


Ev dema dûvdirêj a kirêza Sûrîyayê eşker kir ku hêzên 
herêmî yên ku nakokîya sûrîyayî gurr dikin, rewşa 
mirovahî ya xerab rê li ber wan nagire da ku roleke 
neyînî nelîzin, berûvajî wê ew amade ne ku şerê heyî 
bi salan bixin û behaneyine din li jêr navê mirovahîyê 
bikin rojev. Nebûna hevkirineke eşkere bo Herêma 
Biewele û jinûve gefxwarinên Tirkîyayê bo êrîşa bi ser 
herêmên Rojhilatê Firatê de, rewşê aloztir dike, her 
wisa jîyana aram a heyî ya hevwelatîyên vê herêmê, 
yên hemû pêkhateyan, tev li hev dike. Jixwe hevwelatî 
baceya helwestên xwe yên dilsoz li himber çavnebarî 
û bercewendîyên hêzên herêmî didin, çi ku wan di 
dema borî de hemû fatoreyên şer ên buha û giran li ser 
dirêjahîya gellek salan dan.   
Eger şerek rû bide û dewleta Tirkîyayê gefên xwe 
pêk bîne dê rewşa mirovahî di metirsîyê de be, lew re 
divê hemû hêzên navneteweyî yên bibandor û civaka 
navneteweyî xwedî rol û berpirsyar be bo çesipandina 
aramîyê û rê li ber êrîşkarîya leşkerî bigre, çi ku ev 
herêm herêmeke aram û biewle ye, û şênîyên wê, çi 
xelk an jî panber, nikarin cardin rahêjin barê şer, ev 
çend sal in her yek bi şêweyekî li gorî rewşa heyî dijî, 
û pêdivîyên xwe yên jîyanî bi dest dixin, û bi awayine 
nû zehmetîyên jîyankirin û xizmetguzarî û ewlekarîyê 
çareser dikin; her kesek ku li mala xwe maye, xwedî 
serbihurîyeke bêhempa ye, her wisa çîrokeka wî ya 
bibandor; çîroka rûbirûbûna bi nîrên zehmet re û 
êşkişandin çûyîna meriv, dost û hevalan ên ku berê 
xwe dan dergehê koçberîyê, an jî dibe ku çîrok biêştir 
be, nola bi sedê malbatan, çaxa ku yên herî nêzîkî xwe 
di şer de winda kiribe, yan jî mal û warê xwe berda be 
weke Kobanî, Reqqa û vê dawîyê Efrînê, û gellek bajar, 
bajarok û gundên dîtir ên êş û jana şer kişandine. 
Divê hewildanên piştgirîya aramî û alîkarîya xelkê, li 
himberî rewşên şer û pevçûnan, di asteka bilind dibe. Çi 
ku heger bercewendîyên hevwelatîyan di kar û xebatên 

heyî yên civakî yan warên din de bêne paşguhxistin 
dê ew kar seqet be, lew re ev yek ji hemû hêzên ku 
xwedî biryara sîyasî û leşkerî ne, her wisa ji hemû 
hêzên sîyasî û yên civakî, tê xwestin. Jixwe bareka baş 
dikeve ser milê rêxistinên civaka sivîl ên herêmê, yên 
ku ne tim dikarin baştirîn tişt pêşkêş bikin; ji ber gellek 
sedeman, jê yên girêdayî rêxistinê bixwe ye, û her wisa 
yên girêdayî sîyaseta alîyên piştgir ku gellek caran ev 
sîyaset girêdayî xwesteka karmend û rabêjkaran e yên 
ku xwedî helwesteka dijdar in bo vê herêmê, û li alîyekî 
din jî Rêveberîya Xweser nikarîbû heta aniha zemîneke 
dirust bo karê civaka sivîl peyda bike da ku ew rêxistin 
û sazîyên civaka sivîl, di karûbarên giştî û yê civakî de, 
xwedî rol bin, nemaze çaxa ku rêxistinên xwecihî di 
warên avakirina têgih û çanda aşîtî, Demoqratîbûn, 
beşdarîya civakî û ya sîyasî, karêgerkirina jinê û warine 
din de kar dik; ev karên ku ti girêdaneka wan a rasterast 
bi pêşkêşkirina alîkarî û alavan nîn e.  
Rêxistinên navneteweyî bizavine baş bo piştgirîya 
jîyankirin û bichkirina penaberan kir, lê ew bixwe jî 
girêdayî sîstemeka bîroqratî ya bê sûd e. Jixwe çalakîger 
jî xebitîna wan di navbera prosêsa aşîtîyê ya Geneva 
û peydakirina pêdivîyên mirovahî û geşepêdanê de 
belavbûyî ye; ew jî, ji ber zemînek dirust bo lihevkirinên 
kesên di vî warî de kar dikin nîn e. 
Tev li hemû hewildanên mezin û hindek serkefitnên 
berbiçav ên di gellek waran de tên kirin, lê hevwelatî 
û rexneger mafdar in vê pirsê bikin: Civaka sivîl îro 
roj çi pêşkêş dike? Û karê wê di çi astê de ye? Çawa 
girîngtirîn projeyên xwe hildibjêre? Gelo rêxistinên ne 
hikûmî (NGO) yên ku li herêmê dixebitin dikarin bi 
şêweyekî xweser hindek projeyên bibandor û aktîv pêk 
bînin? Ta çi radeyê rêxistinên civaka sivîl û çalakîger 
dikarin xwe dûrî alîyên sîyasî bibin û baştirîn tişt ji 
hevwelatîyên ku ji rewşeka nîrgiran westîyane, pêşkêş 
bikin? 
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REWŞA PERWERDE Û HÎNKIRNÊ LI 
BAKUR Û ROJHILATÊ SÛRÎYAYÊ

“Bi salan em bi hesret bûn ku bi zimanê xwe bixwînin 
û binivîsin, nizanim çi sedem e ku aniha gellek ji me 
zarokên xwe naşînin dibistanên Rêveberîya Xweser”, 
Eyşe ya 50î salî bi van gotinan êşa xwe ya gellekên din 
anî ziman.
Li heman bajarê ku Eyşe lê dijî gellek malbat li dijî 
şandina zarokên xwe ne bo dibistanên ku metoda 
kurdî tê de bi cih bûne, û wan dişînin dibistanên ku 
metoda rêjîmê li bi cih in. Qasim ê 45 salî sedema vê 
yekê vedigerîne siberoja şagirtan û dibêje “ne ji ber ku 
em li dijî zimanê xwe ne, lê ev mijar girêdayî rewayetî 
û siberoja zarokên me ne”.
Piştî ku Sûrîyayê di sala 1946an de serxwebûyîna xwe 
bi dest xist, kurdan êşeke dijwar di warê hînkirin û 
perwerdekirina bi zimanê dayîkê de kişand, nemaze 
piştî ku desthilata Sûrîyayê kete destê partîya Baisê.
Piştî ku Rêveberîya Xweser a Demoqratîk di sala 
2014an de hate damezirandin di sala pey re metodek 
bi zimanê kurdî derbasî dibistanên bajarê Qamişloyê 
bû. Lê di sala 2012an de yekem car bû ku waneyek 
bi zimanê kurdî di dibistanan de cihê xwe girtibû, û 
hingê li giştî dibistanan metoda rêjîma sûrîyayê li dar 
bû.

Rêbazên wanedayînê li dibistanên Rêveberîya 
Xweser  
Behcet Lewend, ku yek ji birêvebirên komîteya 
amadekirina dibistanan a herêma Cezîrê  ye, bo kovara 
Şarê dibêje, karê dersdayînê du alîyên wê hene “him 
alîyê wê zanistî heye û him ê hunerî heye”. An ku çawa 
mamosta dikare vê zanistê bighîne şagirtan ev hunerek 
jê re gerek e “ji bo wê em nikarin bibêjin çend rêbaz 
hene an wê di çarçoveyekê de destnîşan bikin, çi ku ya 
girîng ew e ku li gorî sîstemên perwerdeyê yên nûjen 
şagirt xala girîng e”. Mamosta jî li gorî xwe huner û 
rêûrêbazên guncaw ên di rêya wê re dikare agahî û 
zanista xwe bighîne şagirtan bi kar tîne”. 
Behcet da zanîn ku li gorî lêkolînên wan dora 18 
rêbazan heye, lew re mamostayên xwe li gorî van 
18 rêbazan perwerde dikin, “em nikarin bibêjin ku 
rêbazek ji ya din çêtir e, ji ber mamosta li gorî zanista 
xwe çi pêwîst e ku bighîne şagirt li rêbaza girêdayî wê 
vedigere. Li gorî her waneyek di pirtûkê de mamosta 
rêbazê hildibjêre çi ku her waneyek armancek wê heye. 
Her ku çi qas rêbaz hêsan û baş be ew qas xweş dighêje 
şagirt û sûdê jê werdigre”.
li bara vê mijarê, di civakê de, tim pirsek xwe dide pêş: 
Ev minhac ne bi şêweyekî akademî û zanistî hatiye 

Xoşman Qado

2

amadekirin. Kesê bibernavê (Ehmed), dibêje “em 
nakarin zarok,n xwe bşînin dibistanên ku ne mamosta 
û ne jî metod di asteka baş din”.
lê Behcet balê dikşîne ser xalekê û teqez dike “di warê 
perwedeyê de ji bo ku em bighêjin armanca xwe dem 
jê re gerek e, “em nikarin aniha bibêjin ku ev 18 
rêbazên heyî yên ku mamosta li gorî wê têne perwerde 
kirin baş cihê xwe dîtîye; em nikarin vê yekê bibêjin”. 
li gorî Behcet wan wekû gav dest pê kirîye “lê ji bo 
pêkanîna wê dem ji me re gerek e heta ku mamostayên 
me van rêbazan bi rehetî bikar bînin. Lê kêm zêde em 
encamên wê dibînin heta ku ne li gorî xwesteka me 
ye jî”,
Cemal ê 40 salî dibêje ku ji ber em ji zimanê xwe 
mehrûm man, “em zarokên xwe dişînin dibistanên 
Rêveberîya Xweser, zarokên me bi zimanê xwe baş 
diaxivin û dinivisin, û kesayetîya wan jî pirr xurt 
bûye”.
Behcet bo vê mijarê dibêje “li gorî şopandina me, 
sîstema ku em dixwazin li dibîstanan bi cih bikin 
encamine baş dane, ji ber aniha li gellek dibisatanan 
şagirt bi xwe dersan dite; ew jî girêdayî mijara rêbazê 
û zansita mamosta ye, ku şagirt erkdar dike û hindek 
lêkolînan dide pêş wî, bi vê yekê şagirt dûrî çanda 

ezberkirinê dikeve û rê li ber têgahiştina şagirt vedike”.
Mamostayên ku li dibistanên Rêveberîya Xwesr 
waneyan didin, li rastî kelemekê tên ew jî kêmbûna 
jêder û lêvegerên bi zimanê kurdî ye, Ciwan Ebdî, 
mamostayê bo kovara Şar da xuyan ku “di warê 
wanedayînê de, her mamostayek baş lêkolên dike 
heta ku bikaribe waneya xwe bide, ji ber ku lêveger û 
jêderên bi zimanê kurdî kêm in û barê mamostayan 
giran e bo bidestxistina agahîyan”.
Ciwan balê dikşîne ser hebûna prisgrêkên lojisîtîkî jî 
“di dibistanan de alav û emrazên wanedayînê kêm in, 
a din jî birêvebrirên dibistanan ger tiştekî bixwazin 
dereng dimîne heta ku dighêje wan; heger ew çareser 
bibe wê baş be. Xwestekên wan pêk tê lê deremg 
dimîne”. Ciwan pê de çû û got “Şêwazê wanedayînê 
ji waneyekê heta ya din cuda ye, wanedayîna wêje wê 
ne wek a fîzîk be, her yek şêwazek wê heye, lê bi giştî 
mamostayên me ev serê çend salan e di perwerdeyan 
re derbas dibin”.    
Sazîya biranşan (Metod) berî du salan hate avakirin 
û navenda wê Amûdê ye, berê wek komîte bû bo 
sererastkirina pirtûkên kevin, lê aniha sazîya biranşan 
ji 70 kesî pêk tê. Dîyar Osê, endamê sazîya metodan 
dibêje “bêguman ya herî binghîn di metodan de ew 
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e ku li gorî civakê bê amadekirin, mînak em nikarin 
metodeka ewropayî wergerîne bo kurdîyê û wê bikar 
bînin çi ku wan li gorî civak û çanda xwe nivîsandine”. 
Lê Dîyar vê yekê teqez dike ku “metoda destpêkê ya 
ku hat bikaranîn di rewşek awarte de bû û baş li ser 
neheatibû xebitîn, lê piştî wê sal bi sal kar û xebat bo 
pêşxistina wê hate kirin, û ji nû ve rastîya şaşîtîyên 
ku di metoda berê de me di ber çavan re derbas kir û 
sûd jê hate girtin”. Dîyar da xuyan ku “piştî danheva 
mamostayan û perwerdeya salekê metod ji nû ve tê 
nivîsandin û bi şêwazeke nû”. Her wisa Dîyar got 
“Sazîya me her sê pêkhate cihên xwe tê de digrin, 
kurd, ereb û suryan, û her pêkhatîyek metoda bi 
zimanê pêkhateya xwe amade dike”.
Li gorî ku Ciwan anî ziman, komîteyên şopandinê jî 
karê xwe baş dikin û “li dibistanan digerin û heger 
şaşîtyek an jî kêmasîyek li cem mamostayan hebe wan 
aghadar dikin da ku bikar bin wê kêmasîyê çareser 
bikin”.
Dibistanê rêjîma Sûrîyayê guh nadine şagirtan
Li gorî gotinên gellek malbatan ên ku zarokên xwe 
dişînin dibistanên rêjîmê gazinan ji neguhdana bi 
şagirtan dikin. Bêrîvan a 40 salî, dibêje çend dibistanên 
ku li Qamişloyê hîn metodên rêjîmê lê bi cih in nema 
weke berê guh didin perwerde û hînkirina şagirtan 
“lew re em naçar dibin ku mamostayên taybet bo 
zarokên xwe peyda bikin. Aniha pirranîya şagirtan li 
malê yan jî li amûjgehên taybet têne hînkirin”.
Mamostaya ku li dibistanên rêjîmê karê xwe dike, ya 
ku xwe bi navê (Ahîn) da naskirin, bo kovara Şarê da 
xuyan ku “dema tu derbasî polê dibî bêhna te diçke, ji 
ber ku hejmar gellekî pirr e. her polek ne kêmî 60-70 
şagirtî ye. Ev ji bo dibistanên navîn e. yên seretayî bi 
3 taqan bêhtir e. nexasim dibistanên hundirê bajêr”. 
Ahîn dibêje dibistana ku ez lê mamostayê dikim dûrî 
bajêr e, nêzîkî balefirgehê ye. ji bilî dibistan û pola 
xwendinê û mase ku giş şkestîne ev dibistan bixwe 
koçber lê bi cih bûbûn û “piştî ku dibistanên dewletê 
yên bajêr hatin girtin şagirt anîn vê dibistanê”. 
Ahîn balê dikşîne ser alîyê zanistî û dibêje, wek 
perwerdekar ger em biaxivin 3 qonaxên giştî yê 
perwerdeyê hene dibistan, mamosta û malbat ev her 
sê qonax bo hînkirina van şagirtan e. mamosta yan jî 
kadroyên hînkirin û perwerdeyê jixwe pirr in, nimûne 
mamostayên zimanê erebî 8 in li vê dibistanê ji bo du 
polan her yek ji wan tenê rojekê tê û rojên din nayên, 
“mamosta û birêvebirê dibistanê ji xwe re li hev kirine, 

yê birêvebir jî qezncdar e; geh pere ne û geh dîyarî ne”.
Ahîn da zanîn ku gellek pirsgirê di dibistanê de hene, 
jê danûstandina mamosta bi şagirtan re, pirtûk dereng 
dighêje destê xşagirtan û yê ku pirtûka wî tune be 
mamosta jê re dibêje here ji xwe re bikire. Û pirsgirêka 
herî mezin gellek şagirt dighêjin pola 7an û nizanin 
tîpan binvîsîn û bixwînin “ji ber biryar ji Birêvebirîya 
Giştî ya Hînkirinê ya dewletê hatîye ku divê hemû 
şagirt biser bikevin. Zanibin nezanibin ne xem e, 
gihaştibû asta ku ji me re digotin heger şaştî di pelikên 
wan ên ezmûnê de hebin sererast bikin”. 
Çi cudahî di navbera metodên dibistanên 
Rêveberîya Xweser û yên rêjîma Sîrûyayê de heye
Behcet Lewend dibêje ku cudahîya di navbera rêbaza 
me û ya ku berê li dibistanan dihat bikaranîn de ew e 
ku berê rêbaza axaftinê bû, an ku tim mamosta diaxivî 
û şagirt jî tenê lê guhdarî dikir, bêyî ku beşdarî axavtinê 
û waneyê bibe û heger beşdar bûbûya jî ew beşdarî 
qeils bû. “Em dixwazin aniha vî şêwazî pûç bikin, tev 
li ku ev jî rêbazeke ya wanedayînê ye, lê nabe ku em 
vê rêbazê tenê bikar bînin ji ber em ê perwerdeya xwe 
bifetisînin”.
Diyar osê jî da zanîn ku gellek cudahî da navbera rêbaz 
û metodê rêjîmê û yê Rêveberîya xweser de heye. “Di 
metoda rêveberîyê yê ku nû tê amadekirin de şêwaza 
nirxandinê ye bêhtir ku şêwaza ezberkirinê be, pirranî 
rahênan in, ew deqên dirêj ên ezberkirinê nema ne, 
bêhtir me giranî dayê rahênan û xwepêşxistin û alîyê 
perwerdeyê”. 
Li gorî Ahîn, mamostayên kevin ên dibistanên rêjîmê 
xwe li pêş nexistine ku bikarbin waneyan li gorî 
metoda nû yê rêjîmê bidin. “Armancên ku dive bête 
bidestxistin di hundirê waneyê de pêk nayên ji ber 
têkilîya di nevbera mamosta û şagirtan de ne avakirîye 
ser rêzgirtin û hezkirin û danûstandinê; şagirt dikare 
bi hêsanî gotineke ne xweş ji mamosta re bibêje”.    
Metoda Rêveberî û ya rêjîmê li ber çavê rexneyê
Helbet Desteya Perwerde û Fêrikirinê ya Rêvebrîya 
Xweser dixwaze di rêya metodên xwe re xwe dûrî 
bandora metodên ku rêjîmê li dibistanan bikar dianî 
dûr bixe, Ibrahîm Xelîl, nivîskarekî kurd e, vê yekê 
tîne ziman û dibêje “di nerîna min de ev yek zehmet 
e. di metoda kevin de baş şaşîtî hebûn lê ew hatin 
sererastkirin. Demek baş divê heta ku bikaribin 
xwe ji zihnîetya metodên rêjîmê rizgar bikin çi ku 
mamostayên vê herêm bigiştî, ku aniha gellek ji wan 
mamosta ne li dibistanên rêvebrîyê perwerdeya rêjîmê 
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ne û nikarin şagirtan li ser zihnîyetek nû ava bikin”. 
Ibrahîm dide xuyan ku li dibistanan tiştek heye jê re 
dibêjin emrazên hînkirinê, “heger dixwazin xwe ji 
rêbaza ezberkirinê rizgar bikin divê ev emraz ber dest 
bin; û bi rastî ev yek aniha ne pêkan e di dibistanan 
de”.
Ibrahîm balê dikşîne ser rola mamosta di 
perwerdekirinê de û dibêje, a herî girîng di vê qonaxê 
de perwerdekirin û bilindkirina asta mamostayan e çi 
ku şagirt dê di rêya wan re bêne perwerdekirin, “gerek 
ev mamosta bikêmanî li seranserî du salan beşdarî 
kors û perwerdeyên cihêreng bibin, mîna korsên 
zimanê kurdî, ingilîzî û komputer û warine din; jixwe 
heger nola zanîngehê çar sal bin dê baştir be”. Her 
wisa Ibrahîm dide zanîn, pêwîst e kesên di ku warê 
perwerdekirinê de pispor in “van mamostayan hînî 
şêwe û rêbazên wanedayînê bikin da ku bikaribin 
danûstandinê bi şagirtan re bikin û zihnîyet û çanda 
lêxistin û tirsandina şagirtan ji bîr bikin”.
Merwa Mihmede, xwendina asta bilind a pirtûkxane 
û metodan qedandîye, bo kovar Şar dibêje ku “metoda 
hikumeta sûrîyayî li gorî dewletên herêmê dewlemnd 
e, lê gellek agahîyên dûbarekirî ne, lew re lêvegerek 
ji metodê re divê”. Her wisa Merwa bal kişand ser 
perwerdeya mamostayan “ji ber nikarin agahîyan 
bighînin şagirtan, û ev yek dibe kelem pêşîya pêşxistina 
prosêsa perwerdeyê”.
Lorîn Sebrî, ku dîploma metodan wegirtîye dibêje 
pirsgirêka heyî, him di medota rêveberîyê û him di 
ya rêjîmê de, ew e “ku mamosta xwe nagihînin asta 
wanedayîna li gorî metodên nûjen”. Lorîn dibêje “ev 
rêbaz û şêwazên nû pêwîstîya wê ne tenê bi hînkirinê 

heye, pêwîstîya wê bi nameya xwendinê di pratîkê de 
heye, di nav şagirtan de. Çi ku her waneyek rêbazeke 
wê ya guncaw heye”.
Jixwe Lorîn di gotina xwe de anî ziman ku metoda 
rêjîmê tenê avakirî ye ser axaftina mosmosta û şagirt jî 
guhdar dike. Lê Lorîn da zanîn ku “her du metod jî, 
yên rêveberîyê û rêjîmê, aniha li gorî metodên nûjen e, 
lê pirsgirêk di kadroyên perwerdeyê de, an ku mamosta 
nikarin li gorî rêbaz û şêwazên nûjen waneyan bidin”. 
Çawa mamosta dighêjin asta wanedayînê   
Behcet Lewend bo kovara Şarê da zanîn ku wekû 
pilansazî, sala bê em derbasî pola 11an dibin, ji sala çûyî 
ve em amadekarîyên xwe dikin, “her sal jî perwerdeyên 
me yên havînî hene em mamostayên xwe li gorî her 
gavê wan perwerde dikin, ji par ve me 3 pêşbirik bo 
wergirtina mamostayan me ragihand, hejmarek baş ya 
mamostayan tevlî me bûne ji ber hejmarê berê têra 
me nedikir”. Li gorî Behcet ku ji me re got mercên 
mamostayên ku dikarin beşdarî pêşbirêk bibin ev e, 
“ji bo qonaxa amadehî divê derçûyîyên zanîngehê 
bin, piştî ku di pêşbirkan re derbas dibin em wan 
perwerde dikin, ji bilî perwerdeyên havînî mamosta 
li 5 akademîyên me perwerdeyê dibînin ji bo ku bikar 
bin beşdarî wanedayîna hemû qonaxan bibin. Aniha jî 
me dset bi pilana derbasbûna pola 12an kirîye”.
Hêjayî gotinê ye, li gorî ku berî demekê Semîra Hac 
Elî, Hevseroka Desteya Perwerde û Fêrkirinê ya 
Herêma Cezîrê, ragihand, aniha nêzî 3000 dibistan li 
seranserî Herêma Cezîrê metoda Rêveberîya Xweser 
bikar tînin û bêhtirî 300 hezar şagirt berê xwe didine 
van dibistanan. 
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BEŞDARÎYA CIVAKANE YA ÇALAK 

Beşdarîya civakane ew e çaxa ku kesek hevkar be di 
civaka xwe de, û xwedî rol be di pêkanîna geşepêdana 
civakî de. Her wisa bibandor be di gellek waran de, jê: 
Rêzgirtin û bicihanîna qanûnan, hilbijartin, parastina 
xwezayê, paqijî, çandina daran, hişyarkirina civakê, 
belavkirina çand û ronakbîrîyê û berpirsyarîya giştî. 
Dibe ku kes an jî rêxistin bi vê yekê rabin, lê armanca 
herduyan jî yek e, û her du jî hevûdin tekûz dikin bo 
pêşxistin û geşkirina civakê û pêşkêşkirina karekî bi 
şop û armanc. 
Beşdarîya civakî, bigiştî, tê pênasekirin ku ew e 
bizavên kes û rêxistinên civaka sivîl in bo ku cihê xwe 
biryarstandin û biryarbichkirin; çi ku ev prosês rêyek 
berfireh li ber kesan vedike da ku bikaribin roleke 

mezin di rêvebirên de bilîzin. Jixwe li gellek welatan 
ev beşdarî nola şêweyek xwebexş e.
Ev prosêsa civakî derfeteke baş dide jimareke mezin 
a kesan da ku beşdarî çalakîyên cihêreng ên bi sûd 
bibin. Mîna, alîkarîya şaredarî û sazîyên mîna kareba, 
av, sazîya karên giştî û rêyan… hwd. Ji ber vê yekê, 
divê ked û bizavên ku ji alîyê kes û civakê ve tê kirin di 
warê plankirin, bicihanîn û nirxandina biryayran de 
be. Ev yek di Penda 21ê ya Daxuyannameya Cîhanî 
ya Mafê Mirovan de hatîye ziman: “Her kes xwedî 
maf e ku destê wî bi rengekî yekser di birêvebirina 
karûbarên giştî yên welatê xwe de, hebe”.
Armanca Beşdarîya Civkane ew e çêkirina avakirina 
bingehek dirust di navbera hemwelatî û birêveberî 

Nadya Hesen
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an jî desthilatdarîyê de. Her weha têkilîya di navbera 
civaka xwecihî û birêveberîya wê de xurt dike.
Ji ber ku şaredarî û desteyên xwecihî weke desteyên ku, 
ji hêla aborî ve serbixwe ne û weke hîmên bingehîn ê 
beşdarîya civakane, tên nasîn, erkê wan peydakirina 
xizmetên bingehîn û pêwîst ên hemwelatîyan e, êdî 
barek a avakirina civakê dikeve ser milê wan jî, ne 
tenê yê birêveberîyê ye.
Çanda civakekê ji civakeke din û ji welatekî heta 
welatekî din cuda ye. Pirranîya caran çanda civakê 
girêdayî kevneşopî, tîtalên gel û qanûnan e, ji ber vê 
yekê, çandina çandeke baş divê ji zarokatîyê ve dest 
pê bibe. Divê zarok hînî tevger, peywir û têkilîyên bi 

kesên ji xwe mezintir û yên ji xwe piçûktir her weha bi 
jîngeha xwe re, bibe. Ev yek erkê dê û bavan, dibistan, 
mamoeta, ragihandin, birêveberî, rêxistin û desteyan 
e, ku zarok bi awayekî durist bêne perwerderkirin 
û kiryarên baş û yên nebaş ji hev cuda û nas bike. 
Wek mînak heger zarok hînîî çanda hevkarî, alîkarî, 
çavfirehî, parastina kesên lawaz û xwezayê bibe, wê 
demê em dê nifşekî hevkar, xêrxwaz û çalak bibînin.
Di salên bûrî de, gellek rêxistinên navdewletî û xwecihî, 
xêrxwazî, deste û sazîyên ku guh didine vî warî peyda 
bûn û derketin holê; gellek çalakî, perwerde, semîner, 
hewildanên ronakbîrî, darçandin û hişyarkirina 
tenduristî û jîngehî, her wisa pêşxistina behreyên 

hemwelatîyan -çi ji zarok an jî ji mezinan re- pêşkêş 
kirine. Lê tev li van qas hewildan û pêşketina bîrberîya 
civakî, hîn gellek kiryarên ku ziîyanê dighêjînin civak 
û jingehê li holê berdewam dikin. Mînakên vê yekê 
pirr in, wek ku berî çend salan, herêma me di alozîya 
kêmbûna sotemenîyê re derbas bû, hingê gelê me 
dest bi birrîna daran kir. Dîsa di warê neguhdana bi 
jîngehê de, di demsala buharê de, gava şênîyên bajarên 
me derdikevin seyranan, pirranîya wan gemarê li pey 
xwe dihêlin û barê berpisyarîyê hilnaynin. Her weha 
jî, li dirêjahîya sînorê bakurî yê herêma Cezîrê, poxan 
tê şewtandin, ji bilî bêhna tûj û dijwar a ku gellek 
nexweşîyan li gel xelkên herêmê peyda dike, dûman û 
rengê reş xwe li ezman dipêçe û di nav xwe de winda 
dike, her weha nirxê xweşikbûnê binpê dike. Ev xal 
hemû cihê rexneyê ne, lê ka yê ku rexne bike? Ev pirs 
bixwe pirseke din dikşîne, gelo çanda gilî û gazinkirinê 
li gel civaka me di kîjan astê de ye? 
Lê gava em werin behsa neberpirsyarîya di warê 
civakê de bikin, yekser mînaka bikaranîna zarokan 
a demançeyên morîkan di rojên cejnan de, tê 
ber çavên me, çi ku di çend salên bûrî de bûye 
dîyardeyeke zîyandar, ne tenê bo zarokên ku wan 
bi kar tînîn, lêbelê bo kesên derdorê jî. Di heman 
warî de, bikaranîna çekan û gulleberdana bi rengekî 
nebirêkûpêk û bêpirsyarî ji alîyê mezinan ve, çi ku ew 
jî bûye metrsîya herî mezin di her şahî û zemawend 
û boneyan de. Wekî din jî hîn gellek kes hene çanda 
rêzgirtina kesên kêmendam li gel wan peyda nabe û vê 
yekê di mejîyê zarokên xwe de jî diçînin. Cardin pirs 
tê kirin, gelo ev perwerde, semîner, hişyarîyên ji alîyê 
sazî, rêxistin, birêveberî û desteyan ve tên dayîn bê 
encam in? Yan jî divê bac ji hemwelatîyan bê standin 
an ku bi darê zorê, ta ku ev kiryarên ku civaka me bi 
şûn de vedigerînin, bidin rawestandin.
Lê divê em xizmetkirina bo geşkirina civakê û 
destlêwerdana karên xelkê yên taybet ji hev derxin, 
wek mînak dema ku tu bibînî mirovek zîyanê dibîne 
yan jî ku tu alîkarîya temenmezinekî di derbaskirina rê 
de bikî, ev kiryar ne destlêwerdana di taybetmendîyên 
xelkê de tê dîtin; lêbelê ev karekî mirovî û sincî 
bixwe ye. Lê ji alîyekî din ve dîtîna birrîna daran, 
gemarkirina xwezayê û zîyangihandina kesekî lawaz, 
dibin navê teybetmendîyê nahêlin kesek biaxive; lew 
re, divê çanda gilîkirinê derbarê vê dîyardeyê de, li 
cem hemwelatîyan xurt bibe, da ku em vê dîyardeyê ji 
holê û ji nav hemwelatîyan rakin û civaka xwe ber bi  
baştirîn rewş ve bibin.
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CARDIN BÊHNA PIRTÛKAN JI 

QAMIŞLOYÊ BELAV BÛ

Li hola (Zana)yê ya bajarê Qamişloyê, careka din 
bêhna pirtûkan belav dibû, li vê herêma ku ev serê 
çend salan e dûrî pirtûkan e û hemû sînor li ber girtîne, 
ji bilî hewildanên hindek pirtûkxane û weşanxeyan, 
hevwelatî li bende vê pêşangehên ne qena bikarbin, 
bikêmanî, çavên xwe reht bikin û bi destên xwe 
pirtûkan bipelînin. 

Sêyemîn Pêşangeha Pirtûkan a Rojava ya ku jêr 
navê “Ş. Herekol” e, li bajarê Qamişloyê, ji 20 heta 
25ê tîrmehê li dar ket. Ev pêşangeh ji hêla Desteya 
Çandê ya Herêma Cezîrê ve her sal di vê dîrokê de tê 
lidarxistin. 

Bêguman, li gorî rewşa ku herêm tê re derbas dibe, 
ev çalakîyeka pirr binirx e û rê li ber gellek çalakîyên 
rewşenbîrane yên din vedike. Li gorî her du salên borî, 
îsal gellek weşanxane, sazî, yekîtî pirtûkxane û nivîskar 
beşdarî pêşangehê bûn, hejmara wan gihaşte 44an, li 
gorî ku Ebûd Mixso, endamê komîteya amadekar, da 
xuyan. Her wiha ciyawazîya wê di hêleke din jî de 
hebû, ew bû ku weşanxaneya, Avesta, Nûbihar, Dara, 
JJ û Aramê yên Bakurê Kurdistanê, û weşanxaneya 
Endîşeyê yê Başûr Kurdistanê beşdarî vê pêşangehê 
bûn. bû. Li gorî komîteya amadekar, 112,000 pirtûk 
ên ji 8000 navîşananî pêk dihatin, li pêşangehê peyda 
bûn. Pirrzimanî jî di pêşangeha îsal de gaveke li pêş û 
balkêş bû, berhem bi 6 zimanan peyda dibûn; kurdî, 

erebî, siryanî ingilîzî, fransizî, tirkî û zaravayê soranî, 
vê yekê derî li ber hemû pêkhateyan vekir û her weha 
hişt ku kesên bîyan jî serdana pêşangehê bikin.

Ji bilî pirtûkan, girêdayî pêşangehê her roj mijarên 
cihêreng li bara wêje, ziman, civak, dîrok û hwd, 
semîner û rûniştinên gotûbêjane hatin lidarxistin.

Çalakîyên bi vî awayî derfet û alîkarîyeka mezin e bo 
gellek kesên xwedîberhem, weşanxane, pitûkxane û 
hwd, ku di rêya wê re berhem, kar û pirtûkên ku amade 
kirine ji gel re pêşkêş bikin. Her wisa bo xwîneran jî 
derfetek e ku di rêya wê re pirtûkên pêwîstîya wan 
bi wan heye û peyda nabin, pir pêkan e li pêşangehê 
peyda bibin.

Çi qas ew pêşangeh serkftî û gaveka mezim be jî, lê 
nayê wê wateyê ku şaşîtîyên rêxistinkirinê lê peyda 
nebûn, çi ku rexne û pêşinyar ji hêla beşdaran, 
xwedîyên standan  û serlêderan ve hene, em dikarin 
wan bi vî awayî rêz bikin: 

Çalakîyên bi vî awayî, bi kêmanî, berî destpêkirinê 
bi deh rojan, pêwîst e, rêklameka mezin jê re were 
kirin û bibe rojev di ragihandinê de. Lê ev yek ji hêla 
ragihandin û desteyên fermî pêk nehat. Her wisa ev 
yek bû sedema kêmserdana xelkê û sazîyan di her sê 
rojên pêş de.

Ji bo amadekirina pêşangehê bi rengekî lihevhatî 

Dilyar Hoşê
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û birêkûpêk, pêwîst e, ji hêla Desteya Çandê ve, 
budceyeke mezin bê terxandin, çi ku rewşa çandî 
ya herêmê di asteka qelis de ye û pêwîstîya wê bi 
çalakîyên bi vî awayî heye.   

Sal bi sal hejmara weşanxane, pitûkxane, sazî û 
nivîskarên beşdar bilindtir dibû û pêwîstî bi cih an jî 
holeke firehtir çêbûbûya, lê ev her sê sal, pêşangeh li 
heman holê li dar dikeve.

Heyîna hejmareka pirr a pirtûkên sexte, ango pirtûkên 
ku ne bi awayekî fermî û bêyî destûr hatine çapkirin, li 
pêşangehê peyda dibûn û ev yek di pêşangehên fermî 
de tiştekî ne di cihê xwe de ye, çi ku hebûna du çapan 
(sexte û yên orjînal) di pêşangehekê de, bêguman dê 
gellek tevlihevîyan çêke, her weha cudahîyeka mezin 
a buhayê di navbera wan de heye. 

Kêmbûna kirrîn, an jî qezenckirina pirtûkan ji hêla 
kesan ve. Li bara vê mijarê gellek sedem hebûn, yek jê 
vedigere sedema pêşî ku reklameka fermî û birêkûpêk 
jê re nehat çêkirin, a din pirr kesan gazin ji bilindbûna 
buhaya pirûkan dikir. Li gorî xwedîyên weşanxane û 
pirtûkxaneyan, sedema buhabûna pirtûkan ew bû 

ku gellek pere li  rêya wan çûye, ji ber ku pirranîya 
pirtûkan ji Bakur an jî Başûrê Kurdistanê û ji Şamê 
hatibûn.

Belavkirina standan bi awayekî nelihevhatî bû. Hola 
ku pêşangeh lê li dar ket, ji du qatan pêk dihat, 
bêguman ev yek belavkirineka hevsegn jê re divê da ku 
darêjana xelkê ne li qatekê tenê be û bîntengî ji hêla 
stand û kesan ve çênebe. Lê ev yek pêknehat, çi ku 
bi awayekî nehevseng hatinbû belavkirin û darêjana 
xelkê tenê li qata jêr bû.

Pêwîstî bi komîteyeka amadekar berfireh û hejmareka 
pirr a endaman heye, da ku bikaribin ji hêla rêxistinî 
ve bi awayekî duristtir pêşangehê amade bikin û bi rê 
ve bibin.

Herî dawî, kes, sazîyên fermî û sazîyên sivîl ên ku 
bi vê çalakîyê rabûn cihê spasîyê ne. Lê bo geşkirina 
çanda xwendinê ya ku pirr lawaz bû, tenê lidarxistina 
pêşangehên pirtûkan têra vê yekê nake, pêwîst e bi 
awayekî domane çalakî û xebatên bilindkirina asta 
xwendinê hebin. 
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REWŞENBÎRÎTÎ PIRA HEVJÎYANÊ YE

Rewşenbîrî binyata jorîn a miletan e, ku di nava 
xwe de ziman, rewişt, cil û berg, zanebûna salan û 
hemû awayên jîyan û mirinê vedihewîne, û ji nifşekî 
vediguhêze bo nifşekî din.

Jixwe, hebûna gellek miletan, hebûna gellek 
dîyardeyên rewşenbîrî ye; û wek çawa hezar cureyên 
gulan li mêrgekê hebin wê mêrgê geş û xweş dikin, 
wisa ev cihêwazîya miletan jî jîyana mirovahîyê 
dewlemend dike û tayên hezkirin û hevgînîyê di 
navbera kes û civakan de radide û sert dike.

Her du heyberên rewşenbîrî yên sereke îroroj ol û 
netew in, ku çi mirovê li seranserî cîhanê heye bi ol û 
netew e, jixwe, bêolîtî jî ol e (û her kes ji ol û netewa 
xwe xweş e û dilêşê serkeftina wan e).

Mirov xweperist e, û di nava xwe de xwe ji her kesî 
çêtir û zanatir dibîne, û netewa xwe ji her netewê û 
ola xwe ji her olê paktir û dirusttir dibîne. Û her ew 
dixwaze ku di hemû waran de bi ser keve û di çavên 
her kesên hawirdor de xurt û jîr û gewre be, lew re, 
ew bi kêmanîyekê, ji van her du şêwazên derûnî, bikar 
tîne.

-Xwe pif dide û li pêşberî çav û guhên xelkên bîyan 
xwe paye dike û pesnê xwe û xizm û bapêrîn xwe, çi 
rast çi derew, tîne ser ziman.

-Kes û civakên bîyan pîs û kêm dike û tu qencî û 
serfirazîya wan nabîne, û ku bibîne jî xwe jê kor dike.

Di encam de ev reftar çêlîka nezanîyê ye û roj bi roj 
“Gotara Kînê” peyda û belav dike, heta ku dighîne 
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radeya dilmayîn û pevçûnê û ji pevêûnê dibe şerê 
navxweyî û cenga giran.

Di vê goşeya teng de, rola kesên rewşenbîr pirr girîng 
e, ji ber ku di dest de ye ew “Raya Giştî” ber bi kîn 
û dijminahîyê ve yan ber bi hezkirin û dostanîyê ve 
bibe.

Erkê rewşenbîrê rastîn di civakê de ew e ku dem bi 
dem û bêhedan “Nixên behayên mirovahîyê” yên nola 
Azadî, Dadperwerî, Wekhevî, Lêborîn û Hevjîyana 
aştîyane bîne bîrê û bide ber çavan, ku bikaribe xwe 
û yên dora xwe ji wan ramanên teng ên nijadperstîya 
tund û olperstîya kor biparêze, bê ku neçar be 
hezkirina ol an netewa xwe ji dilê xwe derxîne.

Erkê rewşenbîr e ku ziman, stran, wêje û hunera milet 
biparêze, û bi xelkên hawirdor bide nasîn, û şîrîn 
bike, her wiha erkê wî ye ku bibe çav û guhê miletê 
xwe û li rewişt, raman û afirandina miletên din binêre 
û guhdarî bike û jê hez bike, û wê bi hezkirin bide.

Îroroj, li Rojavayê Kurdistanê (Bakurê Sûrîyayê), 
Kurd, Ereb û Suryan sê miletên sereke ne, xwedî ol û 
zimanine taybet in. Ji mêj ve ev her sê milet niştecîyên 
vê deverê ne û ji mêj ve jî bav û bapîrên wan bi hev re 
jîyan bê ku kesayetîya xwe ya netewî winda bikin an 

biguherin.

Suryan xwedî ol û netewek başqe ne, lê Kurd û Ereb 
her du pêkhateyên pirjimar peyrewên yek olê ne û 
dîroka hezar û sêsde salî di navbera wan de hevbeş e. 
ev ol ku mirov bixwaze dikare doza qencî û biratîyê 
bike, û di nava ferman û rehberîyên wê de jî, ku mirov 
bixwaze mirov dikare xerabî û tundûtûjîyê jî derîne û 
pêk bîne. 

Ji 2011an û bi vir de, miletê Ereb û Misilman berî 
her kesî êş û janeke mezin ji teroristên Islamperest 
kişand, û gihaşte wê encamê ku hevjîyan ji hevkuştinê 
çêtir e û ola her kesî pê rast û şîrîn e, û dunya li ser 
cihêwazîyê ava bûye.

Xebata rewşenbîran îroroj gerek e giranîyê bide 
belavkirina dîyardeyên rewşenbîrî li nav miletan, 
vekrina pirtûkxaneyên cihêreng, ahengên muzîkî 
û şanoyî, pêşangehên hunerî û yên cil û berg, 
wergerandin wêjeya pekhateyan...hwd.

Xweşbextan e ku îroroj zanist belav dibe û kesên 
tundrew kêm dibin û dunya bi vê şoreşa hevgînîyê 
dibe welatê her kesî û tu hakim û rewşenbîrê xerab êdî 
nema dikare wek berê zû bi zû çav û mejîyên xelkê bi 
yek car kontirol bike.
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LI SER ŞOPA 57 
HEJMARÊN HEWARÊ

Ferîd Mîtan

“Heke Hawarê 
hîmê zimanê 
me danîye, 
Xanî gîyanê wî 
afirandibû”. (1)

 1 - Mîr Celadet Bedir-Xan, 
Hawar, h20, r1, 8ê gulana 
1933yan, Şam.
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Xwedîyê Hawarê, Mîr Celadet Bedirxan, bi vê hevoka 
jorîn kovara xwe dinasand û giranîya wê raberî xwîneran 
dikir. Lê roja îroyîn, ji danîna hîm û binemaya zimanî 
biwêdetir, şareza û zanayên kurdîyê Kovara Hawarê 
wekî destpêka wêjeya modern û tovê ragihandina kurdî 
dihesibînin. Ji ber çi tovê ragihandinê; çimkî heke 
mirov çavekî li serenav û sitûnên Hawarê bigerîne, bi 
dest xwe ra digihe encameka vebirrî ku li gorî delîve û 
pîvanên wê hingê, Hawar bi dewlemendî û berfirehîya 
beş û şaxên xwe ve, di biwara kovarvanîyê da ne tenê 
li ser asta Kurdistanê, belku li tevaya Rojhilata Navîn 
kovareka cihê û taybet bû.  
Ji 15ê gulana 1932yan heta 15ê tebaxa 1943yan ve, 
57 hejmarên Kovara Hawarê li Şama paytext hatin 
weşandin. Di wê pêvajoyê de, Hawarê bi xwedîyê xwe 
ve, bi dehên rewşenbîr û nivîskaran gihandin û di 
warê zanînê de ew bi xwedî kirin. Ji ber ku cara pêşîn 
di dîrokê de di 15ê gulana 1932yan de, bi alfabeya 
kurmancî-latînî weşangerî hat kirin, loma Kongreya 
Neteweyî ya Kurdistanî (KNK)ê, sala 2006an ev roja 
han wekî “Roja Zimanê Kurdî” ragihand û îroj hem 
li Kurdistanê hem jî li tevaya deverên cîhanê, kurd vê 
rojê pîroz dikin.
Ji ber ku Hawar di gellek biwaran de şahesereka bilind 
e, êdî kesê ku xerîkî xebatên kurdî bibe, nikare xwe 
di ser Hawarê re çeng bike; neçar e ku jê vexwe û 
kêm-zêde xwe li serê ava bike. Ji ber egerên ku li jorê 
hatine rêzkirin û ji ber ku Hawar çavkanîya herî xurt û 
dewlemend a rêzimana kurmancî ye, hêja ye ku mirov 
hinekî bi şûn de vegere û sedsalekê li xwe çerx bike; ka 
kurdan, bi sazî û dezgehên xwe ve, çawa ev şahesera 
han ji windabûnê parast? 
Sê Hawarên din... lê dîsa li derveyî Kurdistanê
Çawa ku yekemîn rojnameya kurdî “Kurdistan” li 
derveyî Kurdistanê, li Qahîra û paytextên Ewrupayê 
dihat derxistin, Hawar jî ji Kurdistanê dûr, li Şama 
paytext derdiket. Dîsa, bi hezarên kîlomitreyan ji 
Kurdistanê der, Hawar li Ewrupayê ji nû ve hat 
çapkirin. Nivîskar û rojnamegerê ji bakurê Kurdistanê, 
Hemreş Reşo, piştî 33 salan ji derketina dawîtirîn 
hejmar a Kovara Hawarê, an ku di 1976an de, li 
Berlîna Almanyayê 34 hejmarên dawî yên Hawarê (ji 
hejmara 24an heta ya 57an), bi destûra Kamîran û 
Cemşîd Bedirxan ji nû ve çap kirin. Li bara çapnekirina 
hemî hejmarên Hawarê, Reşo di pêşgotina çapa her 34 

hejmaran da, wiha sedeman destnîşan dike: “Lêbelê 
rewşa diravî rê nedida me ku bikaribin 57 hejmaran 
tev de bidin çapkirinê. Wekî din hejmarên 1-23 bi 
tîpên erebî jî hatibûn nivîsnadin û di nivîsarên latînî de 
tîpên (herf ) ‘Q’ û ‘K’ li cîyê hev bi kar hatibûn.”(2) Di 
heman pêşgotinê de, Reşo dide zanîn ku wî cara pêşîn 
di 1964an da li mala lawê Mîr Celadet, Dr. Cemşîd 
Bedirxan, Hawar dîtîye. 
Li ser çawanîya bidestxistina her 57 hejmarên orjînal 
ên Hawarê, Reşo dibêje: “…lê giştî hejmarên wê 
(Hawarê) di sala 1969an de, li Şamê, ketin destê min. 
Apoyê delal (Osman Sebrî) ji bo parastin û çapkirina 
wê gişt hejmarên wê spartin min.”
Piştî çapa Hemreş Reşo bi 11 salan û dîsa li paytexteka 
ewrupî, li Stockholmê, nivîskar Mihemedê Bekir 
Axa (zavayê Osman Sebrî) xwest ku bide ser şopa 
Hemreş Reşo û xebata wî bigihîne serî; hewil da ku 
her 23 hejmarên pêşîn ên Hawarê ku Hemreş Reşo 
çap nekiribûn, ji nû ve bi rengekî sipehî binivîse û 
tîpveguhêzîya wê (ji tîpên erebî li kurdî) bike, ji bo 
ku paşê bide çapkirin. Di pêşgotina çapa 9 hejmarên 
pêşîn de, Mihemed Bekir plana xwe ji bo çapkirina her 
23 hejmaran eşkere dike: “Ez bi xwe jî, li ser birê pêşîn 
(jimarên 1-23) dixebitim. Ew jimar di sê cildan de, bi 
vî awayî dê bêne çapkirin:
- Cild 1: Jimar (1-9)
- Cild 2: Jimar (10-16)
- Cild 3: Jimar (17-23)” (3)
Bekirî, cildê pêşîn ku 9 hejmar li xwe digirtin bi çapeka 
bedew deranî, lê mixabin jîyana wî têra têpveguhêzî û 
çapkirina hejmarên din nekir; 14 hejmarên mayî li pê 
xwe bêçap hêlan û koça dawîn kir.
Dîsa, 11 salan bi şûn de û li heman bajarê Mihemed 
Bekir, li Stockholma Swêdê, xwedîyê Weşanxaneya 
Nûdemê Firat Cewerî, xwesteka her du xebatkarên 
berî xwe (Hemreş Reşo û Mihemed Bekir) bi cih anî 
û ew xebata nîvcomayî gihand serî. Her 57 hejmarên 
Hawarê, bi çapeka ofîs a birêkûpêk, di du cildan da 
çap kirin. Cewerî dibêje ku wî di sala 1987an de, dema 
ku li bajarê Banyasa Sûrîyayê li hevjîna Mîr Celadet 
Bedirxan, li Rewşenê bûbû mêvan, hin hejmarên 
Hawarê yên orjînal bi dest xistibû û li bara bidestxistina 
tevaya hejmarên Hawarê, Cewerî wiha pê de diçe: “...
Ez bi dû nêçîra peydakirina hemû hejmarên Hawarê 

2 -  Hawar, Hermreş Reşo, Berlîna Rojava, Çapxaneya Durshlagê, îlona 1976an.
3 - Hawar, Mihemed Bekir, Stockholm, Çapxaneya Författares Bokmaskinê, hezîrana 1987an
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ketim. Hejmarên ku li ba min kêm bûn, min ji ba 
Mehmed Uzun û Mahmûd Lewendî peyda kirin”.(4)
Li bara çapkirina Hawarê, xwedîyê Weşanxaneya 
Nûdemê, Firat Cewerî, bi daxuyanîyeka taybet 
bo Kovara Şarê, kêlîyên zor û zehmetîyên di ber 
berhevkirin û çapkirina Hawarê de bi bîr anî û bi 
dengekî bilind gazindên xwe kir: “Min digot (Hawar) 
derkeve wê kurd ji destên hev birevînin. Min digot wê 
dezgehên kurdan ji destên hev birevînin. Lê mixabin, 
weha nebû. Bi tenê vê dawîyê xortekî binxetî bi navê 
Hoşeng Nûh 30 taxim HAWAR ji me xwestin û pereyê 
wan jî pêşin li ser hesabê me razand”. 
Navê negotî!
Ehmed Kurdîyê ku di salên 30î de hejmar û daneyên 
Hawarê, bi biskilêteka ku Mîr Celadet jê ra kirîbû, ji 
Binxetê li sînor dixist û li gund û navçeyên Serxetê 
belav dikirin, di hevpeyvîneka xwe da wiha dibêje: 
“Hemreş Reşo hat ji min xwestin. Min da wan. Birin. 
24 çar hejmar (ya rast 34 e) çap kirin. Ê din man, dûra 
Firat Cewerî birin li Swêdê ew çapkirin. Çapeke spehî 
daye wan. Mala wî ava. Go ne ez bûma Hawar, hemû 
nedikete destê kesî”. (5)
Ehmed dide zanîn ku bi saya hejmarên Hawarê yên 
orjînal ku li nik wî bûn, Hawar ji nû ve hat çapkirin, 
lêbelê di her sê pêşgotinên: Hemreş Reşo, Mihemed 
Bekir û Firat Cewerî de navê belavkerê Hawarê, 
Ehmedê Kurdî derbas nebûye; tenê navên: Rewşen 
Bedirxan, Mahmûd Lewendî û Mehmed Uzun derbas 
dibin!

Hawara berhevkirî li Binxetê dihat firotin
Her çi qas di nava kurdan de nas û belav e ku her 3 
çapên pêşîn ên Hawarê li Ewrupayê derketine û paşê 
belavî temamî dunyayê bûne, lê birekî mezin ê nivîskar 
û rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê vê yeka han red 
dike û dide zanîn ku tu caran “Hawar li Binxetê qut 
nebûye”.
Li ser meseleya peydabûn û peydanebûna Hawarê 
li Rojavayê Kurdistanê, romannivîs Helîm Yûsiv 
bi daxuyanîyeka taybet bo Kovara Şarê ragihand: 
“Destpêka salên 80yî bû, li bajarê Amûdê ji cem 
kalemêrekî bi navê Sedeqe ku di dikana xwe ya polikan 
de pirtûkên kurdî kopî dikirin û difirotin, min her 57 
hejmarên Hawarê ku di du cildan de kopîkirî bûn, 
kirrîn. Heta niha ew her du cild li cem min in”.
Nivîskarê ku ji mêj ve xerîkî xebatên li dor binemala 
bedirxanîyan û kultûra Cizîra Botan e, Konê Reş, 
tûrikê bîranîn û rastîyên ku li nikê ne ji me ra vekir 
û agahîyeka ku haya gellekan jê tune ye, eşkere kir: 
“Bawer im di sala 1993yan de bû, ez bi wê yekê agahdar 
bûm ku her 57 hejmarên Hawarê yên orjînal li cem 
Mihemedê Cemîlê Seyda peyda dibûn. Min gellekî 
jê lava kir ku wan hejmaran bide min, lê neda min, 
dawîyê min jê xwest ku kopîyekê ji ber derxînim. Min 
3 kopî, yek ji xwe re û yek ji Ferhadê Içmo re û yek ji 
Ferhad Çelebî re, li nik Ûsivê seetçî yê xiristyan ji ber 
orjînalên Mihemedê Cemîlê Syeda derxistin”. 
Peydabûna Hawarê li nik Mihemed Cemîlê Seyda ne 
dûrî aqilan e, ji ber ku heta salên 1940î jî, Mîr Celadet 
Bedirxan ew di mala xwe de bi xwedî dikir. Me têkilî bi 

4 -  Hawar, Firat Cewerî, Stockholm, Weşanxaneya Nûdemê, 1998
5 - Malpera Bianet Kurdî, 15.05.2019
  http://bianet.org/kurdi/huner/208515-wexte-min-li-hesin-dixist-weko-cin-dihatin-min
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lawê Mihemed Cemîlê Seyda (Hejar Seyda) re ku aniha 
li derveyî Sûrîyayê ye danî, Hejarî peydabûna her 57 
hejmaran piştrast û erê kir, lê got ku aniha ew hejmar 
“di cihekî asê de ne û em nikarin nîşa we bidin”. 
Ji alîyê xwe ve, Serokê Yekîtîya Nivîskarên Kurd – 
Sûrîye, Dilawerê Zengî, ji me re got ku wî jî di sala 
1988an de, li bajarê Banyasê, 57 hejmarên Hawarê yên 
orjînal ji cem Rewşen Bedirxan anîne û heta vê kêlîyê 
ew hejmar li bal wî parastî ne.
Di vekolana li reh û rîşên vê babetê de, em li agahîyeka 
wisa rast hatin ku li Pirtûkxaneya Bedirxanê ya 
Eşrefîya Helebê, 57 hejmarên Hawarê ku di du cildan 
de berhevkirî bûn, dihatin kopî kirin û firotin.
Xwedîyê Pirtûkxaneya Bedirxanê, Mihemed Hemo ku 
ji sala 2001ê ve ji ber biserdegirtina hêzên istixbatara 
Sûrîyeyê dergehên pirtûkxaneyê dadaye û revîyaye 
Herêma Başûrê Kurdistanê, ji Kovara Şarê re dabaşa 
meseleya kopîkirin û firotina Hawarê kir: “Min 
birek hejmarên Hawarê di 1987an de ji cem Rewşen 
Bedirxan anîbû û yên mayî min ji çapa Hemreş Reşo 
girtin. Cara pêşîn, di 1994an da min Hawar di du 
cildan kopî kir. Ji 1994an heta 2001ê, min zêdetir ji 
15 caran û di her carekê de zêdetir ji 20 daneyan, bi 
çapera rîzoyê (Canon) kopî dikirin”.
Di daxuyanîya xwe de Mihemed Hemo da zanîn ku 
kopîyên Hawarê ji bo başûr û bakurê Kurdistanê, Rûsya 
û Ewrupayê dihatin hinartin, her wiha: “Min ew kopî 
difirotin gellek pirtûkxaneyên devera Cezîrê, lê yên 
ku dihên bîra min du pirtûkxaneyên Qamişloyê ne: 
Pirtûkxaneya Bedirxan a Bavê Newroz û ya rehmetîyê 
Ezîzê Dawê li taxa Kornîşê”. 
Hemoyî li axaftina xwe zêde kir û ragihand ku sala 
1998an, lêkolerekî fransî yê bi navê Dominique Fradet 
li pirtûkxaneya wî bûye mêvan û çaxa ku bihîstîye 57 
hejmarên Hawarê li balê kopîkirî ne “gellekî seyr ma 
û got, çênabe her 57 hejmarên peyda bibin. Çaxa ku 
min pêşê kirin ji kêfan re firîya, got, ez gellekî li wan 
gerîyame û min nedîtine. Dawîyê hejmarên 36 û 42yê 
ji cem min birin”.
Di heman babetê de, xwedîyê Pirtûkxaneya Bedirxanê 
ya li Qamişloyê, Baqî Reco Bavê Newroz, agahîyên 
Mihemed Hemo piştrast kir û da zanîn ku kopîyên 
Hawarê ji Pirtûkxaneya Bedirxanê ji wî re dihatin, wî 
jî hem kopî dikirin hem jî difirotin. 
Dîsa ji Qamişloyê, nivîskar Newaf Bişar ji Şarê re da 

zanîn ku ji sala 1985an ve her 31 hejmarên Hawarê 
yên dawî li balê peyda dibin: “Di salên 1985-1986an 
de, birêz Ibrahîm Resûl ku mirovekî kurdên Qamişloyê 
ye, li bajarê Banyasê dixebitî û têkilîyeka wî ya qenc 
bi yadê Mîrzade Rewşen Bedirxan re hebûye. Wî 31 
hejmarên orjînal ên Kovara Hawarê (27-57) di gel her 
28 hejmarên Kovara Ronahîyê ji cem yadê Rewşen anîn 
û ji birayê min Elî Bişar re şandin bajarê Qamişloyê”.
Li alîyê din, berhevkar û çapkerê Hawarê, xwedîyê 
Weşanxaneya Nûdemê Firat Cewerî, van agahîyan red 
dike: “Haya min jê tunebû û heta niha jî haya min ji 
tiştekî weha çênebûye. Gelo ew 57 hejmarên, an jî her 
du cildên tu behs dikî ne çapa Nûdemê be”.
Du çapên bêdestûr!
Piştî çapa Weşanxaneya Nûdemê, “Kombenda Kawa 
bo çanda Kurdî” ku Selah Bedredîn (Selahê Bedrê) 
birêveberê wê ye, sala 2001ê li Herêma Başûrê 
Kurdistanê her 57 hejmarên Hawarê yên Weşanxaneya 
Nûdemê çap kirin.
Li Ameda bakurê Kurdistanê jî, Weşanxaneya Belkîyê 
ku Rênas Jîyan edîtorê wê ye, tevaya Hawarê ji nû ve bi  
kurdî-latînî venivîsîye û di 2012an da çap kirîye.
Tevî ku di çapa Kombenda Kawayê de hatîye nivîsîn 
ku çapa wan ji ber a Nûdemê ye û di ya Belkîyê de jî 
nivîsîne ku çapa wan (wekî çapa duyem) berdewamîya 
Hawara Nûdemê ye, lê Firat Cewerî dibêje: “Wan bêyî 
destûra me derxistine. Min karîbû hem çapa başûr, 
hem jî çapên bakur ên bêdestûr bidana mehkemeyê. 
Lê ji dilê min nehat ez ên bakur bidim mehkemeyên 
tirkan û herçî çapa başûr bû, ji xwe ji dezgeha dewletî 
ya herî bilind alîkarî wergirtibû. Min kevirek danî ser 
wê jî”.
Hawara ji bo gel bû û ji nava gel derket
“Gava mirov çavekî li her 57 hejmarên Hawarê 
digerîne, mirov dibîne ku Celadet Bedirxan vekirî tu 
îdeolojî nepesinandine, kurd nekirine sinif û tebeqe, 
sinif û tebeqeyek negirtîye û li dijî sinif û tebeqeyeke 
din şer nekirîye. Di ferhenga wî de gotina ‘kurd’ tê 
maneya biratî, hevaltî û dostaniyê”.(6)
Hawarê, hemî çîn û celebên civaka kurd dan ber xwe, 
ji her kesî re nivîsî û ji her kesî re weşand. Loma, di 
her pênc çapan û di berhevkirin û kopîkirinan de, ne 
bi keda partî û rêxistinên hikûmetî yên kurdan, lê bi 
saya neferên civakê û bi hewildanên takekesî, Hawar ji 
mirin û windabûnê hat parastin. 

6 - Pêşgotina çapa Hawarê, Firat Cewerî, Stockholm, Weşanxaneya Nûdemê, 1998
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DOLABÊN AŞTIYÊ
ÇALAKÎYEK BO PIŞTGIRÎYA BIKARANÎNA PISIKLETAN

Li jêr dirûşma “Da ku em bigêjin çûnûhatineka 
saxlem û gemareka kêmtir û tenduristîyeka laşane 
ya baştir û nêzîkatîyeka civakî yî mezintir” Rêxistina 
Sanad a avakirina aşîtîyê û rêxstina Şar a geşepêdanê, 
kampanyaya (Dolabên Aşîtîyê/ Ecelat El-Selam) li 
dar xistin. 
Ev kampanya bi boneya roja cîhanî ya bikaranîna 
bisikletan e, ya ku di 3ê pûşbera her salê de ji alîyê 
Neteweyên Yekbûyî (UN)ê ve hatîye destnîşankirin.     
Bi armanca belavkirina çand bikaranîna bisikletan di 
nava civakê de, gellek xort, keç û zarok beşdarî vê 
çalakîyê bûn. 
Leyla xelef, endama rêxistina Sanad, a ku beşdarî 
komîteya amedekar bû vê çalakîyê wisa dinerxîne û 
dibêje: Ji erkên sazîyên civaka sivîl e ku jîngehê ji 
qirêjê biparêze û saxlemîya çûnûhatinê bike rojev, 
her wisa hewl bide ku beşên civakê nêzî hev bike û 
di heman demê de tenduristîyek laşane bo mirovan 
peyda bike; ev jî xebateka pîroz e. 
Li gorî nerîna Leyla, heger ev rêgez bigihêje serî dê 
cudabûn di navbera her du zayendan de bê hilanîn, 
nexasim ku derî li pêşîya heman zayendan vekirîye û 
derfet di dest wan de heye.

Leyla Xelef got ku, ev çalakî, û ji ber hindek sedam, 
hate derengxistin bo roja înê 28ê ya heman mehê, 
“divyabû ku ev çalakî di 3ê pûşperê de lidarbiketa, 
lê bi sedema rasthatina meha rojîya Remezanê û 
nêzîkbûna ezmûnên xwendekaran ev çalakî hat 
derengxistin”.
Li gorî Leylayê, amadekarî di du mehan de 
qedîya, û xebatên pilankirina vê çalakîyê baş hatin 
birêvbirin. Û pêwendî li gel Birêveberîya Trafîk û 
Hêzên Ewlekarîya Hundirîn bo wergirtina rêdayînê 
çêbû. Her wisa gulên spî hatin pejrandin ji bo ku li 
beşdaran bên belavkirin. Û proşorên pênasekirina vê 
çalakîyê hatin belavkirin.
Leyla xelef wisa di berdewamîya axaftina xwe de 
bal kişand ser girîngîya vê çalakîyê “aşîtî nirxeka 
giranbuha ye pêwîst e ku civak bi gudan lê binêre û 
pêwîst e ku weke nirx bê belav kirin”.
Çalakî ji qada Osman Sebrî ya taxa Hilêlîyê bi 
beşdarbûna 27 kesan dest pê kir û ber bi kolana 
Munîr Hebîb ve çû pişt re berê xwe dan stada 
Şehîdên 12ê Adarê û li wir bi dawî bû.
Rojda Silêman yek ji kesên ku beşdarî vê çalakîyê 
bûbû ji bo kovara Şar da xuyan ku “ev çalakîya li dar 

Lorîn Sebrî
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ket wateyeka wê ya mezin bo min heye, nexasim ku 
ev yekem car e li bajarê Qamişloyê tê lidarxistin. Ez 
kêfxweş im ku ez beşdarî vê çalakî bûm, û tiştê ku 
bala min kişand ew bû hejmara jinan di vê çalakîyê 
de baş bû, min dît ku jineke û hevjînê xwe jî beşdar 
bûn; ev dîmen namayekê dighîne civakê”.
Şîlan şêxmûs, ragihîner e li rêxistina Şar, ji bo vê 
çalakîyê dibêje: “Parastina jîngehê erkekî hevbeş e, 
weke ku hûn dizanin rêxistina Şar guhdaneka teybet 
dide çalakîyên bi vî rengî, nexasim ên ku jîngehê 
ji gemarê diparêze, mîna çandina daran li bajar û 
bajarokan”. 
Şîlan da zanîn ku mebest ji vê çalakîya hevbeş ew 
bû ku “jîngeh bê parastin û nameya aşîtîyê bigihêje 
hemû beşên civakê, loma me çanda geşkirina jîngehê 
kir rojev”.
Şîlan pê de çû û got ji ber bilindbûna asta gemara 
hewa û jingehê divê xebatên bi vî rengê çêbibin 
“nameya me ya sereke ew bû ku xelkên bajêr bi 
hejmareka mezin bisikletan bikar bînîn”. Her wisa 
nirxên civakî yên erênî bêne dîyarkirin, her wisa 
pêwîst e ku “xebatên bilindkirina asta hişyarkirinê di 
nava hevwelatîyan de çalak be”.

Şîlan bal kişand ser şkandina sînorên civakî dema ku 
li bisikletan siwar dibin û cudabûn di navbera her du 
zayendan rabe. 
Ev yekem çalakî ye ku girêdayî vê mijarê li herêmê li 
dar dikeve, lew re dê kêmasî jî hebin, lê li gorî Şîlan 
ev nayê wê wateyê ku biser neket, û ev çalakî du xalên 
giring teqez dike “yek jê, nirxên mezin ên di nava 
xwe de li xwe digre û ya din jî moralên hevwelatîyan 
bilind dike”.
Sazîyên civaka sivîl ên ku ji bo nirxên giranbuha 
dixebitin ji erkên wan e ku di geşkirina civak û 
jîngehê de bixebtin, her wisa pêwîst e ku çanda 
civaka sivîl bikin rojev û wê di civakê de biçesipînin. 
Li alîyekî din jî, pêwîst e ku sazî û alîyên berpirsyar 
ên Rêveberîya Xweser bi awayeke çalak alîkar bin û 
destekê bidin van çalakîyan.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku Netewên Yekbûyî di roja 
3yê pûşperê de ya her salê, li gorî biryara 272,72yan 
ya ku di 12 nîsana 2018an de, ev roj nola rojekea 
cîhanî ya fermî hate bicihkirin, mebest jê jî ew e 
ku bisiklet weke alaveke guncaw bo veguhastinê bê 
pejrandin. 
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ÇANDINÎ LI HERÊMA CEZÎRÊ DI
METIRSÎYÊ DE YE

Bi van gotinan cotkar Selah Bedro ji gundewarên 
Amûdê ye, zehmetîyên karê xwe di çandinîya baxçeyan 
de kurt dike.
Ji destpêka alozîya Sûrîyayê ve zirarên mezin gihaştin 
warê çandinîya  li Sûrîyayê bi giştî û herêma Cezîrê 
bi taybet.
Herêma Cezîrê deboya sereke ye ya berhemên 
çandinîyê bo Sûrîyayê û li gorî serjimarên berê nêzî 
60% genimê Sûrîyayê ji vê herêmê ye.
Li gorî serjimarên 2011 an, berhemê Sûrîyayê yê 
genim gihaşte 3.6 milyon ton, jê 1.8 milyon ton 
genim berhemê herêma Cezîrê bû, her weha 600 
hezar ton ceh bû û 40 hezar ton nîs kbû.
Lê ev berhem di sala 2017an de dakete nêvî, û li 
gorî serjimarên wê salê berhemê Sûrîyayê gihaşte 1.7 
milyon  ton genim, jê 700 hezar ton ê herêma Cezîrê 
bû.
Berhemê sala 2019an jî li gorî hin serjimaran kêmî yê 
sala 2017an e.
Endezyarê çandinîyê Mihemed Hisên, bo kovara Şar 
got: “Sedema kêmbûna berhemên genim vedgere 
kêmbûna deverên çandinîya genim û şewata zevîyan”.
 Selahê cotkar jî dibêje “Di celebên çandinîya havînî 
de kêmbûn çêbûye û hin celebên wê gihaştîye asta 
tunebûnê” Selah mînaka pembo dide ku berya alozîyê 
berhemeke sereke bû bo herêmê.
Rewşa Çandiniya  Zivistanî 
Pirranîya zevîyên Bakurê û Rojhilatê Sûrîyayê di çile 
de bi genim û ceh û nîskan têne çandin, lê di salên 
alozîyê de guhertin ji alîyê pirrbûn û kêmbûnê ve kete 
van zevîyan. 

Li ser sedemên kêmbûn û zêdebûna zevîyên çandinîyê 
di salên alozîyê de, endezyar Mihemed Hisên weha 
şîrove dike” Sedem bilindbûna buhayîyên cot û 
mazotê ye û nepeydabûna tovên baş û dermana ye, 
her wisa buhabûna semadê û qut bûna kahrebayê ye 
“.
Kêmbûn û zêdebûna zevîyên çandinîyê yên çile 
pirsgirêkek di alîyê berheman de derxist holê, 
berhemên genim û ceh kêm bûn û li beramberî wan 
berhemên Kemûn, Kizbera û Reşreşkê  zêde bûn, 
ew jî dikeve şûna berhemên sereke yên çile (Genim 
û Ceh) lê li gorî ku endezyar Mihemed got “Alîyên 
berpirsyar van berheman nakirrin û çarenûsa wan jî 
di destên  bazrganan de maye”. 
Derbarê vê yekê de cotkarê genim Ebdilrihman 
Osman ê gundewarê Amûdê vê yek bo xwînerên 
kovara Şar şîrove dike “Em hemû pêwîstîyên xwe ji 
sûka reş bi du qatan dikirrin û berhemê xwe yê genim 
difiroşin Rêveberîya Xweser, min 1k.g bi (160 L.S) 
firoşt  Rêveberîyê, lê ta gihaşte destê min 1k.g hat ser 
(155 L.S). û cehê xwe min 1k.g bi (100 L.S) firoşt, lê 
ta gihaşte destê min 1k.g hat ser (83 L.S)”.
Osman sedema vê zirarê vedgerîne buhabûna kirya 
tirimbêlan û lêçûna li Mîra tê dan û dibêje “Min 75 
ton bi 55 hezaran gihandin Mîraya Gebekayê ya 20 
k.m dûrî me ye û min ciwalekî vala bi 1250 L.S kirrî, 
lê Mîra 650 L.S tenê li min vegerand”.
Li alîyê din jî, cotkarên ku berhemên xwe firoştin 
hikûmeta Sûrîyayê jî gazinên mezintir dikin, ji ber ew 
rastî zirarên mezintir hatine.
Cotkar Ebdalrihman dibêje “Hin merivên me 
berhemên xwe firoştin dewletê, lê lêçûn gellek danîn 

Hisên zêdo
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û zirar gihaşte wan”. 
Zevîyên hin cotkarên genim û ceh di havîna sala 
2019an de rastî şewatê hatin, li gorî Komîteya Aborî 
ya Herêma Cezîrê ya Rêveberîya Xweser “2270012 
donim li herêma Cezîrê şewtî”. 
Cotkarên ku berhemên xwe çinîn jî gazinan ji buhaya 
berhemê dikin, ji ber cotkarên Bakur û Rojhilatê 
Sûrîyayê di sala 2019an de ketin navbera agirê du 
buhayan; ya dewletê û ya Rêveberîya Xweser . 
Rewşa Çandinîya Havînî
Çandinîya sereke ya havînî li herêma Cezîrê berîya 
alozîyê pembo bû, lê aniha çandinîya pembo ji ber 
gellek sedeman rawestîyaye, lê çandinîya baxçeyên 
sebzeyan hîn berdewam e. 
Berîya alozîya Sûrîyayê, dewletê %20 destûr dida 
cotkaran da pembo di zevîyên xwe de biçînin, lê 
aniha pembo li herêma Cezîrê nayê dîtin an jî kêmekî 
kêm e.
Kêmbûna çandinîya pembo ji ber gelek zehmetîyan 
e, di serî de buhabûna mazotê û birrîna kahrebayê 
bû, ji ber bîrê avê yan li ser mazotê ne û yan jî li ser 
kahrebayê ne.
Lê ta niha çandinîya baxçeyan li herêma Cezîrê heye 
û cotkarên bexçan di van salên  şer de rastî gelek 
zehmetîyan hatine. 
Selah bo baxçeyan dibêje”Em 10g tovê bacanan bi 90 
dolarî dikirrin, lê hema ew tov berhem jî nade”.
Di mehên buharê de kurm û kêzik xwe li baxçeyan 
digre û ji boyî parastina baxçeyan derman pêwîst e, 

Selah dibêje “Em 100g derman bi 25 hezarê Sûrî 
dikirrin û ew derman jî tev bi qaçaxî tê deverê û di 
bin çevdêrîya aliyên berpirsiyar de”.
Bo vê mijarê, dektorê parastina çandinîyê Hozan 
Mihemed ji kovara Şar re da xuyan ku “Berîya alozîyê 
derman hebû û ji alîyê wezareta dewleta Sûrîyê ve 
misoger bû û li himber nexweşîyan bikêrhatîbû, lê 
niha derman bi qaçaxî  ji Çîn û Tirkîyayê dighêje 
bazarên me; ew jî bê kêr in”. 
Karkerên ku di baxçeyan de kar dikin, ew jî sûdê ji 
karê xwe wernagirin, çi ku bi pereyine kêm kar dikin.
Ebîr Firêh, jinek 35 salî ye, di baxçeyan de kar dike, 
dibêje “Mala me di şerê bajarê Hesekê de hat rûxandin 
û em hatine Qamişloyê da em di baxçeyan de kar 
bikin. Saetek bi 150 L.S ye. Em di rojê de 5 saetan 
kar dikin, û 750 L.S digrin, ew jî têra me nake”.
Fatîma Xilêf, a 40 salî, ew jî heman karê Ebîr dike, 
gazina xwe tîne ziman “Em şelekî bi 100 L.S tijî ka 
dikin û her saetek karê di rakirina pîvazan de bi 150 
L.S ye, heger destê me ne tengbana min ev kar nedikir; 
malbata me mezin e û divê ez kar bikim”.
Buhayên Pêdivîyên Çandinîyê Li Gorî Sala 2011 û 
2019an 
Bersiva Rêveberîya Çandinîyê
Bo çandinîyek bi berhem çêbibe gerek hemû pêwîstî 
peyda bibin. Peydakirina pêwîstîyên cotkaran dikeve 
ser milê  rêveberîya herêmê.
Li ser vê mijarê Hevserokê Rêveberîya Giştî ya 
Çandinîyê ya Herêma Cezîrê ya Rêveberîya Xweser, 

“Berhemê zevîyên me nema têra 
debara jîyana me dike”
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endezyar Ehmed Silêman, ji kovara Şar re da zanîn ku 
“pîlanên me hene, her cotkarek gerek e %50 ji zeviyên 
xwe bike genim û %25 bike nîsk, nok an fûl û %25 
din şûv bihêle”.

Li gorî Silêman, her tiştî li gorî pîlana çandinîyê pêşkêşî 
cotkaran dikin”Em mazotê bi 50 L.S didin cotkaran û 
li gorî rewşa axê em simadê û tov û dermanan didin”.
Zehmetîyên Çandinîyê û Qewîtî
1-Buhabûnek berçav di buhayên cot û çinînê de 
çêbûye; ji alîyên berpirsyar tê xwestin ku ji her celebê 

cotekî û derasan re buhayekî dîyar bikin. Her wisa 
pêdivîyên çandinê yên wek tov û derman û semadê 
peyda bikin.
2-Nepeydabûna tovên garantîkirî yên genim 
zirarek mezin gîhandîye berhemê, nexasim piştî ku 
karê navenda navneteweyî ya lêkolînên çandinîyê 
(ICARDA)yê li herêmê rawestîya, lew re tê xwestin 
ku Rêveberîya Çandinîyê bo herêmê tovên garantîkirî 
û baş ji cotkaran re peyda bike.
3-Nepeydabûna dermanên garantîkirî yên 
kompanîyên naskirî û li şûna wê belavbûna dermanên 
sexte û bêkêr ên di rêyên qaçaxî re derbas dibin, hiştîye 
ku çandinî di salên alozîyê de paş bikeve.
4-Buhabûn û nepeydabûna semadê bû sedemeke 
sereke ku berhemên çandinîyê kêm bibin.
5-Ji Rêveberîya Çandinîyê tê xwestin ku tov, semad û 
pereyan bi deyn pêşkêşî cotkaran bike, da cotkar karê 
xwe ji destpêka sala çandinîyê ve birêkûpêk bikin.
6-Ji Rêveberîya Çandinîyê tê xwestin ku berhemên 
nîskan, kemûn, kizbera û ceh ji cotkaran bikirre, her 
weha cewalên vala û tirimbêlên veguhestina berhemê 
genim û ceh jî bi buhayek guncaw dabîn bike.
7-Ji destpêka alozîya Sûrîyayê ve paşketinek mezin 
di çandinîya pembo de çêbûye, ew jî ji ber birrîna 
kahrebayê û nepeydabûna mazotê ya ku têra avdana 
pembo bike.
8-Zevîyên şûv û yên çandî di salên alozîyê de tev li 
hev bûne; ew jî ji ber hin berhem nedihatin kirrîn.
9- Gerek e Rêveberîya Çandinîyê destikdayîna 
sazkirina kargehên biçûk bike; mîna kargeha çêkirina 
ava bacanan û zeytê, da berhemên çandinîyê bêne 
bikaranîn.
10-Gerek e Rêveberîya Çandinîyê destikdayîna 
pirojên hişkkirina berhemên baxçeyan bike; ev 
pirojeyên han dê rê li ber xerabûn û avêtina berhemên 
baxçeyan ên havînî bigre.
Bigiştî 
Li gorî  hejmarên ku di vê lêprsînê de xuyabûn, lêçûna 
çandinîyê bi 10 carî ji salên berîya alozîyê bêhtir e, 
her wisa berhemên çandinîyê (zivistanî û havînî) bi 
gellekî ji salên berîya alozîyê kêmtir bûne û pirranîya 
berhemên çandinîyê di nava lepên bazirganan de maye, 
lewma eger qewîtîyên li jorîn neyên berbiçavgirtin, 
dê siberoja çandinîyê li herêma Cezîrê di metersîyeke 
mezin debe.  

Navê  pêwîstîyan Sal -2011 Sal- 2019

(1)Ton-tovê 
genim 12000L.S 174000L.S

(1)Ton-tovê ceh 8000L.S
180000- 

200000L.S

(1)Ton-semada 
hênik (Yorya 46) 12000L.S 200000- 

250000L.S

(1)Ton-semada 
germ a tev axê 
(Fosfat –p2)

8000L.S 260000L.S

Buhaya çinîna 
genim- serê sedî 

ji berhem

4-5% 7-9%

Buhaya çinîna 
ceh- serê sedî ji 

berhem

4-5% 7-9%

(1)L- Mazot 20-L.S 50-L.S

(1)Donim cotê 
Bingehîn-Dîsk

30-L.S 300-400-L.S

(1)Donim cotê 
bingehîn –

Sikke 
100-L.S 1000- 1500-

L.S

(1) K.G dermanê 
zexlîya nava 

genim 

1400 L.S 11400-L.S

(1) çewalê vala 45L.S 850-     
1250L.S
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ZEYTÛNÊN EFRÎNÊ TÊHNA 
DAGIRKERAN NAŞKÎNIN

Gava ku em pêngava dagirkerîya leşkerî ya ku di 20ê 
Çileya 2018an de li dijî Efrînê ji alîyê Erdoxan ve 
hatibû plankirin didin alîyekî, em lê hay dibin ku êdî 
rêjeya hebûna Kurdî li Bakurê Rojavayê Sûrîyeyê herî 
zêde xwe li bejna %30 dixe. Ev yek jî li gorî anagştên 

Erdoxan ên pêş in, %10 kêmtir bûye; ji ber ku li ser 
zimanê wî digerîya ku hebûna Kurdan li Efrînê %40 
e. Li alîyê din jî, gava ku em nêzîkî nêrîna xelkên 
hundirê Efrînê bi xwe dibin, ew jî teqez dikin ku 
rêjeya koçbarkirina Efrînîyan xwe li %70 jî xistîye.

Ehmed Qitme

Ji zimanê erebî: Hoşeng Nûh
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Hîn di germîya dagirkerîyê ya rojên pêşîn bi xwe de 
Cendirmeyên Tirk û Çekdarên Komên Îslamî nîyeta 
xwe li derxistina rêjeyeke tewrî bilind a Kurdan 
xira kiribû. Ev yek jî bi rêya operasyoneke berfireh 
a koçbarkirineke bizorê ji 12-18ê Adara 2018an, 
dema ku xelk di hefteya herî dawîn a berî bicîanîna 
dagirkerîya leşkerî de bi alîkarîya rêbara Çîyayê 
Xewnan bi refan baz dida, bi wan re çû serî.
Loma, talîya talî û piştî bihurîna sal û çar heyv û bêyî 
hebûna çirûsek ji hêvîyê jî ku kela dilê xweragirên li 
hundir û ya yên koçbarkirî (yên ku li hemberî zordarîya 
dagirkerî û zêdegavîyên çekdaran radiwestîyan), hênik 
bike, rewşeke nuh xwe bi Efrînîyan da ferzkirin. Ji 
bilî wan jî, rejîmê jî destê xwe xistibû xenaqa wan û 
ew dabûn ber darê dorpêçkirinê; wek ku ji Efrînîyan 
re bibêje: “Çawa ku we rê li ber min girt ku derbasî 
Efrînê nebim, li hêvîyê bin ku hûn jî çavên xwe bi 
dîtina Helebê kil bikin!”.
Rejîma Sûrîyeyê jî, bi vê buhaneyê xwe li dû vê 
perdeyê da veşartin, da ku kêmanî û seqetîya xwe 
ya neteweyî bide nixumandin; ji ber ku jê jî dihat 
xwestin ku berevanîyê di ber sînorê xwe yê neteweyî 
de bike û biparêze, çi ku ew şervan jî zarokên heman 
welatî ne û wan li ber xwe dida ku xaka xwe biparêzin 
û li hemberî dagirkerîya ji alîyê Osmanîya nûhatî ve 
bisekinin.
Ji xwe ew rewş jî pirr dijwar û bialoz bû, tev li ku li 
gorî tesnîfa Tirkîyeyê êdî “Kurdên Qenc” bi xwe jî 
dil nîn e ku heman rewş li deverên Başûrê Ferêt jî 
were dubarekirin; ji ber ku tiştê ku li Efrînê rû da, 
por dan sipîkirin, wek ku keçikek bi neçarî û bêyî dilê 
xwe lê ji boyî ku malbata xwe ji gef û destdirêjîyên ku 
dê li zevîyên wan an jî çinîna wan bibe, biparêze, bi 
çekdarekî milîsên ku gundê wan vegirtîye re bizewice.
Ji xwe ji boyî ku Dagirkerîya Tirkîyeyê hêvîya xwe ya 
têkilhevkirina xelkên mayî yên deverê bi çi kesekî kes 
û karên çekdaran re (yê ku dilê wî li niştecihkirinê 
hebe), bîne cî, baş li ser sekinî ji boyî ku peywendîtîya 
resen a xelkên deverê bi axê, binpê bike. Ji bilî wan jî, 
li alîyê din em dibînin ku tev digere ku nasnameyekê 
bide wan niştecîkirîyan ji boyî ku bi xwedîyên deverê 
bi xwe re yeksan bibin û bikevin rêza wan. Wekî din 
jî, li hemberî ku astengîyan li niştecîyên Kurd bar 
bike, bi awayekî nedîyar tev digerîya ku dil û cihê 
niştecîkirîyên xwe hêniktir û bilindtir bike.
Li alîyê din, tu lê hay dibî ku bi dehan gund -wek 
nimûne, gundê Bofalonê yê bi ser navçeya Şera/Şeran 

ve- virto vala mane; loma, dema ku xelkên Bofalonê 
da xwe û dil kir ku li gundê xwe vegerin, pirseke şor 
ew dan sekinandin: “Ma em lê vegerîyane ku hûn jî 
lê vegerin?” Ji vê yekê jî tê xuyakirin ku ew niştecîkirî 
barê kiryarên xwe yên kirêt dixin sitûyê wan xelkên 
reben, wek ku biryara vegerandina rebenên ku di ber 
çareya rejîmê re nehatine û bi dilê xwe ji deverên xwe 
derketine li bajarên wan, di destê niştecîkirîyan de be. 
Ma çawa na, heke tu bi çavên serê xwe dibînî ku hin 
piştevanên dagirkerîyê eşkere û vekirî ji Kurdan re 
dibêjin ku divê hûn bivê nevê vê rewşê bi xwe bidin 
qebûlkirin û pê razî bibin ku di bin dagirkerîyê de 
bijîn!
Lê ev buhaneya wan hat redkirin; ji ber ku gerek bû 
wan jî wek pirranîya çalakîgerên Dera’yê yên ku çareya 
bi rejîmê di ser a Tirkîyeyê û Îxwan El –Mislimîn re 
girt û qebûl kir di çavdêrîya Rûsyayê de bimînin, li 
ser xwe qebûl bikira. Lê her du jî –Tirkîye û Îxwan- bi 
ya xwe kir û li û Basên Kesk ên şermê siwar hatin û 
hatin li ser kezeba belengazên ku çavên xwe li aramî û 
jîyaneke biserbilindî digerînin, rûniştin.
Gava ku mirov xwe bera hunidrê Efrînê û Efrînîyên ji 
debara xwe bi xwe mehrûm dide, mirov dibîne ku ew 
xema peydakirina parîkê nanê xwe dixwin. Ji xwe piştî 
ku liv û tevgera pîşesazîyê ya ku di serdema Rêvebirîya 
Xweser de gurr û har bû, êdî Efrînî ji boyî debara xwe 
ya rojane gellekî dipên û li ber xwe didin; ji ber ku êdî 
ji bilî karê bi rêxistinên qaşo xêrxwaz û hawarhatinê 
yên ku di rastîya xwe de desteyên belavkirina fikirên 
radîkal in û Kurdan û Partîyên Kurdî di kodika 
kemançeya gawirî û tundrêtî de dibin û tînin û bi 
navê biratîya Îsalmî wan dixapînin, ne pêjna karkeran 
û ne jî ya kargeh û terzîxaneyan ji wan deran tê.
Tev li ku gellek hêvî li ser Efrînîyên li hundir tên 
girêdan, lê meseleya ku dest ji wan bê şûştin ku li hêvîya 
çarenivîsa xwe  ya bêîman bimînin û berpirsyarîya 
dîlketina ji wan ne xem be, dihêle ku destê yekî li 
ser dilê wî be û dilê yekî jî li hev dixe; loma, ne dûr e 
ku dagirkerî dûvdirêjtir bibe ku ji xwe re li ser xewna 
nifşên nûhatî pal bide û tevî hebûna çandeke resen 
a Efrînkî, fikirên tûndrew jî bide çandin. Ji ber vê 
yekê jî, li sûna ku Partîyên Kurdî ji berpirsyartîya xwe 
birevin ku ev yek jî dihêle ku derî li ber bişaftinekê bê 
vekirin, çawa mabe, ji wan tê xwestin ku her gaveke ku 
barê Kurdên li hundirê Efrînê bi wan bide sivikkirin 
ku hêvîyek li wan bê barkirin ku karibin li ber nîrên 
dijwarîya ku dikişînin li ber xwe bidin û xwe ragirin, 
biavêjin.
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Tevî giranî û dijwarîya debara 
jîyanê, tirsa ewlekarîyê jî xwe 
li niştecîyên Kurd kirîye bar 
û li ser dilê wan veniştîye; 
loma, her çi qas ku tê gotin ku 
tenê nêzîka 2000 kesî hatîye 
binçavkirin, dîsa jî bêhna 
kêmanîyê jê difûre. Ji xwe li 
gorî hîpotezan, tê gotin ku 250 
hezar Efrînî li hundir mabû; 
loma, sedî sed, hemî xortên 
15 salî heta bi zilamên 50-60 
salî di nava hefteyekê de di 
gêra lêpirsîn û desteserkirinê 
de çûne û hatine. Li alîyê din 
jî, bi hezaran xort û zilam bi 
egera ku berê endamên hêzên 
ewlekarî, asayîş û YPGê bûn, 
dihatin binçavkirin. Ji xwe çarenivîsa bi sedê xortan jî 
ku heta vêga jî kes û karên wan nizanin ka gelo şehîd 
ketine yan jî dîl ketine, ne dîyar e.
Lê ji ber egerine ewlekarîyê yên girêdayî navçeya 
Nubul û Zehrayê, dagirkerîyê xwe li gundên Şêrawayê 
yên ku nêzîka deh gundan in û bajarên Şehbayê yê ku 
navçeyên wek Ihriz, Til Rif ’et, Dêr Cemal û Fafînê û 
hwd. li xwe digire, neqelipand; loma, dorpêçkirina ku 
rejîmê bi zorê bi xelkê dabû ferzkirin, tenê di serê pîr 
û kal û belengaz de, ên ku divîyabû û ji wan nedihat 
ku wê demê heta milyon û nîv lîre li serê xwe bidin ku 
xwe bigihînin Helebê, şikest.
Tevî ku dûre nirxê qaçaxçîyê gellekî jî daket, lê êdî 
wan kesên ku xwe gihand rexê Şehba’ û Şêrawayê -ku 
tê texmînkirin nêzîka 100-150 hezar koçberî ne- bivê 
nevê wan ew rewş bi xwe da qebûlkirin û wan pê li 
hemî zehmetîyan kir ku çav li debareke nuh bigerînin. 
Ji xwe wan bi rêya vekirina dikanên bazirganî û 
sûkan, rih bi wan deverên kavil de anî, tev li wan jî, 

di sazîyên Rêvebirîyê bi xwe de jî xebitîn, li gel wan jî, 
hin alîkarîyên ku karibin zehmetîya havîn û zivistanê 
jî bi wan siviktir bike, ji wan re dihatin peydakirin.
Ji bilî Şehbayê, gellek Efrînîyan berê xwe da Şêx 
Meqsûd û Eşrefîyeya Helebê yên ku din bin kontrola 
Rêvebirîya Xweser û QSDê de ne. Wekî din jî, tevî ku 
ew xem û tirsa siberoja van deveran dixwin, lê ew kul 
bi sed qatî ji koratîya dagirkerîyê çêtir e.
Tevî êş û azara ku kêlî bi kêlî hogirtîya Efrînîyên li 
hundir dike, lê kula hemêzkirina axa Efrînê û mirina 
li koçeberîyê hîn dijwartir e. Vê yek jî ew ji du hêlan 
didan sotin; ji alîyekî ve kişandina êşa jidestçûna kes 
û karan, a din jî, çendî ku mirin tehl û zehmet e jî, 
lê hêvîya sipartina li axa bav û kalên wan bi xwe jî 
xewnek bû; loma, wek ku ne bi dilê mirî bi xwe be 
jî, li axeke sar û xerîb tê sipartin, “bi ser mirinê de jî, 
xewa wan di bin wê axê de nedihat!”.

wêne: Azad Evdikê
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DÎROKA SÎYASÎ YA
NEQŞEBENDÎTÎYA KURDÎ

Lêkolîn û mijara vê pirtûkê li bara rêça Neqşebendîtîyê 
ye, veguherînên wê yên sîyasî li bakur û başurê 
Kurdistanê, di sedsalên 19 û 20an de, her weha 
pêvajoyên ku tê de derbas bûye ta gihaştîye asta ku 
cihekî wê di “Seltena Osmanî” de li hember tevgera 
“Wehabî” çêdibe û paşê dibe Neqşebendîyeke 
“Cîhadî”. 
Pirtûka li jêr navê (El-Tekaya El-Muselleha/ Tekîyên 

Çekdar), ya di sala 2019’an de ji hêla çapxaneya 
“Temûz Dîmozî” ve hatîye çapkirin û belavkirin. 
Nivîskar û lêkoler Hisên Cemo dema ku li ser 
sîyasetên Rûsî li bara kurdan lêkolîn dikir, ew rastî 
belgeyekê hat, ku zanyarê Rûsî Xalfîn di pirtûka xwe 
ya bi navê “Nakokîya li Ser Kurdistanê” de belav 
kiribû, tê de hatîye nivîsîn, metirsîyek Rûsî ji têkilîyên 
veşartî yên di navbera melayê Neqşebendî Seyd Taha 
û serokê şoreşa Qefqazî ya dijberî Rûsyayê mele 

Samî Fetah
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Şamil de heye, îcar ev belge bû bingeh û him tayekî 
zirav ji bo vedîtina alîyê sîyasî yê rêça Neqşebendîyê 
li Kurdistanê.
Nivîskar ev pirtûk li ser çar beşan dabeş kirîye. Di beşa 
yekem de çaksazkirina kurdî li hember çaksazkirina 
tirkî şîrove dike û ji têkçûyîna “Osmanîyan” li 
hember “Persan” a şerê Tebrîzê dest pê dike ku bû 
nîşana serkeftina “Tesewfa Şî’iyî” ya bi nûnertîya 
Qizilpaşîyan, li ser “Tesewfa Sunnî” ya bi nûnertîya 
Neqşebendîyan. “Lê piştî 300 salî ji vê têkçûyînê ve 
careke din bi destê mewlana Xalidê Neqşebendî û 
bi alîkarîya mele Ebdulayê Nehrî, yê ji Hindistanê 
geş dibe û ji Sêlêmanîyê dest pê dike ta ku li welatên 
ereb û tirkan belav dibe”, û him Ebdulayê Nehrî yê 
ku li Şemzînan bi cih bû û xebata xwe li wir pêk 
dianî, lê karê mewlana Xalid ne bi vê hêsanîyê bû, 
sedem jî êrîşên zanyarên rêça Qdirîyê yên Berzençî, 
ku bûn sedema derketina wî ji Slêmanîyê di sala 
1820an de, îcar diçe Bexdê û ji wir derbasî Şamê dibe 
û dûrî xebata ku li Kurdistanê pêk dihat, dikeve. Di 
dawîya sedsala 18an de, dema Şî’iyan çalakîyên xwe 
li derveyî Îranê belav kirin, ew di Kurdustanê de li 
mertala ku mewlana Xalid ava kiribû rawestîyan û 
karê wan li wir bi ser neket. 
Di beşa duyem de nivîskar li ser rewşa Neqşebendîyan 
a Kurdistanê radiweste, ku di navbera salên 1828 - 
1856an de xaka Kurdistanê dibe cihê ceng û şerê di 
navbera Rûs û Osmanîyan de, her weha çavên Fransî û 
Inglîzîyan li ser xêr û bêra wê deverê bû; “di encamê de 
peymanek bazirganî di navbera Inglîz û Osmanîyan, 
di sala 1838an de, hat imzekirin û çaksazkirinek 
birêvrberî di dewleta Osmanî dest pê kir”. Ev yek bû 
sedema paşketina pîşesazîyê û pêşketina çandinîyê, 
ku “mîrê kurdan û mezinên Neqşebendîyan xwe pê 
dewlemend kirin, lê ti bandoreke wan a sîyasî tune 
bû”. Di nav van guhertinên aborî û birêviberî û şerê 
li hember Rûsan de, îcar Neqşebendî bû tevgereke 
“Cîhadî”. Piştî ku tevgera Neqşebendî bû tevgereke 
cîhadî, Mele Seyîd Tahayê Nehrî, ku nûnerê herî 
bilind ê rêça Neqşebendîyê yê bajarê Şemzînanê 
bû, û Bedirxan Beg mîrê Cizîra Botan rêkeftinek 
di navbera xwe de çêkirin, “ew yekemîn car bû ku 
lihevhatin di navbera serokatîya gîyanî û serokatîyeke 
êlî li ser xaka Kurdistanê pêk tê, ev yek ji ber ku 
armanca herduyan yek bû; ew jî şerê Xiristîyanên ku 
Inglîz û Amerîkîyan piştgirîya wan dikirin, bikin”.
Di vê rewşa aloz û dijwar de rewşa aborî jî 
dikeve astengîyan, ev yek jî dibe sedema ku rêça 

Neqşebendîyê li pêş bikeve û dibe parastgehek bo 
belengaz û perîşanan, her weha şerê ku Kurdan 
li hember Xiristiyanên ku bi piştgirîya înglîz û 
Amerîkîyan bû, li dar xist, bû sedema ku Înglîz û 
Rûs fişarê li împratorîya Osmanîyan û Persan bikin ji 
bo rêkeftinekê çêbikin. “Di encamê de hevpeymana 
‘Erzerûm’ di sala 1847an de hat îmzekirin, li gor vê 
hevpeymanê deverên kurdan hatin parçekirin”.
Lê piştî ku ‘El-Ithad we El-Tereqî’ inqîlabeke destûrî 
li Ebdulhemîdê duyem çêkir, îcar biryar ket destê 
dewletên mezin. her weha cihê kurdan di plansazîya 
dewletên mezin de nema, ji ber vê yekê mezinên 
kurdan li Bakurê Kurdistanê bi serkêşîya malbata 
Bedirxanîyan hewl dan ku komxebatekê li dar bixin, 
di encamê de “Ebdirezaq Bedirxan komek ji meleyên 
Neqeşebendî bi serkêşîya Mele Selîmê Bedlîsî li dor 
xwe kom kirin û hewl dan ku karekî sîyasî li hember 
Înglizên ku biryara “Seltena Osmanî” xistibûn bin 
destê xwe, li dar bixîne”, her weha ew alîgirê Rûsya 
bin ta ku nêzikatîyek di navbera wan û Ermenan de 
çêbibe ji bo ku wan bi ser xwe de bînin û ji wan 
re bibin hêzek, lê dema mele Selîmê Bedlîsî derbasî 
bajarê Bedlîsê bû Ermenî lê qulibîn û ji bin fermana 
wî derketin û bi vî awayî şoreşa Neqşebendîyê ya herî 
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dawî têk diçe û Mele Selîmê Bedlîsî direve Qunsilîya 
Rûsî û li wir cendirmeyên Tirk wî digirin û tev gellek 
meleyên din yên Neqşebendî bi dar ve dikin.
Di beşa sêyem de, nivîskar li ser rewşa cotkar, 
kêmnetew û meleyên Kurdistanê diaxive. Piştî wan 
salên dijwar ên şer, pevçûn, komkujî û koçberîya ku 
di deverên Kurdistanê de pêk dihatin “em bala xwe 
didinê ku li Bakurê Kurdistanê bajar kêm bûn, lê gund 
û gundewarî li hember wê firehtir bûn, berûvajî wê jî 
li Başûrê Kurdistanê gundewarî kêm bû û di şûna wê 
de çandinî fireh bû”. Di vê rewşa aborî ya dijwar de 
melayên Neqşebendî karê xwe dikine, lê nikarîbûn 
vê pirsgirêka belengazî û perîşanî çareser bikin tevî 
ku hin mele ji wan mal û samanên wan pirr hebûn û 
hin ji wan didîtin ku “ev zuhd û kêmbûn tiştekî baş 
e ji bo bikaranîna rêça Neqşebendîyê. Her wisa di 
vî beşî de nivîskar ji me re rewşa Bakurê Kurdistanê 
di serdema dagirkerîya Înglîzan de dide xuyakirin 
ku çawa him Înglîzan him jî Ebdilhemîdê duyem 
yê “Seltena Osmanî” dixwestin ku rêçên “Tesewifê” 
bikişînin bi ser xwe de, di encama vê danûstandina 
di navbera Osmanî û Înglîzan de “di navbera 
êlên kurdan de wek êla Berzan û Zîbarî, kesên ku 
Silêmanîyê ji xwe re kiribûn navend şerek rû da, her 
du alîyan jî ji Înglîz û Osmanîyan rêçên “Tesewifê” 
bi ser xwe de dikişandin”. Di encama vê rewşê de 
mirov dikare bibêje ku Neqşebendîyê nikarîbû çîneke 
rewşenbîrane ava bike, ne jî ji alîyê aborî û leşkerî 
ve karekî pêşketî li gor pêwîstî û pêdiviyên serdemê 
bike, ev bû sedema belavbûyîna wê li gellek bajaran 
û êdî nema hêzek bi serokek tenê bû, û hucreyên 
wan bûn cihên îbadetê û civînên olî û wisa projeya 

Neqşebendî bi dawî bû.
Di beşa çarem û ya dawî de, nivîskar 
balê dikişîne ser rewşa kurdan ku di 
navbera hestên neteweyî û olî de wenda 
bûbûn, çimkî di wê demê de him 
projeya neteweyî ya bi damezrandina 
Partîya Karkerên Kurdistanê ve dest 
pê dike û him jî nirx û cihê bermaya 
rêça Neqşebendî di nava gel de hebû. 
Di wê demê de nizikatîyek di navbera 
Rûs û Tirkan de çêdibe, ew jî ji ber ku 
Kurd tewanbar dikirin ku projeyeke 
Birîtanî heye da dewleteke Kurdî 
ava bikin ta ku qutkirinê di navbera 
welatên Tirkîye, îraq, îran û Rûsyayê 
de çêbikin. Ji ber vê yekê nêzikatî di 
navbera Tirk û Rûsan de li dijî sîyaseta 

Birîtanya li Kudistanê pêk hat, lê dema ku Birîtanya 
dît ku çîna borciwazî ya kurdan bi kêrî şoreş, dewlet 
û serkêşîyê nayên. Îcar ji vê sîyasetê vedigere û 
nêzîkatîyê bi Osmaniyan re çêdike ta digihêjin ku 
hevpeymanekê bi navê “Lozan”ê çêdikin û di encama 
wê de Kurdistan dibe çar parçe. Her weha sedema 
herî bingehîn a parçebûna xaka Kurdisanê ji alîyekî 
ve ti hêzeke navdewletî ku piştgirîya wan bike tune 
bû û ji alîyê din ve Mustefa Kemal Etaturk, beriya 
ku Komara Tirkîyeyê bê damezrandin, çû cem mîr 
û feodalên Kurdan û sozek da wan ku welatekî ji 
Kurd û Tirkan re ava bikin, lê ev giş xapandin bû. Di 
wê serdemê de rêçên “Tesewif”ê piştgirîya dewleta 
Osmanî dikirin. Piştî ku Kemal Etaturk serokêl bi 
ser xwe ve kişandin Kurdistan parçe bû . Lê paşê 
geşbûna hestên neteweyî li Bakurê Kurdistanê, di wê 
serdemê de, vedigerîya vegera kesên dervederkirî ku 
bi hestên neteweyî dikelîyan. Her weha hin rewşenbîr 
û ronakbîrên Kurdistanê mîna Se’îd El-Newresî û 
malbata El-Orasî roleke girîng di geşkirina hestên 
neteweyî de dilîstin.
Awayê bidawîbûna rêça Neqşebendîyê li Kurdistanê 
di encama sîyaseta dewleta Tirk a hember vê rêçê 
bû, ku bûn du beş, yek jê yekcar dûrî nasnameya 
xwe ya kurdî ketîye û nabîne ku ew ji kurdan e û 
yê din jî xwe dibînin ku ji kurd in lê di nav dewleta 
Tirkan de hatine pişaftin. Piştî ku li Kurdistanê rêça 
neteweyî bi dawî dibe, derbasî bajarên mezin dibe û 
dibe îslameka sîyasî ya ku îro (AKP)yê bi serkêşîya 
Erdoxan nûnertîya wê dike.
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JIN GARANTÎYA 
AŞTÎ Û ARAMÎYA CIVAKÊ YE

Malva Elî

Li ser dirêjahîya dîrokê, jinê ti roleke 
xirab di civakê de nelîstîye, bi qasî  ku tim 
hevkarî û alîkarîya çareserîyên aştîyane bû, 
berovajî mêran ên ku bêhtir bi darê zorê 
û şer û pevçûnan li çareserîyan digerîyan.
Çimkî jin di aferînerîya xwe de hatîye 
xwedêdan bi şêweyekî ku rola wê di aştîyê 
de hebe, û alîkara hilçinîna bêhntengîya 
mêran be, ji lew re mirov matmayî namîne 
çaxa ku mirov dibîne jin tim aştîxwaz be, 
berovajî mêran.
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wêne: zuhair hassib



Ezmûna jinê ya herî balkêş, hevkarî û hevparîya bi 
mêrekî re ye, jin wê hevparîyê bi hezkirin û bawerî 
û hevqebûlkirinê diparêzê, ev dibe nîşana ku jin 
hezkirîya danûstandinê ye bêhtir ji mêran, çimkî 
hişmendîya jinê li ser peyva xweş, bedewî, danûstandin 
û çareserîyên aştîyane hatîye perwerdekirin.
Pêkanîna vê hişmendîyê, pêwîstîya wê bi jîyanke 
aram û êwirane û geş heye. Ezmûna hevparîya jîyanê 
yan jîyana hevpar di navbera  jin û mêr de, ew bi xwe 
bingeha peydakirina rûbereke aram û aştîyane ye ji 
bo du malbat an du binemal an du netewe û carinan 
jî du ol tê de dicivin. Çimkî jin ji bin konê malbata 
xwe ber bi koneke nû ve diçe û dibe pirek di navbera 
her du malbatan de û têkilîyên nû diafirîne.
Sererastkirina her civakekê, girêdayî sererastkirina 
malbatekê  yan binemalkê ye, li vir rola jinê 
pirr bibandor e, çimkî ew hevpara sereke ye di 
perwerdekirin û çandina hezkirinê di hişê nifşekî 
nû de, ku wê ev nifiş di demkê de pêşengtîya civakê 
bike, heger jinê nerxên aştîyane û hezkirinê di mejîyê 
vî nifşî de neçandibe, helbet aştî û aramî û têgihiştina 
wê civakê dê di metirsîya têkçûyînê de be.
Çunkû rola jinê di aştîya her civakekê de pirr bêlîye, 
û jin nola kanîya geşepêdana civakê tê naskirin, ji 
ber,  ji bilî dezgeha ku jin birêveberîya wê dike, ya 
binavê (malbat) ti dezgeh nikarin, hewqas nirxên 
mirovane, hezkirin, afrandin û sererastkirna ji bo 
avakirinê di hişê zarokan de biçînin.
Tê zanîn û belav bûye ku jin nîvê civakê ye, ji ber 
wisa çi tevgereke civakî bisernakeve heger ku rola jinê 
tê de tune be, her wisa di belavkirina çanda jîyana 
bevpar û biratîya pêkhateyan di çarçoveya hezkirin û 
hevqebûlkirinê de, tim rola jinê dibe roleke serke, bi 
taybet di civaka Sûrîyayê de, çimkî di her bajarekî û 
her deverkî Sûrîyeyî de, zêdetir ji pêkhateyekê, çi ji 
hêla neteweyî ve be û çi ji hêla ol û bawerîyan ve be, 
bi hev re dijîn.
Jina Sûrîyeyî, ji çaxa ku Sûrîye hatîye avakirin ve ta 
aniha rola wê di civakê de bêlîye, û bi taybet ji hêla 
pêşketina wê di çarçoveya kar de, renge jina Sûrîyeyî 
di hemî dezgehên birêveberîyê de roleke bêlî lîstîye, 
û bi taybet di dezgehên perwerde û fêrkirinê de, 
çimkî para jinê di vî warî de zêdetir ji duparên mêran 
e, çi li gor sîstema berê ya vî welatî û çi li gor sîstema 
aniha ya her deverkê.
Di devera ku Rêveberîya Xweser a Demoqratîk 
bi rê ve dibe rola jinê, hîn bêhîtir û bibandortir 

bûye, êdî pirojeyên aborî yên taybet bo jinê, ji 
hêla destpêşxerîyên kesane ve, hatine avakirin, 
zêdetir ji van destpêşxerîyan, rola jinê di rêvebirin û 
perwerdeyê de zêdetir û bêlîtir xuya û eşker e.        
Jina Kurd, li gor civakên neteweyên derdora wê 
dijîn, xwedî ezmûneke cuda ye, ev yek di hişmendî 
û perwerdehîya wê de hatîye çandin, çunko rola jina 
Kurd di civaka wê de û li gor mercên jîyanê pirr 
xurt bû, çi ji hêla parastina aramîya civakê ve û çi ji 
hêla rola wê di birêvebirina pêwîstîyên malbatê ve, 
her wisa pirê caran jina Kurd roleke wê ya baş di 
pêşxistina hişmendîya civaka kurdî de, bi giştî, hebû, 
çimkî pirranîya civaka kurdî civakeke gundewar bû 
heta berî bi dehê salan, evê yekê hişt ku rola jina 
Kurd bi hêztir be, ji ber jîyana gundewarî pêwîstîya 
wê bi hevparîyeke zêdetir ji jîyana bajarvanî heye.
Heger mirov li kultûr û wêjeya bidevikî ya kurdî 
guhdarî bike, mirov roleke xurt a jinê di aştîya 
civakê de dibîne, çi ji hêla ku jin tim di heyranok û 
payîzûkên kurdî de jin lehenga hezkirin û aştîyê ye 
ve, û çi ji hêla ku jinê tim agirê neyartîyê vemirandine 
ve.
Di çîroka Hesamê Axê û Lalîxanê de, bêlîye çawa 
lalîxan dibe sedma sereke ya lihevhatina di navbera du 
êlan de, piştî neyartî di nvbera du êlan de derdikeve, 
û çend sal bi ser neyartîyê re derbas dibin, di rûniştina 
lihevhatinê de, pêwîst e mirovatî di navbera her du 
êlan de çêbibe, çimkî di çanda gundewarî de bêyî 
mirovatî neyarî bidawî nabe, mirovatî li vir ango divê 
her du êlan jin û zarok ji hev hebin, tev li ku Lalîxan 
ji Hesamê Axê hez dike lê qîma xwe bi mamê wî 
tîne ji bo ku ew neyratî bidawî bib. Ji bilî vê çîrokê 
bi dehan çîrok û serpêhatîyên kurdî hene ku çaxa 
şer û pevçûn di navbera du êlan de derdiket û jinek 
derbasî meydana şer dibû û kitanê xwe (şerpe) ji serê 
xwe tanî xwar şer betal dibû, ev dide xuyakirin ku 
him rola jinê di aştî û aramîyê de xurt bû û him jî 
civakê rêzgirtina jinê digirt.
Jin xwedî roleke baş e di civaka Kurdî de, û bi 
dehan malbat li ser navê jinan tên naskirin û ev yek 
teqez dike ku di civaka Kurdî de jin hevpara hemî 
hûrgulîyên jîyanê ye.
Parastina nirx û rola jinê di civakê de, ne tenê erkê 
mêran e bi qasî ku divê jin qîma xwe neyîne bibe 
alav an têkilî pê re weke bêndera spîkirina rûwê 
desthilatan bibe.
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