Ereban de xwe gihand 
van salan û bû sedemeke sereke ya herifandina 
civaka vê deverê, ji ber ku dema Kurdên Rojavayê 
Kurdistanê Beisa Iraqê û serokê wê Sedam Hisîn 
wekî kujerên bi deh hezarên Kurdan didîtin, 
Erebên vê deverê ew ji xwe re wekî sembol didîtin. 
Li gel ku Erebên deverê ev yek ji ber nakokîyên 
di navbera Beisa Sûrîyeyê û ya Iraqê de eşekre 
nedikir, lê dilê wan ji bo Beisa Iraqê lê dida.

Her du pêkhateyên sereke yên devera Cizîrê di 
van pênc salên dawî de kevlên xwe ji hev re vajî 
kirin. Beşekî Erebên deverê nasnameya xwe ya 
winda di nav Rêxistina DAIŞê de dît; bi taybetî 
xelkên bajarokên Hol, Til Hemîs û Şedadê yên 
ku pirranîya wan endamên Partîya Beisê bûn. 
Nasnameyên ji derveyî sînor hin bi hin geştir bûn 

û ji ber ku Şoreşa Sûrîyeyê nikarîbû li xewnên xwe 
xwedî derkeve, êdî her pêkhateyek tevgera xwe di 
qalikê xwe de berdewam kir.

Ji encama karvedanên nakokîyên di navbera Beisa 
Iraqê û ya Sûrîyeyê de, Ereb li pênasîna xwe ya 
rastîn digerîyan, pê re pêkhateya Ereb li ser mîlîsên 
Berevanîya Niştimanî ji hêlekê ve û di nav refên 
Rêxistina DAIŞê ya terorîst de belav bûn. 

Herifandina bawerîya di navbera pêkhateyên devera 
Cizîrê de hişt ku jîyana hevbeş di hin bajarên wekî 
bajarê Hisiçayê de bikeve metirsîyê, ku her dem û 
demekê ji alîyekî ve teqîn rû didin û ji alîyê dî ve 
şer û pevçûn derdikevin. Li Qamişloyê jî bajar li ser 
pêkhateyan hat dabeşkirin, her pêkhateyek tenê bi 
çavên nebawerî û neyarîyê li pêkhateya dî dinêrî û bi 
hemû tawanan hev tawanbar dikir.

Heger niştecîyên vê deverê bixwazin civakeke saxlem 
û jîyaneke hevpar berdewam bikin, pêwîst e çanda 
destpêşxerîyên kesane belav bibe da ku kiryarên 
avakirinê zora yên herifandinê bibin û hin bi hin 
pirên têkilîyê di navbera pêkhateyan de bêne avakirin. 

wêne: Pîroz Perîk
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Hin lêkolînên dîrokî teqez dikin ku ji sedî heftê ji 
civaka devera Cizîrê civakeke gundewar e. Ev yek 

dihêle em bibêjin ku hîn ev civak têkilîyên xwe li gor 
pîvanên gundewarîyê bi rê ve dibe. Helbet mebesta 
pîvanên gundewarîyê ew rengê civakê yê rojhilatî ye 
ku li pêşîya avakirina civakeke şaristanî nabe kelem. 
Her wisa em dikarin bibêjin ku gundewarîyê hiştiye 
xebata vê civakê li hemberî zordarîyê berdewam be, 
çunku zordarîya li ser vê civakê hatiye meşandin li 
gel bajarvanîya ku berjewendîyên xwe diparastin 
neguncîyaye, ji ber wisa xebata li dijî zordarîyê û 
dilsozîya vê civakê ji demezirandina wê re bûye 
bingeh.    

Lê em dikarin bibêjin ku vê civakê gavên girîng 
di sî salên bihurî de ji hêla guhdana bi xwendin û 
hişmendîyê ve avêtine. Vê yekê hişt ku nifşekî bîrewer ê 
vê civakê biafire; nifşekî dikare bibe bingeha avakirina 
civakeke ku bawerîyê dide pîvanên mirovahî û 
şaristanîtîyê û xwe ji çarçoveya berteng a xwespartina 
qalikê netewperstî û olperestîyê reha dike. Sedemên 
biserneketina vê yekê di salên bihurî de girêdayî 
peydanebûna derfetên aborî ne ji hêlekî ve û gendelî û 
windabûna dezgehên dewletê ji hêleke dî ve, lê di her 

halî de vê civakê nirxên xwe yên gundewar parastin.  

Em dibêjin civaka devera Cizîrê ji hêla nirxên mirovane 
û perwerdehîya civakî ve civakeke gundewar e, ji ber 
ku ji qanûn û girêbestên ji alîyê desthilatdaran ve 
hatin pejirandin bêhtir, ev nirxên mirovane vê civakê 
bi rê ve dibin. Li gel ku ev civak ji gellek pêkhateyan 
ava bûye lê ev nirxên mirovane yên civakê dihêlin 
em li xalên hevpişk bigirin. Xala herî girîng ew e ku 
ev civak di gundewarî û girêbestên di navbera êl û 
pêkhateyan de hevpar e .

Heger em bixwazin civakeke saxlem ava bikin, pêwîst 
e em li zemîneke aramî û êwirandinê bigerin. Gelo 
ev zemîn peyda dibe? Çunku ev civak, piştî ku li 
deverekê êwirîye û li derfeta pêşketin û hişmendîyê 
gerîyaye, ji jîyana koçerîyê derbasî jîyana bajarvanîyê 
bûye. Di van bîst salên bihurî de, li Sûrîyeyê bi giştî 
û li devera Cizîrê bi taybetî, liv û tevgera civakê di 
alîyê xwendin û şarwerîyê de xurt bûbû, çunku êwirîn 
û aramî peyda bûbû. Encam dê gellekî baştir bûna 
heger zemîneke aborî bi vê êwirîn û aramîyê re peyda 
bibûya û Rejîma Beisê bawerî di navbera pêkhateyên 
civakê de neherifandibûya.

JINÛVEAVAKIRINA PIRÊN HILWEŞANDÎ 
YÊN BIHEVBAWERKIRINÊ Malva Elî

wêne: Xoşman Qado
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Serjimara penaberên li seranserê devera Cizîrê li 
gor statîstîkên Desteya Kar û Karûbarên Civakî

Navê Bajar an Bajarok Jimar
1 Hisiça (Hesekê) 7377
2 Qamişlo 1893
3 Amûdê 117
4 Çilaxa 338
5 Til Koçer 1178
6 Jimara giştî ya penaberan 10903

Penaber ji seranserê deverên Sûrîyeyê ne: Heleb, Reqa, 
Dêra Zorê, Kobanî û deverine din. Li bajar û bajarokên 
Cizîrê belav bûne, derbasî meydana kar jî bûne û kar 
û xebatên celebceleb dikin: Hin di bazara şînkayîyê de 
karker in, hin ajokar in, hin xurdefiroş in û her weha 
hin ji wan bazirgan in jî. Bavê Bengîn ajokar e û li ser 
servîsa xeta Kornîşê ya bajarê Qamişloyê dixebite, ew 
dibêje ku: “Gellek ajokarên penaber û koçber niha bi 
me re li ser xeta Kornîşê dixebitin.”

Penaber Li Bazaran:

Li bazara Qamişloyê tu rastî gellek penaberan têyî. 
Ciwanekî bîstsalî ji Helebê berî nêzî salekê penaberî 
vir bûye. Navê wî Mihemed Nisf Eldunya ye û wekî 
camfiroşekî dixebite. Ew dibêje: “Pêşî ez û malbata 

xwe berî salekê hatin Qamişloyê. Min nas kir ku jîyan 
zor e û vegera li Helebê ne hêsan e, ji lew re ez daketim 
bazarê, ez zû bi zû fêrî jîyana vir bûm ji ber ku bazara 
Qamişloyê tevlihev e û kirox jî pirr li meseleya bîyanîya 
min nanêrin. Ji bo wan, tenê bihabûn û erzanbûna 
firaxên firotinê xem e.” Tev li ku bazarên bajêr tevlihev 
in lê hin firoşkarên penaber zehmetîyan dikişînin. 
Bavê Ehmed ku xwedîyê erebokeke xurdeyan e û ji 
Dêra Zorê koç kiriye. Dibêje: “Bi rastî erê ez li vî 
bajarî dijîm lê dilê min ne rehet e, hestê bîyanîyê dev 
ji min bernade. Pêşî ereboka min li cihekî din bû lê 
xwedîyê dikanan acizî ji min re çêkir, paşê ez hatim 
vir û rewşa min niha baş e.”

Di bazara şînkayîyê de jî tu rastî penaberan têyî. 
Dema wan dizanî ku em rojnameger in ditirsîyan. 
Çendekan jî bersiva me neda, Bavê Leys ji Bûkemalê 
ye, ev bêhtirî du salan e ku ew hatiye Cizîrê. Dibêje: 
“Ev bajar bajarekî Sûrîyeyê, ji lew re ji bo min tu 
cudahî tuneye; çi li bazara Qamişloyê bim û çi li ya 
Bûkemalê bim.” Lê dema me pirs anî ser malbata wî, 
bi xemgînî got: “Di navbera malbata min û cîranan 
de hin çûn û hatin heye, lê tev li wilo jî ew aciz in, 
dixwazin em vegerin bajarê xwe.”

Li gor hevseroka Desteya Kar û Karûbarên Civakî, 
dr. Zozan Îbrahîm, ji alîyê Birêveberîya Xweser ve tu 
cudahî di milê xizmetguzarîyê de tuneye. Dr. Zozan 
weha dibêje: “Me berî hefteyekê navê endazeyarekî ji 

wêne: Pîroz Perîk
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Ji bilî kuştin û wêrankirina bêqam a li Sûrîyeyê 
diqewime, penaberî yek ji wan pirsgirêkên herî zor 
û zehmet e ku jîyana rojane ya Sûrîyeyan dide ber 
şilfê şûrê xwe yê tûj, çunku ev penaber malên xwe yên 
wêran û talankirî li şûna xwe hiştine û ber bi cihine 
aram ve revîyane, ku jixwe cihên aram li Sûrîyeyê 
hema hema kêmpeyda ne û nemane.

Li gor serjimareke Neteweyên Yekbûyî ya di dawîya 
sala 2016an de, jimara penaberan gihaye nêzî 8.7 
mîlyon kesî. Heger em vê jimarê bidin ber serjimara 
giştî ya niştecîyên Sûrîyeyê, helbet ev jimar dê jimareke 
pirr mezin be, nemaze heger ku em zanîbin ku ev 
tenê jimara penaberên li hundirê Sûrîyeyê ye; ewên 

ku ji cihên şer û pevçûnan ber bi cihên aram ên li 
bajar û bajarokên Sûrîyeyê ve revîyane, ku bêhtir navê 
“koçber”an li wan tê kirin. Wekî din, nêzî 5 mîlyon 
Sûrîyeyî li derveyî sînorê Sûrîyeyê penaber bûne ku 
pirranîya wan li Tirkîye, Herêma Kurdistanê, Libnan 
û Urdinê ne.

Aramîya li devera Cizîrê hişt ku ev herêm jî ji koçber û 
penaberan re bibe hembêzek, pena xwe bibinê û xwe 
lê bigirin. Li gor statîstîkên Desteya Kar û Karûbarên 
Civakî ya girêdayî Birêveberîya Xweser a Demokratîk, 
ku serjimara wê heta nîvê sala 2016an diajo; jimara 
dawîn a penaberên li devera Cizîrê gihaye 10903 
penaberan. 

PENABERÎ DI NAV PENCEYÊN 
ZEHMETKÊŞÎYA JÎYANA ROJANE DE

“Kirox li bihabûn û erzanbûnê digere, 
napirse bê ez çi kes im.” Ebas Mûsa

w
ên

e:
 Z

an
a 

O
m

er



9

«Ha bîne lawo bîne, bi hewara bavê xwe ve were, van 
Fêkîyan bikşîne «ji mêj ve wisa bang dike, ku dengê 
wî û dengê çivîkan di sibehên buharê de tev li hev 
dibin, derîyê spî li taxa Hilêlîyê bi hesanî vedibe. 
Cîran dibêjin «bi dehfekê tê hilanîn», lê Ezîz berovajî 
wan, gellek hêvîyan li paş vî derîyî vedişêre.

Ji sala 2013an ve, sibeha Ezîz ê bawer dike ku kalbûn 
ji westanê şerm dike, wisa dest pê dike «ma ji fêkîyan 
xweştir heye? Erê heye». Ezîz dipirse û bersiva xwe jî 
dide, û bi devekî li ken dibêje «ma ne gerek e şoreş 
mirov hilde, şoreşê nîşana parêzeran ji ser cakêtê min 
hilanî, û gerefêta min jî ji min kir!».

Ji taxên Dêra Zorê , û ji nav guleyên ku dewlemend 
û Perîşanan ji hev nas nake, Ezîz ê ku weke parêzer 
kar dikir koçberî Qamişloyê dibe «ez wekî dozên xwe 
li erebeya xwe ya firotinê miqate me, li dadgehê min 
ji axavtinê hez dikir, li bazarê jî ez jê hez dikim, ma 
cardin ez li dadgehê jî bazirgan bûm, em berevanîya 
kesê xwedî pere dikin keça min «Ezîz dibêje, û li ser 
hewldanên xwe bo dîtina karekî diaxive: «Rûmet û 
welat buha ne, lê jîyana bi rûmet li vî welatî jî nirxê 
wê buha ye, hevjîna min mamostaya dibistanê bû, û 
me jîyaneke asa li DêraZorê derbas dikir, lê 40 salîya 
me bêbext bû, û perîşanîya min bû sedem ku nema 
qermîçokên girnijînê li rûyê min xuya bikin, rojên 
pêşî li Qamişloyê zehmet bûn, ez ber bi firoşgehan 
de çûm, li nav kargehan geryam, ji ber teqez bû ku 
ez nema dikarim vegerim dadgehê, çimkî rêjîm min 

bi şoreşgerîyê tawanbar dike». Dikene «ma şoreşger 
firotinê dikin an desthilat?». Dibêje, wekî ku ew bi 
xwe jî bersivê nas nake.

Di nav bazarên gelêrî yên Herêmê de, bi hemû hêza 
xwe, pesnê fêkîyan dide û razên bazirganan jî xweş 
naskiriye «yên min erzantir in, teze ne ev Fêkî « bi 
zaravayeke kurmancî yî zelal, bi bawerî bang dike 
bê ku xemsar be ji alîyê muzîka gotinê ve,»mirovê 
ne jêhatî be nikare ti karî bike» wekî ku dizane ez 
bersivekê ji vê dilgermîyê re dixwazim. «Nabe ku ez 
rûniştî bimînim, tev li ku ez ji temaşekirinê hez dikim, 
lê ez jî welatîyekî Rojhilata Navîn im, û dizanim ku 
nabe hevjîna min bi tenê kar bike».

Kurê Ezîz, Wîsam 10 salî, wekî cotkarekî di nav wê 
bazarê de -cemedanek li serê xwe pêçaye dixebite «di 
Rojên betlanê de bi min re kar dike, xemgînîya wî 
giran e, dizanim ku nabe zarok kuştinê bibîne, lê rêya 
revê bi terman hatibû çêkirin», Ezîz wisa êşa lawê xwe 
tîne ziman.

Di dema nîvroyê de, fêkîyên mayî dide hev, û tev li 
ku dem ne dema xweydanê ye lê enîya xwe bi zendên 
xwe paqij dike «min xwend, ez westiyam, jîyana min 
xweşbû, û bawer dikim ku ji mafê min bû ez gerefêtê 
li xwe bikim». Wîsam dikeve dawîya tirimbêla ku 
radhêje firoşkeran û bi bavê xwe yê parêzer re ber bi 
derîyê spî de diçin da ku cardin  xewnên xwe li paş wî 
veşêrin.

GEREFÊTA MIN JÎ HEBÛ
Sîmav Hesen

wêne: Pîroz Perîk
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Dêra Zorê da desteyekê birêveberîyê.” 
Di milê ewlehîyê de, di dema dawî de 
gellek penaber nema zû bi zû derbasî 
Cizîrê dibin. Sedema wê jî li gor Asayîşa 
Giştî ya Rojava ew e: “Ku komên 
penaberan ên piştî Operasyona Leşkerî 
ya Reqayê êdî tirsnak in û heye ku 
girêdayî komên terorê bin, ji lew re em 
êdî penaberan zû bi zû derbasî Kantona 
Cizîrê nakin. Kesên ku derbas dibin 
jî di rêya derhûdan/kefîlan re derbas 
dibin, lê penaberên ku ji berî salekê û 
bi şûn ve li vir in, endamên Asayîş wan 
li ser rêbendan nasekinînin, tenê pelekê 
ji komîna taxa xwe distînin û êdî kes 
wan nasekinîne.”

Ramî Merzûq xwedîyê dikaneke caw e, dibêje ku wî 
dikana xwe berî demekê kirîye û tu pirsgirêk pê re 
çênebûne, lêbelê dibêje: “Ez ji pênc salan ve li vir im, 
berî mehekê ez çûm ku caw ji bo dikana xwe bînim lê 
ez li ser rêbenda Mebrûkayê hatim sekinandin û li gel 
ku pelika komîna min jî bi min re bû, ez şevekê li cem 
Asayîşa rêbendê razam heta ku bazirganekî Kurd hat 
û ez serbest kirim.” Ramî dibêje ku ew û malbata xwe 
jîyaneke normal derbas dikin, kesek ji ber bîyanîya 
wan acizîyan ji wan re çênake.

Ji alîyê xwe ve komînên girêdayî Birêveberîya Xweser 
rewşa penaberan ji hêla ewlekarîyê ve dişopînin da 
ku mana wan a li taxan erê bikin an na. Kesra Hecî 
Mihemed, ku birêveberê Komîna Taxa Xerbî ye, 
dibêje: “Her malbateke penaber bê taxê divê erêkirina 
komînê ji hêla ewlekarîyê ve bi dest bixe.” Paşê 
didomîne: “Ji hêla xizmetguzarîyê ve em tu cudahîyê 
naxin navbera rûniştîyên taxê, çi şênî çi penaber, 
hemû li nik me yek in.”

Pirranîya penaberên li devera Cizîrê xwe berdaye 
hundirê bajaran, lê tev li wilo jî hin jê hîn li dibistanan 
dijîn, ji ber ku rewşa wan a aborî destekekê nade wan 
ku xanîyan kirê bikin. Li dibistaneke Taxa Xerbî me 
jineke bi navê Necah Mihemed dît. Ew ji Taxa Bistan 
Elpaşayê ya Helebê ye. Di dawîya sala 2012an de 
penaberî Cizîrê bûye. Li gel çar malbatên ji Himis, 
Heleb û Dêra Zorê li qata jorîn a dibistanê dijîn: “Di 
serî de gava ku em hatin vê dibistanê em di rewşeke 
pirr aloz de bûn. Bi dehên malbatan em bi hev re 
dijîyan, em pirr bi xerîbîyê dihisîyan, me digot em 

nikarin li vir bijîn, lê hêdî hêdî em gihan wê bawerîyê 
ku vegera Helebê pirr zehmet e, ji lew re em li vir man 
û dibistan hêdî hêdî vala bû.”

Di himûguma jîyana perîşan a penaberîyê de gellek 
zarokan dev ji dibistanên xwe berda yan saline 
xwendinê ji wan derbas bûn. Jixwe gellek ji wan tirsa 
şer û pevçûnan ketibû nav dilên wan. Hin penaber 
jî naxwazin ku tev li civakê bibin ji ber ku xwe di 
vê civakê de nabînin. Girêdayî vê mijarê, çalakgera 
sazîyên civaka sivîl a bi navê Hindirîn Mihemed 
dibêje: “Erê rast e ku gellek malbatên penaberan 
xwe naspêrin civakê, ez dibînim ku malbatên wisa ji 
deverinan hatine ku şerê giran li wan qewimîye. Em 
wekî sazîyên civaka sivîl, di warê piştgirîya derûnî de, 
di rêya çalakîyên hevbeş ên di navbera penaberan û 
şênîyên civakê de alî wan dikin.”

Îroro, rewşa penaberan li barazên herêma Cizîrê pak 
e, lê ew bi zehmetî têkilîyên xurt di navbera xwe û 
civakê de dideynin. Her weha olparêzîya wan li gel 
oldarîya nerm a civaka Cizîrê nagunce. Lê tev li wilo jî 
penaberên ku me giftûgo li gel wan kir, digot ku: “Em 
jîyana me wekî ya xelkê vir derbas dikin, jixwe rewş bi 
giştî zehmet e û ne para me penaberan tenê ye.”

Di rewşeke nearam de û li hêvîya siberoja nedîyar a 
Sûrîyeyê, civak bi tevahî jîyana xwe bi zehmetî derbas 
dike. Ji ber vê yekê, para penaberan helbet dê zêdetir 
be, ew jî êdî hêdê hêdî digihin bawerîyeke ku Qeyrana 
Sûrîyeyê dûrûdirêjî hev e, ji lew re divê ew xwe li gel 
civakê biguncînin û têkilîyên xwe xurttir bikin.
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Heyat Ebdilmesîh perêtvan û rêvebira xwaringehê 
ye, û bi serpiriştiya Heyat şeş jinên din kar dikin, 
hemû celebên xwarinê amade dikin, pirranîya 
rêxistinên û sazîyên ku li bajêr kar dikin ji 
ÇarÇêlayê xwarinê dixwazin.

Holeke mezin e, cihê rûniştinê lê peyda dibe, li ser 
refên wan qetremîzên rengereng ji xwarinên taştê 
rastkirî ne, bêhna xwarinên xweş li ser dirêjahîya 
du kolanan tê bêhnkirin, di cihê çêkirina xwarinê 
de, sê jin di dema sibehê de kar dikin û sê yên din di 
dema êvarê de kar dikin, rojane derdora 40 celebên 
xwarinê amade dikin, ne tenê xwarinên Kurdan ên 
kevin lê xwarinên biyanî jî pêşkêşk dikin.

Di demsala havînê de ji demjimêr 7ê sibehê ta 11ê 
bi şevê xwaringeha Çarçêlayê vekirîbû, û aniha di 
demsala zivistanê de ta demjimêr 7ê bi şev dimîne 
vekirî.

Dêya Xalid jinek e temenê wê dora 48 salî ye, yek 
ji perêtvanên xwaringehê ye, desmala wê li serê wê 
pêçayî ye, her rojê demjimêr 7ê sibehê bi hemû 
çalakîya xwe berê xwe dide kar û dest bi çêkirina 
xwarinê dike, û dibêje: «Xwezî ev derfet berî 20 
salan ji min re hatiba û ez dikarim ta karîna min 
heye ez li vir xwarinê ji zarokên bajarê xwe re 
çêbikim».

Kargeha Nêrgiz li Dêrikê:   

Ne tenê di warê çêkirina xwarinê de jinên devera 
Dêrikê cihê xwe digrin, lê dikarîbûn kompiratîvekê 
ji bo çêkirina bûjenên paqijkirinê mîna lodalînê 
vekin.

Navê kargehê «Nêrgiz» e, û derdora 22 karkeran 
li wir kar dikin û pirranîya wan jin in, cihekî ji sê 
odeya pêk tê peydakirine û karkerên dezgehê bi 
xwe pereyên projeyê pêşkêşkirin, û êdî mûçeyên 
xwe ji karê xwe werdigirin.

Jina bi navê Gulîstan Umer rêvebira kargehê ye, di 
destpêkê de bi alîkarîya 6 jinên din kargeh vekirin 
û hin bi hin karê wan firehtir bû û karker zêdetir 
kirin.

Kewser yek ji jinên karker e di kargeha Nêrgiz de, 
rojane li ser karê xwe disekine, bi rêya vî karî di 
welatê xwe de maye û pêwîstîya wê bi koçberîyê 

tune ye, di milê hevjînê xwe de jîyana malbata xwe 
bi rê ve dibe.

Jinên di vê kargehê de kar dikin, li gorî karîna xwe 
dixwazin ku hinekî ji barê jîyana zehmet û buha li 
ser milê welatîyên vî bajarî rakin.

Nanpêjgeha Adar a Jinan:

Li ber arê nanpêjgehê du jin li bende pijandina nan 
disekinin, û li rexê din sê jin hevîr amade dikin, û 
li beramberî wan bi dehan ji xelkên Dêrikê û li 
ber pencereyeke biçûk li bende standina nan in, ev 
dîmen li nanpêjgeha Adar li bajarê Dêrikê rojane 
têne dîtin.

Ev proje jî bi keda van çend jinan bi rê ve diçe, û 
êdî xelkên bajêr di demjmêrên sibehê yên pêş de li 
ber disekinin da ku taştêya xwe bi nanê ji destê van 
jinan bixwin.

Azadîya jinê her dibe û bi şêweyekî berbiçav tê 
pêkanîn, civak jî ji alîyê xwe ve rê dide jinê da ku 
tevahîya mafên xwe bi dest bixe, li alîyê din erkê 
jinê ew e ku têgihiştî be da ku bikaribe van mafan 
di ber berjewendîyên xwe de bi kar bîne.
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Gotina «jin nîvê civakê ye» ne gotineke nû ye, lê 
eger mirov li rastîyê temaşe bike dê bibîne ku jin 
bingeha tevahîya civakê ye, ji ber ku nîvê civakê 
ye û nîvê din di laşê wê de çêdibe û li ser destê wê 
mezin dibe.

Tev li ku Rojhilata Navîn bi nerîneke teng li jinê 
dinere û ta niha di heman nerînê de berdewam e, 
lê berovajî wan di nav Kurdan de, her û her jin bi 
qîmet e û di van çend salên bihurî de karîbû û bi 
rengekî şaristanî bi rola xwe di civakê de rabe.

Dîroka keda jina Kurd ji mêj ve dîyar e, dema di 
milê mêr de di nav zevîyan de û di avakirinê de 
hevkar bû, û her ku dem derbas dibû, jina kurd 
bû mamosta, endezyar, bijîşk, rayedar û karê herî 
pîroz ku aniha şervan e û di qadên şer de bi hemû 
lehengîya xwe li dijî terorê disekine, û navê xwe bi 
ava zêr li tevahîya cîhanê dineqişîne.

Avakirina kesayetîya jinê:                                            

Jinên Rojavayê Kurdistanê di dema niha de 
kesayetîya xwe bi şêweyekî ciyewaz ava dikin, li 
her deverê cihê xwe digirin, bi xurtayî di avakirina 
civakê de beşdar in.

 şoreşa ku li deverên Kurdî dest pê kir, derfeteke 
pirr mezin li pêşîya jinên Kurd vekir da ku mafên 
xwe yên bidestxistî bi kar bînin, û bi rengekî 
berbiçav di rêveberîya deverê de rola wan dîyar bû, 
her wiha, ta niha gellek projeyên ku ew bi xwe bi rê 
ve dibin, ji alîyê wan ve hatine pêkanîn û ev proje 
bi tevahî bi keda jinên deverê berdewam in, bêyî 
alîkarîya mêran, û dikarîbûn bi rêya van projeyan 
derfeta kar ji jimareke mezin ji jinên deverê re 
vekin, tev li ku mebesta wan xurtbûna kesayetî û 
karîbûna xwe teqez bikin.

Xwaringeha Çarçêla a jinan:                                               

 jimarek ji jinên bajarê Dêrikê projeya vekirina 
xwaringehekê pêşkêşî alîyên berpirs kirin, û dema 
ku daxwaza wan hate erêkirin, di 1ê meha Pûşperê 
de ji sala 2016an, xwaringeha bi navê ÇarÇêlayê 
vekirin û dest bi karê xwe kirin, di destpêkê de 
tenê sê jin û serpereştkarekî karê xwaringehê bi rê 
ve dibirin, lê piştî şeş mehan ji berdewamîya kar 
û piştî ku xelkên bajêr xwaringeh naskirin û kar 
li ser milê wan zêde bû, jimara jinên karker zêde 
kirin û ev yek bû sedema derfeta kar ji sê jinên din 
re li deverê.

JIN JÎ KAR DIKIN
Arya Hacî
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bû, û çi dikarîbû bike?

Ji ber du sedeman welatîyên rojnameger çêbûn. ji ber 
rewşa şer û metirsîya wî ya pirr mezin, qedexekirina 
hatina rojnamegerên pispor ji alîyê rêjîmî ve, welatîyên 
ku di nava bûyerê de  bûn bûyera xwe ragiahndin, alava 
wî mobayil û rûpelek facebookê bû, ew çalakger navê 
wî bû Welatîyê Rojnameger, an çalakgerê rojnameger. 

Bi rastî li gorî rewşa pirranîya Sûrîyeyê di dema salên 
destpêkê de, berî ku bibe şerekî çekdar ew çalakgerên 
rojnameger roleke pirr giring lîstin, dikarîbûn rojane 
bi hezaran vîdîyoyan, nûçe, û serjimaran ji bo raya 
giştî ya cîhanê ragihînin, ta radeya ku ew çalakgerê 
rojnameger bû çavkanîya herî sereke ji nûçeyan re, ne 
tenê ji bo kenal û sazîyên bi zimanê Erebî, lê ji bo hemû 
ragihandina cîhanê. 

Piştî ku şerê çekdarî dest pê kir rewşek din derket 
holê. Pirsek sereke heye tê bîra mirov, çawa çalkgerek 
rojnameger ê bêezmûn û nepispor qonaxa nû şopand? 
Bi hezaran  vîdîyoyan em dibînin ku çalakgerê 
rojnameger bi kişandina dîmenê re dîmenê şirove dike, 
dide xuyan ku ev bûyer li kû ye, çi demê ye, û paş re  
dest bi siloganan dike û sixêfan ji dijminê xwe re  dide, 
an ku ev welatî heta radeyekê nikarîbû bêalîba. 

Li Rojava em ketin şaşîtîyeke pirr mezin, mercên ku 
hişt welatîyê rojnameger li Sûrîyeyê derkeve holê 
ew mercana li Herêma Kurdî tune bû, çalkgerên ku 
berê xwe dan rojnamegerîyê bi hişê çalekgerekî bûyer 
şopandin, di dema ku derfet hebû de nikarîbû xwe li 
pêşxistiba, helbet hindek rewş in din jî hene, ku bi rastî 
niha em dibînin hin rojnameger dikarîbûn heta astekê 
xwe li pêş xin. 

Mijara din girêdayî nasname û zimanê berhemê ye, 
ta niha rojname û kavarên ku li Rojava derdikevin 
bi du zimanan e, Kurdî û Erebî, ev yek tê wateya ku 
rojnamegerên Kurd hîn ji zimanê xwe nebawer in, ev 
yek pirr metirsîyê ser nasnameya kurdî çêdike, û tirsa 
min ew e ku rojek were û bê gotin ev şêweyê herî baş 
e; wê demê ez bawer im ku dê rojnamegerîyek Kurdî 
tune be. 

-Ji ber ku li Rojavayê Kurdistanê rewşek cuda ji 
deverên din li Sûrîyeyê peyda bû, rewşek aram 
û şêweyek sazîyane. Rewşa rojnamegerîyê li vê 
xaknîgarîyê ji Sûrîyeyê û rewşa binpêkirina mafên 
rojnamegeran çawaye?

Ji xwe serjimarên têkildar bi azadîya rojnamegerîyê li 
Sûrîyeyê rewşê baş zelal dike, cudahîya rewşê jî dîyar 
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-Rojnamegerî yek ji karên herî bi nirx e di civakê 
de, ji ber ku erkekî wî yê sincî heye. Ta çi radeyê 
rojnamegerên ku li Rojavayê Kurdistanê kar dikin 
ev tişt di karê xwe de bi cih anîne?

Ji ber  ku rojanmegerî wek tevger li herêma me hîn di 
destpêka xwe de ye rojnameger jî ne xwedî ezmûn in, ev 
yek dihêle ku pîvanên rojnamegerîyê li nik rojnamegeran 
ne zelal e, û têgihaştina wan ji karê wan re kêm e. Yek 
ji  wan pîvanên herî giring di karê rojnamegerîyê de ew 
e ku rojnameger xwedî helwestek mirovahî û wijdanî 
be, lê têgihaştina vê yekê ji rojnamegerekî ta yê din 
ne wek hev e, û ev yek ji ber kêmezmûnî hatiye. Bi 
gotineke din, pisporî di kar de dihêle ku rojnameger 
xwedî wijdan be, helwesta wî ji civak û nirxên wê re 
cihê rêzgiritinê be. Lê ji ber ku di rewşa heyî de pirr nirx 
nema bi yek wateyê ne, bûye nerînek kesayetî, û ev yek 
bi xwe belgeya tigihaştineke şaş e.    

-Rewşa giştî ya dewletekê bandorê li hemî waran dike, 
li welatekî mîna Sûrîyeyê gelo rewşa rojnamegerîyê 
tê de çawa bû. Jixwe di rewşa Sûrî de du qonax ji me 
re pêwîst in, qonaxa berî kirîzê û qonaxa piştî kirîzê?

Berî kirîza Sûrîyeyê ji xwe tenê rojnameyên bi rêjîmê 
ve girêdayî hebûn, berîya 2011 an mirov nikarîbû 

bibêje ku rojnamegerî hebû, ji bilî cureyên wê yên 
hunerî  û wêjeyî, bi rastî di vî warî de mirov nikare 
vê rastîyê nebêje, ev yek ji bo Sûrîyeyê bi giştî. Ji bo 
Herêma Kurdî rojnameyên partîyên sîyasî hebûn, ew 
jî  pirr qeles bûn û pirranîya wan bi zimanê Erebî bû, li 
gel wan hin kovarên duzimananî derketin; ew jî ji bilî 
sedemên sîyasî û qedexekirinê sedemên aborî dihiştin 
ku demkî bin. Ez vê yekê piştrast dikim ku rojnameger 
li herêma me wê demê pirr kêm bûn, mirov kesayeta 
rojnameger û a wêjevan ji hev nedihat cudakirin. 

Piştî salên alozîyê, bi taybet li Herêma Kurdî, ji ber 
rewşa wê ya aram li gorî rewşa Sûrîyeyê bi giştî, ev derfet 
bû ku bi dehan dezgehên rojnamegerîyê vebin, celebên 
wan  pirr in, ji xwecehî, herêmî û navneteweyî. Bi sedan 
çalakgerên rewşa nû berê xwe dan karê rojnamegerîyê, 
ji xwe herêm cihê bûyerê ye, pêdivî bi nûçe, nivîs û 
wêjeya rewşa nû hebû. Ev yek jî rewşek anî holê ku 
nema pîvanên rojnamegerîyê li sazîyan berbiçav derbas 
bibe, tenê pêdivî bi wêne û vîdîyo hebû û pêşbirga di 
nav dezgehan de bû.

-Di destpêka tevgera ciwanan û buhara Sûrîyeyê de 
têgiha (Welatîyê Rojnameger) hate naskirin, çima ev 
têgih ket rojevê de, û çi rola wî Welatîyê Rojnameger 

HEVPEYVÎN BI ROJNAMEGER 
ZANA OMER RE

12



Di destpêka sedsala borî de, deşta Mêrdînê 
(Cizîra Sûrîyeyê) di bin desthilatdarîya 

Ibrahîm Paşayê Millî (1908 –  1843an) de bû, ew 
dever tev çêreya pez û dewarê Kurdan bû û sînorê 
wan û Ereban çîyayê Kezwana (Ebdulezîzê) bû. Sala 
1908an, Ibrahîm Paşa çû ber dilovanîya Xwedê û li 
gundê Sfeyya (13.km bakurî Hisîçayê) hate veşartin.

Di buhara 1922yan de, artêşa Fransayê gihaşte 
herêma Cizîrê û li ser girekî raserî çemê Xabûrê 
rawestîya. Li ser wî girî, kavilê qereqoleke Osmanlî 
hebû. Kolonêlê Fransiz «Grandot» ferman da ku li 
ser vî kavilî baregeheke serbazî bête avakirin da ku 
bibe nûnergeha artêşa rojhilat a Fransiz.

Lê li dera ku nuha kornîşa taxa pîşesazîyê ye, maleke 
tenê hebû, mala mirovekî Kurd î Êzîdî bû, bi navê 
«Heskê», ew kes ji ber fermanên Osmanlî derbeder 
bûbû -û ji xwe re, ne dûrî çem, koxeke piçûk 
ava kiribû û ew gund paş re -li gor gotinên pîrên 
Kurdan li Hisîçayê- bi navê wî kesî hate naskirin. 
Erebên Hisîçayê/ Hesekê dibêjin ku nav ji (heseke) 
ya liba genim hatiye, û nerîneke sêyem heye dibîne 
ku ev nav ji (Hesî + Ça) pêk tê, Hesî navê mirovekî 
ye û «Ça» jî paşgir e wek çawa navê «Helebça». Di 
nerîna min de, ev raya sêyem bi ber aqil ve tê ji ber 
ku Fransizan bi xwe jê re digot «Hesîça».

Qişle di gulana sala 1922yan de ava bû, û 
fermandarîya Fransiz bû şewqeke ronîder ku hemû 

Xiristyanên penaber ji bakur -piştî fermanên 
Ermen û Suryanan sala 1915an- nemaze xelkên 
keleha «Mera» xwe li dorê bigirin û bibine dost 
û hevalbendên Fransizan. Bi vî rengî, li hawîdorî 
qişleyê bingeha «Taxa Eskerî « hate danîn berî hemû 
taxên Hisîçayê û roj bi roj mezin û fireh bû. 

Ji bakur ve, Kurdên ku rewşa Mêrdîn û Nuseybînê li 
wan teng bûbû (nemaze êla Omerîyan) xwe berdan 
«Binxetê» û li paş xeleka Xiristyanan (Taxa Eskerî) 
taxa xwe ku bi navê (Taxa Bêrtya) hate naskirin, 
ava kirin, (navê fermî Taxa Kurdan). Û roj bi roj, 
xelekên demografîk hatin avakirin ji nik Kurdan 
ber bi bakur ve.

Ji başûrî Hisîçayê jî, pêlên Ereb û çolnişînan hêdî 
hêdî bi ber ve hatin û li başûrî çem cih girtin, û ew 
taxa ku mala «Heskê» navê Wêran (an ku devera 
xopan û bê niştecî) lêkiribûn, bi Erebî bû «Xwêran».

Bi serperiştî û fermandarîya Fransayê, gundê mala 
Heskê (yan Hesî) roj bi roj û sal bi sal mezin bû û 
dezgeh û sazî û baregehên binyada jêrîn lê peyda 
bûn, bi navine Fransizî ku ta roja îro li ser zimana 
ne, wek Régie (tûtinxane) û sûka Halles (ya mêwe 
û sebzeyan). Sala 1930î, Hisîçayê ji Dêrazorê hate 
veqetandin û bû parêzgeh.

Di sala 1942yan de, şerek di navbera du êlên mezin 
de peyda bû (Kîkan a Kurd û Beggara ya Ereb), û ji 

Ibrahîm Xelîl
HISÎÇA PENAYA AVÊ
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dibe. Hîn me nebihîstiye –di salên alozîya Sûrîyeyê de- 
ku rojnamegerek hatiye kuştin di bin işkenceyê de yan 
hatiye revndin.

Bi dehan sazî û dezgehên rojnamegerîyê li vir hene, tev 
li ku hin ji wan jî ne bi partîyên Başûrê Kurdistanê ve 
girêdayî ne, û nakokî di navbera wan û Rêveberîyê de 
heye, ez vê yekê vekirî dibêjim. Azadîya rojnamegerîyê 
li Rojava ne tenê ji Sûrîyeyê çêtir e, lê ji Başûr, û 
Turkîyeyê jî çêtir e, heger em ber hev bikin. Lê sazîyên 
nêzîkî Rêveberîya Xweser dikarin agahîyê berî her kesî 
bi dest bixin, û hin agahî û bûyer ew bi tenê dikarin 
bighêjin wan. Di bawerîya min de ev sûcek e. Li alîyekî 
din jî du rojnameger hatin dûrxistin ji Rojava û ev yek 
cihê şermezarkirinê ye.  

Dixwazim balê bikşînim ser mijareke din, destdirêjî 
li mafê rojnamegeran ser du astan dibe: yek ji alîyê 
Rêveberîyê wek berî niha min anî ziman, lê ya ku 
tu carî nayê ziman ew e destdirêjîya navxweyî ya ku 
dezgeh û sazîyên rojnamegerîyê der mafê karmendên 
xwe de  dikin, ci xwecihî yan herêmî bin.

Em dibînin ku rojnameger - ji aliyê saziyekê ve- ji karê 
xwe tên dûrxsitin bêyî ku ti mafê wî hebe, ev jî destdirêjî 
ye, yase û dadgeh hene ku mafê wî biparêzin, lê ji ber ku 
rojnameger kêmezmûn in û wek çalekgerekî nêzî karê 
rojnamegerîyê dibe mafê xwe nizane biparêze û doz 
nake jî. Ev dîyardeyek pirr zelal e li Rojava, mixabin. 

-Bi dehan sazîyên rojnamegerîyê li Rojavayê 
Kurdistanê kar dikin, çi yên navdewletî û çi yên 
herêmî û çi yên xwecihî jî, di nerîna te de têkilîya 
van sazîyan bi karê rojnamegerîyê di çi astê de bû, û 
gelo ev sazî dikarîbûn mercên rojnamegerîyê li cem 
karmendên/Rojnamegerên xwe pêk bînin?

Rewşa rojnamegerîyê û sazîyan wek rewşa giştî ya 
welat e, di qonaxeke veguhezane de ye. mirov nikare 
heta ku nav lê bike tevgereke rojnamegerî. û sazîyên 

rojnamegerîyê yên heyî hewl didin ku karê rojnamegeîyê 
bikin, ji ber gellek sedeman têgih hîn cihê xwe ne di 
civakê de, ne jî li sazîyan û ne li gel rojnamegeran hatiye 
rûniştin; cihê xwe negirtiye. Bi taybet   dema ku em 
sazîyên xwecihî tînin ziman, sazîyên ku hene hîn bi 
mejîyê çalekgeran nêzî bûyeran dibin, û yek dihêle ku 
neşareza bin, an ser xwe kar nekirine da bibin pisporê vî 
karî, loma, em di pirrê caran de li Rojva dibînin ku karê 
rojnamegerîyê karê ku di ber karê xwe yê din re dikin, 
ev ji milekî. Ji milê din ve hîn kesayeta rojnameger û 
sîyastemedar û çalakger ji hev din nehatiye cudakirin. 
Sazî jî bi vî rengî ne, ji ber ku di dawî de sazî ji alîyê 
komek rojnemegeran tê birêveberin. Mînakek pirr 
zelal di vî warî heye, rojanemeyên nivîskî yên li Rojava 
tên weşandin, em bêjin ên  serbixwe, heger mirov 
nirxandekê bike bi hêsanî dê çend rastîyan bi lez nas 
bike, gelo heta kîjan radeyê celebên rojnamegerîyê di 
nav xwe de pêktîne.

-Ji bo ku rojnamegerîyek dirust, li gorî zanista 
rojnamegerîyê, li Rojavayê Kurdistanê peyda bibe çi 
gerek e? ´

Ji bo ku rojnamegerîyek dirust ava bibe divaye berî her 
tiştî bazarek ava bibe, bê bazar ne pêkan e rojnamegerîya 
Kurdî sînorên partîtîyan derbas bike; wê demê wê sazî 
pirr bibin. Û li ser asta xwîneran jî di paşerojê de nifşên 
ku di dibistanên Kurdî de perwerde dibin dê tenê bi 
zimanê xwe bixwînin û bi kurdî biramin, wê demê 
wê nirxandinek sazkirî derkeve holê û dê rojnameger 
jî neçar be ku li gorî rewşê li ser xwe kar bike û xwe 
ava bike. Ez bawer im dê hiş û ramanê nifşê ku aniha 
di dibistanê de bi zimanê dayikê dixwîne wê bibe 
mîna moxolekê û rewşê ji hev cûda bike, zextekaran ji  
camêran ji hev nas bike. Xwînerek û temaşevanek zana, 
rojnamegerekî zana biafrîne. Ne tenê di vî warî de, di 
her warê din jî dê hişê zarokan pîvan be. 
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mixabin ev zanko bi karînine kêm û asteke nizm 
û di rewşeke dijwar de karûbarê xwe bi rê ve dibe.

Li gor dawîtirîn serjimêrîya fermî ya rêjîma Sûrîyeyê 
(berî 2011an ), jimara niştecîyên bajêr gihaşte nêzîkî 
200 hezarî ji Kurd, Ereb, Suryan, Êzîdî, Ermen û 
Aşûrîyan.

Li Hisîçayê, ceh, genim, pembo, garis, kuncî, petata, 
fûl û şînkayîya celebceleb tê çandin, ji lew re ew tê 
naskirin mîna bajarê çandinîyê yê sereke li Sûrîyeyê.

Kenişt û mizgeftên kevin û navdar li Hisîçayê: 
Mizgefta Mezin a bi navê «Mu›az ibn Cebel» ku 
minareya wê 36 m ji erdê bilind e, li gel mizgeftine 
nuh ku piştî salên 1980yî hatin avakirin, û kenişta 
«Mar Circis» a Suryanên Ortodoks ku di sala 
1956an de hatiye avakirin, li gel şeş keniştên din ên 
kevin û yeka nuh.

Hisîçayê di «Buhara Sûrîyeyê» de (2011an)

Wek hemû parêzgeh û bajar û bajarokên Sûrîyeyê, 
Hisîçayê bi agirê şoreşa Sûrî şewitî, û êşa herî giran 
koçberî bû. Bi sedema şer û pevçûnên ku li Hisîçayê 
qewimîn di navbera her sê hêzên çekdar de: Rejîma 
Sûrî, Daiş û YPGê, xelkên sivîl berê xwe dan her 
du welatên ser sînor Turkîyeyê û Herêma Başûrê 
Kurdistanê. Û bi sedema şerê li Firata navîn, Erebên 
Reqqayê û Dêrazorê jî berê xwe dane bajarê Hisîçayê. 
Van her du şepêlên koçberîyê binyada demografîk a 
nijadî ya civaka Hisîçayê da ber guhertinê.

Ji alîyekî din ve, rewşa aborî zîyaneke mezin 
gihande xelkê, û sê parên tevger û çalakîyên civakî, 
aborî, rewşenbîrî û avakarî rawestîyan, û pirranîya 
niştecîyan bi nanxwazîyê daketin, bi hêvîya ku rojek 
berî rojekê ev şer biqede û jîyana Hisîçayê vegere 
rewşa xwe ya asayî, nemaze ku Hisîçayê ta nuha ji 
wêrankirinê hatiye parastin.
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ber ku ew şer ne şerekî nijadperistî bû lê li ser parên 
erd û çêreyan bû, hin êlên Ereban bûn hevalbendên 
Kurdan û bi dawîya şer re çemê (Xabûrê) bû sînorekî 
siruştî di nav Kurd û Ereban de.

Bi vekişandina Fransayê ji Hisîçayê havîna sala 
1945an û ji tevaya Sûrîyeyê buhara sala 1947an, 
devera Cizîrê kete bin destê «Hikumeta Neteweyî» 
ya erebperist ku berê xwe da Hisîçayê/ Hesekê û 
gundewarên wê û kampanya erebkirinê dest pê kir. 
Vê sîyasetê qelşine mezin di navbera pêkhateyên vî 
gundê ku bûbû parêzgeh de çêkir û fireh kir.

Li bakurî bajêr, taxên Til Hecer, Nasra, Ezîzyê, 
Salihyê û di pey re Gundê Miftî, Kellasê ava bûn. 
Û li başûr, taxên Xwêran û Neşwayê bi cihnişînine 
Ereb hatin avakirin.

Bi hatina hikumeta Beisê re sala 1963yan, dengê 
erebperistîyê bilind bû û civaka bajarê Hisîçayê 
heşkere bû du beş, beşê fermî ku ji hikumet û 
karmend û alîgirên wê pêk dihat, û beşê gelêrî 
Kurdî ku ji karmendên piçûk û cotkar û dikandar û 
bazarganên sûkê bû.

Bi hêza vê hikumetê her tişt li bajarê Hisîçayê hate 
erebkirin, û hemû şêweyên çalakîyan (ne tenê yên 
sîyasî) hatin qedexekirin, tev yên civakî ku di çaxa 
Fransayê (dagîrker xwedê giravî) de hebûn.

Ev rewşa xerab bû weke bombeyeke berdem ku bi 
hatina sala 2004an de teqîya. Cara yekem bû ku 
miletê Kurd serî rakir û agirê serhildaneke gelêrî ji 
Qamişloyê xwe berda Hisîçayê.

Pirranîya Erebên Hisîçayê ku rejîma Beisê ew bi 
xwe ve girêdabûn û rê nedabû wan ku hevwelatîyên 
xwe yên Kurd xweş nas bikin, li dijî vê serhildanê 
rabûn.

Der barê ava Hisîçayê de

Hisîça penaya avê ye, ew bi hebûna avê hebû, û ji 
xilafî wan çehl û bîrên ava şîrîn ku ji çavîyên xaka 
wê ya petî diteqin, du çemên navdar lê diherikin:

Çemê Xabûrê ku ji bakurê Kurdistanê der tê û ji 
bajarokê Serêkanîyê derbasî Rojavayê Kurdistanê 
dibe, bi dirêjahîya 320 km. Navê vî çemî ji gotineke 
Suryanî hatiye bi wateya (kolan)ê; an ku ava ku erdê 
dikole. Wan salan bi xurtî diherikî û li dirêjahîya her 
du kenarên xwe dar û lem û mêrg û çîmen vedijand 

û carcaran ava wî radibû û digihaşte nava bajêr, du 
lehîyên mezin di dîroka Hisîçayê de çêbûn: Yek sala 
1952yan û ya din sala 1969î ku av 346 cm rabû û 
xelk di nav de man, lê ew qet nebû sedemek ku ji 
Xabûrê aciz bibin an ji Hisîçayê dûr bikevin.

Çemê Hisîçayê yê duyem bi navê (Ceqceqê) tê 
naskirin, navê wî di çaxa romanan de (Mîkdonius), 
û di çaxa Islamîyetê de (Hirmas) bû. Ev çem ji 
Turkîyeyê der tê, bi dirêjahîyeke giştî 124 km ku 
100 km jê li xaka Sûrîyeyê ye.

Hisîçayê di roja îro de

Ji ber ku bajarê Hisîçayê 600 km dûrî Şama paytext 
û 400 km dûrî Helebê ye, ev bajar ma dûrî çavên 
hikumeta navendî, nexasim di warê pêşxistin û 
geşepêdanê de. Berî çend salan hikumetê dest bi 
avakirina mûzeyekê kir û ta roja îro temam nebûye, 
û van salên dawî, zankoyeke piçûk lê vekir lê 



hember dagirkerîyê bû. Piştî dagirkerîyê, wan ew dîrok 
bi destê xwe lewitand, ji lew re bû dîroka bindestî, 
derebegî û dogmatîzmê. Ev yek li Herêma Kurdistanê 
peyda bû, bi taybetî piştî Serîhildana 1991ê.

Dîroka li derveyî wan jî dîroka lîberalîzmê ye. Dîroka 
(pêşketin û mirovê hişmend û azad e, mafê çarenivîsa 
gelê bindest, civaka şarwer û dûgela damezirînegehan), 
ku dûrî cudahîya regez, kok û nasnameyê, welatî hest 
bi wekhevî û yeksanîyê bikin.

Ka çawa du dîrokên wan hene, aha wisa her yek ji 
wan bûye dudu; yek reş û yek spî. Reşê wan di nav 
dîroka reş (bindestî, derebegî û dogmatîzmê) de dijî 
û spîyê wan jî di nav dîroka spî (lîberalîzm, pêşketin 
û azadîyê) de dijî û ji ber ku me got guherîn rastîya 
rastîn e û guman tê de nîne, ji lew re ew bi lihevhatin 
û lêbihurînê dikarin bandorê li asta her du dîrokan û 
her du mirovan bikin.

Her bûyerek biqewime, çakzanî û ramanek li pişt 
heye û karê dîrokê ew e ku wê çakzanîyê û wê ramanê 
bipeyitîne, heger na, tu bihayê bûyeran namîne. Lê 
mirovên deverê wisa hizir nakin, çunku her tişt li nik 
wan diqewime û her ew dibêjin: “Ma çi ye?” Ji bîr 
dikin ku “çi ye?” pirsa bûn û nebûnê ye. Ev xemsarîya 
ku bûye binsitra avadanîya katraktra Kurdî/Rojhilatî 
bêhtir ji carekê ew karakter herifandiye.

Hiş cewherê dîrokê ye û çarenivîsa dîroka bêcewher 
herifandin e. Heger em bala bidin ser dîroka deverê, 
em tu cewheran tê de nabînin. Em her dem rastî dirûv 
û qalikê wê didin, ji lew re jî di nava herifandineke 
berdewam de ye. Li nik me, dîrok wateya rabirdûyê 
dide. Tu pêwendîya wê bi îroj û sibe ve nîne û heta 

ku pêwendî çêbibe û dîrok aktîv bibe, gerek e mirov 
nêzîkbûnekê di navbera pirsa xwe û babetê de peyda 
bike. Ji bilî lêbihurîneke giştî û hindek gumana erênî 
di bersivan de, tu rêyên dî li ber mirovên deverê vekirî 
nemane ku wan ji birandinê rizgar bikin.

Dorhêla me nema bangeşe û xweşkirinê hildigire. 
Sîmayê hebûna me ew çend kirêt bûye ku êdî tu 
rûpoş nikarin veşêrin û tu makyaj neşên ciwan bikin. 
Li cihê pêwendîya dualîzmê di gel dîrokê, em hewl 
bidin pêwendîyeke dîyalektîkî girê bidin, mirina 
hindek têgihan ragihînin, avahîyên hindek hebûnên 
aşopî di serê xwe de birûxînin û berî her avakirineke 
nû; zemînê mukim û qayîm bikin.

Bi hizira min, înîsîyatîva herî baş jî ew e ku kesên 
entelektuel (mirovên zana, têgihaştî û rewşenbîr) xwe 
ji tirsê rizgar bikin, li nav devera xwe li hêz û vîna xwe 
bigerin û paşê helwestên cidî wergirin û tev li prosesa 
sosyo-sîyasî bibin.

Hizireke kevnar di serê mirovên vê deverê de heye, ku 
her bûyerek biqewime, bi ferman û vîna Xwedê ye. 
Ew li gor zanîn û dilê xwe, ne ku wekî pêdivî, Xwedê 
nas dikin, ji lew re hişê xwe diavêjin û berpirsyarîyên 
xwe bi hêvîya Xwedê ve dihêlin.

Ev provokasyona hiş e û handana dogmatîzmê ye, bi 
taybetî di biwarê olî de. Li gor felsefe û olê, mirov 
azad ne ku benî ye. Mirov xwedan çakî ye, bûnewerekî 
bihadar e belê ji ber sedemên cuda cuda, carinan ew 
xwe bi destê xwe kêm dike û asta mirovahîya xwe 
nizim dike.
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Rojhilat landika ayînan e, gerek e bibûya minbera 
azadî û bawerîyê, belê dîyar e ku ji bo her duyan 

bûye zindan. Pirsgirêkên ku li deverê hene, girêdayî 
jîyana li ser vê zemînê ne, tu pêwendîya wan bi xeybê/
nenasîyê û hêzên esmanî ve nîne. Bi gotineke dî, rewş 
ji her alîyî ve keda reftara (practise) hişê mirovê vê 
deverê ye. Ew hiş, ku mirovan ji bûnewerên dî cuda 
dike, berpirsyarê bijartina alav û metodên serederîya 
di gel her têgihekê ye û heger wî hişî -wekî pêdivî- 
peywira xwe bi cih neanî, hingê dilînî dê hevsarê xwe 
biqetîne û bi serê xwe bikeve; aha li wê demê keda nû 
ya mirov û civakên deverê dê bibe trajedî û zimanê 
wan jî dê bibe pêgotina/zêmara wê trajedîyê.

Dîrok bûnewerekî metamorfîk/teşeguhêr e, sîmayên 
wî bûnewerî di guherîneke berdewam de ne û guherîn 
jî rastî ye, guman tê de nîne. Belê pirsyar ew e: Gelo 
çima mirovên vê deverê bawerîyê bi guherînê nayînin? 
Çima dixwazin wekî xwe bimînin?

Konservatîzm (şopparêzî/kevineparêzî) sedemeke 

sereke ya rewşeke wisan e, ku berdewam aloz e, 
lê hindek sedemên dî jî hene; her wekî nebûna 
rewşenbîrî û demokrasîyê.

Eşkere ye ku pêwendîya mirovên deverê di gel dîrokê 
ne pêwendîyeke dîyalektîkî ye, belê pêwendîyeke 
dualîstîk e. Reftara şaş a hişê wan zêdebarî zanîn û 
naskirina wan a şaş a têgihan -dîrok wekî nimûne- 
zîyaneke mezin gihande wan. Bêyî ku bi xwe bihisin, 
ew ji hizirkirinê dakutan heta ku bûne bûnewerên 
vala û berdewam hewl didin wê valahîyê bi hestan, ne 
ku bi hiziran, dagirin. Bi qasî ku bawerîya pirranîya 
mirovên Rojhilata Naverast bi xeyba olî (tiştên nedît 
û nebînayî) û qedera erdê heye, bawerîya wan bi hiş û 
hêza wan tuneye. Ew ji bîr dikin ku hiş welat e, hebûn 
û cewher e.

Li şûna dîrokekê, ew mirov bûne xwedan du dîrok; 
dîrokeke reş û yeke spî. A yekê di nav wan de û ya 
duduyan li derveyî wan. A di nav wan de di destpêka 
xwe de ew jî spî bû, dîroka xebat û liberxwedana li 

Sebrî Silêvanî
Tîpguhêzîya Ji Kurmancîya Behdînanî: Evdo Şêxo

PROVOKASYONA HIŞ

“Mirovê rojhilatî nikare olê ji perestin û bawerîyê derbasî wijdan û hiş bike, çunku hiş li gor 
olê û ol jî li gor hiş venekiriye, ji lew re ol ji sînorên awirdanê derbasî sînorên hiş nebûye.”

wêne: Pîroz Perîk
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Li alîyekî din serjimarine destnîşankirî li ser 
hejmara jinên ku destirêjî di Sûrîyeyê de li wan 
bûye nîne, ew jî ji ber zehmetîya belgekirinê di 
rewşên şer de ji alîyekî, û zehmetîya lidarxistina 
hevpeyvînekê bi wan jinan re bo belgekirina wan 
ji alîyekî din ve. Xala dawî xala herî hestîyar e di 
civaka me de çi ku ne her jin dikare biaxive, ew jî 
ji ber tirsa ji malbata, ji ber ev civak bi xwe li ser 
bingeha malbat û êlê avakiriye, û mirov nûnertîya 
xwe bi tenê nake, ji lew re jina ku destdirêjî lê dibe 
şermê ji malbatê û êlê tevdî re tîne, jixwe hişîyarîya 
civakê jî hîn neghaştiye asta ku li vê destdirêjîyê 
binere mîna celebek ji binpêkirinê û divê yê ku ev 
kar kiriye bê sezakirin. Dêmekî çanda binpêkirinan 
bi şêweyê xwe yê dirust nayê têghaştin, û di bin 
têgiha (Rûmetê) ya ku desthiladarîya jinê di civakê 
de dike, tê naskirin.

Gellek çîrok li ser jinên girtî û yên li rastî 
destdirêjîyan hatin di ragihandinê de hate 
weşandin, lê pirs ew e ta çi radeyê rojnamegerî û 
ragihandin dikarîbûn çandeke nû bo nerîna ku li 
ser jinê heyî ya ku li rastî binpêkirinan tê biguhere, 

avabike? Û gelo hestê berpirsyarîyê armancek 
sereke bû bo gengeşekirina van mijaran an tenê di 
bin navê (pêşbirka rojnamegerî) de bû. Dibe ku 
kampanyayên hişyarkirinê bo têgihaştina rewşên 
binpêkirinên ku der mafê jinê de tê bikaranîn û 
çareserkirina wan yek ji rêyên herî baş e da ku jin 
hest bibe ku ew jî mirov e û ti cudahî di navbera 
wê û ya mêrê girît û yê ku li rastî destdirêjîyê tê, 
nîne.

Li Rojavayê Kurdistanê rewşeke cuda ji xaknîgarîya 
Sûrîyeyê heye, îroj roj jin pêşengtîya civaka xwe 
dike, û di heman demê de bi hemû şîyanên xwe 
hewil dide da ku jinên pêkhateyên din, nemaze 
yên Ereb, ji zihnîyeta êletî rizgar bike. Jina ku tenê 
ji derveyî diwarê mala xwe û sînorê gundê xwe 
tiştekî din nasnedikir îro doza mafê xwe dike û 
dixwaze ew jî li nik mêr bi erkê xwe di civakê de 
rabe.

Jixwe nimûneya herî berbiçav ew e ku jina Kurd 
bûye şervana azadîyê û têkoşînê bo mafê jinê di 
Sûrîyeyê de dike, jina ku di bin zilm û zordarîya 
rêxistenek mîna Daişê ku ji rêxistinên herî 
tundurew û teror e di cîhan de, îro ew jin bi saya 
jina Kurd rizgar dibe. Ev rastîyeke pirr zelal e di 
dîmena Sûrî ya heyî de, dîmena ku bi serjêkirin û 
destdirêjî û binpêkirina mafê jinê tijî ye, û ev rastî 
dê bibe mizgînîya herî bedew di paşeroja Sûrîyeyê 
de.      
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wêne: Pîroz Perîk

Gellek lêkolîn balê dikşînin ser ku jin yek ji 
cangorîyên herî berbiçav e di şoreşan de û her 
weha di pevçûn û şeran de, çi ku gellek destirêjî 
li jinê dibe û dikeve bin geva binpêkirinê de heta 
ku dighêje asta tundîyê jî. Em nikarin tundîya ku 
li ser jinê tê bikaranîn di cihekî destnîşankirî de 
di vê cîhanê de di xelekekê tenê de bicivînin, di 
her dewletekê de tundûtîjî û binpêkirin heye, lê ne 
bi heman rêjeyê ye, ji ber ku ew jî girêdayî rêjîma 
desthiladar û hişyarîya civakê ye ku ta çi astê mafê 
jinê dipejirîne.

Eger em mijara tundîya ku li ser jinê tê bikaranîn 
di qonaxa Buhara Erebî de, em ê li pêş celebine 
cihêreng bin ji binpêkirinan, ji kuştin û binçavkirin 
û destirêjî...hwd. Sûrîyeyê yek ji wan dewletên ku 
tevgera ciwanan bi xurtî dest pê kir ta ku gihaşte 
qonaxa leşkerîyê û alîyên şerker li ser erdê pirr 
bûn, bi vê rewşê re binpêkirin jî bi awayekî gitşî 
hate bikaranîn, nemaze der barê jinê de, û careke 
din jin bû cangorî di bin sîya nebûna zagon û 
desthiladarîyê yên ku her tim parastina jinê dikin, 
nexasim di rewşa şer û bihepvçûna di navbera 
gellek hêzan de.

Rewşa jinê li Sûrîyeyê belkî li gorî welatên Ereban 
ên dîtir çêtir bû, ji ber ku hindek mafê jinê hebûn, 
mîna hînbûnê û dengdanê û beşdarbûna di 
çalakîyên çandî û yên civakî de. Lê ev nayê wateya 

ku jin xwedî biryar bû, ew hemû maf wekî ku 
tu bi kesekî nexeweş re têkildar be, ji lew re jin 
nikarîbû bibe cihê biryarê ji ber ku rewş girêdayî 
bû zihnîyeta mêr a desthiladar.

Belkî ji ber şêweyê ramanbûna zikmakî di civakên 
me de hişt ku jin bibe armanca sereke çaxa ku 
çavdêrîya desthilat û zagonê nemîne, û gellek caran 
hindek alî destdirêjî li jinê dike wekû tolhildanê 
ji alîyeke din an jî ji hêzeke din, mînak, rêjîma 
Sûrîyeyê ev şêwe bi gellek jinên ku kesek ji malbata 
wê di tevgera şoreşgerî de cih girtibû, biakar anî, 
ew jî ji bo fişarê li ser wan kesan bike ta ku dev ji 
çalakîyên xwe berdin. Jixwe li jinên girtî hate nerîn 
wekû xayinan û ji mafê yê ku ew girtine her tiştî 
bi wan bike.

BINPÊKIRINA MAFÊ JINÊ
Çanda civakek têkçûyî ye

Xoşman Qado
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Melbenda Şanaşînê

Melbenda Şanaşînê melbendek gotûbêjî bû guh da 
dozên îşên giştî û yên civakî û mijarên raman û çandê, 
her wisa di rewşeke aktîvane de hate pêşkşêkirin û 
gotûbêjkirin.

Melbenda Şaneşînê projeyeke hevbeş bû di navbera 
Rêxistina ŞARê ya geşepêdanê û Rêxistina PÊLê 

(Mala Mandêla-berê) de, li bajarê Qamişloyê hate 
lidarxistin, û ew ji encama gengeşeyek dûrdirêj bû, 
armanc jê lebitandina warê çandî û zanistî û piştgirîya 
çanda gotûbêjîyê û pejirandina yê dîtir.

Melbend li ser şeş civatan hate dabeşkirin, û mijarên 
civatan girêdayî demoqrasîyê û têkilîya wê bi azadîyên 
giştî, bi aborîyê, bi kêmnetewe û guhertina demoqrasî 
û jinê.

Di dawîya melbendê de pirtûkek ji gotarên lêkolînane 
yên ku ji hêla lêkolînerên beşdarbûyî ve hate 
pêşkêşkirin, hate çapkirin.

Projeya Avdanê

Projeya Avdanê yek ji projeyên Rêxistina ŞARê ya 
Geşepêdanê ye, ku di sala dawîya sala 2015an de li 
bajarê Amûdê hate pêkanîn. Avdan projeyek çandina 
zivisatanî ya sebzeyan bû, ku mîna hewildanekê bû 
bo balkişandina ser vê celeb ji çandinîyê. Ev proje 
bi alîkarîya Rêxistina Hewarçûyîn û Geşpêdanê ya 
Navdewletî (IRD)bû.

Ev proje ji pênc konên naylonkirî yên taybet bo 
çandinîya zivistanî bû, her konek rûberê wî 400 m.2 
bû, di her konekî de toreyek avdilopkirinê û toreyek 
kahrebeyê jî hatibû peydakirin, her wisa di her konekî 
de alavê gerimkirinê jî hebû.

Armanc ji vê projeyê geşkirina warê çandinîyê di 
herêma Cizîrê de bi awayekî berfireh, ji ber ku ev 
herêm hatibû paşguhxistin di dema desthiladarîya 
rêjîma Sûrîyeyê de.

Projeya Zevîyê (Başkirina Ewlehîya Xwarin û 
Jîyandarîyê)

Ev proje 275 cotkaran ji bajarê Qamişloyê û Amûdê û 
derdora wan armanc digre, di rêya vê projeyê re dê tov 
û semad û derman û alavên çandinîyê li cotkaran bê 
belavkirin, û her wisa dê hişyarkirina pêwest di rêya 
simîneran re pêşkêş bibe da ku bikaribin bi şêweyine 
nûjen sebzeyan biçînin qena asta aborî û jîyandarîyê 
ya cotkaran baş bibe û pê re ya herêmê jî.

Ev proje dê alîkarîyê bide her cotkarekî ku sê doniman 
biçîne, ku tovên Xiyar û Xirtik û Fasûlîya kesek bide 
wan. Tiştê ku dihêle ev proje cuda be ji projeyên din 
di herêmê de ew e ku ev proje di bin çavdêrîyeke 
pîşeyî û teknîkî de tê bi rê ve birin, û li ser hemû 
qonaxên ku ev proje tê de derbas dibe. Û bi alîkarîya 

ÇALAKÎYÊN ŞAR
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Lêkolîneke Venasîner ku ji hêla Kovara Sormeyê 
û Kovara Rêyê ve hatiye amadekirin, ku her du 

lêkolînerên sereke: Hisên Zêdo û Îsam Hec Yûnis li 
ser sekinîn û Evdo Şêxo ew wergerandîye Kurdîyê 
û Bihar Mirad û Soz Hec Yûnis ew wergerandine 
Ingilîzîyê.

Sê beşên sereke di lêkolînê de hene: Derbasek, 
Pêkanînên Azînedar (Pêkanînên Metodolojîk), 
Danasînên Pratîkî yên Lêkolînê.

Di kurteya lêkolînê de girîngîya vê lêkolînê hatiye 
xuyakirin «Girîngîya vê lêkolînê ew e ku dîmena 
guhertinên çandî ji destpêka qeyrana Sûrîyeyê ya 
di sala 2011an de ji hêla xwîner û berhema/pirtûka 
xwecihî ve zelaltir dike û rola pirtûka xwecihî di 
xêzkirina kevala hizirî û

nirxên gelemper de nîşan dide. Ev jî da ku hin reftarên 
bibandor derkevin holê û pê re şêwazên reftara giştî 
sûdeke mayînde bigihînin civakê. Ev lêkolîn hewl 
dide pirsa der barê rewşa çandî ya herêmên Cizîr û 
Kobanîyê yên Kurdistana Rojavayî de bibersivîne 
û rastîya heyî di rêya zelalkirina rewşa weşandin û 
xwendina pirtûkan re bîne ziman. Lêkolîn her wisa 
berê xwe dide beşekî bijartî yê xwîneran û hewl 
dide guhertinên di warên çandî de û bandorên wan 
guhertinan di rêya bersivên wan xwîneran re dîyar 
bike».

Û di derbasekê de: «Di Qeyrana Sûrîyeyê de, a ku 

wekî tevgereke gelêrî ya daxwazkera çaksazîyê dest 
pê kir û paşê giran bû û veguherî şerekî navxweyî; 
çandê cihê xwe xweş kiribû û bi hêz derketibû pêş. 
Hevrikîya çandî ya di Qeyrana Sûrîyeyê de bi rengekî 
sereke di navbera du çandan de bû: çanda çespandî ya 
desthilatdarîyê ya ku her û her hewl dida derûdoreke 
çêkirî ya li gor berjewendîyên xwe biafirîne û wê di 
rêya pêkanînên xwe yên ewlekarîyane û qanûnî re 
biparêze û bide berdewamkirin; ku şêwazên gendelî, 
alîgirî, jêrdestkirin û jiholêrakirina rêbaza dîyalog û 
berpirsyargirtinê diketin ber pêla vê çandê; li hêla din 
jî çanda takekesparêz derkete holê, doza azadîya nêrîn 
û derbirînê kir û xwest ku reftarên meşandî bi temamî 
bêne guhertin û nirxê mirov li ser binyata derfetdayîna 
bijartin û biryarwergirtinê were belîkirin.

Nimûneya Lêkolînê: Lêkolînê kategorî û beşên civakê 
yên ku guh didin rewşa çandî ji xwe re armanc girtiye. 
Lêkolînê xebatkarên di karûbarên çandî de dixebitin, 
endam û sazkerên sazî û dezgehên çandî û çalakgerên 
şarwer û sîyasî ji xwe re armanc girtine. Nimûneya 
lêkolînê ji deverên girêdayî herêma Cizîrê û bajarê 
Kobanîyê hate hilçinîn û hilbijartin. Nimûne her weha 
li gor temen, zayend û pîşe/kar hate bijartin da ku 
piranîya faktorên bandordar ên kesayetîya rewşenbîr 
û xwînerên ketine ber rapirsîn û lêkolînê belî bin. 
Ev jî da ku encamên lêkolînê bi rengekî berfirehtir 
û kûrtir bêne zelalkirin, ku nimûneya lêkolînê li ser 
bingeha nimandina beşên cihêreng ên civaka resen 
hat hilbijartin.

Şopandin û 
Dahûrandina Rewşa 

çandî Li Herêmên
 Cizîr û Kobanîyê

Di Navbera salên 2011 û 2016an De

“Pirtûk Wekî Nimûne”



Bajarê Amûdê

Li bajarê Amûdê hevpişkê vê projeyê Rêxistina 
Dewletîyê ye.

Bêrîvan yek ji jinên ku bi armanca hînkirinê 
beşdarî vê projeyê bûye, dibêje: «Min sûdek baş ji 
vê kargehê wergirt, ger sûd tuneba min berdewam 
nedikir. Aniha ezmûneke baş di warê çaksazkirinê 
de li cem min çêbûye, û her weha hevaltîyeke xutr 
di navbera min û jinên din de çêbûye ew jî di rêya 
koma ku ji alîyê koordînator re hatiye avakirin. 
Jixwe ezmûnên ku her 15 rojan ji me re çêdikin 
pirr baş ji ber ku agahîyan bi bîr tînin û yê rahêner 
bi şêweyekî hêsan agahîyan pêşkêş dike, ji lew re 
atmosferek karêger peyda dibe, û aniha em beşên 
mobayil nas dikin». 

Rahêner: «Karêgerî di rahênanê de pirr baş e ji ber 
li ser rihê hevrikîyê di navbera jinan de avakiriye, 
nexasim ên ku dixwazin hîn bibin û sûdê werbigrin. 
Ev tişt baş xuya dibe ji ber ku yên hînker tiştên 
xirabe di mobayilan de ji hev derdixin, her weha 
dizanin çaksazkirina wan jî bikin. Lê carcaran jin û 
keçên beşdar fedî dikin û pirsan nakin, lê di heman 
demê de zehmetî li cem min tune bû ku wan hînî 
karekî baş bikim, ku ji gellek karên din ê di civakê 
de çêtir e».

Bajarê Tirbespîyê

Hevpişkê vê projeyê li bajarê Tirbespîyê Navenda 
Geşepêdanê û Çalaîkîyên Şarwer e.  

Solîn Mihemed: «Em sûdê ji vê kargehê digrin 
ji ber em jî duxwazin mîna xortan vî karî bikin. 
Şêweyê hînkirinê pirr hêsan e, û em ên ku li vir 
hazir bûne ji hemû pêkhateyan e û hevaltîyeke 
baş di nav me de çêbûye. Heger derfet hebe ez ê 
dikanekê bo çaksazkirina mobayilan vekim».

Ferîd Hacî (Rahêner): «Ji zû ve ez vî karî dikim, 
lê ev cara yekê ye ku ez komek ji jinan hînî vî karî 
dikim ji ber di dikana xwe de min çend jin hînî 
vî karî kir lê bi awayekî kesane. Di vê kargehê 
de jin baş akîtîv in lê hindek tişt ji wan re nû ne 
mîna alavên çaksazkirina mobayilan, lê vîn her 
tim heye bo hînbûnê ji ber dixwazin ku dîwarê di 
navbera xwe û mêran de bişkînin. Dibe ku gellek 
zehmetî bê pêşîya van jinan ku cihê xwe di bazarê 
de bibînin lê her tim jî ez piştgirîyê didim wan û ji 
wan re dibêjim ku tim ez ê bi wan re alîkar bim».

Koordînatora giştî ya projeyê Hemrîn Hersan da 
xuyan ku wan piştî serdanan karê xwe bi navendan 
re destnîşan kirin. Û li ser şêweyekî bo pêwendîyê 
erê kirin qena bereyên armanckirî destnîşan bikin, 
«ji ber divabû ku keç û jinên ji temenê 19 salî 
hetanî bi 45 salî ji vê projeyê qzencê bigrin, jixwe 
ji hemû pêkhateyan û ji yên ku penaberî herêmê 
bûbûn jî».

Her wisa Hersan anî ziman ku «birêxistkirina kar 
di rêya komeke elektronîk re tê bi rê ve birin, ku tê 
de yê birêvebirê projeyê û yên koordînator raporên 
rojane û yên heftane amade dikin bo pêwendî û 
hevgirêdana di nav koordînatoran de û geşkirina 
rihê karê komî».

 Ev proje girîng e bo geşkirina rola jinê di civakê 
de, nexasim ku herêma Cizîrê pêdivîya wê bi 
projeyên bi vî şêweyî heye, ew jî ji ber ku ew 
rewşeke wê cuda ji rewşa Sûrîyeyê ya giştî heye. 
Her wisa birêveberîya vê projeyê teqez kir ku ew 
dê berdewam bin di piştgirîya projeyên ku bihele 
jin jî bikarbin karine cuda ji karên ku pê naskirî, 
bikin.
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Projeya (Em Beşdar in) yek ji projeyên 
Rêxistina Şarê ya Geşepêdanê ye. Ev proje 
bo piştgirtin û alîkarîya jinê di dozên sîyasî 

û aborî û civakî de ye. Armanca vê projeyê ew e ku 
piştgirtina jinê û geşkirina rola wê di hemî waran 
de bike da ku li nik mêr kar bike.

Di herêma Cizîrê de li Rojavayê Kurdistanê 
atmosferek baş heye bo pêşxistina xebatên bi vî 
şêweyî ji ber ku xebatine pirr girîng bo mafê jinê 
hatin meşandin. Ji alîyekî din jî gellek zagon bo 
parastina mafê jinê ji hêla Rêveberîya Xweser ve 
hatin erêkirin.

(Em Beşdar in) ku Rêxstina Hewarçûyîn û 
Geşepêdanê ya Navneteweyî (IRD) alîkarî pêşkêş 
kir, li bajarên Kantona Cizîrê tê lidarxistin. Li bajarê 
Amûdê û Hisiçayê û Qamişloyê û Tirbespîyê. Di 
vê projeyê de dê 60 jinî hînî çaksazkirina Laptop 
û Mobayilan bibin, ango li her bajarekî 15 jin. Ev 
proje mîna kareghan ku di heftîyê de sê rojan tê 
lidarxistin. 

Bajarê Hisiçayê

Li bajarê Hisiçayê hevpişkê vê projeyê Rêxistina 
Aşnayê ya çalakîyên ciwanan e.

Nûra yek ji keçên ku beşdarî vê kargehê bûne 
dibêje:»Ez pirr kêfxweş im bi vê kargehê ji ber ku ez 
hînî tiştekî nû dibim ku di rêya wê re ez ê karîbim 
cihê xwe di civakê de li kêleka mêr bibiînim».

PROJEYA EM BEŞDAR IN
Bo piştgirtin û alîkarîya jinê
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wêne: Pîroz Perîk



Beşê çivîka yê di rekeha fermandar de û bi saya wî 
xwedîbû, roj bi roj sal bi sal nifş bi nifş çîveçîva xwe 
ya resen ji bîr kirin, û dengê wan hate guhertin ta bû 
vedeng ji dengê fermandar re; wisa navê vî beşî bû 
çivîkên kedîkirî.

Beşê di hundirê malan de xwedî bû, xwedîyê malê 
mala xwe bi wan dixemiland, û çîveçîva wan tenê li ser 
daxwaza wî bû, ji bo dilxweşkirin û şanazîya wî bû, ji 
lew re ew basko kirin ta ku nikaribin bifirin û ji sînorê 
mala wî derkevin, wisa navê vî beşî bû çivîkên baskokirî.

Beşê mayî jîyana xwe di himbêza xwezayê de berdewam 
kir, ji darekê ta bi dareke din, ji zevîyekî ta bi zeviyeke 
din çîveçîva wan li ezmanê bê sînor belav dibû, sirûda 
xwezayê pê geş dibû, di şefeqan de, bi tîrêjên rojê re, li ser 
pencereyên zindan û girtîgehan vediniştin, bi çîveçîva 
xwe hêvî di dilê girtîyan de diçandin, ji bo dayikên li 
hêvîya zarokên xwe, ji bo zarokên bendewarên himbêza 
bavên xwe, ji bo hemû kesên bindest û perîşan, ji 
bo birçî û xemdaran, ji bo evîndar û dildaran, ji bo 
jîyaneke xweştir, wekhevî û dadwerîyê, ji bo azadîyê her 
dem distiran. Wisa ev beş navê wî bû çivîkên kovî yan 
jî çivîkên azad

Weha jîyanê berdewam kir, roj û sal derbas bûn, dem 
dema çivîkên kedîkirî bû.

Rojekê bûyerek gewre bi ser wî welatî de hat, hinek 
dibêjin volkanek veşartî di bin zemînê de ji nişka ve 
teqîya bû, hin dibêjin hejzemînek bû, û hinek din 
jî dibêjin lehîyek dijwar bû, lê ya pêwîst ew e ku bi 
vê bûyerê re dem guherî, çimkî di encam de û li gor 
agahîyan sê nûçe belav bûn, yek dibêje yê fermandar 
mir, yek dibêje destên wî jêbûn, a din dibêje ewî dev ji 
nêçîra çivîkên kovî berda.

Êdî metirsîya ji fermandar nema, bîna çivîkên kovî 
fireh bû, vêca dikarin bi serbestî dengê xwe hildin, 

awazên resen û geş li kolanên welatê xwe biweşînin, 
gemara salan a li ser gîyanê mirovan kom bibû bişon û 
rastîyê biparêzin. Ji bo vê yekê bangewazîyek şandin ji 
bo hemû çivîkên welêt ta ku beşdar bibin di avakirina 
hêlîneke fireh û giştî ji bo hemû çivîkan û li ser axa 
welat, armanc jê vejandina çîveçîva çivîkan a resen, û 
danheva wan di bin yek sîwanê de ta ku karibin bi hev 
re sînfonîkê bo jîyaneke geş û azad biafirînin, ji lew re 
daxwaza civîneke berfereh kirin. 

Roja civînê hat, çivîk ji her cih û deverên welat kom 
bûn, çivîkên kovî li qada civînê ji hev re dgotin: Îro 
rojek dîrokî ye, îro xewna me ya salan wê pêk bê, lê her 
dem hêvî û rastî li hev nayên. Hêdî hêdî dîmen bi alîyê 
suryalîyê ve diçû, çivîkên baskokirî derûdora çivîkan 
dorpêç kirin, çivîkên kedîkirî li ser maseyan dîlan 
dikirin, çîveçîva herduyan tevlihev dibû dengekî neşaz 
û bê wate diafirand, kesine ne dîyar sitûnê rekehekê 
li dora çivîkan diçandin, gellek marmarok û kêzik 
bi dîwarê rekehê ve hidikşîyan, di nav vê dîmenê de 
çivîkên kovî matmayî, bêçare mabûn, ji xwe dipirsîn: 
Ev çi dibe……………………….?!!!!!!!!!!

Ne wisa hêlînên azadîyê ava dibin………….

Ne wisa hêlînên azadîyê ava 
dibin………………………..

Qêrîna wan bê vedeng li wan vedigerîya

Çivîkekî baskokirî birsiv da û got:

Duh dem dema çivîkên kedîkirîbû, îro dema çivîkên 
baskokirî ye,

vegerin xwezaya xwe…………… hîn dema çivîkên 
azad nehatiye……….. hîn dema çivîkên azad 
nehatiye.    
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li welatekî jibîrkirî, ji welatên rojhilata navîn, sê celeb 
çivîk dijîyan, çivîkên kedîkirî, çivîkên baskokirî, û 
çivîkên kovî.

Fermandarê wî welatî ji çivîkan heznedikir, û pirr ji 
wan aciz bû.

Çima çivîk ji bilî hemû lawirên dîtir!?

Ew ji ber ku çîveçîva çivîkan serêşîyeke dijwar bi 
fermandar re çêdikir, û xewa şevê ji çavên wî direvand. 
Ji lew re her gav û her dem ew dikirin armanca nêçîra 
xwe, bi mebesta qirkirin û tinekirina wan. lê dikir 
nedikir nikarîbû çîveçîva wan ji guhê xwe dûr bixe, 
çimkî zayîna çivîkan bi pirranî berdewam dikir, bi 
dehan hêk li ser şaxên daran, li ser pişta çîyayan li deşt 
û zevîyan dipişkivîn.

Şêwirdarekî fermandar hebû, pirr jîr, zana û şareza bû. 
Rojekê planek da pêş fermandar û gotê:

Serwerê min ev çend sal tu hewldanê dikî bi rêya 
nêçîrkirinê ku tu çivîkan tune bikî, lê mixabin tu 
encamên bikêrhatî û baş me ji vî awayî negirtin, weku 
tu dibînî çîveçîva wan ji guhê te nakeve û serêşîya 
te dijwartir dibe, ji lew re min planek rêsaye ji bo 
çareserkirina vê kêşeya aloz.

Fermandar baş guhdarî li şêwirdarê xwe dikir

Şêwirdar plana xwe şirove kir û got:

Plana me sê pêngav in, pêngava yekemîn em ê biryarê 
bidin bi qedexekirina nêçîra çivîkan li welatê me, û em 
ê hemû welatîyan agehdarî vê biryarê bikin, wê gavê 
hemû çivîk wê ji alîyê me ve dilbicîbibin, û bê tirs xwe 
li kolanê welêt deynin.

Pêngava duyemîn, em ê beşek çivîk li cem xwe xwedî 
bikin, wan di hundirê rekehek mezin de bi xwarin û 
cih bikin, her weha em ê derfetê bidin hin malbatên 
welatîyên me, ku ew jî çivîkan di malên xwe de xwedî 
bikin.

Pêngava sêyemîn, dema ku beşek çivîk bimîne her du 
şêweyên jîyanê nepijirîne, wê gavê ew ê bibe armanca 
nêçîra me, bêguman ev beşê çivîkan jimara wan wê 
hindik be, û ji tirsa nêçîrkirinê ewê her dem xwe veşêrin, 
û çîveçîvê bi dizî bikin û tu metirsî ji wan wê tunebe.

Dema fermandar li plana şêwirdarê xwe guhdarî kir 
û piştî kêlîkek pûnijandinê, erênîya xwe da, û ji bo 
pêkanîna planê fermanek lezgîn da.

Plan pêkhat… di qonaxa çend salan de encamine 
berbiçav dan, encam ev bûn:

        DEMA ÇIVÎKÊN BASKOKIRÎ

çîrokek ji keleporê kurdî yê nûjen
Imran Yûsiv

wêne: Pîroz Perîk
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«Ez bi tekûzbûna xwe qet kûr hest nebûme 

Di heman demê de 

Ez li vê cîhanê amade me, 

Û ji xwe cuda me» Albert Camus

Ciwan Pîr

Ji mêj ve mirov ji wan tiştên nepenî bi tirs e. Ew pirsa 
tiştine naskirî dike ku helbet wê çareserkirina kêşeyên 
wan pirsan li cem peyda bibe. Lê êş ew e ku di warekî 
berovaj xwe de dixebite. Ew di rewşa xwe ya heyî de 
pirseke bê bersiv e.

Ku em bêjin afirandina mirov ji hunerê re mebest 
jê ew bû ku wateyekê bide jîyana xwe û wê êşa han 
li ser xwe sivik bike, sînema jî wek her celebekî din 
ji hunerê ew ji encama wê livê bû, ku êdî karîbe bi 
çavekî din di nav wê perdeya spî re li gerdûnê, xwenan, 
xeyal, rastbînîyê, rasteqîneyê û berî her tiştî li jîyana 
xwe binere. Lê wek ku îro em li berhemên sînemayî 
temaşe dikin, dibe ku celebê wan filmên ku rastbînîya 
mirov têvel dikin ji ber fişara gellek sedeman ber bi 
kêmbûnê ve dimeşe, û hema hema nêzîkî cudakirina 
wî ji rastbînîya wî dike.

Li dewletên etokrat û tiyokrat çare tê de tune ye ku 
nerîna yê afrîner û nerîna îdyolocîya dewletê di yek 
rêyê de nemeşin! Ew îdyolocî rasbînîyê li gor xwe 
dibîne û dipîve yan wê ewê afirîner tev li berhema 
xwe bête qedexekirin, û ew ramana ku yê afirîner 
dixwaze bigihîne di nav wan lingên nepenî de winda 

dibe. Li dewletên kiştesaz aborî û huner milmilandinê 
bi hev re dikişînin. Ew pêvajoyên kiştesaz û têbir bi 
nerîna kelûpelê li her tiştî dinerin, êdî bi kêmanî eger 
sûd ji berheman neyê kirin divê tev hev derkevin, 
an encama xwe pêk nayne. Êdî afirandina sînemayî 
neçar e ku xwe li gor bazarê bipîve, û helbet bandora 
vê yekê wê li ser asta afirandina berheman hebe. Her 
wiha li dewletên lîberal, kî guh dide kê ku di jîyana 
xwe ya şilejengî de terpilî ye yan na? Kî li ber dilê 
kê dide? Her kes di vê kargeha mezin de -ku bi navê 
(bajar) tête naskirin- bi xwe mijûl bûye. Nifşên wê 
ketine davika têkilîyên civakî yên zuha û ji her tiştî 
bîyan bûne, êdî ji ber cîhanîkirina sînemayê, ew nifş 
ji şadîbûnê re bûye dîl.

Dibe ku berê sînema ji civakên cîhanê re belgeyek 
bû, ku di rêya wê pencereyê re ji xwe re nerînekê li 
ser civaka xwedîyê filim bistînin. Lê îro roj li gor tê 
xuyakirin nema pêdivî bi vê yekê heye, êdî sînema 
digel ku celebeke hunerî pirr nûjen e, bandora xwe 
ya neyênî li ser civakên celebceleb dihêle. Êdî ew 
nifş neçar e ku di rêya têbirinê re beşdarbûna xwe di 
civakê de pêk bîne.

Ev reşbînîya han nayê wê wateya ku çare nemaye. 
Digel ku rêjeya rehmakîya mirov ya nûkirinê hindik 
dibe; ew her berdewam e. Ku em festîvala «Cannesê» 
ya sînemayê wek mînakekê bibin, ew bi xwe vê wateyê 
dide, ew watey ku li ser mijara mirov berî her tiştî kar 
dike.

EKRANA ZÎVÎN
(JI TÊVELKIRINÊ BER BI CUDAKIRINÊ VE)


