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3Berbang /Gulan 2012

Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê 
(FKKS) di 19 yê Gulanê de 25emîn kongreya xwe 
li dar dixe.  FKKS  31 sal in li Swêdê bi giştî bo 
ziman, nasname û çand, bo nasandina pirsa kurd 
û piştgirîya mafên bingêhîn yên  kurd  kar dike. 

Federasyon, dezgeheke girîng û naskirîye. 
Tê da kurd ji her beşên Kurdîstanê bi hev ra kar 
dikin. Em ji hebûna dezgeheke weha Kurdîstanî 
serbilind  in..

Me ji kongreya 24 emîn vir da, li  gor îmka
nên xwe heta ji me hat  bo bicîhanîna amanca 
Federasyonê gelek çalakî pêkanîn. Me çen
din xwepêşandanan amade kirin, di gelek 
xwepêşandanan da beşdar bûn. Me çendin 
daxûyanî belav kir. Piştgirîya penaberên kurd 
kir, proje bo ciwanên ku bi serê xwe hatinê 
Swêdê meşand, rojek bo ressamên kurd û ro
jek bo zimanê kurdî amade kir. Du bîranîn bo 
şehîdên Halepçe û du pîrozbahîyên Newrozê 
amade kir. Konferans bo nasandina Enfal,  kon
ferans bo piştgiriya girtîyên siyasî li Iranê amade 
kir. Serokên partiyên swêdî di nav van da;  Jan 
Björklund, Mona Sahlin,  Lars Ohly,  Åsa Ramson, 
Jonas Sjösted û Stefan Löfven, di Newrozên 
Federasyonê da beşdar bûn. sekretera Partiya 
Sosyal Demokratan Carin Jämtin, Wezîrê 
entegrasyonê Erik Ullenhaag, Wezîra demokratî 
û Yekitiya Ewrûpa Birgitta Ohlsson, parlamenter 
û serokê tora Swêd û Kurdistan li Parlamentoya 
Swêdê Fredrik Malm, parlamenter ji parti
ya Hristîyanan Desireê Pethrus û Margareta 
Cederfeldt, ji partiya Muhafazakaran, parlamen
ter Îsmail Kamil, ji partiya gel û çendin dostên me 

bi beşdarîya xwe di bîranîn, pîrozbahî, kongre an 
jî xwepêşandanên me da, me bi tenê nehiştin. 
Em spasîya wan dikin.  Em pê serbilind in ku li 
parlamentoya Swêdê du sal ser hev bi hevkari
ya Federasyonê bîranîna şehîdên Halepçeyê tê 
bibîranîn û ev yek dê wek tradîsyon bimîne.  

Me Hevkarî  û hevxebat digel Komîteya 
Hevkarî, Encûmena kurd li Sûriye, Rêxistina 
Qandîl, SIOS, Kitêbxaneya kurdî, Komeleya 
Nivîskarên Kurd, Folksam, Begravningsförbundet 
û  Skyddsvärnet kir. Li SIOS, Konfederasyona bi
yaniyan û li Kitêbxaneya Kurdî FKKS çalak e. Li 
rêxistina Qandîl ku projeyên curbecur li Iraqê 
û Kurdîstanê pêktine, em wek Federasyon, en
dam in. Hêvîdarin hevkarîya me di dema pêş 
da jî berdewam be û  her xurttir bibe. Pêwîst e 
Federasyon hewl bide ku ji bo armancên hevbeş 
digel rêxistinên akademîsyen, jin, ciwan û  pîşeyî  
ku hene, hevkarîyê bike.

FKKS du car bi riya wezareta kar, li Parlamen
toya Ewrûpa, li Bryssel beşdariya civînên  

Kongreya FKKS ya 25 em pîroz be!

Şermîn Aycan Bozarslan
Seroka FKKSê
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navnetewî bûye, behsa xebat û çalakîyên xwe 
kiriye, dîtinên xwe pêşkêş kiriye. 

Komela Ciwanên Kurd li Stockholmê ku nû ava 
bûye û endamê Federasyonê ye,  xebatên ber
biçav û nûjên dike. Di komeleyên me da hejmara 
endamên ciwan zêdetir bûne. Em bi vê kêfxweş in. 
Ez geşbîn im. Ciwanên kurd, di civata Swêdê da, dê 
bibin hêzeke mezin û girîng. Gelek girîng e ku ciwan 
xwe bi rêxistin bikin û bi taybetî bo ziman, nasna
me, çand û herweha bo ciwanên kurd li Swêdê kar 
bikin, bi kêmasî ciwanên kurd bînin ber hev.

Digel karên baş hin kêmasî jî hene helbet. Em 
kar dikin, lê karên me kêm  belav dibin, di wextê 
xwe da amadekirin û belavkirina  nûçe, agahîyan 
da, bikaranîna îmkanên teknîka dawî, medyayên 
sosyal li ser internetê, agahî û rapportên pêwîst 
ji komelan bo me û di hin warên dî da kar bi 
profosyonelî nameşe. Wek hemî rêxistinên idêel, 
di Federasyonê da jî , kêm kes kar dikin, barê gi
ran li ser milê wan dimîne. 

Ez ne digel im ku di rêxistinên sivîl da endamên 
K.Karger him bibin karmend û him jî bibin karbi
dest. Bi gotineke dî, ji alîyê aborîyê ve muhtacî  
rêxistinê bibin. Dema rewşek weha hebe, dê ew  
ji tirsa ku kar ji destê wan biçe, nikaribin bi azadî 
dîtin û ramanên xwe pêşkêş bikin.                              

Divê di Federasyonê da, bi kêmasî 23 kes  bi 
ragihandin, arkîv, tanzîmkirina proje, protokol, 
listeya endaman, alîkarî û têkilî digel komeleyên 
endam kar bikin. Ew dem kar dê profesyonel 
bimeşe û barê Komîteya Karger  kêmtir bibe. 

Federasyon divê hê jî zêdetir giranî bide 
ser pirsên civakî  û têkilî digel komeleyên xwe. 
Komeleyên me  divê zêdetir karên perwerdeyî li 
hember bikaranîna  şiddet di nav malê  û civatê da, 
li ser  mafên mirovî û demokratîyet û yeksanî bikin. 

 Ez spasiya endamên Komîteya Karger, komî
teya Giştî, endamên komîteyên karger yên 
komeleyên me  dikim, ji ber ku bo xebatên 
komeleyatî bi sedan, bi hezaran saetên xwe 
dane , fêdekarî kirine, xizmet kirine. Hûn bê 
menfaet, bê ku tu tişt di şûn da wergirtine, kar 
kirine. Komeleyên me yên endam ku çalak in, 
karên girîng bo malbatan, bo zarok û ciwanan di
kin hene. Hûn her bijîn. Hûn di komeleyên xwe 
da, di bajarên xwe da Federasyon bi xwe ne!

Bi hêvîya li bakûr, rojava û rojhelatê welatê me  
bi fermî , ziman, nasname û mafê çarenûsî bibe 
para gelê me, başûrê welat hê xurttir bibe, hê 
pêşta biçe, serkeftin bo we hemûyan dixwazim.

Ez hêvîdar im Federasyon her xurttir û 
serketîtir bibe. 
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Roja resamên Kurd li 
Stockholmê

Di 19ê Çiriya Paşîn a 2011ê de li Stockholmê li 
Kitêbxaneya Kurdî pêşengeha resamên kurd 
hat lidarxistin. Pêşengeh ji aliyê Federasyona 
Komeleyên Kurdistanê li Swêdê, Kitebxaneya 
Kurdî li Stockholmê û Komeleya Nivîskarên Kurd 
hat amadekirin. Resamên kurd Zaria Zerdest, 
Siyamend Kaya, Mahmud Al û Mihamed Seyda 
tevî tabloyên xwe bêşdarê pêşengehê bûn

Şermîn Bozarslan li ser navê FKKSê, Newzat 
Hirorî li ser navê kitêbxaneya kurdî, Pasa 

Uzun li ser navê Komeleya Nivîskarên kurd ax
aftin; xêrhatine dan mêvanan û girîngiya ro
jek weha bo hûner û hunermendan anîn zimên.

Resamên Kurd Zaria Zardasht, Siamend Kaya, 
Mahmut Al û Mohammed Seyda xwe dan nasan
din, behsa hûnera xwe kirin û spasîya her sê rêx
istinên Kurd kirin ku ev pêşengeh organîzekirine

Pêşengeh di seat 13:00 dest pê kir heta 17:00 
ajot gelek kes beşdar bûn, bi dilxweşî tabloyên 
ressaman nêhirtin, ji wan agahdarî wergirtin.
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Serdana şandeya Parlamentoya 
Herêma Kurdistanê

Di 15. 12. 2011 an de şandeya parlemanterên 
Parlamentoya Kurdistanê ku ji hemû fraksîyo
nan pêk dihat serdana Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê li Swêdê (FKKS) kirin.

Şandeya Parlamentoyê ku ji 8 parlamenteran 
pêk dihat, ji aliyê organên FKKS ve bi germî hat 
pêşewazîkirin.

Di serdanê de ji bilî endamên Komîteya 
Karger û hin endamên Komîteya Giştî yên 
FKKSê, nûnerên Komîteya Hevkarî, nûnerên 

Encumena kurd li Suriye û nûnerên Yekitiya 
Jinên Kurdistanê jî amade bûn.

Di vê hevditînê de her alî ji hev re li ser 
kar û xebatê xwe agahdarî dan hev. Şandeya 
Parlamentoyê logoya Parlamentoya Herêma 
Kurdistanê diyariyê FKKSê kirin. 

Herweha FKKS ji bona şanda Parlamentoya 
Herêma Kurdistanê di 18.12.2011ê de li 
Stockholmê semînerekê lidarxist.

Di 15. 12. 2011 an de şandeya parlemanterên Parlamentoya Kurdistanê ku ji hemû fraksîyonan pêk dihat 
serdana Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê (FKKS) kirin.
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Di ’Roja Zimanê Zikmakî’ de çar 
nivîskar li Stockholmê hatin bibîranîn

Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê, 
Komeleya Nivîskarên Kurd û Kitêbxaneya 
Kurdî bi minasebeta roja zimanê zikmakî, di 

18ê Sibat a 2012ê de li Stockholmê li Kitêbxan
eya Kurdî çalakiyeka taybet li dar xistin..

Di çalakiyê de, nivîskarên kurd Cegerxwîn, 
Kerîmî Husamî, Mahmud Baksi û Mehmed Uzun 
yên ku li Swêdê dijiyan û berhemên xwe bi kurdî 
afirandine hatin bibîranîn û spaskirin.

Ev çalakî wek hurmetgirtinekê bû bo wan 
herçar nivîskaran û ked û xebata wan ya nivîska
riyê ya domdirêj û berhemdar. Her yekî ji wan 
herçar nivîskaran jî beşek ji jiyana xwe li Swêdê 

derbas kiribû û sirgûn û xerîbî nebûn asteng di 
rêya qelem û berhemdariya wan ya bi kurdî de.

Şermîn Bozarslan li ser navê Federasyonê, 
Newzad Hirorî li ser navê Kitêbxaneyê û Xelîl Du
hokî li ser navê Komeleya Nivîskaran bixêrhatin li 
mêhvanan kir. 

Ji malbatên herçar nivîskaran axiftin li ser ji
yan û kesatiya wan hat kirin; Azad Cegerxwîn li 
ser babê xwe Cegerxwînî, Lutfî Baksî li ser birayê 
xwe Mehmûd Baksî, Cefer Marûfî li ser xalê xwe 
Kerîm Husamî û li ser Mehmed Uzunî xanima wî 
Zozan û Paşa Uzun axivîn. 

Serokê Komeleya Nivîskarên Kurd Paşa Bro
dirêj jî daxuyaniya hevbeş ya hersê saziyan ya bi 
minasebeta roja zimanê zikmakî xwend. 

Ev çalakî di rêzeçalakiyên ku bo roja zimanê 
zikmakî ku ji aliyê van hersê saziyan ve tên kirin 
çêbû û gelek kurdên Stockholmê tê de beşdar 
bûn. Herweha plakatê her nivîskarekî wek di
yariyeka sembolîk ji malbata her yekî ji wan re 
hat pêşkêşkirin. Hunermendê navdar Ferîborzî bi 
klarnêta xwe di du navbirran de du awazên kurdî 
yên xweş û bi coş pêşkêş kirin.
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Beyana muşterek

Bi minasebeta Roja Zimanê Dayikê: Em zimanê xwe dixwazin!
UNESCOyê di sala 1999an de 21ê sibatê bi ”Roja Zimanê Dayikê ya Navneteweyî” qebûl kir û ew ji 
2000an vir de hersal vê rojê pîroz dike. 

Armanca vê rojê ew e ku bala dêûbav, siyasetvan û perwerdekaran bikşîne ser giringiya zimanê 
dayikê û weha bike ku her kes ji aliyê xwe ve hewil bide li zimanê dayikê xwedî derkeve û wî biparêze. 
Armanc ew e jî ku bala mirovan bikşîne ser wezîfeya wan ya hezkirin, pêşdebirin û parastina zimanê 
dayikê.

Zimanê dayikê di pêkanîna şexsiyeta mirovan de xwedî roleke herî giring û bingehî ye. Mirov her 
tiştî bi zimanê dayikê difikire, hîn dibe û dinirxîne. Mirov dikare hînî zimanên din bibe û pê pêwendiyan 
dîne, lê ew ziman tu carî nikarin şûna zimanê dayikê bigirin. Ji ber vê yekê ye ku zimanê dayikê mafekî 
herî bingehî yê her kesî ye. Pêşîlibergirtina vî mafî gunehkarî û sûçekî herî mezin yê mirovatiyê ye. As
tengkirina vî mafî tesîreke piralî li ser tevahiya civakê dike, lê yên herî tesîr lê dibin zarok in.

Li gor aghadariyên UNESCOyê, li dinyayê 2 500 ziman li ber wendabûnê ne çunkî di dibistanan de wek 
zimanê perwerdeyî, di civatê de, di bazarê de û bi taybetî di nav zarokan de nayên bi kar anîn. Mixabin, 
kurdiya zazakî yek ji wan e. Zimanên weha, dûr yan nêzîk dê ji holê rabin.

Wek tê zanîn, miletê kurd, ji derveyî beşê başûrê Kurdistanê, ji hemû mafên xwe yên neteweyî, de
mokratîk, kulturî û perwerdeya bi zimanê dayikê bêpar e. Li Sûriyeyê, nivîsîn û perwerdeya bi zimanê 
kurdî qedexe ye û tenê erebî zimanê resmî yê dewletê ye. Ciwan û rewşenbîrên kurd materyalên dersan 
bi kurdî amade dikin û bi dizî li malan kursan çêdikin. Li Îranê, weşana bi zimanê kurdî ne qedexe ye, lê 
perwerdeya bi zimanê kurdî nîne û hikûmet hîç rê nade ku zarokên kurd li dibistanan bi zimanê dayika 
xwe bixwînin. 

Li Tirkiyeyê, kurdî di demekê dirêj de zimanekî qedexe bû û kurdan ji ber wê qedexeya dijwar gelek 
êş, kul û ezîyet dîtin. Di van salên dawiyê de, qedexekirina zimanî sist bû û hikûmeta Tirkiyeyê kanaleke 
televizyonê ya bi kurdî vekir û li hin zanîngehan beşên kurdî vekirin. Lê ji hêla resmîkirina zimanê 
kurdî û perwerdeya li dibistanan, tu guherandin û reform nehatine çêkirin û ew bendên qanûnan 
yên ku pêşiyê li vê yekê digirin her li cihê xwe ne. Weha dixuye ku desthilatdarên Tirkiyeyê naxwazin 
siyaseta nijadperistiyê berdin. Wan heta niha gavên cidî di warê mafên zimanî û kulturî yên kurdan 
û mînortîeyên din de ji bo pêkanîna mercên endambûnê di Yekîtiya Ewropayê de neavêtine û niyeta 
wan heye ku di qanûna bingehîn ya nû ya Tirkiyeyê de, ya ku tê minaqeşekirin, rê nedin resmîkirina 
zimanê kurdî û bikaranîna wî di sîstema perwerdeyê de. Cêgirê serokwezîrê Tirkiyeyê Bulent Arinç di 
vê pirsê de bi mentalîteya xwe ya kolonyalîst dibêje ku kurdî nikare bibe zimanê perwerdeyê çunkî ew 
ne zimanê medeniyetê ye.

Em Roja Zimanê Dayikê ya Navneteweyî li hemû kurdan pîroz dikin. Bi vê minasebetê, em banga 
xwe digehînin dêûbavan ku ew bi zarokên xwe re li malê bi kurdî biaxivin û wan ji zimanê dayikê û kul
tura kurdî bêpar nekin. Hêviya me ji siyasetvan û rewşenbîran ew e ku ew li ser daxwaza resmîkirina 
zimanê kurdî û bikaranîna wî di perwerdeyê de biîsrar û berdewam bin. 

Di heman demê de, em bêdengiya UNESCO, Yekîtiya Ewropa û Neteweyên Yekbûyî rexne dikin ji 
ber ku dewletên kolonyalîst li pêş çavê wan siyaseta jiholêrakirina zimanê kurdî bêperwa dimeşînin.

Em dixwazin her yek ji me, çi kes û çi rêxistin, dengê xwe bigehîne UNESCO, Yekîtiya Ewropa û Ne
teweyên Yekbûyî û jê bixwaze ku ew dawî li vê bêdengiya xwe bînin, li mafên kurdan xwedî derkevin 
û hikûmetên Tirkiye, Sûriye û Îranê mecbûr bikin ku zimanê kurdî bikin zimanekê resmî û zimanê per
werdeyê.

21ê sibatê, roja zimanê dayikê pîroz be! 
Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê
Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê
Kitêbxaneya Kurdî ya Stockholmê
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Di vê dema ku rojhilata navîn bi bûyerên mezin 
dikele û nexşeya vê heremê ya siyasî ji nû vê 
tê neqişandin, neteweyê kurd, ji derveyî beşê 
başûrê Kurdistanê, ji hemû mafên xwe yên ne
teweyî, demokratîk û kulturî bêpar e. Ev trajedi
yeke mezin e; ji bo dinyaya medenî rûreşiyek e 
ku nayê qebûl kirin. Wek her neteweyî, mafê ne
teweyê kurd jî heye ku qedera xwe bi destê xwe 
tayin bike, li ser axa welatê xwe bi ziman û kul
tura xwe zarokên xwe perwerde bike. Mafê tu 
dewlet, tu rêxistin û tu kesan tuneye ku vî mafê 
bingehîn û rewa ji destê neteweyê kurd bigire.

Wek tê zanîn neteweyê kurd li bakurê we
latê xwe ji mafê perwerdeya bi zimanê dayikê 
bêpar e. Demek e dirêj, zimanê kurdî li gorî 
qanûnên Tirkiyeyê qedexe bû û kurdan ji ber 
wê qedexeya dijwar gelek êş, kul û azar dîtin.

Di van salên dawiyê de, benda qanûnê ya 
qedexeyê hat rakirin. Hikûmeta Tirkiyeyê ya li 
ser kar, kanaleke televizyonê ya bi kurdî vekir 
û li hin unîversîteyan beşên kurdî vebûn. Ji bilî 
van gavan, ji hêla resmiyeta zimanê kurdî û per
werdeya li dibistanan tu guherandin û reform 
nehatin çêkirin; bendên qanûnan yên ku pêşiyê 
li vê yekê digirin her li cihê xwe ne. Di vê dema 
ku guherandina qanûna esasî ketiye rojevê, gi
ringiya vê pirsê hê bêtir derdikeve holê.

Tirkiyeyê heta niha gelek peymanên nav
dewletî yên di warê perwerdeya bi zimanê day
ikê û mafên zarokan de îmze kirine. Lê çi mix
abin e ku ji ber siyaseta xwe ya asîmîlasyonê, 
hinek xal û bendên di vî warî de îmze nekirine, 
ji ber ku, li gorî dewletê, qebûlkirina van xalan 
dikare rê bide perwerdeya bi kurdî.

Tirkiye berendama Yekîtiya Ewropayê ye 
û ji bo endametiyê muzakere berdewam in. 
Dewletek ku berê xwe daye Ewropayê û dix
waze bibe parçeyek ji Ewropayê, çi mixabin ku 
hîn jî perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo ”yekî
tiya dewleta” xwe tehluke dibîne. Bi rastî, di 

serdema me de, di sedsala 21an de, ev mentalî
te û siyaseta hikûmetên Tirkiyeyê nayê fam ki
rin. Em ji Yekîtiya Ewropayê daxwaz dikin ku bi 
awakî cidî li ser meseleya perwerdeya bi kurdî li 
Tirkiyeyê raweste.

Li Ewropayê û li gelek welatên din, dewletin 
hene xwediyê gelek zimanên resmî ne û bi wan 
zimanan li dibistanan perwerde dibin. Li dew
letên wek Kanada, Swîsre, Îspanya, Hindistan, 
Iraq, Rûsya û gelekên din çendîn ziman resmî û 
zimanên perwerdeyê ne.

Ji danîna komara Tirkiyeyê heta niha, kurdan 
hertim doza mafên neteweyî û zimanê xwe ki
riye, ji hemû îmkan û derfetan îstîfade kiriye ku 
zimanê xwe bi kar bînin, xurt bikin û geş bikin. 

Ji bilî xebata edebî û çandî, bê guman hewce
darî bi perwerdeya zimanê zikmakî ango zimanê 
dayikê heye. Hewcedarî bi dezgehên ziman û pa
rastina zimên heye. Lê divê em dest nîşan bikin 
ku di dema me de êdî tu zimanek nikare li ber 
pêla zimanên din xwe dûr û dirêj biparêze, heke 
ew ziman bi dezgehên çandî, perwedeyî û dew
letî neyên parastin. Lewre, divê em kurd li ser 
daxwaza xwe bi îstîqrar bin û pêyan bidin erdê 
da dewlet neçar bimîne ku mafê perwerdeya bi 
zimanê zikmakî qebûl bikin.

Ji bo bidestxstina mafê perwerdeya bi zi
manê dayikê, pêwîstî bi piştgirî û xebateke xurt 
him li welêt him jî li derveyî welêt heye. Divê 
hemû rêxistinên neteweyî, demokratîk û kul
turî yên kurdan bi xebat, hewildan û çalakiyên 
cihêreng vê xebatê dewlementir û geştir bikin

Zarok pêşeroja me ye, zarokên kurdan bê 
kurdî nehêlin!

Stockholm 2011.09.17
Federasyona Komeleyê Kurdistanê li Swêdê 
Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê 
Kitêbxaneya Kurdî li Stockholmê

”Zarok pêşeroja me ye, zarokên kurdan bê kurdî nehêlin!”
Ev daxuyanî bi minasebeta  Konferansa Kurdistanê di 17-18 Îlona 2011ê de li Diyarbekirê li 
dar ket hat belavkirin. Seroka FKKSê Şermîn Bozarslan di konferansê de beşdar.
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Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê, 
Kitêbxaneya Kurdî ya Stockholmê û Komeleya 
Nivîskarên Kurd li Swêdê di 26.02.2012 de li 
Kitêbxaneya Kurdî panelek li ser ferhengên 
kurdî çêkir. 

Panel bi minasebeta roja zimanê dayikê ya 
navneteweyî hat kirin û Golbar Emîn, Malmisanij 
û Reşo Zîlan beşdar bûn. 

Malmisanij di beşê yekê de li ser tecrubeya 
xwe di warê ferhengsaziyê û Grupa Xebatê ya 
Vateyî ya termînolojiya kirmanckî sohbet kir, 
paşî Golbar Emînî behsê xebata beşê kurdiya 
soranî yê grupa ferhenga tercumanan ku bi 
swêdî dibêjinê ‘Ordlista för tolkar’ ku ew jî di wê 

grupê de bû kir û li dawiyê Reşo Zîlan li ser grupa 
Kurmanciyê û kar û xebatên wê axift. 

Beşê duyê jî pirsiyar û bersiv û gengeşe bû 
û tê de gelek pirs û babet hatin livandin. Gelek 
kurdên Stockholmê di vê panelê de amade bûn û 
eleqeyeke mezin nîşan da. 

Moderatorê panelê Sidqî Hirorî bû. Serdar 
Budak di navbirrekê de hem CDya xwe da nasan
din û hem jî bi dengê xwe du parçeyên du sti
ranan, yek bi kirmanckî û ya din jî bi kurmancî 
pêşkêş kirin. Pirtûkek ji aliyê hersê saziyên ama
dekar wek diyariyeka sembolîk bo her yekî ji 
beşdarên panelê hat pêşkêş kirin. 

Panela Ferhengên Kurdî

Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê li Swêdê, Kitêbxaneya 
Kurdî ya Stockholmê û Komeleya 
Nivîskarên Kurd li Swêdê di 
26.02.2012 de li Kitêbxaneya Kurdî 
panelek li ser ferhengên kurdî 
çêkir. Panel bi minasebeta roja zi-
manê dayikê ya navneteweyî hat 
kirin û Golbar Emîn, Malmisanij û 
Reşo Zîlan beşdar bûn.
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Şandeyek ji Federasyona Komeleyên Kurdistanê 
li Swêdê (FKKS) ku ji Sermin Bozarslan, Selam 
Ciziri, Felemez Akad û ji Komeleyên endam yên li 
Uppsalayê Shwan Kareem û Huseyin Lezgin pêk 
dihat, di 6ê Çileya Paşîn a 2012ê de li Uppsalayê 
bêşdarê Kongreya Partiya Çep (V) bûn.

Şanda FKKSê bo piştgiriya wî bo kurdan bi giştî, 
bo hevkariya wî yê nêzik di gel Fedarasyonê, bo 
xebata wî ya çareseriya pirsa kurd bi riya aşitî, bo 
beşdarîya wî di xwepêşandanên Fedarasyonê de, 

di bîranînên şehîdên Halepçeyê de û di şahiyên 
Newrozên FKKSê de û herweha ji bo xebata wî ya 
îlankirina 16ê Adarê li dij bikaranîna çekên kîmy
ewî sipasiya serokê berê yê Partiya Çep Lars Ohly 
kirin û diyariya Federasyonê taqdîmê wî kirin. 

Herweha şanda FKKSê serokê nû yê Partiya 
Çep Jonas Sjöstedt ku di kongreyê de hat hilbi
jartin pîroz kirin û bi hêviya hevkarî û tevkariya 
wan dom bike, jê re serkeftin xwestin.

FKKS bêşdarê Kongreya Partiya 
Çep bû, sipasiya Ohly kir û ji 
Sjöstedt re serkeftin xwest

Şanda FKKSê serokê 
nû yê Partiya Çep 
Jonas Sjöstedt ku 
di kongreyê de hat 
hilbijartin pîroz kirin 
û bi hêviya hevkarî û 
tevkariya wan dom 
bike, jê re serkeftin 
xwestin.

Şanda FKKSê sipasiya 
serokê berê yê Partiya 
Çep Lars Ohly kirin û 
diyariya Federasyonê 
taqdîmê wî kirin. 
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Ez  xebata 30 sal ya Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê  li Swêdê pîroz dikim!

Rûgeş û dilxweş min diyariya xwe ji destê  
seroka  Federasyonê hevala Şermin Bozarslan 
wergirtim.  Min pirr dixwest di şahîya 30 saliya 
FKKS de beşdar bim, lê mixabin ji ber ku li welat 
bûm, nikaribûm beşdarî  bikim. 

Bi rastî ev diyarî ez kêkxweş kirim û ez vege
randim paş û li bîranînên min yên  girîng û hêja di 
jîyana min de.  Ji welatekî ku em tê de blindest û 
nerehat hatibûm welatekî serbest û azad . Her es 
karibû li gor daxwaza xwe bijî û xwe pêşbixe. Ev 
yek bo min guhertinek pirr mezin bû.  Min digel 
xwe gelek daxwaz û hêvî anîbû. Li vir derfetên 
baş hebûn ku ez tevli civata xwe ya kurdî bibim. 

Di vê civata nû de dive tirs û nexweşî ku di nav 
me de cî girtibûn dive em ji ser xwe biavêtana.  
Ev zordarî û bindestiya dagirkerên welatê me 
ku bi salan bandore xwe  li ser me hiştibû winda 
bibûya. Min bi dilekî xweş xwe tevli  civata kurdî  
bûm da ku daxwazên xwe  pêşve bibim û xizme
tek bo gelê xwe bikim. 

Ez bi serbilindî behsa   çar  karên girîng û hêja 
di jîyana xwe de  dikim. Yekemin eve ku min 
di hêlina kurdî  ku di cîhanê de yekemîn helîna 
kurdî  bû  digel zarok û malbatên kurd ji çar alî 
Kurdistanê re kar kir.

Karê min ya duwêm ku ez pê serbilind im di 
nav Komeleya Demoqrat a Jinên Kurdistanê de 
bû. Min di nav komîteya karger de çend sal kar 
kir.  Karê min ya sêyêm ku pê serbilindim ev e 
ku ez,  ji avakirinê tevli Yekitiya Jinên Kurdistanê 
bûm û min  çend sal serokatiya  vê rêxistinê ki
rim.Karê min ya çarêm ku bi serbilindî behs dikim 
ev e ku min çend sal endametîya  komîteya kar
ger û komîteya giştî ya Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê  kirim.  

Çiqas encamên van karên min hendik bibe 
jî, bêguman ji min re dilxweşî û rehatî çêkir ku 

”Federasyon, siwanek fireh e bo kurdan” 
Boniye-Sûad Cegerxwîn

min jî kevirek li ser bigeha avahîya civata kurdî 
li Swêdê danî. Ez ji van karên xwe gelek tişt fêr 
bûm. Agahîyên giştî  li ser  çand û zarawayên  
kurdî  ji çend alîyê Kurdistanê  ji xwe  re wergirt. 
Min keseyatîya xwe wek  mirov, wek jin bi hêz 
kir.

Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê  
bi  minasebeta pîrozkirina 30 yê min salvegera 
FKKS de gavekî  pîroz avet. Gelek  ji endamên or
ganên Federasyonê  civandin, ji wan re spasîya  
xwe pêşkêş kirin, diyarî ji wan re dan. Ev tê  ma
neyê ku Federasyon, kesên ku di salên pêş de xe
bitîne bibîrtîne û kiymetek dide karên wan, rêz li 
karên wan digre.

Îro Federasyon, siwanek fireh e bo kurdan. 
Spas ji Federasyona Komeleyên Kurdistanê li 
Swêdê re. Spas ji bo karên wan yên girîng û hêja. 

Spas ji bo hemû rêxistin û komîteyên ku bo 
civata kurd kar û xebat dikin. Serkeftin û serfirazî 
ji gelê me re.
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Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê 
(FKKS) di 16ê Adarê 2012ê de li Stokholmê li 
Adolf Fredriks Kyrka şehîdên Helepçeyê bi bîr 
anî. Di merasimê de nûnerên partiyên Kurd û 
Swêdî bêşdar bûn û axaftin. Girseyekî mezin Kurd 
bêşdarî civînê bûn. Film hat nişandan, Feriborz bi 
bilûra û Rekes bi tambura xwe muzika matemî si
tirîn û ji aliyê bêşdarvanan ve mûm hatin vexistin.

Program ji aliyê Kurdo Baksî û şanogerê Ingela 
Karlson hat birêvebirin. Piştî deqîqeyek rawes
tandin ji bona şehîdên Helepçeyê li ser navê 
FKKSê seroka wê Şermîn Bozarslan, Nunerê 
Hukûmeta Herêma Kurdistanê li Skandinavyayê 
Kerish Khola, li ser navê Hevkariya Hêzên Kurd 
û Kurdistanê li Swêdê Zagros Kosrevî, Serokê 
Berê yê Partiya Çep Lars Ohly, Wezîra Yekîtiya 
Ewrûpayê ya Hukmeta Swêdê Brigitta Ohlsson, 
Sekretera Partiya Sosyaldemokrat Carin Jämtin, 
Hevseroka Partiya Hawidor Asa Ramson axaftin. 
Nivîskar AnnCatrin Emanuelsson beşek ji kitêba 
xwe li ser Helepçeyê xwend û şanoger Ingela 
Kalsson starenek li ser aştiyê ji bona şehîdên 
Helepçeyê stirî.

Seroka FKKSê Şermin Bozarslan di axaftina 
xwe de daxwaz kir ku 16 Adarê bibe rojek navne
tewî li hember bikaranîna çekên kimyevî û enfal 

wek komkûjî bê nasandin. Herweha axafêrên din 
li ser karesata Helepçeyê sekinin, piştgiriya xwe ji 
gelê kurd re anîn zimên. 

Li Parlamenetoya Swêdê bîranîna Helepçe
Herweha di 15ê Adarê de jî, li Parlamentoya 

Swêdê bîranîna şehîdên Halepçeyê ji aliyê 
Hevkariya Parlamenteran KurdistanSwêd bi 
Hevkariya Federasyona Komeleyên Kurdistanê 
li Swêdê civîneka bîranînê hat lidarxistin Di 
bîranînê de serokê Hevkariya Parlamenteran 
KurdistanSwêd Fredrik Malm daqîqeyek bi rêz
girtina şehîdan û pêxistina mûm bîranîne vekir. 
Seroka FKKSê Şermin Bozarslan axaft û daxwaz 
kir ku 16 adarê bibe rojek navnetewî li hember 
bikaranîna çekên kimyevî û enfal wek komkûjî bê 
nasandin.

Li ser navê Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
Herish Khola, li ser navê Hevkarî ya hêzên siyasî 
yên kurd û Kurdistanê Şefik Kaya axaftin.

Di dawîyê de Parlamentera ji Sosya Demokratan 
Anna Lena Sörensson axaft, bahsa gera grûba par
lamenteran bo Kurdistanê kir û serpêhatiyên xwe 
ji Halepçeyê bi beşdaran parve kir. 

Grûba parlamenteran soz dan ku dê her sal 
li Parlamentoyê Swêdê bo şehîdên Halepçeyê 
bîranîn amade bikin.

Şehîden Helepçe bi girseyî hat 
bibîranîn

Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê li Swêdê 
(FKKS) di 16ê Adarê 
2012ê de li Stokholmê 
li Adolf Fredriks Kyrka 
şehîdên Helepçeyê bi bîr 
anî. 
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Komeleya Kurd li Spångayê bi hevkariya Federa
syona Komelên Kurdistanê li Swêdê di 20 Adar 
a 2012 saet 18:00 de li Eggebygård Spånga bi 
bêşdariya Şaredera Spångayê Ann Catrin Åslund 
agirê Newroza 2012ê vexist. 

Agirê Newrozê ji aliyê Şaredera Spångayê Ann 
Catrin Åslund û Seroka FKKS Şermîn Bozarslanê 
ve bi hevre hat vêxistin. 

Şaredera Spångayê Ann Catrin Åslund û Sero
ka Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê 
(FKKS) Şermîn Bozarslan li ser girîngiya rojê ax
aftin. 

Li derdora 500 kesî di şahiya agirê Newrozê de 
bêşdar bûn û govend gerandin.

Agirê Newrozê ji aliyê Şaredera Spångayê Ann Catrin Åslund û Seroka Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê li Swêdê (FKKS)Şermîn Bozarslan ve bi hevre hat vêxistin. 

Agirê Newrozê 
li Eggebygårdê gurr bû
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Newroza 2012
Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê(FKKS) di 24.03.2012ê de li 
Stockholmê Solnahallenê Newroz pîroz kir. Di Newrozê de serok û nûnerên 
Partiyên Swêdê bêşdar bûn û peyamên partiyên xwe ragîhandin civata 
kurd ya Swêdê. 

Serokê Partiya Sosyaldemokrat Stefan Löfven, Serokê Partiya Çep Jonas 
Sjöstedt, Wezîrê Hukmetê yê Integrasiyonê Erik Ulenhag(fp), Serokê Tora 
(netverk) Parlamentoya Swêd Kurdistan Fredrik Malm, Parlamentera 
Partiya Muhefezekar Margareta Cederfeldt, Parlamenterê Partiya Gel 
Ismai Kamil bêşdarê pîrozbayiya Newrozê bûn. 

Serokê Partiya Sosyaldemokrat Stefan Löfven û Serokê Partiya Çep 
Jonas Sjöstedt cara pêşîn bêşdarê şahiya Newrozê dibûn. Ew herdû serok 
berê çendeyekî ji aliyên partiyên xwe ve hatibûn hilbijartibûn.

Hemû mêvanên beşdar Newroza kurdên Swêdê pîroz kirin û piştgiriya 
xwe bo gelê kurd diyar kirin.

Li ser navê Komîteya Hevkarî hêzên siyasî yên kurd û kurdistanî Mewlud 
Abdalzadeh û li ser navê FKKSê seroka wê Sermin Bozarslan axaftin. 

Seroka FKKSê Şermîn Bozarslan di axaftina xwe ya bi zimanê Swêdî û 
Kurdî de bahsa wê yekê kir ku, îsal Newroz li Kurdistanê di bin siyaseta tund 
û tujî de li dar ket û siyaseta dewletên mêtingehkar şermezar kir.

Pîrozbayiya Newrozê ji aliyê berpirsa Kultur û Perwerde a FKKSê Sosin 
Guven û Meriwan ve ve hat birêvebirin û şahî heta derênge şevê bi deng
bêj û hunermendên Kurd Cûdî, Peywend Caf, Pirşeng, Narîn Feqê, Rêkes û 
Serdar Budak dom kir.

Stefan Löfven                 Fredrik Malm        Margareta Cederfeldt

Jonas Sjöstedt

Erik Ulenhag
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Seroka FKKSê di pîrozbahîya salvegera 10mîn a 
SIOS Västergötlande de, wek cigîra serokê SIOSê 
beşdar bû. Pîrozbahî li Goteborg li hola Kom
eleya Serbîan pêk hat û bi şahî dawî hat.

SIOS konfederasyona Federasyonên Biyanî 
ye. FKKS ji sala 1997an ve endama SIOS e. Niha 
Li Swêdê 20 Federasyon endamên SIOSê hene. 

FKKS di nav SIOSê de bo ziman, nasname û 
civatek pirr zimanî, pirr kulturî û pirr alî kar dike. 

Seroka FKKS di beşa semineran de li ser babe
ta ”ji bi çi SIOS pêwîst e û tesîra polîtikaya Swêd 
ya kevin bo biyanîyan û tesîra polîtikaya entagra
syonê ya niha bo penaberan” semîner da.

Di 27ê Çiriya Paşîn a 2011î de Komeleya Kurd li 
Spanga û radyoya wê Radyoya Aştî, li Stockhol
mê 25 saliya xwe bi cîvîn û şahiyeke pîroz kir. 

Moderatorê civînê Kurdo Baksî kir, seroka 

Federasyona Komeleyên Kurdistanê Şermîn 
Bozarslanê jî derbarê xebat û çalakiyên 
Federasyonê û Komeleya Spångayê de axaft. 
Wezirê Întegrasyonê Erik Ullenhaag di civînê de 
li ser pirs û pirsegirekên integrasyonê agahî da û 
piştgiriya xwe bi têkoşîna kurdan ya ji bo azadiyê 
ra diyar kir. Parlamenterê Partiya Gel (FP) Ismail 
Kamil jî di civênê de axaft. 

Komikerên kurd Oz Nûjen û Nişîtî Stêrk ku di 
civata Swêd de bi ser ketine û hatine ciyên gelkî 
baş, qala hestên xwe kirin. 

Sosyolog Osman Aytar, Dr. Husênê Xaliqî 
û Hemîd Newroz li ser rewş û dîroka kurdên li 
Swêd û xebata komelayetî rawstiyan û hin analîz 

û pêşniyar kirin.
Osman Aytar got, 

li Swêd di nava xerî
ban da gurûba herî 
bêtir çalak, entegre 
bûye û pir serketiye 
kurd in.

Beyto Can, Ar
manc, Kemal Gorgu 
û Baha Sexo bi den
gê xwe şahiyê geş 
kirin.

Seroka FKKSê bêşdarê 
pîrozbayiya SIOSa Västergötlande bû

Komeleya Kurd a Spångayê 25 saliya xwe pîroz kir
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Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê 
(FKKS) qetlîama arteşa Tirkiye ku di 28.12.2011ê 
de li bajarê Şirnexê li qezeya Qileban li gundê Ro
bozkê kir, bi tundî mehkûm dike. Bi bombayên 
balafirên wan 34 hevwelatîyên sîvîl jîyana xwe ji 
dest dan. Piraniya kuştiyan ji malbatekê ne û di 
temenê 1520 saliyê de ne. 

Em daxwaz dikin ku zûtirîn wext delegasyonek 
ji Swêd û komîsyonek bê teraf ya navnetewî here 
ciyê qetlîamê û vê bûyerê lê bikole. 

Em bo şîna hevwelatiyên ku jiyana xwe ji dest 
dane, bo mehkûmkirina vê qetlîamê, bo sekinan
dina bombebaran, şer û kuştin dê 3 roj kincên reş 
li xwe bikin!

Pirsa kurd pirsekî siyasî ye bi bomba û şiddetê 
çareser nabe. Ev pirs divê zûtirîn wext bi riya 
aşitîyê bê çareserkirin. 

29.12.2011
Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê

FKKS qetlîama Robozkê mehkûm kir!

Ji Komeleya Eskilstunayê du çalakiyên 
semîneran hatin pêkêşkirin.

Di 17ê meha decembera 2011an de seminerek 
li ser madeya 140 û 142 ku peyvendî bi pêşeroja 
mesela Kerkuk û navçeyên din ên başûrê Kurdis
tanê pêk hat. 
Semînerdar:Kawa Bekir Mansor

Û di 4ê decembera 2011an de jî Seminarêk li ser 
problemên civakê ên kurd li dervayî welat. 
Semînerdar: Amir Qazi, Serokê partiya serbixwe 
a Kurdistanêwww.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



18 Berbang /Gulan 2012

Federasyon bi komîteya hevkarîya hêzên siyasî yên kurd û Kurdistanî, roja yekem a roja qurbanê 
de bi civinekê qurbanîyên Wanê bibîranîn.

Pereyên ku hat komkirin ji bo alîkariya sêwiyan ji komeleyek li Wanê re hat şandin

Li Wanê erdhej çêbû!

Xeyala Robînê 13 salî ew e ku di 
motorcrosê de kurdan temsîl bike!
Malbata Robîn ji bakurê Kurdistanê li 
qezeya Qoserê ne. Li Swêdê li bajarê 
Vesteros bi cî bûne. 

Robin di 5 saliya xwe de dest bi ajo
tina motorcrosê kiriye û sê salan ajotiye. 

Di sala 2012 ew ê dest bi ajotina ra
dical bike. Hedefa wî ew e ku ew di 
paşerojê de wek ajoterekî kurd li Swédê, 
gelé Kurdistan û netewa kurd di qada 
navnetewî de bi serbilindî temsil bike. 

Daxwaz û héviyen Robîn ew e ku ew 
rojekê ji bo ciwanén kurd bibe pêseng û 
nimûneyek qenc.

Em Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê li Swêdê bi dil û can bi vê xey
al û hêviya Robîn re ne û hêvîdar in Robîn 
biserbikeve
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Komeleya Kurd a li bajarê Upsala
Di 16ê Adar a 2012 de Komeleya Kurd li Upsa
la merasîmek bi beşdariya zêdeterî 200 kurdên 
rûniştvanên bajêr û hêjmarek Swêdiyan saz kir.

Despêkê Şiwan Kerîm bi navê komeleya 
Kurdên Upsala gotarek pêşkêş kir. Kerîm di gota
ra xwe de behsa tirsnakiya karesatê û bêdengiya 
welatên cîhanê ya di wê demê de kir. Piştre yek ji 
birîndarên gaza kîmyayî yê Helebce ku ji bo çare
seriyê li Swêdê bû, Nasîh Reşîd behsa bîranînên 
xwe yên di dema kîmyabaranê de kir û piraniya 
amadevanan giriyan. Wî di gotinên xwe de beh
sa wê yekê kir ku laşê şehîdên Helebce li ser hev 
kom kiribûn. 

Nûnerê Partiya Gel, Partiya Sosyal Demokrat 
û Partiya Jîngeh beşdarî merasîmê bûn û gotar 
pêşkêşkirin. 

Komeleyên endam Helebçe bi bîr anîn
Di dawiyê de belgefilmek hat pêşkêşkirin. Di 

merasîmê de koma şanoyê ya komeleya Kurdî 
şanoyek bi navê ‘Zemawendî JehrGovenda 
Jehrê’ pêşkêş kir, bi ziman û gewdeyê xwe xemên 
Helebciyan anîn bîra amadevanan. 

Komeleya Kurd li Eskilstuna
Herweha di 16ê Adara 2012ê de Komeleya Kurd 
li Eskilstuna li meydana bajêr xwepêşandinekê ji 
bona Helepçeyê li dar xist. Di xwepêşandinê de 
posterên şehîdên Helepçeyê hatin vekirin, ax
aftin li ser karesata ku 24 sal berê li bajarê He
lepçeyê ji aliyê Saddam Huseyn ê diktatorê Iraqê 
ku bi çekên kimyewî 5000 kurd jiyana xwe ji dest 
dan hatin kirin.

Bîranîna Helebcê 
li Eskilstunayê

Bîranîna Helebcê 
li Upsalayê
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Bi zimanê Kurdî agahî werbigre!

Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê bi kêfxweşî 
radigihîne ku li ser daxwaza me, sê sal berê beşa kurdî ya 
Folksamê ya agahdarî li ser temîn(sigorta) hat dameziran
din. Her kesî/a bixwaze li ser temîn/sigorta yên curbecûr 
agahdarî bi zimanê kurdî werbigre dikare bi riya telefon an 
jî email bi beşa kurdî ya Folksamê re têkilî deyne.

Mobil:  0771585958 
www.folksam.se/kundservice/otherlanguages

Sveriges Begravningsbyråers Förbund/Memento Service 
AB
Stockholm 12 februari 2012

När någon dör?
• Ta kontakt med en auktoriserad begravningsbyrå, ring 
020/210 210 så snart som
möjligt för att få information.
• Oberoende av var en person avlider är det sjukvården 
eller kommunen som har
ansvaret för att personen förs till ett bårhus.
• Enligt svensk lagstiftning skall, så långt det är möjligt, 
den avlidnes önskan följas när
det gäller utformningen av begravningen.
• När någon dött måste dödsorsaken fastställas av läkare. 
Finns det oklarheter kan det
bli fråga om obduktion. Obduktion innebär att en läkare 
gör ett operativt ingrepp. Man
kan endast i undantagsfall neka obduktion.
• Genom begravningsbyrån får man hjälp med att arrang
era övriga i sammanhanget
nödvändiga åtgärder som t.ex.:
 Ordna med dag och tid för begravningen
 Kista
 Transporter (även till utlandet)
 Bärare
 Blommor
 Dödsannons (finns nu även på Internet)
 Intyg och handlingar m.m
Sveriges Begravningsbyråers Förbund
Sveriges Begravningsbyråers Förbund är en organisation 

Projeya yalla för alla  (Yalla ji bo hemûyan)
FKKS du sal in  bo projeya Yalla för alla (Yalla ji bo hemûyan)  digel rêxistina Skyddsvärnet kar dike. Proje, 
bo ciwanên ku bi serê xwe hatine Swêdê di civatê de beşdar bin xebatên perwerdeyî dike. Proje, bi alîkariya 
Allmänna Arvsfonden tê meşandin. 

över 400 privatägda auktoriserade
begravningsbyråer över hela landet. På en auktoriserad 
begravningsbyrå får man hjälp med
alla praktiska och juridiska frågor i samband med dödsfall 
och begravning.
Samarbetet som vi har med SIOS bygger på att så långt det 
är möjligt tillgodose människors
önskemål i samband med dödsfall och begravning och 
även kunna informera om detta.
Har Du frågor så kan Du alltid ringa på vår konsumenttele
fon 020 – 210 210
Sveriges Begravningsbyråers Förbund/Memento Service 
AB
Ulf Lernéus
Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm
Tel.08/556 811 81, Fax 08/556 811 88,Mobiltel. 070/349 
65 65
email: ulf.lerneus@memento.se

Sveriges Begravningsbyråers Förbund/Memento Service AB
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Komeleya Ciwanên Kurd li Stockholmê di meha 11 an de bi hevkariya stadsteater, şevek pirr seketî bo 
ciwanan çêkirin. Babeta şeva wan Pirr zimanî û nasnameya pirr kulturî û (positiva upplevelser av den 
kurdiska kulturen) bû.

Di şevê  de nêzî 400 genc beşdarî kir û pirraniya wan jî bûn endamê komele. Komele ji bo endam 
û endamên piştgir li internetê grubek danîne.

Şeva Komeleya Ciwanên Kurd li Stockholmê 

Di demên dawiyê de dezgeha Penaber/migra
sionverket a Swêdê kurdên polîtîk ên çalak yên 
Îranê ku li benda mafê penaberiyê ne paşve 
dişîne Îranê ku li wê rîsk heye ew bên girtin, bên 
îşkencekirin û heta bên îdamkirin.

Divê çalakvanên kurd yên polîtîk paşve neşînîn 
Îranê. Ayan e û ji aliyê raya giştî ve tê zanîn ku rejî
ma Îranê rejimeka dîktator e û vekirî tê rexnekirin. 

Ji bona ku penaberên kurd ew paşve neyin 
şandin û mafê penaberiyê werbigrin FKKSê di 
10.10.2011an de li mynttorgetê xwepêşandinek 
tê li dar xist. 

’Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê(FKKS) daxwaz dike ku destûr bê dayîn da serokê 
Şarederiya SÛRê a Diyarbekirê Abdullah Demirbaş ji bo tedawîya xwe derkeve derveyê welêt. 
Ew di 24.12.2009 de doza bi navê KCKê de hat girtin. Ji ber Nexweşiya wî di 14.05.2010 de hat ber
dan lê li gor biryara mahkemeyê derketina wî ya derveyê welêt qedexe ye.  
Abdullah Demirbaş di hilbijartina 2004ê de bû Serokê Şarederiya SÛRê a Diyarbekirê. Ji ber xebata 
wî ya pîrrzimanê ku di Şaredariyê xwe de kir jiyanê, ji aliyê Daniştayê ve ji wezêfeyê hat dûrxistin. 
Di hilbijartina 2009ê de bi %65 dengan carek din bû Serokê Şaredariya SÛRê a Diyarbekirê. 
 
8.08.2011 
Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê

Xwepeşandan: Çalakvanên Kurd yên polîtîk paşve neşînin Îranê

Piştgirî ji bona serokê Şarederiya Sûrê a Diyarbekirê 
Abdullah Demirbaş
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Di 04.09.2011ê de li Swêdê, li bajarê Stokholmê 
li Sergelstorgê xwepêşandanek li dijî êrîşên Îran 
û Tirkiyeyê bo ser herêma Kurdistanê hat saz kir. 
Xwepêşandin ji aliyê Federasyona Komeleyên 
Kurdistanê li Swêdê, Hevkariya Hêzên Siyasiyên 
Kurd û Kurdistanî li Swêdê û Însîyatîva Kurdên 
Swêdê bi hevkariya Encûmena Kurdên Sûrîye li 
Swêdê û Yekîtiya Jinên Kurdistanê hat organîzeki
rin. Moderatoriya xwepêşandinê Kurdo Baksî kir.

Di xwepêşandinê de li ser navê FKKSê Seroka 
wê Şermîn Bozarslan, Nûnerê Komîteya HEVKARî 
Şefîq Kaya, li ser navê ciwanên kurdên Suriyê 
Hîm Omar û nûnerên partiyên siyasî yên Swêdî; 
li ser nave Sosyaldemokratan İngrid Rudin, li ser 
navê Partiya Çep Ann Margereth Livh, li ser nave 
Partiya Liberal Fredrik Malm axaftin. 

Seroka FKKSê di axaftina xwe ya bi swêdî de 
behsa destdirêjiyên leşkerê Îranê ser deverên 
herêma Kurdistanê kir û topbarankirina bala
firên Tirkiyeyê li ser gundên herêma federa a 
Kurdistanê şermezar kir. Gelê kurd cara yekeme 
ku di parçeyekê welatê xwe de azad e, lê dew
let Tirkiyê û Îranê bi bombebarankirinê azadiya 
wan tehdît dikin. Pirsa kurd di rojhilata navîn de 
pirsekê mezin e, heta ev pirs çareser nebe aştî û 
aramî nahê herêmê. Bozarslan bangê dezhegên 
navneteweyî kir ku li hember vê bombebaranê 

Tirkiye û Îranê bêdeng nemînin û got divê par
lamento û hukûmeta Swêdî jî dengê xwe bilind 
bike.

Axafêr din jî êrişên Tirkiyê û Îranê yên li ser 
Herêma Kurdistana Federe mehkûm kirin. Ew 
di axaftinan de, gotin ku; Em li vir bi hev re û bi 
yek dengî, bangî parlamentoya Yekîtîya Ewrûpa 
(YE), Neteweyên Yekbûyî (YN), bangî Hukumet û 
Parlamentoya Swêdê dikin ku, bila êdî ev êrîşên 
hov li ser gel ê kurd û li hember başûrê Kurdistanê 
rawest in û bila YE, NY, DYA û Hukumeta Swêdê 
bi helwestek fermî bala Îran û Tirkîyeyê bikşînin.”

Siyasetmedarê swêdî yê Partiya Gel Fredrik 
Malm bi tundî ev êriş şermezar kir û got ku pirsa 
çil mîlyon kurd pirsa cîhanê ye. Ev herdu dewlet 
bi bahana êrişên PKK destdirêjiyê li ser Herêma 
Kurdistana Federe dikin. Ew ji azadîxwaziya 
kurdên parçeyên bin destê xwe de ditirsin. Lê 
bila bizanibin ku dawî li zordestiya rejimên totalî
ter tê. Dawiya zulma wan jî wê bê. Malm bangî 
hukumeta Suriyê jî kir û got ku tukes bi zulmê û 
neheqiyê nikare bigihê merema xwe. Ew ê gelê 
kurd azadiya xwe bi dest bixe”.

Di xwepêşandinê de hunermend Birader si
tirî û di dawiyê de bi xwendina sirûda “Ey reqîb” 
xwepêşandin qediya.

Kurdên Swêdê li hember bombebaranên 
Tirkiye û Îranê dengên xwe bilind kirin
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Di nîvê meha 12an a 2011ê grubek parlamen
ter ji heşt kesan pêkhatî li ser vexwendina hinek 
parlamenterên parlamana Swêdê, hatin Swêd. 
Ev parlamenter ji partiyên deshilat û muxalefeta 
parlamana Başûrê Kurdistanê pêk dihat. Ji bona 
me kurdên niştecîyên Swêd cihê şanazîyê bû ku 
ev  parlamenteran bi hevre hetibin vir. Wan  li 
dor heftekê di parlamana Swêd li ser kar û xe
batên cur be cur kurs ditin.

Wan xwestin ku seredana FKKS bikin û di 
derheqê FKKS da agahdarîyê bistînin. Me ji wek 
FKKS jibo rêzgirtîna wan bangê nûnerên partîyên 
politik û dezgehên demokratik yên kurd  kir û li 
gel hev li lokala FKKS hevditinek pêk anî û li ser 
daxwaza wan di 18 meha 12ê de konferansek li 
ser kar û barên wan yên parlamana Kurdistanê 
û armanca hatina wan ya li Swêdê  amade 
kir. Gellek kes beşdarê vê konferansê bûn. Bi 

Mentalite û demokrasi

gelemperî konferans pir serketî û bi wate bû. 
Lê hinek kes hebûn ku li ser rewş û pêşketinên  
Başûrê reaksyionên hişk nîşan didan.  Wan bîr di
birin ku Kurdistan û Swêd mina hev in. Di çavên 
wan da her ku ”parlaman, hukumet û Serokatîya 
Kurdistanê tevahî raketine  û hemû karên wana 
hatine rawestandin.” Dema negativ behsa 
tiştêkê dihate kirin, wan ji cihê xwe  difrin û dest 
lêxistina çepikan didan.  Reaksiyonên bi wî rengî  
ji min ra hinêk ecêb dihat.

Ji ber vê yekê min xwest ku,  ez li ser babeta 
demokrasî û mentalitetê binivîsim.

Demokrasî û gihorandina mentalitetê û 
peşketîna wê ne karekî  qatî û kin ne. Ew karek 
dûrû dirêj û hemdemî ye. Hin welat hene ku ev e 
sedan salan e ku şerê demokrasîyê û  pêşkewtina 
û gihorandinê didin,  lê heya niha  jî nikarîn ku 
hemû erkên demokrasîyê  bi  sedî sed pêk bînim. 

Demokrasî û gihorandina mentalîtetê bi zorê 
çênabe. Ew bi rîyên perwerde û karanîna wê di 
piraktikê da pêk tê û pêş dikeve. Di welatêkê 
da xwendin, perwerde, dezgehên svîl û demo-
ratik û partîyên politik , dezgehên ragehandinê  
çiqas pir û azad bin ,  civak jî  evqas dipijê û 
pêşdikeve. Lê belê welatek çiqas pêşketîbe bila 
bibe  û çiqas bi sedan salan jî tekoşina demo-
rasîyê dabe ji bila bide,  lê cardin jî  ew welat 
di warê demokrasîyê da ne sedî  sed e. Yanî  
xwedîyê hin kêmasîyan e.  Şerê demokrasîyê 
tu caran  nayê rawestandin û tu welat  bi her 
awahi ne kamil e. Her welat  xwedîyê hin kê-
masîyan e. 

Wek mînak li Swêdê,  ABF yek ji wan dezge
hên herî demoratik be ji û berî niha sed salan 
hatibe damezrandin jî , lê hê pêwîstî li wê heye 
û yê hebe jî. Ji ber ku perwerdeyîya ji bo de
mokrasîyê  û gihorandina mentalitetê nûjen û 
hemdemî ye . Civak bi perwerdê  pêşdikeve û bi 
pêşketina ciwakê li ser mentalitetê tesîr dike û 

Selam Cizîrî 
berpirsê aborî yê FKKSê
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wê jî dewlemend û nûjen dike.  Lê ev ji bo hin 
kesan dikare derbas nebe û ew naxawazin an jî 
bi zanebûnî pêwîstîya gihorandina mentalîtetê 
li gel xwe nabînin.  Li hemû welatan bê edaletî, 
astengîyên li himberê demokrasîyê , birewerîyên 
mentalitetên kevnar, tund û tujî li himberê jinan, 
neyeksanî,  newekhevî  û gendelî  heye. Li hin we
latan pir xwirt e û hina ji pir pir kêm e.

Ji bona me tiştî  herî  girîng  pêşxistina de-
morasîyê û  gihorandina mentalîtetê ye. Her 
çiqas ez xwe mina kesek pêşvero, demokrat û 
reşenbir nîşan bidim ji ,  lê dema ku ez  wan di 
piraktikê da nîşan nedim û cibecî nekim,  ew 
bêwate dimînin. Wek minak ; ev bihtirin sî sa-
lan e ku em li Ewrûpayê dijin û xwe dikin bil-
bilê demokrasîyê, lê heya niha me di piraktikê 
da,  wek em bixwazin neyeksan in.  Yanî me 
hin li gor em bixwazin gihorandin li mentaliteta 
xwe  da li ser wî babetî cibecî nekirîye. Li gor 
berê pêşketinek baş çêbuyê. Lê hê di mixê me 
da tam nerûnîştîye. Ev jî tê wê wateyê ku ewê 
demek dirêjtîr bistîne. Dibe ku generasîyona me  
ya sisîyan da baş bête rûnîştandin.    

Ji ber ku di mixê min da hê tu gihorandin çêne
buye, ez wana bi dev bêjîm lê di pirraktikê da li 
gor mejîyê xwe helwestan distnim.

Demokratbûn û gihorandina mentalitetê de
mek dûr û dirêj distîne. Demokrasi û gihorandina 
mentalitetê karê bi sedan sala ye. 

Li hemû welatên Ewrûpa yên ku pêşketina de
mokrasîyê  di asta herê bilind de ye ,  bi sedan sa
lan tekoşîna demokrasîyê dane ku welatên xwe 
gihandina wê astas bilind. Wan bi avakirina dez
gehên sivîl û demokratik gel perwwerde kirine û 
hem bi teori  û hem jî di  piraktikê da dane pêka
nin. Li ser wê bingehê civak pêşketîye û rûnîştîye.

Di van salên dawî da li Başûrê welatê me da 
tekoşîna jibo pêşdebirina demokrasîyê , dezge
hên sivil, rewşenbirî û  demokratik, partîyên poli
tik û dezhegên ragehandinê tekoşînek  bêhempa 
didin. Di van bîst salan da gellek karên pîroz û bi 
berhem hatine kirin. Iro bi sedan rojname, kovar 
têne çapkirin, radio û television programên xwe 

diweşinin. Bi hezaran komeleyên sivil û  NGO 
hene. Bi gelemperî xwendin bi lez û bez berde
wam e.

Partîyên politik bi azadane çûn hilbijartinên  
hem ji bona meclîsên şaredarîyan û  parlamanê 
û ji hemûyan jî girîngtir ji Serokatîya Kurdistanê  
jî,  ji aliyê  gel ve hate hilbijartin. Li rojhilata navin 
da ji xweyni israil û Kurdîstanê tu welat nine ku 
Serokkomarê wan ji aliyê gel we bête hilbijartin. 
Serokkomarê tirkî ji, ji aliyê parlamanê ve tête 
hilbijartin. Di van bist salan de kurd gihiştina we 
astê ku bibin xwedîyê desthilat û muxalefetê.

Lê gelo ew bêkêmasî ne an na? Bi  şêweyek 
vekirî û bê dudilî dixwazim bidim  diyar kirin ku 
di welatê me da,  gendelî, bê edaletî, newek
hevî, tund û tijîya li himberê jinan, neyeksanî û 
her weha gellek tiştên din  heye  û bi şêweyek 
pir xwirt hin jî tête domandin. Her kes vê dizane. 
Divê bête diyarkirin ku di şerê li himberê wê da 
hatine dayin û an jî yên têne dayîn qels in û pir bi 
hêdî ne. Divê  hin bi tundî xebat bête kirin da ku 
ew  ji ortê bête rabin anjî  bikeve  asta herî nizim. 
Divê hêj niha ve em welatê xwe li ser bingehek 
rast û rêk û pêk danîn û avabikin. Lê  divê neyê 
jibîrkirin ku em ê nekaribîn di du mehan ya jî du 
salan da her tiştî bi rêk û pêk rast bikin. Ev karê 
han karek dûr û dirêj e û jê re demke dirêj dix
waze. 

Divê em di ware demokrasî , yeksanî û wek-
hevîyê da bi biryar bin. Ez di wê bawerîyê da 
me ku kurd li Başûrê welatê me ji bo azadî, de-
mokrasî, yeksanî û wekhevîtîyê de tekoşinek 
bê hempa didin. Bir û bawerîya min bi serokê 
Kurdistanê, Parlaman û hukujmeta wê heye. 
Ez baş dizanim ku çî ji destên wan tên dikin û 
pêşketina welat ji berhemê wan xebatan e. Lê 
dive em bi sebir, aram û bêhinfireh bin.

Bi hêvîya pêşketina azadî, demokrasî, giho
randina mentalîtetê û jibona berjewendîya gelê  
Kurdistanê yekdengîya  me tevan.

Li gel rêzên min 
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Shilan Callaghan (Hasanpour)’s 
självbiografi ”Jag åker tillbaka till 
Sablagh (Mahabad)”

Shilan Hasanpour kommer från östra (iranska) 
Kurdistan och har varit politisk flykting i Sverige 
för en kort tid. Hon gifte sig i Botkyrka Kommun 
med en irländskamerikan 1984 och flyttade till 
USA samma år. Hon bor där nu. Författarinnan 
har tagit kandidatexamen i journalism på univer
sitet i Teheran och har masterexamen i fotografi i 
USA. Hon har skrivit självbiografin på sydkurdiska 
(sorani).

 I sin självbiografi ”Jag åker tillbaka till Sablagh” 
berättar hon om livet i en stad där den första 
kurdiska republiken bilades 19461947. Hon 
föddes i denna stad 1951. Hennes livsberättelse 
täcker åren 19511983, när hon flyttade till Sverige 
och sedan USA.

Skrivandet har hjälpt Hasanpour att klara livet 
som en kurdiskamerkansk medborgare, gift och 
har ett barn.  Att leva långt ifrån Kurdistan i Chicago 
har lett till att hon har känt sig ensam. Denna get 
henne styrka att skriva och berätta vad som hände 
och vad som ledde till hennes flykt från sin stad 
och sitt land.

Hasanpour’s självbiografi är skriven i form av 
berättande (kurdisk: hìqayet). Hon själv eller andra 
berättar om sitt liv och erfarenheter i olika situa
tioner. Samtidigt är skildringen sammanhängande 
och täcker hennes barndom och uppväxttid.  I in
ledningen skriver författarinnan att hon beskriver 
vad andra berättat utan att tillägga vad hon själv 
som författare har för åsikter.      

Den moderna Mahabd bildades under 
Pahlaviderna (19251979). Ibland berättar själv
biografins hjältar och hjältinnor om gamla tider 
och beskriver hur man levde förr då det inte fanns 
sekulära skolor och bara några få kvinnor var ut
bildade.

En hjältinna som heter ”Dède”, kunde inte själv 
läsa och skriva, formade den modige och själv
ständige Shilan Hasanpour, Baje Zibèd, utbildad 
i sekulära skolor och sjuksköterska, skapade den 
moderna unge kvinnan Shilan H. och hennes mor 

Fatima [utbildad hemma med kurdiskpersisk re
ligiös skolans (kurdisk:hujra) metoder] uppmunt
rade Shilan Hasanpour för att utbilda sig för att bli 
ekonomisk självständig och inte beroende av män, 
när hon skulle gifta sig. De är omslagsbildens tre 
starka kvinnor. 

Shilan Hasanpour har skrivit att hennes mor i 
många andra frågor har varit sträng mot henne, 
slagit henne och även hon har brännmärkt hennes 
fot med het träkol. Författaren försöker förstå sin 
mor varför hon har varit så sträng. Samtidigt berät
tar författarinnan att hennes far varit mycket snäll 
mot henne.

   Hasanpour beskriver glädje och sorg. Ibland 
gråter vi och ibland skrattar vi högt när vi läser 
hennes självbiografi. Hon berättar om ett kurdiskt 
par som är  lyckligt gifta och har ett harmoniskt liv 
och ett annat par som lever i ständigt konflikt.

Hasanpour och hennes lille bror Fazel har varit 
vänner och hans bortgång påverkar henne starkt. 

Hasanpour skildrar kvinnornas vardags liv, att 
laga mat, städa, tvätta kläder, ta hand om barn 
och hjälpa dem.  Ett arbete som oftast inte blir 
uppskattat. 
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 "وه ساباڵغ چمه ده"      :  چاپیبه  ت   باره ئاگاداری سه
 نپور سه شیالنی حه

ڕا توو  ها ا د کرێ   له   حه فته ی  ه   د   
: ن بکڕ نه ی  کتێبه که ی   له چاپخا   

Apec Förlag AB 
Box 8121 

S-165 08 Spånga 
Tel: 08-761 81 18 
Fax: 08-761 24 90 

E-post: orderapec@telia.com 
 

ده کرێ د  ن خه رجی پۆستی لێ زیا کڕو 022    : ت قیـمه   
الپه ڕه یه 634کتێبه که   

بگرن له گه ڵ نذی  له ئه مریکا پێوه   
 نپور سه شیالنی حه

 
Callaghan, Shilan 

Shilan.mahabad@gmail.com 
 
42.72..214 ـڕۆژی چاپ   
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