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Ivar Lo-
Johansson
Av KG winsa

"Människan lever i
sin dröm och inte i
sina skor" Sid. 4

Svenska skolan
-Yinnare och utslagna
I Det svenska skolsystemet befinner sig i kris. Den sociala sned-
rekryteringen till universitet och högskolor har ökat. Av barn födda
1971, som tog en akademisk grundexamen pä 120 poäng, kom
endast 3 procent frän arbetarklassen. sidan e

Hotet frän den kristna och

islamska fundamentalismen
Av Wim De Neuter

Debatten om attacken den l l september 2001
pä WTC-tomen i New York - som velat höja sig
över diskussionen om terrorism - har mestadels

kretsat king begreppet "kulturkollisioneC'.
Sidan 10

Ojämnlikheten ökar i boendet

Av Per-Erik Wentus

Tillhör du äldeßgruppen 20-27 är, är du en av
landets 842 000 unga vuxna. Finns du bland de

292 000 dvs de 35 procenten, som när skatten och
bostader är betald har kvar 3800 k-r. dä tillhör du
Sveriges unga fattiga. Sidan 14

I Staden Gävle

Av Wenda llajo / Yadigar Bahram

Sirwan träffade Carina Blank tidigare
kommunalräd liir Socialdemokraterna. och

nu kommunstyrelseordliirande i Gävle Iiir att

diskutera det som är tänkt fttr kommunen. Sidan 7

r Kurdgalan - 2007

Av Aisha Guler

Den 25 jaruari 2007 hölls kurdgalan tör andra aret

i rad pä södra teatem vid Mosehacken. Özz Nujen
valdes till ärets kurd. Sidan 2

r Forskare tvingas lämna
Turkiet

Den finländska kurdexpeften Kristiina Koivunen
greps och utrisades, den 15 december 2006, när
hon landade i Van i östm'furkiet. sidan 3

Att äka frän Kurdistan

och humnismen fär vänta

Var

Alla ska va.a stolta över

s.d ^ till Kurdistan

Av Roni Hajo

Jag satt hernrna en tidig söndag nägon
gäng efterjul och läsle om dagens

nyheter pä min dator. 'lBulgarien och
Rumänien gär med i ELl"... Sidan 14

Niels Heben Sidan 5
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_ ___sirwerr ltl9l?q09 l

Helena Svanteson.lAr sin utmät
kEtse ar Shirin Alendar

Sanningen och
humanismen ftlrvänta?
Tvä trädlar satte snaran runt
halsen pä en annan bödel.
TYä var mäskerade och det
som hängdes var Saddam

Hussein. Detta sänd€s i tv
och pä nätet.

Det uppdagades bara ma-
nipulatöret hämndlystna,
rasister och krigstörbrytare.
Folk som är utbildade ftir at(
läxa upp känsloma hos mas-

sorna och det spekulerades
även vilt i hur världen skulle
vara efur Saddam Hussein.

Aktörema var sä duktiga
att t.o.m. bamen härmade

sp€ktaklet till sä vida att de
tog livet av varandm. Detta
kuld€ man läsa i svenska
dagstidningar.

För att örstä tragikome-
din, ställdes vi oss frägan
i sagovärlden: Var tjuven i
Bagdad svart eller vit? Vi
upptäckte att han var fär-
glös.

Avnittn ingen av Saddam
Husein var en symbolisk
handling, Han skulle lämnas
ensarn, en gäng fiir alla. Han
skulle vara tyst ätr gott. His-
torien skulle glömmas.

Saddam Husein dömdes
inte für aft man gasade 5000
kurder i den lilla staden Ha-
labja, den 16 mars 1988 och
inte jiir att det slaktades 30
000 shiamuslimer i Basra,

efter Gulfkriget 1990. Han
dömdes inte ffir att man
ltirdrev 180 000 kurder fr.än

deras hömbyar som lbrt-
farande är fiir*lnna.

Historien skulle glöm-
mas. De som uppback-

"Vartjuven i
Bagdad svaft
ellervit? Vr upp-
täclde aft han
varftirglös."

ade Saddam Husein och

Bath-regimen i alla dessa

gämingar skulle glömmas.
Bland andra tyska, ameri-
kanska, engelska, franska
och nederländska öretags
och politikers skuld och
medansvariga für Saddam
Huseins handlingar s[:ulle
tystas ner- Sanningen skulle
inte komma fiam.

Med denna symboliska
handling - Saddarn Huseins
avrättning vill man pämin-
na om den hierarkiska ord-
ningetrs överlägsenhet. Vem
stär pä tur att hängas? V€m
kommer efterät? Vem...?
Vem...? Var slutar det? Vi
Iär icke veta svarct?

Man vill cementera de
inhumana värdena, Kurder
och mänga andra ställs infür
vilka av v?Adena som ska
gälla i de samhällen vi vill
leva i. Den federativa Iraks
president kurden Jalal Tala-
bani godkände inte Saddam
Huseins hängning. Denna
inställning if även vär.

Ska humanismen ä vänta
pä framtiden. Hur ska vi
ha det dä? I ett samlälle
som bygger pä humanistisk
gmnd, finns ej utrymme ftir
dödsstraffet.

Folkdansgruppen Baran i sina traditionella dräkter uppträdde pä Galan.

Kurdgalan 2007
STOCKHOLM/ Den 25
januari 2007 hölls kurdga-
lan Iör andra iret i rad p:i
södrr teatern vid Mose-
backen, Detta Är var mänga
fl€r gäster bjudna till.

Pä galan kunde man se

mänga liamstäende kurder
och svenskar. Gästema bjöds
pä tillnrgg och dricka,

Kvällens konferencierer
var Nisti Sterk och Özz
Nujen bäda tuä välkomnade
gäslema och med sina träff-
säka skämt fick de publiken
att skratta länge.

Kurdgalan atrordnsdes av
KRG: Kurdistans Regionala
Regering. Taha Berwari,
ungdoms- och idrottsminis-
ter öppnade galan med sih
välkomsttal. Taha Berwari,
representant för KRG, bedt-
tade an de vill stärka banden
mellan kurder och svenskar-

Svenskar som alltid har stött
kurdemas befäelsekamp
genom ären. KRG vill äs-

tadkomma detta genom att
dels forsätta ordna liknande
tillstä)lningar och dels genom

att ftirena kurder ftän olika
delar av Kurdistan, sä att de
kan träffas och lära käIIIla
varandm.

Pä galan premierades mäLnga

kurdiska universit€ts stud€-
rande ungdomar ör sina
arbeten och uppsatser. N,ir
sängerskan Hani uppträdde,

trollbands hela publiken av
hennes lätar.

Vi pä galan bjöds även pä

en kort prese[tation av detl

svensk-kurdiska biofi lmen:
Hoppet. Alla bamskädespe-
lare bjöds upp pä scenen och
spräkade med Nisti och Özz
om filmen,

Kvällens höjdpunkt var när
utmiükelserna skulle delas ut.
Maria t eissner bjöds upp pä

scenen ör aft ge ärets kurd
utmärkelsen. När hon btirjade
läsa juryns motivation Yäx det
inte svärt att fiirstä vem man
menade. Det var självklart
Özz Nujen som valdes till
ä.ets kurd 2006. Niir han kom
ut pä scenen säg fiißänad ut
och uttrychte otaliga gänger

sin stolthet och tackade juryn-
Kvällens utmärkelse till ärets

Icurdvän, fick polskan Helena
Svanteson. Taha Berwari
berättade om Helenas insatser

i södra Kurdistan och att hon
i alla dessa ar stöttat kurdema
i kampen für frihet.

Arets hedenutmärkelse fi ck
Olof G Tandberg, en av dem
som bildade svenska kommiG
tdn för kurder

Kvällem program avsluta-
des med k-urdisk folkdans.
Gästema gick upp till baren

och fortsatte umgäs ett tag
till. Man hoppas pä att det
ordnas fler kurdgalor i fram-
tiden.

Iill mähga ungdomnars glö.lje
uppträdde fina ären kurd Darin pä

sce4en,

Ayshe Guler
aisha. guler@sirwan.se
toto: Arn) Ali, Adü Saleh och

RükenCcttne.

OloJ G Tanclberg

kurd Ozz Nltjen/Ar si uh.n-
kelse dv Nßri Sterk
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Forskare tvingas lämna Tirrkiet
Den finländska kurdexperten Kristiina Koivunen
ber 2006, när hon landade i Van i östra Turkiet.
sad i Helsingfors att hon hade inreseförbud p.g.a. säkerhetsskä|.

Kristiina Koivunen har skrivit
ett flertal ertiklar om kurdernas
situation i sydöstra Turki€t plus
tre böck€r. Teetä Kurdistanisse
lTe i Kurdistanl (2001), licentiat-
savhandlingen (1) The Invisibl€
War io North Kurdistan (2002).

och Sankarimatkailijan Kaak-
kois-Turkki IRyggsäcksresenä-
rens sydöstra Turkietl (2006).

Nedan en intemju med henne,
av Fqrhad M Hassaz, som ur-
sprungligen publicerades i det

TV-kanaler.

Du ür en vöIkdnd forskare av
kurdernas problem, i synnerhet
i Norrs Kurdistan. ,'i könner
till dinr afteten, sdsom det app-
mdrksammade "The Invisible War
in North Kurdistan", som även

fängade mitt intrcsse. Här dr min

lörsta fräga: Va(ör tillät inte
Tarkiet dig a stanna i landet?

Kristiina Koivunen, Jag har inte
än fitt nägot skriftligt besked orn
vartör, När polisen a esterade mig
pä Vans flygplats den 15 december
2006 sa de att jag inte hade tillä-
telse att besöka Turkiet. lnrikes-
ministeriet hade tagit beslut om
det i augusti 2006 och skälet var
statens säkerhet.

Jag kom till Turkiet den 29
november 2006 ochjag hade inga
svärigheter att stiga av pä flygftiltet
i Istanbul dä,

Det är vdlkänl att Turkiet agersr
sd hör mot kurder och mot kurd-

Iorsksrc ssmtidigt som man vill
bli medlem av den Europeiska
anionen. Hur ser du pä det?

Jag fruktar att det pägär en titl-
bakagäng i Turkiet i jämftirelse
med den positiva utveckling och
demokratisering som skedde innan.
Jag har besökt Turkiet 16 gänger

sen 1997 och jag har aldrig arrest-
erals örut eller förhörts av polisen.
Bäde under denna resa som min ti-
digare i maj 2006 harjag gort det-

samma och betett mig pä samma
sätt som tidigare. Det är Turkiet

kurdiska reckobladet Culan (2) i n o
Erbili Hewter i norra f rak den 25 ffü9fln, fOf Om
december 2006, och som även lästs

upp pä r0 radiostationer och i ? dgn inte IöSeS

som har föränd-rats, inte jag.
Jag hoppas att demokratiseringen
och Turkiets EU-förhandlingar ska
fortsätta. Jag stöder Turkiets EU-
inträde men Turkiet mäste f'ullfölja
Köpenhamnskriterierna. (3)

t'Jag tror att
EU inte har
frirstätt all-
varet i kurd-

utgör den ett
hotfiir Tur-
kiets stabilitet
och ävenfi)r
Europas."

Hur beskriver du det kardiska
prcblemet i omvärlden, i syn-
nerhet det i Tu*iet? Tror dta stt
uppmärks amman det av Tu r ki ets

ageranden kommer att frirhindra
att ku erns lillerkönns sina rät-
tigheter? Vad lünkle da görs liir
kurderna i Turkiet den hdr gän-
gen?

Det pägär som bäst ett nationellt
uppvaknande bland kurderna.
Deras klan- och feodala mentali-
tet ersätts allt-mer av en nationell
identitet. Men kurderna har en läng
väg framfür sig innan de -var än
de bor- till fullo kan ätnjuta sina
spräkliga och kulturclla rättigheter.
Det största hindret är kurdemas
splittring sinsemellan, att de inte
samverkar med varandra. Turkiet
och andra länder där kurder lever
skulle vara oförmögna att under-
trycka dem, ifall de gemensamt
motsatte sig lörtrycket.

Turkiet, Iran. Irak och Syrien är
mycket olika och de kurdiska
samhällena skiljer sig därtör ocksä.
Hur kurderna kommer att erövra
sina spräkliga och kulturella üt-

greps och utvisades, den 15 decem-
Senare meddelade Turkiets ambas-

tigheter i Yart och ett av länderna
kommer ocksä att vara olika, för
att lösningama ska passa varje
lands förvaltning.

EA har ännu inte p,i sllyar lagil
sig an det kardiska problemels
lösning i Turkiel. Vadöt ligger
EU sö lögt med detta?

Den fiägan borde du ställa till EU:s
utvidningskommisionär Olli Rehn,
Jag tror att EU inte har fiirstätt all-
varet i kurdfrägan, för om den inte
löses utgör den ett hot für Turkiets
stabilitet och även för Europas.

Turkiet rökntr kurderna som en

rtende och Jiirsöher även blanda
sig i det irahiska Kutdistans iwe
affdrer, vilket dr helt pö tuAß med
NATO:s, EA:s och de inlerna-
tio nellu r e lst io n e rnas pri nc ipen
Varfrr gh Ta*iet detta?

Jag är oroad över relationen mellan
Turkiet och den kurdiska regionala
regeringen i lrak, men tyYär vet
jag inte tillräckligt om saken för att
ge nän kommentar.

Min sistr fräga ä\ vad Jörväntar
du dig av det irakis-ka Kurdistsns

framtid?

Jag känner inte till tillständet i
norra lrak. Men de alarmerande
nyheterna som nästintill daglig-
dags kommer frän Irak handlar
alltid om landets södra del, Den
kurdiska delen i lrak lörckommer inte

i nyheterna p.g.a. bombattacker och
problem, utar tack vare en positiv
utyeckling och stabilitet. Jag tror att

det örebädar an god framtid.
I jämftirelse med andra delar av

Irak har inte den självstyrande l,:urdis-

ka zonen problemet med splittrin-
gen mellan folken. Förvaltningen i
det kurdiska onuädet tycks fungera
väl och ekonomin är god tack vare
olj eproduktionen.

Jag har aldrig varit i norra Irak
men jag önskar mycket gärna att
kunna besöka det.

Inledning, not€r och översättning
frän engelskan:

Per-Erik Wentus.

(1) se <http: //ethesis.helsinki.

fi /j u I ka i s u t /v a I /s o s p o /v lc/ ko ittu n e n /
theinvis.pdft

(2) s e < http : //www. gulan-media.
com/h6 I 6/gj 0- 3 2 .pdf> .

(3) K. Koitunen syftar pä de poli-
tßka kriteriernd om garanti Jöl
demo krati, rätt s s öke rhet, mdns k-
liga rälligheter och respekt för och
slrydd qr minoriteter- Se "Köpen-

hq uns kr iter ierna Jör me d I e ms kap
i EU " < http : //www.eu-upplysnin-
gen. s e/temp I at e s / E U U/s t andard-
Right MenuTemp late _2 3 I 4.
qspx>

Kristäna Koivunen med kuftliska bqrn. Foto: Gulan
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Ivar Lo-Johansson
'6Människan lever i sin dröm och inte i sina skon'o

Hsn hatede bilden av fadern, av
Iiirfäder generationer tillbaka,
stäende i dik€skanten, med mös-
san i handen, bugande, krypande,
förnedrstrde sig, inftr herrskapet
som, Dädigt nicksnde, passerade
förbi i den ftirspända vagnen.

Sin mor kallar han i den självbi-
ografi ska skildringen Analfabeten
Iiir "slavsjäI". Der där som inte bara
accepterar den ofria statartillvaron,
utan ocksä ftirespräkar den, som den
bästa av världar
Han kände skammen djupt in i själen.
Inom honom växte beslutet att han
skulle göra slut pä skammen, utrota
skammen. Inga bugande och bock-
ande fdder i dikeskanten; inga slavs-
jälar till mödrar som hyllade kryper-
iel, liimedringen. Inga kökta ryggar.
Inga inställsamt fl inande ansikten.

Skammen skulle forsvi[na när sta-

tarna Yardrade ut ur historien.
Ivar Lo-Johansson yäxte upp i en
statarlänga i Sörmland. Han betrak-
tades som klumpig och lat, en som
aldrig skulle duga som arbetare. En
tegelsten som inte passade in i nagot
hus. Ingenting att bygga med. Han
hade en tretton är äldre bror som han

ständi gt j ämftirdes med. Brodem var
en mönsteraöetare. lvar-Lo skulle
komma att hata honom intill sin död.
Den skammen, att inte duga som
arbetare, skulle aldrig forsvinna. Den
skulle han leva med hela sitt liv.
Den tog sig uttryck i att han skrev
lika disciplinerat som en arbetare.
Han började ätta pä morgonen och
gjorde sina ätta timmar vid skriv-
maskinen. Men framiitrallt tog den
sig uttryck i drömmen om det stora
arbetarkollektivet som han, den ut-
dömde. den utstötte- inte bara skulle
vara del aq utan ocksä med sitt ftjr-
fattarskap upprätta. Hünsade statate
skulle bli fria, slolta lanlarbetare. Och
han skulle givetvis bli den fürste att
skriva en kollektiwoman, utan indivi-
duella hjältar: kollektivet självt skulle
bli hjälte,

All vär början bliver svar

I sina törsta nio böcker nämner han
inte ens statama. De lever sitt liv i
hans huwd. Han arbeur med spräke.
som en lantarbetare yänder obrukad,
stenig jord.
Bänder upp stenar, slär med spaden
av besvarliga rötter. tar till spenet när
harl stöter pä större stenar Spr,äket

vrenskas, jävlas med honom, som

den stenigajordenjävlas med ar-
betaren. Spräket blir en fiende som
mäste besegras.
lvar Lo-Jonasson är troligtvis den

envisaste, tjurskalligaste - i viss
konkurens med Vilhelm Moberg -
ftirfattare som existemt i detta landet
I det nionde verket, romanen MAna
ar död (1932), har han kommit fram
Spraket böjer sig, blir med görligt,
vrenskas inte längre- Stilla flyter
texten liam; arbetet, ansträngningen,
brottningen med spräket, syns inte i
texten. Bildema, metaforcrna, ofta
hämtade fränjorden och arbetets
värld, blir sa naturliga, sä självklara
att de knappt ar synliga.
Romanen är en kärleksroman. Au-
todidakt möter bildad kulturkvinna.
Man av fblket möter kvima av börd.
Klassiskt tema, ätminstone sedan
Strindbergs Fröken Julie.
Den slutar med en frägeställning.
Kärleken eller äran? Kvinnan eller
skapandet? Kvinnan hotar autodi-
daktens skapande, strävan efter ära.
Naturligtvis fiirlorar kvinnan - det är
lvar Lo vi talar om.

Godnatt jord

-Jag tyckte an del jag skev kom fran
marken och människoma som jag
mindes frän min barndom och att in-
nehället alltid legat gömt d?ir,"
Han skiver boken, den Stora ro-
manen, romanen om statarna, med
stor läthet, nästan ansträngningslöst.

Han börjar skriva pä en mer tradi-
tionell roman om en statarpojkes
utvecklingshistoria. Men som sä ofta
blir det en annan roman. Ur minnet
växte gestalter frän bamdomen fram
som, mot hans ursprungliga {iiresats,
tog sig in i texten. Romanen blir
bredare, det som var tänkt att bli en
bäck, blir en flod. Men en kollektiv-
roman blir det inte. Statarpojken
finns kvar som romanens centrum,

Med Godnatt, jord ( 1933) tog sig
en ny klass in i den svenska littera-
turen. Det glömda folket, det hun-
sade folket, det bugande, nigande,
krypande folket- Unge liir samtidigt
gavs Blommor och äppelträd av
Moa Maninsson och En natt i juli
av Jan Fridegard ut. Ar det en tillfiil-
lighet att tre statarromaner kommer
ut vid samma tidpunkt? Giyetvis inte.
Socialdemokatema fär regerings-
makten och sitter kvar i decennier
tiamöver Arbetarklassen tar sig plats
i politiken och i samhället. Sa ocksä
inom litteraturen- En hel grupp av
arbetarförfättare hade vuxit fram och
slöt sig samman for att spränga sig in
i den bildade borgerlighetens tidigar€
sä ogenomträngli ga bastioner.

Godnatt, jord handlar om jorden
och om de som ftir herrskapets räk-
ning brukade jorden. Ivar Ld skriver
om jorden med en laddning som det
saknas motsvarighet till i den svenska

litleraturen. "Han erfor tydligare. mer
medvet€t, den erotiska jorden. " Stig
Ahlgren beskev romanen som "en

rykande jordkoka" isin n'cension. En

träffande formulering.

I november 1945 arskaffades sLatsys-

temet. Statama vandrade ut ur histo-
rien. Skammen var utplänad.

Frihetens väg

195 | inleder lvar Lo en självbio-
grafisk svit som han kallar Frihetens
väg, Den Iärsta boken i serien tar
vid där Godoatt, jord slutax. Sviten
innehäller en av de roligaste böcker
som skivits av en svensk liirlattare
Gärdfarihandlaren. Den handlar
om Ivar Los vedermödor när han ska
prängla ut sina varor, bland annat
oanvändbara tvälar som inte löddrur
sig, i den nonländska obygden.

Mer intressant är ändä Författaren.
Dtu skildrar han gruppen av arbetar-
fbrfattare, framgängar och motgän-
gar, motsättningar och konflikter;
man kan redan här se att deras vägar
ska skiljas ät. lvar Lo strider pä sitt
envisa, tjurskalliga sätt fiir att arbe-
tarfiirfattamas verk mäste ha "social
tendens". Poelen och kritikem Anhur
Lundqvist (AL), modernismens ivri-
gaste törespräkare, och den blivande
Nobelpristagaren E).vind Johnsson(
EJ), avtirdar honom överlägset:
"Hans (arbetarfitdattaxens) böcker
mäste ha en social tendens. (Ivar Lo)
Jag finner det du säger fullkomligt
absurt. AL. Jag tror vi mäste dikta
verkligheten. Finns det verklighet?
frägade EJ. Finns det dikt? Att det
finns dikt vet vi."

Gruppen har kommit till vägs ände.
De kommer att vandra in i fytitalet i
vitt skilda riktningar Elvind Johns-
sons tiäga om det finns verklighet
har ställts mänga gänger längt senare,

framfürallt under den postmoder-
nistiska eran pä ättitalet. Men Ivar
Lo överger aldrig kravet Pä sociäl
tenoens,

Mänga ftirfattarkolleger var starkt
kdtiska till Författaren. De ansäg
att fürfattare, framftimllt Rudolf
Vämlund, blev misshandlade av Ivar
Lo. Bland annat skrev en ung Sara
Lidman i ett brev till en kvinnlig
konst-när "Han skapar inte me1 han
skvallrar-. Han är inte konstnät han
ar exhibitionist".
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Alla ska vara

Hela Brynäs - alla tillsammans.
Sä stär det pä en skyllt ovanför en

trappa pä Tredje Tvärgatan, nära fritids-
gärdens Brynjans gym. Orden samman-
fattar det höga mäl Gävle kommun har
satt för utveckling€n pä Brynäs. Alla som
bor och väntar pä Brynäs ska vara stolta
över sin stadsdel, mä bra och vara delak-
tiga i beslut som päverkar deras vardag.

Bam och ungdomar ska ha trygga och goda up-
pvaixtvillkor och livsmiljön sak vara sund och
säker,

Handlar det om ett av alla dessa projeLl som

kommer och gär?

- Det är en prccess, i[te ett prqekt. En process

har en början, men inget slut, säger Jemie Eriks-
son. folkhälsosamordnare i Gävle kommun.

Grunden i processen är FN:s barnkonvention
och kommunens folkhälsoprogram. Jennie Eriks-
son säger att man i folkhälsoarbetet ofta tänker
omr,ädesvis- Sedan ftirsöker man skapa möj-
ligheter ftir människor att mötas och diskutera.

Kommunen i vardagen

Kommunens beslut päverkar människors vardag
pämänga sätt. Kommunen har ansvar {tir hur barn

och ungdomar har det i skolan och pä fiirskolan,

Romanen som inte blev skriver

Kollektivromanen blev aldrig av- Hur mäLnga

gänger han än satte sig ner vid skrivmaskinen och
päbörjade verket, hamnade ändä alltid en individ
i centrum och romanen blev en annan. I Benil
Palmqvists "Samtal med Ivar Lo" säger han "...
Menjag fann alla ftirulagen olösliga. Det har inte
skrivits nägon kollektivroman. Rent tekniskt är
det ogörligt". Där fär han med osanning.
M behöver bara gä till värt ösfia grannland sä

hittar vi Okänd soldat av Väinö Linna. Frän USA
har vi Norman Mailers De nak[a och de döda.
Bäda romanema handlar om soldarkollektiv under

andra världskriget. Väinö Linnas trilogi Under
polstjärnän som beskiver Finlands historia öv€r
klasskriget fram till andra vä dskiget anserjag
ocksä vara kollektivromaner
Men när lvar Lo inte lyckades själv, fick självklart
ingen annan lyckas. Aran, äran...

Kanske var det sä att hans problem inte var tek-
niskt, kanske fanns det i bars personlighet. Den

store po€ten Gunnar Ekelöfsom kände lvar Lo
väl sa om honom att han hyllar ständigt kolle-
ktivet men han är den mest fiirbenade individua-
list Ekelöf nägonsin trälTat.

Tiden gnager pä allt vad människar uträttat, Sä

ocksä pä lvar Los verk. Nax han skrev Godnatt,
jord var hans klass, axbetarklassen, pä fram-
marsch och statama började organisera sig. Idag

är arbetarklassen fitrminskad och fijrsvagad. Tiden

är obeveklig. Tiden segrar alltid. Tiden kom-
mer inte att vara nädig mot lvar Lo. Men tiden

är ingen pälitlig mätare av konstnärliga väirden.

lvar Lo är - och lörblir - en av I g00-talets stora

svenska fürfattare.

K.G WINSA
k-g.winsa@sirwan.se

hur äldre och personer med funltionshinder tas

omhand och styr en hel del i kultur- och fätids-
frägor. Biltrafik, cykelvägar, gator, torg naturom-
r.äden och parker air ocksä kommunala frägor och

det kommunala bostadsbolaget Gavlegärdama
har sitt ansvar.

Jessica Tanzilli Jarsson har sin bas pä kontoret
pä tredje Tvärgatan. - Min roll air att ta fasta pä

de idder som finns pä Brynäs. Om Brynäsboma
ska kunna vara delaLtiga och ha inflytande sä

mäst€ det fiffras utrymme ftir vem som helst att
ta initiativ och lä gehör för sina idier.

Det mäste ocksä visas tydligt att de som är
vana att styra, verkligen lyssnar till de som vill
engagera sig och är beredda att släppa ifrän sig
initiativet, säger Jessica. Agötorget i Brynäs cen-
trum är viktigt ftir Brynäsboma.

- Människor vill ha mer liv och rörelse pä tor-
get och det finns behov av mötesplatser där,

Stenebergsparken engagerar ocksä Brynäs-
boma. Det finns olika äsikter om hur man kan

örbättra parken.
Kan Herrgärdsparken och T- udden göras mer

tillgängliga? Behövs det kommunala insatser?

Brynäsandan?

Bäde Jennie och Jessica har sina rötter i Bomhus.
Sä frägan om de har kunnat länga Brynäsandan
är inte enkel. Vi resonerar en stund om sak€n.

En sammanfattning kunde vara:
. Brynäsandan är stark vi-känsla. Man häller
ihop. Brynäs ses som ett sget samhälle i samhäl-
let. Man stöttar varandra.
. Det finns ibland en negativism. Mycket anses

jobbigt, busliv till exempel. En del häller sig für
mycket pä sin kant. Somliga öreningar gör det.

Text & foto: Niels Hebert
niels.hebert@sirwan.se

stolta över Brynäs

demokraiin skq.fungera qtt
sä mängt som möjligt kom-
mer till tals.

- 14 pä Brynäs ska Jörsöka
livet pä Bryn^. Del betlder
att den ska skrivq böde om
problem och lösningar
- Som mötesplats skü n pä
BrynB ha en öppen atlytid
och innehället ska sd ldngt
sou möjligt utformas lill-
s ammans med Btyntis bo rna,
stär det i nrl av
Vi pä Bryniß

Du knn nä Jenni€ Erlkson Dä tln t 7 g2 89
eller Jennle,eril$on@.vic.se
Jeiik. fanilll Jan$on tt.r ttn O'F8O3 

'l 
62

all.r j€33ic.,tanzllli.hnsroieg|vLi€.

Vi pä Brynäs
- en ny tidning i Gävle

-w PÄ BRtT,tÄsvi vara
lcisamas tidn@ och en

mötesplaß jör alla pä Bryruß.

- ll pö Brynäs ska berättu
om den som bor och verkar
pä Bry"ntis, om vad som

händer i fireningar pd
arb ets p lat er, i bos tads -

o mräden oc h om frit iden,

kulturen och idrotten pä
Brynäs.
- W pä Brynös ska ge plats

för debatter och in\dndare.
Det är viktigtjör att
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Prestigefyllt proj ekt för
Swedavia i Kurdistan
- Vi har fätt ett treärskontrakt fdr att
hjälpa till att bygga upp en ny stor
int€rnationell flygplats i Erbil, som lig-
ger i den kurdiska deleo av Irak Det
här är ett av de största och det kanske
mesl pr€stigefyllda projekt vi nägonsin
hafl, säger Sture Ericsson, vd för LFVs
dotterbolag Swedavia, full av entusiasm
över det jobb som nu päbörjats i Irak

Projektet tu ett rent kommeEiellt samar-
bete och det ger oss möjlighet att bygga
upp en längvarig alftinmässig relation,
Därfttr är det viktigt att vi kan leverera
ett bra resultat. Men det är inget lättjobb.
Förväntningama pä resultaten är myck€t
höga, säger Bengt Parliden, som leder
Swedavi a-projektet i Irak.

Ett 1s-tal pe$oner frän LFV ärjust nu
engagerade i arbetet i staden Erbil i Irak
men det ska bli fler efter hand.

- Vi fär ett kolossalt varmt välkomnande
när vi kommer dit och kurdema är otroligt
starkt engagerade i projektet och känner
ett stort behov av utbildning. Det sjuder
av verksamhet i hela Erbil och det byggs
mycket överallt.

Tacksamhet gentemol Sverige

- Mänga ledande personer i den kurdiska
regionen har utbildats i Sverige. Vi möter
ofta människor som talar svenska. De
uttrycker en stor tacksamhet gentemot
Sverige och vill vara generösa lillbaka när
vi kommer dit. Sä det finns starka band
mellan kurdema och Sverige, säger Bengt
Parliden.

Ar det irte farligt i lrak, därifr.än rap-
porteras ju hela tiden om bombdäd och
andra väldsamheter?

Nej, i den kurdiska delen känner män
ingen oro, men det är Iö$Läs dgorösa
säkerhetsarrangemang, säger Bengt Par-
liden, som hittills i är besökt Erbil vid tre
tillliillen.

Vid senaste besöket bildades en ge-

mensam grupp med fyra löreträdare ör
Swedavia och lika mänga ftir kurderna,
som kontinuerligt ska 1ölja de olika pro-
j ektaktiyitetemas utveckling. Ett svenskt
kontor har öppnats i Eftil-

4 800 meter läng bana

Det finns idag en gammal flygplats i Erbil
med en 2 800 meter läng bana. En ny och
störe flygplats ska byggas och planeras
öppnas redan i slutet av nästa är D€n ska
Iä en av världens längsta landningsbanor,
4 800 rneter läng och 75 meter bred.

Om fem är räknar de med att flygplat-
sen har vuxit till ungefür Sturups storlek
men pä sikt ska den bli större än Arlanda.

Ptujeflaftek i Erbil n twter srar Svedoid pto-
jekleda'e Benst Parliden och ti h(Eet Ninos Bachrcn

Rihono, l1t/.tisk Assistont Ptuje.t Manager

De vill kunna ta emot de största flygplan
som finns och skojar om att till och med

rymdliirjor ska kunna landa d.ir
Flygplatsen lyder direkt under

premiärministem i den kurdiska regionen
och han är personligen engagerad i dess

utveckling. De ser den nya flygplatsen
som sitt ansikte mot växlden och lägger
ner myck€t möda pä att göra d€n sä vacker
som möjligt.

De har idag sju flygledare pä flygplatsen
men ska nyanställa )4terligare 14. De erb-
juds hjälp med rekrytering och urval och
gmndläggande fl ygledarutbildning, som
kan genomftiras i Sv€rige till hösten.

Swedavia ska hjälpa tilt med att göra
Master Plan, affürsplan, utbildning, system
Iiir security, underhäll och administration
och anpassning till ICAO-standard. Man
ska medverka till att utforma luftrummet.

Ett antal arbetspaket dras nu igäng. I au-
gusti kornmer en delegation fran Erbil till
Sverige och ska besöka Arlanda, Sturup
och Nonköping.

Mänga turer

Det hela startade onkring ärsskiftet 2004-
2005, da Swedavia blev kontaktade av
ett kurdiskt löretag som undrade om man
kunde hjälpa dem. Sture Ericsson gjorde
ett fitrsta b€sök där i mars fürra äret. Det
blev mänga turer innan kontmktet under-
tecknades i februari i är, berättar Sture
Ericsson.

Vad som var aygörande liir att vi fick
uppdraget var att Swedavia är en del av
Lufffartsverket. Därmed it det den sven-
ska staten som kurdema har en relation till
och det känner de sig trygga med.

För nägra mänader sedan startade direk-
tflyg mellan Arlanda och Erbil en gäng i
veckan,

- Kurdema vill ocksä bygga upp en
universitet kring luftfartsomrädet för att
utbilda piloteq fl ygledare, flygvärdinnor
och andra som är verksamma inom flyget.
De vill ocksä bilda ett eget Luftfartsv€rk.

Ingvar Karlsson

Nvnässkolan hade
IU

fest för hela familjen

Vid ärskiftet var det dags igen Itir "Storsjung" pä Nynässkolan.
Pä Nynässkolan är man frän mänga olika länder. Det kunde man
se pä det länga bordet i korridoren fullt med olika delikatesser
Iiän olika länder och folk.

Pä Storsjung sjunger lärama, elever, mammor och pappor tillsam-
mans allsäns.

Vad tyckte man om Storsjung?

Kadiatu Bali och Ange Munezero kommer frän Brundi. Kadiatu
har syskon och Ange dottem som gä pä Nynässkola-
- Vi firarjul pä samma sätt men med audra sänger. Stolsung är ett
bra tillfülle att mötas.

Bahaq Dayki Alan och Shirin frän Kurdistan tyckte att det är bra
att känna till olika traditioner sä att folk ltirstär varandra bätffe.

Sadika med dottern frän Bosnien var helt nöida med daeen.
- Bra att träffa andm. säs€r Sadika.

Text & foto: Memo Batte
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En intervju med Karina Blank:

Staden Gävle
Q irwan träffade Carina Blank
!.)tidisare kommunalräd ßr So-

cialdem--okratema, och nu kommun-
styrelseordliirande i Gävle för att
diskutera det som ail üinkt ftir kom-
munen.

I valet 2006 fitrlorade Social-
demokraterna möjligheten att
bilda majoritet pä riksnivä, men i
Gävle kommun lycksdes ni bibe-
häuä den möjligheten, vad tror du
det bemr pä?

- Vi ftirlorade nägra mandat i kom-
munen men klarade ändä att bilda
majodtet, Miljöpartiet har gätt
framät, medan mäde Yi och Yainster

backade, inte mycket dock, men till-
sammans har vi gätt ihop och bildat
maJonlet.

Jag tror att d€t beror pä att vi hade

samarbete med Miljöpaniet och Vän-
sterpartiet redar 1öre valet, och det äl
viktigt att man visar ör befolknigen
att man kan samarbeta och att man
vill det ocksä. Jag tror att det faktum
att värt parti pä .iksplan inte tydligt
gick ut med vilka samarbetspartiema
skulle bli ledde till en ovisshet och
en känsla av att det är ingen idd att
rösta pä dem. Det är vadjag tror

Menjag tror ocksä att det beror pä

att vi har gjort mycket bra och roliga
saker fiir gävle i framtiden. Vi har
satsat stenhäfi de här sista ären Pä
att man ska kunna komma igäng och

bygga i Gävle och fortsätta utveckla
staden.

Det sägs att du är en av arkitekterna
bakom programmet fdr GÄYle kom-
muq \4sion 2010 , vad gäLr den ut pä?

- Ja, vi harju den här Vision 2010
som jag tror antogs 1999, sä den

börjar bli lite gammal nu, men den

bygger pä fora olika omräden, den

mänskliga Gävle, fdretagsstaden
Gävle, kunskapens Gävle och den

ekologiska Gävle.
När det gäller den mänskliga

Cävle sä kan man kan tänka att en

stad ska växa, med hus och väger
m.m. men det blir ingenting om inte
människoma ocksä växer De som
finns här mäste känna att idag är
det bättre än igar, idag kan jag mer
änjag kunde fttrut, och att det finns
möjligheter att utvecklas och växa.

Hur längt har ni kommit m€d ar-
betet lned vision€n?

- Själva visionen für Gävle kom-
mun den ligger i staxtstadi€t. Vi har
en som gäller till 2010, men sen

har vi en översiktsplan med siktet
pä 2025 där man planerar ftir mark,
vatten och infrastrukhü som vi är
nägonstans i mitten pä. Vi har en stor
äldrande grupp, dessa mäste man ta
hänsyn till, vilka slags bostäder be-

höver de, behöver de vara rullstols-
anpassade m.m. sä där är vi liksom i
mitten av arbete.

Pä (s)-kongressen och äYen i den
almänna debatten talar du om
ti gänglighet. Vad m€nar du med
det?

Jag ser framfür mig ett samhälle där
alla är angelägna om att alla kan del-
ta. Gällande bäde Ssiskt men ocksä
i värt bemörande, vi behöver vara en

kommun som fungerar som ett stöd

sä alla människor kan komma till sin
rätt. Det finns ed uttryck som säger

alla kan bara sitt bästajag. Sä bara

für att man inte kan spr.äket eller har
ett funktionshinder betyder det inte
att man inte kan göra nägonting alls,
alla kan göra nägonting och det air

viktigt att vi hjälper dessa pä vägen.

"När det güller
den mänskliga
Gövle sä kan
man tänka stt en
stad ska växa,
med hus och vü-

m.m. Men
blir ingenting

om inte mün-
niskorna ocksä
växer."

Hur ska man skalfa sig kompptens
1ör att ästadkomma mÄngfald i
arbetet?

Vijobbar i själva kommunen bäde

med intergrationsplanen men ocksä
planen ftir mängfald. Man vad gäller

samhället stort och yad man kan göra

handlar det oerhölt mycket om det haü

med fritidsintressen, där alla kan vara

med oavsett vilken samhällsklass man
tillhör och vilken bakglund man man
har, oavsett allting,

Om man t x bostadsomrädet Brynäs
t.e.x. d?h vi har människor frän hela
världen, vi har alla möjliga slags

ftiretag och füreningar och vi har
personer i alla äldrar. Dä kan man
börjajobba med samarbete mellan
människor, och vill man dä kalla det
integration sä är det välkommet.

Det handlar om att skapa arenor,

mötesplatser ör olika människor,
ftiretag och utbildningar sä att man
fär veta vitka möj ligheter man har,

att det finns möjligheter att ändra sig,

välja om och bli nägonting nytt.

Har du nägra sista ord att säga
vÄia Sirwan läsare?

Vi harjobbat med delaktighet,
infly,tande och päverkan i mänga är,

och vi är fiamme dä vi kan börja
jobba med delaktighet, infl]4ande
och medverkan, och kanske ännu
mer ta nästa steg till samYerkan

bland människor Dä kan man även

trygga välliirden.

8ur
det

y"""?:ffi&J
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I
Jan Böghin

Var femte Brysselbo fattig
ljämförelse med andra EU-länder är Bryssels arbetslöshet sä hög att den endast överträf-
fas av nägra fattiga regioner iöstra Europa.

Vad vi i Sverig€
kallar Bryssel
är i resllteten
Brysselregio-
nen, som bestär
av 19 kom-
muner, med ett
innevänarantal
pö 1 rniljon.
Belgien är, med
sina 10 mi[oner

inneYänare, sedan l9E9 en fedetal
strt, med nederländska, franska
och tyska som offciella spräh där
(d€n fransk- ocb nederländsk-
spräkiga) Brysselregionen är
en av d€lstaterna liirutom (det
nederländskspräkiga) Flandern
och (det fransk- och delYis tysk-
sprükiga) Vallonien.

Hät är inledningen till en bok om
fattigdomen i Bryssel, som n ir den
kom ut i väras väckte en del upp-
märksamhet, För Eurcpas huvud-
stad Bryssel har flest fattiga i hela
Västeuropa (l ).

En av fem fattig

Människovärdet är omgärdat av
levnadsomständigheter av vilka
den viktigaste tvivelsutan är själva
existens€n. En minimuminkomst är
säledes grundvalen fiir människors
vairdighet. Trots detta lever - i värt
rika land - manga människor under
den ofliciella fattigdomsgränsen,
som für ensarnstäende air 7 130
kr/män och 1ör en tväbamsfamilj I 4
968 k/män.

Men existensminirnum räknas ftir
ensamsläende till 5 756 k/män och
Iör en familj, oberoende av antalet
bam, till 7 674 k/män (2). Säledes;
den i lag fastställda existensinkom-
sten är lägre än vad som anges som
fattigdom.

Enligt den senaste Europagallupen
(SILC 2003) är 15,2 proc€nt av
belgama fattiga. Det if 1,5 miljoner
inänniskor. I Bryssel är tillstandet
värre; en av fem brysselbor lever i
fattigdom. En del forskare hävdar
att det sanna antalet är närmare
en av fyra. (Utantör den officiella
statistiken hamnax bl.a. de hem-
lösa, folk utan ID-papper.) Dessu-
tom lever 4,2 procent av Belgiens
befolkning under existensminimum.
(hemlösa, ovetande om sina sociala
dttigheter etc).

Växande klyftor

Klyft?n mellan fattig och rik växer
i landet. Aven i Bryssel ökar den.
Föüa äret tjänade de l0 procenten

höginkomsttagare 33 prccent av den

totala lönesumman medal de I 0 pro-
centen med lägst inkomst fick dela pä

1,4 procertt av den. Dä existensmini-
mum inkomsten är sä knapp behöveq
isynnerhet pga stigande hyror och
energikostnader m.m., ett allt störe
antal människor allt met ofi'entlig
som privat socialhjälp.

Av Bryss€ls lägenheter ia endast 9
procent sociala lägenheter (Belgien

sakhar ett bostadsbidragssyst€m). Det
sfü 24 000 familjer i kö ff)r en social-

lägenhet. D€ fattiga tvingas säledes ut
pä den privata hyresmarknaden, Där
tar hlmn en allt oskäligare inkomst-
andel eller s.i fär fblk ty sig till ün-

dern4liga bost?ider 9,2 prccent av

bostädema i Bryssel saldlar elementär
standard och 24 proc€nt av dem är i
dälig kondition- Hela 22t procentav
brysselboma bor i möblerade rum,
vilket är 5 .5 prccent av Belgiens
samtliga hlresgäster.

Just de höga energikostnadema är
en extra börda. Man lär söka lägen-
heter med betalelmätare eller inte
fiiöruka mer ?in den sociala ma*i-
mum elmängden pä 6 ampere. Eller
sä stängs strömmen av.

Men än orimligarc är den ojlimnlika
tillgängligheten till sjukvärd, Fat-
tigdomen i Bryssel ses tydligt i den
höga spädbamsdödligheten. Och für
mänga är ett läkarbesök nägot rnan

stär över 2001 svarade 20,4 av de
brysselska hushällen att de inte haft
räd att uppsöka sjukvärden fast det
varit päkallat.

Fattigdom ärvs

En stor del av fattigdomen beror pä den
höga arbetslösheten. I slutet av 2005

lÄg den i Bryssel pä 21 prccent och
ör ungdomar yngre än 26 är läg den

pä 35 procent. Ijämftirelse med andra
EUIänder är Bryssels axbetslöshet sä

hög att den endast överhäffas av nägm
fattiga regioner i östra Europa.

Tillständet kan med rätta kallas
dramatiskt. Nästan 2/3 av dem med
rätt till a-kassa är lägutbildade.
Alltsä; saknar du (yrk€s) exatren fer
du ingetjobb. Vägen till längtidsar-

betslöshet ligger öppen och du är i
hög skzonen att dumpas socialt. I
september 2005 hade 69 procent av
de arbetslösa varit utan arbete I ett
är och 48 procent hade saknat jobb
i minst tvä är "Det är den länga ar-
betslösheten som är inkörsporten till
fattigdom. En av tre arbetslösa lever
fattigt. Desto 1ängre man tvingas
leva pä en begränsad inkomst desto
fortare torkar eventuella reserver in.
Varaktiga konsumtionsvaror - allt
fran kläder till kylskäp - fömyäs
inte och icke-rnateriell konsumtion
säsom bamens biobesök eller anhan
förlustelse är inte till att tdnka pä-"
sägei fixskaten Jan Vlanken.

Inte mindre än 27,2 procent av
bamen i Bryssel växer upp i en
familj vars inkomst inte härrör av
arbete, vilket innebär en stor risk att
ftirbli fattig- Och fattigdomen ärvs.
Barn frän fattiga familjer undgär
sdm vüxna sällan fattigdomsfüllah.

Trots detta tillständ med en allt
ökande fattigdom saknas det en
politik i Bryssel som tar sig an elän-
det. Tystnad räder

Inledning och översüaning lrdn
nede ündskan Per-Efik Wentus.

(l). Jan B€8ltin G€d) Armo€de in Bryssel. / PNU

vretö ä BruxelL€s. Büchem: EPO i samarbete
Ined Ko€.disch lnstituut Brussel,2006. -352

sid., l9.50ewo. (Bok€n är nederländsk- oclr
fianskspräkis).

(2). Konsurnentverkel i Sverige beräknar skälig
levadsstandard fttr er €nsamstäend€ man till
4830 k/min elter att skatt och boendekostnad
är bclalda. Hyresgäst6reningen klassar d€e sorn
har 3800 k/nän ftvär son filtig. Obs. atr l det
belgiskn exist€nsminimumet ingär boendekbst-

nadcn (ö.a.)
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av vinnare och utslagna
Skoldebatten, som pägätt pä
senare tid, har kretsat kring bur
skolan ska utYecklas, D€batten
har handlat om d€ pedagogisk4
didaktiska och metodiska former-
na. Det är allt frän hemläxor, fler-
YalsfrÄg€formulär, grupparbet€n
etc., och pä senar€ tid betyg.

Jonas Frykman. Ljusnande fram-
tld. Skola, socisl mobilitet och
kulturell identitet.
Lund: Historiskr Media, 1998.

Hft. -201 sid.

Vilken slags kunskapssln (peda-

gogik), undervisningslära (didaktik)

och metodik, dvs undervisningens

innehäll, som ska vägleda skolan har

däremot lyst med sin fiänvaro, Inte
oväntat saknas ocksä en diskussion

om hur klassamhället reoroduceras

via skolsystemet, Jonas Frykmans
avhandling iü ett undantag. Han pta-

cerar skolan i den verklighet som är

Det svenska skolslsEmet befinner sig i
kis. Den sociala snedrkryteringen till
univeFitet och högskolor har ökat. Av
bam ftklda 1971, som tog en akade-

misk grundexamen pä 120 poäng kom
endast 3 Foc€nt fiän arbetarklassen.

Vad är det dä som har gätt
snett?
Skolunderyisningens innehäll
har fiirändrats i grunden m€nar
Frykman. I dagens skola tränas

elevema att betrakta vairlden ut-
iträn presens dvs i konsten att vam.
Eleven ska i fiirsta hand ltiwerkliga
sig själr utveckla sin identitet.
Eleven/individen ska ta ansvar liir
sin egen utbildning-

Smä möiligheter
Denna s1,n gÄr pä wän med den tidiga-

re uppfath ngen att eleven skulle läm

sig an leva i funuum dvs i vad han4ron

skulle bli. Betoningen i skolundervis-

ningen var kunskap och bildning lih att

fostra eleverna i transc€ndens - att över-

skida gdinsü - ftn att kitiskt lcmna
möta en komplex liarntid.

Huwdmannaskapet ftir skolan har

överftirts Aän staten till kommunen
och skolor utvecklar numera sin
egen prolil. Frykman hävdar att med

den penonanpassade skolan sker
det en äter feodalisering. Det blir
den egna gruppen, släkt€n, som blir
aygörande liir hur eleven klarar sina

studier F'ör den Dersoffelaterade

pedagogiken lämpar sig bäst.ftir
en handledning ft.än lärarens sida,

individualiseringen är som giord

für medelklassens bam. Skolan gör

eleven till att vara nägon, inte till att
bli nägot,

När säledes hemmet och klassbak-

erupden blir viktiga i en eleyori-
enGrad konsumentskola har bam
fijan artrctarklas.sen smä rnöjlighekr
att hiivda sig. För det är just de som

behövep en kunskapskrävande skola

som tränar deras intellekoella ny-
fikenhet.

Det finns säledes en ratiopell för-
klaming till Skolverkets rappprter
som pekar pä an läslörstäelsen och

de matemdtiska kunskapema har
ftirsvagats mellan 1992 och 1995-

Pä grundskolans högstadiuin un-
derkänns 15 procent i kämämnena
matematik, svenska och engelska.

Ingel behov
Den stora fürtiänsten med Fry[mans
avhandling ,ir ptt den avmystifierar
skolaq och klargör vilka konSekven-

ser som den nyliberala ekonomiska
politiken far fitt, sedan den blev
ldrhärskande dol1fin pä 1990-

talet. Den slär därmed ocksa fäl pä

babblet att en mer marknadsanpas-

sad skola skulle vara tjll arbefarbam-

ens fürdel.

Sä langt Frykman. Hans avhandling
ger dock mersmak. Lät mig nämna
tvä saker som borde diskuteras av
vänstern i vid mening. Arbetark-
lassens emancipation kontra det
kapitalistiska produktionssättet
och den franske sociologen Piepre

Bourdieus kulturella reprcduktions-
begrepp.*

Det är idag mer än uppenbart att
det kapitalistiska produktionssättet
inte har behov av all den arbetskal]
som finns, Alltsä är det inte intres-

sant att lära alla läsa och skriva
etc. Det existerar säledes en social
cynism hos borgerligheten som

visar sig i att den läter skolan ge-

nerera allrfler analfabeter Vi kan sr"

att sen l990lalet har heltidstjäns-
ter pä grundskolan sjunkit frän 8,2
per 100 elever 1992 till 7,2 per 100

elever 1995.

Överföra värderingar
Dagens tillständ ställer arbetarbarn
och arbetarklassen i eft utsatt läge i
det att hur mer "obildad' löntagarTra

blir, desto sämre kan de ftjrsvara
sina intressen. Isynnerhet i en glo-
baliserad världsekonomi.

Piere Bourdieu satte peldrget pa

konsekve4sema av det borgerlig4

samfuillet. Hans tes om reprduk-
tion\rtgär fraq att utbildnings\yste-
met har €n central.berydels€ flir a$
lägga ut de m€ntala gundema ftir del

kapitalistiska produktionssättet. Det
gälter att i skohn överfttra L:ulhfellq
ocfr symboliska värden, säsom trp-

difioner, beteenden, späkbmk dc.
Mälsättningen iil a tsä att elevefna

ska tillägna sig detta kulturella kapital

lbr använda dct i praktiken. Del är här

som klassamhället kommer fram, i det

att möjligheten att anamma kulhllen
i realiteten beror pä elevens sociala

bakgrund, studievana i familjen etc.

Frykmans bok tillsammans med
Bourdieus reproduktionsuppfatt-
ning bör alltsä ge alla intresserade

nya insikter i hur samhället fun-
gerar - och kanske l? kunskaper fiir
aft göm nägot ät det.

I För en översikt av Bourdieu se "Kultur-är 
makt' r lntemauonaLen nr 9/02.

Roy Karlsson
roy.karlsson@sirwan.se

Skolan som producent ,*II FILM & BOK

Marie Antoinette
Moderna toner i klassisk värld pä

bio kan du se kostymfilmen Marie
Antoinette regisserad av Sofia
Coppola.

Det är sent 1700-tal i Frankrike
och den osäkra ljortonäriga Öster-
rikiskan Marie Antoinette (Kirsten
Dunst) gifts bort med Louis, som
senare ska bli Ludvig XVI

Vi fär följa en utträkad Marie
Antoinette som blir alltmer blas€.
För att förstärka hennes ungdom
har Sofia Coppola använt modem
musik fbr att skapa rätt atmostär.
Resultatet är en vacker film som
ger en annorlunda bild än den vi lär
oss i skolan.

Lyssna pä boken...
onltalienska skor av Henning
Mankell" om du gillar
omvilvande händelser!

Philip Zanddn berättar enkelt om
Fredrik som lever avskild pä en

öde ö och som avskyr till och
med de korta pähälsningarna av
brovbäraren men besöket som
sedan dyker upp kommer att vända
upp och ner pä himmel och jord
för den pensione-rade [äkaren som
tvingas ordna upp saker som gätt
snett i livet.

Sqrglig, glad och
tokig pä en gäng!

Av Carina Lundin
carina.lundin@sirwan.se
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Hotet frän den kristna
och islamska fundamentalismen

"...kristna fundamentalister har appläderat den 11 september, som Guds straff ät ett samhälle
som tolererar homosexualitet och abort."

RECENSION. Debatten om at-
trcken den 11 september 2001 pä
WTc-tornen i New York - som
velat höja sig över diskussionen om
terrorism - har m€stadels kretsat
kring b€greppet *kulturkollision-

er'. Tariq Ali. Fundamentalismer-
nas kamp. Översättning Gunnar
Sandin, Stockbolm : Ordfront,
2003. -555 sid. Inb.

Kulturkollision är ett begrepp som
populariserades für knappt tio är sen

av Samuel P Huntington i boken The
Clash of Civilisations and the remak-
ing ofworld order (1993), (1) Säm-

tidigt har Francis Fukuyamas skrift
The End ofhistory and the last man
(1989) aktualiserats pä nltt. (2).

Huntington - en anti-gerillaexpert
under Vietnamkriget och USA-
presidenten Lyndon B Johnsons man
- gick i sin bok i clinch med Fuku-
yama - en opinionsmakare i president
George W. Bush d.ä.:s tjänst - och
hävdade att historien ingalunda var
slut i och med Sovjetunionens upp-
lösning utan att striden, istället ftir
en ideologisk, politisk och ekono-
misk kamp i världsmättstock, skulle
ersättas av en 'kulturemas kamp mot
varandra'-

I bin Ladens anda

Tariq Ali - den välkände hotskistiske
studentledaxen frän 1968 och idag
redaktionsmedlem i den brittiska
tidskiften New Left Review - har
nyligen i sin tur gätt i clinch med
Huntington. Han sammanfattade
honom i en kritisk artikel i Le Monde
Diplomatique, (Paris) okt- 2001.

"Enligt Huntington at vairlden av
idag indelad i ätta kulnuer; den
västerländska, konfusianska, ja-
panska, islamitiska, hinduiska,
slavisk-ortodoxa, latinamerikanska
och mähända den afrikanska (han
är inte helt säker pä om nu Afrika är
'civiliserad'?)... Envar av kulturema
fiirkoppsligar - fortfarande enligt
Huntington - skilda värdesyslem son.
via religionen är en drivande kraft
i att motivera och mobilisera folk...
Den främsta skiljelinjen gär mellan
Väst och resten av världen ellersom
€ndast Väst ftirsvarar värdsn som in-
dividualismen, liberalismen. gmndla-

gcn, mänskliga rättigheter jämlikhet,
frihet, rättsstaten, demokratin och
den fria marknaden... Dairfiir mäste

Väsr (dvs USA) ftl'rbereda sig miliün
pä att möta de rivaliserande kultur-
ema, isyrnerhet de tvä farligaste;
islam och konfucianismen, som om
de gär samman kommer att hota civi-
lisatione;... Världen är inte en värld.
Kulturema bäde förenar och delar
mänskligheten. Människoma identi
fierar sig med blod och tlo. För det
släss de och fiir det dör de". Nägot
Tariq Ali kommenterar med "... en
dylik text skulle Osama bin Laden
utan svärighet skriva under pä"- (3)..

Det är mot denna Yärldssyn pä
kulturkollisioner, som Ali har skrivit
sin bok. Han häYdar att 11 septem-
berättacken ingalunda var nägon
krock mellan kulturer utan istället
wä fundarnentali smer som drabbade

samman; den islamistiska i Osama
bin Ladens och hans talibanvän-
n€rs tappning och USA:s nyliberala
kristna t'undamentalism med kravet
pä absölut världsmakt.

Inga islamistiska krig

Tariq Ali skissar i nägra kripitel den
islamistiska wahhabismens, (sorh

är Osama bin Ladens och talibaner-
nas trosuppfattning) uppkomst och
betydelse Iör oljedollarmonarkin
Saudiarabien, Afghanistans blodiga
historia, uppkomsten av det mus-
limska brödraskapet i Eglpt€n samt

oljekrigen USA fiirt under 1900-

talets senare del. Men d€t äx Alis
polemik mot Huntingtons och Fuku-
yamas nyliberala fu ndamentalism
och kritiken av "unga muslimer" som
är bokens stlrka och avgjort det mest
intressanta-

Om det irakisk-iranska kiget (1980-
1990) och kriget mot Sovjetunionen i
Afghanistan ( 1980-1989) som Hunt-
ington upphäver till de 'lvä viLti-
gaste islamistiska kigen" säger Ali.
Kriget mellan lrak-tran hade aldrig
brutit ut om inte USA och Storbritan-
nien hade beYäpmt och backat upp
diktatom Saddam Hussein, i hopp
om att han skulle klä mulloma och
äterge Iran en västorienterad regim.

Orn'det heliga kriget" i Afghanistan
skriver Ali, aft Huntington medger atl

"segem var möjlig endast tack vare
amerikansk teknologi, pengar fr,än

Saudiarabien & USA, pakistanskt

stöd och militärutbildning av hisen-
tals militanter frän arabiska och mus.

limska länder". Huntington borde ha
lagt till, kommenterarAli, att Osama
bin Laden var en av dem och att det
var dessa USA-upplärda och bejub-
lade kämpar som senare blev käman
i al-Qaida, efter att de vänt sig mot
sin tidigare beskyddare, när Afgha-
nistankriget var slut liir USA:s del.

Tariq Ali sammanfattar att Afghani-
stankriget var planerat och styrt
frän USA, med ett aktivt stöd frän
de totalitära nickedocktregimema,
säsom det enväldiga kungadömet
i Saudiarabien och geneml Zia Ul
Haqs militärdiktatur i Pakistan. När
detta är oväderhäftiga fakta, varliir
skulle dä dessa krig karakteriseras
som islamistiska, frägar han?

USA intolerant

ior f mncls ruKuyama var cen I I

septemberattacker "ett anfall pä

modemiteten utifrän ett islamfunda-
mentalistiskt bat mot aila västerländ-
ska värden", skiver Ali. Han citemr
Fukuyama (som numera är benägen

att ansluta sig till Huntingtons idder).

"Den islamistiska världen skiljer sig
frän den modema väddskulturen pä

en viktig punkt. lslam har de senaste

ären varit den enda religionen som
har fiitt radikala rörelser, som inte
endast ställt sig mot den västerländs-
ka politiken ulan ocksä mot modemi-
t€tens mest fundamentala princip om
religiös tolerans". Tariq Ali svarar.

"Intolerans och hat är inte nägot nytt
och begränsdr sig pä inte sätt till is-
lam- USA pöser över av religion. 90
procent av amerikanerna ttor pä Gud
och 60 procent är övenygande om an
änglar existerar De religiösa passion-
erna har svajat högt i landet; I(ristna
fundamentalister har appläderat den
11 september, sord Guds sträIlät ett
samhälle som tolererar Homosetua-
litet och abort'".

I realiteten, säger Tariq Ali, ingär
"kriget mot terrorismen, fi endebilden
av muslimema och islam som ett
civilisationshot" i strategin "ftir fri
marknad inbegripet nylibetal flrltda-
mentalism". Det som "Väst driver

via de intemationella institutionema,
Världshandelsorganisationen (WTO),
Världsbanken och den Intemationella
Valutafonden (IMF)".

Försvara tankefrihet

I slutet pä boken finns det öppna bre-
vet till unga muslimcr, som ser Os-

ama bin Laden som sin hjälte. Tariq
Ali redogör ftir de jubel, som utbröt
dä WTClornen töll, fiän argentinqka
studenter, ryska tonäringar, grekiska
fotbollsfans... och om de som vä-
grade delta i den tysta mi[uten osv.
Men säger Ali, det var snamre en
symbolisk reaktion av maktlöshet äd
ett fittliirdigande av terrordädet.

Tariq Ali päminner unga muslimer
om att folken i Indokina har lidit flera
gänger mer än vad nägot muslimskt
land har fitt utstä fr.än USA. Fem-
ton ärs oüpphörliga bombardemang
och Iärlust av miljoner människoliv.
Tänkte de - icke-kristna, icke-väster-
länningar som de ä.r - ocksä pä att
bombardera USA, frägar han.

Vad har Osama bin Laden och hans
grupp att ertjuda mämkligheten,
frägar Ali. En väg tillbaka till 700-
talet, till ett lyckligt samhälle som
aldrig existerat. Religionen ,t ingen
garanterad väg liir ett bättrc samhälle.
De iranska mulloma har avrättat
ötaliga radikala muslimer som klävt
ett jämlikt samhätle. Och Ali vamar;
n?ir väl islamistiska länder öppnar sig
Iör globaliseringen dä kommer islap
att traida i USA:S tjänst, säsom den hai
gtod tidigare,
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Att äka frän Kurdistan
till Kurdistan
Jag satt hemma eq tidig söndag
nägon gäng efter juf och läste
om dagens nyh€ter pÄ min da-
tor, "Bulgarl€n och Rumänien
gär med.i EU" var den stora
bindelsen pä denna annars sä

stillsamm4 och ovanligt inöfri&
decembermorgon. Böda lÄnderna
hade genomgätt EU;s eldprov,
fätt godkÄnt och belönats med
medlemskap med allt vad det
innebär.

Jag surfade vidare och räkade

nästan av en slqmp snubbla över
ett forum där mängen eldsjäl var i
full f?ird med att debattera Turkiet
och dess framtida inhäde i EU. En
viss frustration kunde urskönjas
bland de som menade att Turkiet
var minst lika vfidigt som Rumän-
ien eller Bulgarien, "kolla bara pä

Marmaris, Alanya eller Istanbul"
tyckte nägon.

Allt detta fick mig att tänka pä en

händelse som jag ofrivilligl och till
min stom lörtret fick upp[eva dä jag
var i Nusaybin. Jag, min mamma
och min lillasyster tillsammans med

mina mostrar och deras bam sl:ulle
passera igenom grlinsen mellan
Kurdistan och Kurdistan, dvs me!
lan Qamislo i Syrien och Nusaybin
i Tukiet.

Jag, och de andra ped mig, skulle
snart fä uppleva svärighetema i
den blygsamra gesten att b€söka

släktingar som bor pä andra sidan

av ett minfült.

Det var en solig dag lik vilken an-

nan dag i detta vackra men skon-
ingslösa landskap. Vi hade kommit
till gränskontrollen tidigt pä dagen

kring klockan tio ör att undvika
eftermiddagssolen och hade utan

stön€ besvär tillätits igenom den

slriska stationen vidare till den

nrrkiska. Det ftirsta vi fick veta här
val FIt datorema had6 fraverent och

a1t de skulle jobba pä aft 1ä det fixat,
under tiden fick vi lov att vänta här.

Gdnsstationen bestod av ett pit-
toreskt annex med nägra kontoi jag
säg ftrlesten inte till nägla datorer.

Annexet fungerade fürutom som
kontorslokal samtidigl som mur och

där den inte täckte fanns det gott orq

laggtl ädsf iirsedda stängsel. Armexot
slängde sin skugga pä fet sida och

fi;wägrade oss all barmhtutighet.
Timmama gick och klockan passe-

rade eftermiddas.

Det finns ett fängande behov av en

reformering av islam, som borde s1änga

den vansinniga konservatismen och fun-
damentalistemas efterblivenlet ät sidan

och öppna sig ftir ffamätsträvande idder.
pet ftirutsätter att moskdn skiljs frän
stat€n, att prästerskapet awäpnas och att
yi fiirsvarar muslimska intellektuellas
rätt att fritt tolka de religiösa textema.
Cör vi inte det bidrar vi tilt att stödja de

pägäende krigen, och vi liirhindras att se

en |rumanare och rikare vä d,

Det är huvudtankama i Tariq Alis brev

till unga muslimer För att tillgodogöra
sig dem bör du lasa brevet i sin helh€t,

liksom boken själv.

Wlm De Neuter

översättning Per-Erik Wentus. Tidi-
gare publicerad i Uitpers (Bryssel)
2002.

(l) Samuel P. Huntington. Civilisation-
einas kamp. Mot en ny världsordning.
Översättning Katarina Sjövall Trodden.

Stockholm: Atlantis,2006. -467 s-

(2) Francis Fukuyama. Historiens slut

och den sista människan. Översättning
Staffan Andrae. Stockholm: Nordstedt,

1992. -414 s.

(3) Se "Guerre totale conüe un peril

difü:s. Au nom du "choc des civitisa-
tion" <http://www.monde-diplomatique.

fr/2001 /101 ALI/ 156"4.8> Eller en fürkor-
tad engelsk version "War ofthe Worlds.
Blood and Belief ' <hfrpl I 198.62.'7 5.5/
wwwl/icons/ta q.html>

Pä den stora gärden fanns inga
bänkar vilket Yisade sig vara
besvärligt särskilt ftir de äldre
och fiir de mindre bamen. Mitt
i gärden fanns en vacker oas, en

bred gräsplätt dit stolar hade ställts
upp kring ett bord som stod under
ett stätligt träds skugga. Plats€n

var dock reserverad fdr tullpolis-
ema och andra ämbetsmän. Nägra
människor hade inte orkat stä upp
under solen längre och slagit sig
ner pä det nägot svala gräset bara

för att bli ivägskickade av en av
polisema med motiveringen; "gräs
är ocksä liv, vad skulle du tycka
om jag satte mig pä dig?".

Allteftersom solen ställde sig högre
pä himlen växte en pätaglig inita-
tion bland oss alla. En man, han
verkade vara överbefülhavare pä

stationen, bad oss att ställa oss

pä led framft;r honom fttr att ge

honom vära pass. Detta gjordes i
likgiltigaste man, vid det hitu laget
ville jag inget hellre än att slippa
ifrän det här stället. Vi ftirblev kvar,
dä och dä kom mindre lastbilar och
vagnar med varor frän Sltien ige-
nom, dessa passerade fritt sä länge

de säg till att kliva av och sftaka

hapd rped de1 leende överbefülha-
vaien. En mdn vid 20 ärs älder fick
nog, han klev fram till överbeftil-
havaren och bad om att fä tillbaka
sitt pass für att kunna ätervända till
Syrien, den turkiske polisen blev

FOTO:NUSAYBIN.COM

ursinnig han skek nägot pä turk-
iska varefter han slog till den unge
mannen flera gänger i ansiktet,
upprepande till hans kolleger kom
fiam och lugnade ner honom.

"...skulle pas-
sera igenom
grcinsen mellan
Kurdistan och

Kurdistan, dvs

mellan Qamislo i
Syrien och Nise-
bin i Turkiet."

Jag kunde inte tro mina ögon,

en häftig panikkänsla slog mig i
magen, jag tänkt€ "sä här är det
inte i Marrnaris, Alanya eller lstan-
but'.

Minjältet sor üt)skiljer kurdiska stüdetnd Nisöbin (Nusalbin) och Samishll

ronl
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USA satsar äter pä Turkiet
"...banden mellan USA och Turkiet ser idag ut att vara
sen den amerikanska retoriken om en demokratisering

I februari 2003 blockerade den
turkiska riksdagen USA:s planer
stt anfalla Irak via Tirrkiet. Bes-
lutet förorsakade i USA en inte
tidigare skädad fientlighet i mass-
media och bland poliliker. Men i
realiteten var USA:S och Tbrkiets
- historiskt sett - speciella relation
inte botad pä allvar. Det har varit
de militärindustriella komplcxen
i de bäda staterna som motverkat
att misstron mellao de tvä NATO-
allierade fick nögon betydelse,

Och banden mellan USA och Turkiet
ser idag ut aü vaxa stad(arc ain nägonsir!
is)'nnerhet sen den amerikanska rc-
toriken om en demokratisering av Mel-
lanöstem bleknat bolt Tvä händelser

visar pä Turkiets säßkilda roll i ameri-
karsk politik. USA:s speciella anti-PKK
sändebud Ralston och Baker- Hamilton
rapporten fr.än Iraq Study Gmup.

Sä kurder i Turkiet och lrak;
tagen Er i akt.

Det ockuperade Kurdistan

Turkiet har drygt 250 000 soldater
stationerade vid gränsen mot Irak,
Den officiella anledningen till det
stora antalet är de anfall som det i
Turkiet fürbjudna Kurdistans arbe-
taryarti (PKK) g'orde vären 2006
frän sina baser i Irak. Men i realiteten
if truppema frij.mst en vaming till
rcgeringen i det självstyrand€ irak-
iska Kurdistan-

Regeringen i Ankara giorde klart,
langt fdre USA:s ockupation av Irak,
an de örbehöll sig rätten att ingripa .-
mot kurdema i Irak om de gick iör
langt i sin kamp ör självständighet-
Att det kunde bli en självsbrande
kurdisk regering som skulle rinder-
teckna framtida oljekontr"kt gjorde
Ankara neryöst. Spänningen har ocksä
ökal ioch med del oljerika Kirkuks
oklara stahrs och den planerude

folkomröshringen fiir senhösten 2007.

Den turkiska militären har inte dragit
sig ftir att sända tydliga signaler.
Under 2006 bombades PKK:s läger
i Imk mer massivt än nägonsin tiirut.
Och faktumet att Ankara tränar och
beväpnar sunnitiska turkmener i Irak
visar pä att Ankara inte endast har
PKK i sikte utan även de tYä stora
irakkurdiska partierna, Kurdistans
demokratiska parti (KDP) och Patri-

otiska unionen i Kurdistan (PUK)-
Militäroperationerna hade inte heller
varit möjliga utan ettja frän USA.
Det är säledes ocksä USA som ökat
sift tryck pä de irakkurdiska ledama.

Omvärlden internationellt

Den turkiska militiiren har det -in-
temationellt sett- väl ftirspänt ftir att
kunna driva sina kav

Först och främst är det USA:s
krav pä stöd Iör alliansen mot lran.
I december 2005 besökte ClA-basen
Porter Goss Ankara. Han var my-
cket entydig i uppmaningen att sluta
upp mot Irans kämkraftsplaner och
han räknade med aft kunna använda
turkiskt luftrum vid ett kdg mot Iran
och Syrien.

Regeringen Erdogan mä ha
iögonfallande gods relationer
med lrao, Turkiets militära mak-
thavare däremol har en stor misstro
mot den store grannen i öst. Trots
de gemensamma bombningama av
PKK-lägren i Iiak fruktar Ankara att
Imn inte enbaxt Iörstäftt sin ställn-
ing bland irakiska shiiter utan ocksä
bland Iraks kurder och kommer att iä
ett inflytande om Kirkuks framtida
status. Det & i detta anti-iranska poli.
tiska-klimat som USA tilläter Turkiet
att fiira en aggressiv politik gentemot
kurderna i Turkiet och lrak.

För.d€t andrf,är det den poli-
tiska förändriing soq skett sen Is-
raels anfall pä Libanon. Det har inte
undgätt de turkiska militiirema att
Israel kunde räkna med USA:s och
StorUritaqnienditoa och ätt de inter-
nationella protesterna mot kriget var
lama, An uppträda brulall mot liirmo-
dade terrorister läter sig säledes göras

utan risk ör nägra störe problem,
Hizbollah stär Iiksom PKK pä USA:s
lista aY terrorcrganisationer.

USA:s anti-PKK sändebud

starkare än nägonsin, isynnerhet
av Mellanöstern bleknat bort."

I slutet av augusti 2006 fick den tidi-
gare flygvapengneralen och NATO:s
överbefülhavare (2000-2003) Joseph
W Ralston ett specialuppdrag av
regeringen Bush. Han skulle utarbeta
en turkisk-amerikansk strutegi mot
PKK och "andra terorgrupper".

Vid Eurasian Stiategic Research
Center (ASAM) i Istanbul sa Ral-

ston "att USA inte underhandlar med
PKK och inte heller begär att Turkiet
ska göra def', Han undelshök att han
"aldrig skulle samtala med pKK".
En lösning som i Nordirland kallade
han att likna cifoner med apelsiner,
Kampanjen mot PKK utgiorde del dv
en bredare slrid mor terrorismen. Allä
medel är tillätna. lnget :ir uteslutet.

Ralstons ord mäste llir gott ha un-
danröjt alla tvivel hos de nukiska
militärerna om USA:s hällning visavr
PKK. Milit.ärema hade sen USA:s in-
fall i lrak sett snett pä amerikanema,
dä de inte hali PKK som en priorit-
erad mältavla.

Den I oktober 2006 utlyste PKK-
ledningen sitt femte (ensidiga)
vapenstilleständ- Men liksom vid de
tidigare tillfüllena fiirbigicks det med

rystnad av den turkiska regeringen-
fiilitären och USA.

Militärindustrin medverkar

Flera olika källor hävdar att denna
"Special envoy for countering the
PKK" hax militärkommersiella int-
ressen, att PKK ftir USA mem är en
förevändhin-g än nä-got som oroar.

Den kurdiske bloggaren Mizgin
Yilmaz har päpekat alt fd. generaletr

Ralston ?ir viceordftirande i The
Cohen Group. Det är en lobbygrupp
under ledning av William Cohen,
försvaßininist€r und€r den tidigare
pfesidenten Clinton. Lobbygruppen
arbetdr liir Lockheed Manin, väddens
största milit.llrkoncem. Cohengmppen
har ocksä täta band med American
Turkish Cöuncil (ATC), en annan lob-

bygrupp som bl.a. har beskyllts fttr dtr
ha spioner inom det amerikanska FBI
ör Turkiets räkning.

Ralston ingär i Lockheeds direk-
tion och han är medlem av AICts
rädgivande kommittd. Information
finns pä liiretagens hemsidor men
det har alddg nämnts i amerikansk
massmedia (fränsett ett inlägg i The
Boston Globe)

Den tidigare NATO överbefälha-
varen Rolston pläderar ocksä Iär
sitt gamla NAlo-nätverk. 2004 ta-
lade han sig varm ßr en upprenstriirg
i Caza med NATO-trupper lFinancial
Times 26 okt. 2004). I november
2006 föreslog de tidigare Clinton-
politikerna Richard Holbrooke och
Ronald Asmus att man skulle använ-
da NAlO-trupper mot PKK i irakiska
KurdisLan. (Reuters 2l okt.2006). De
underströk att en dylik interventiorl
skulle ffirhindra ett turkiskt anfall.

Det har bland politiker i USA utveck-
lats en s?lßkild uppmärksamhet visavi
det turkiska som det irakiska Kurdis-
tan. En vecka ftire Holbrook/Asmus
förslag fick den demokratiske paniord-
ftiranden Howard Dean frägan i Fox
News om inte Imk blivit en fristad fiir
terorister Hans svar är talande; k[ü.
dema i Lak (dvs. turkiska och irakiska
kurder) häller terrorismen i Turkiet
igäng och följden kaa bti ett turkiskt
anfall (Fox News l3 okt. 2006).

Sen septemb€r 2006 har inte mycket
hörts av Ralston. Men sä godkände
ocksä den amerikanska kongressen
i mitten av oktob€r, pä ftirslag fran
Penngon, exportlicens lör 30 sr split-
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ternya F-16 stridsflygplan till Turkiet
(ca 3 miljarder dollar). Arnerikanska
politiker har trots Turkiets militära
uppladdning vid gränsen mot lruk och

deras hotelser gentemot det självs-
tyrande irakiska Kudistan, int€ med

ett ord angett nägra begdnsningar I
samband med exporten.

Dessutom har d€n turkiska mil-
itären den 25 okt.2006, kort
efter Rals-tons besök, fastställt sitt
{örordande av att köpa 100 st Sftike
Fighter av Lockheed Martin till ett

värde av I 0 milj arder dollar- Den

europeiska storkonkuffenten Eu-

rofighter Consortium med Eurofighter
Typhon lade i början av d€c€mber ett

slutbud med löfien om investeringar
ftir att skapa arbetstillflillen i Turkiet
och en tillgäng till sin teknologi. Plus

att de skulle betrakta Turkiet som en

likvärdig partner i den europ€iska mil-
litärindustrikoncamen. Det slutgiltigtr
beslutet lir ännu inte taget men det

lutar ät att turkama, trots sockerbudet,
väljer de amerikanska sfidsflygplanen.
Banden mellan den amerikanska och

turkiska militärapparsten är och ftirblir
starka-

Baker-Hamilton rapporten

Aven om Turkiet inte deltog i det

amerikanska anfallet pä Iruk, sä var det

tilU:illigt. Normalt lyssnar man mycket
noga pä sin amerikanska NÄlO-al-
lierade. Det senaste exemplet kommFr

att bli rapporten frän Iraq Study Group

som James Baker och Lee Hamil-
ton lade fram 6 december, 2006. Där

läggs stor vikt pä Iruks grannar och pä

Iraks behov av en centmliserad stat.

De (Irak) kurdiska kraven ltirskjuts
i bakgrunden. Det vax säledes inget

ftirvänande att bäde Massoud Barzanr

för KDP och Jalal Talabani lör PUK
klassade rapponen som en fnöske. (En

talande detalj: PKK beskrivs i raP-

porten som "en t€rrorgrupp baserad

i norra lrak, som har dödat tusenlals

tu*a.". Dotta samtidigt som Penta-

gon talar om den sunniarabiska geril-
lan som "insurgenter" och man hyser
välvilja mot PJAK som är PKK:s
iranska gren och Mojahedin-e Khalq
(MKOt. ftir an de är mot ayalolloma i

Tcheran. )

Baker-Hamilton rapporten ställer
möjlighet€n av ett turkiskt in-
fall i det irakiska Kurdistan ifall av

"självständighet eller längtgäerde

självstlre" Talet om "längtgäende
själystyre" är betydelsefutlt, Den 9 de-

cember 2006 skev New York Times att

lraks nya oljelag anger att oljeinkom-
stema skall samlas in cenffalt och att

provinsema därefter ska 1ä sin del.

Tonen für en ny maktlördältiitig är
därmed lagd. Betoningen pä cenhali-
sering av hak är inget oväntat m€n det

tycks som om USA är pä väg an skapa

ön sihration ftir an kunna g€ Turkiet
cart blanche pä n).tt.

Det skedde tldigare pä 1990-taleI
dä USA:s regering Clirton gav

den turkiska militären mer än 8 mil-
jarder dollar F-16 plan bombade 3 500

kurdiska byar platta, Cobra helikoptpr
besköt folk. 30 000 dödad€s och 5-7

miljoner kurder tvingades pä flykt.

Den IIya turkiska överbefülhavaren
Yasar Büyükanit är känd ftir sin lörkär-
lek flir krigsliknande aktioner. Om
amerikanerna läter Ankara göra vad de

läter Jerusalem göra kommer Irak att
fä ett problem till, och en lösning ftir
de turkiska kurdema tiirskjuts längt in
i fiärran. Med Desrnond Femandes ord

i Variant Magazine; Kriget Mot Ter-

rorismen har geft Turhet frisedel att

trappa upp kriget mot kurdiska aktiv-
ister (av all4 de slag) och det kommer
att drabba det civila samhället i irak-
iska och turkiska Kurdistan i hela sin

rotalit€t-

"Baker-Hamilton NBV invigde
rupporten stüller "Wiklunds Salonger))
möjligheten av
ett turkiskt in-
fall i det irakiska
Kurdistan ifall av

"sjölvstündighet
eller längtgdende
sjölvstyre" Tqlet
om ßlängtgäende

sjülvstyre" dr be-
tydelsefullt' NBV utökar sin verksam-

het i Gävle.

-Den l6i i bjöd man in folk till ir-
vigningen av Wiklunds Salonger
pä Nordost. I dessa salonger ska

spelas musik, teaGr mm...

Här ska även hamm-ras och bor-
ras.

- Pet ska byggas skäg ocg dyligt
utan att använda spikat För
övrigt är fantasin flödä, säger

EsefHodovic.

EsefHodovic visar gästema sina färdigheter i snickar verkstaden.

Bert Comillie

öw r s d I t n i ng fr ö n nedc rld n ds kan
PeFErtk Wentus. Titliga|e puh-
licerud i ai@en (Bryssel) ianuari
2007.

Vid invigningssammankomsten pas-

sade man pä att al'tacka Maria Wik-
lund ftir sin länga och framgängsrika

Yerksamhet Dä NBV

Per-Erk Sundström underhäller nusikkalö deltagatna. Foto: Ihsan Bcrlte

Frän Fer-Erik Wentus recensiqn "Bostadskisen i Sverige och vadör
inget !ors" i ftiregäende nummer 3/2006 ftill detta sista stycke bort.

PS. Sen brochyren kom ut har byggandet ökat till dry9125 000 lägen-

heter/är tack vare et1tillftilligt produktionsstöd Men det skattestödet
(210 000 kr'hyreslägenhet) lir t)'väfl mycket skört, dä det pä inBet sätt

riktar sig mot de kapitalistiska kafter som ftiroßakar bostadsbristen;

prisstegringarna pä tomtmark och ägarkoncentationen inom byggbran-

schen.
Den nya regeringen slopar stödet vid ärsskiftet 2006i07. Det betyder'

säger Hyresgästftireningen, att 6000 planerade lägenheter inte kommer

att byggas,

Redaktionen ber läsama och {iirfattaren om ursäkt'
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Ojämnlikheten ökar i boendet
Tillhör du äldersgruppen 20-27 är, är du en av landets 842 000
centen, som när skatten och bostaden är betald har kvar 3800

Broschyren / Sven Bergensträhle.
Unga vuxnas boende Ar 2005. Hur
bor 20-27-ärlngarna? Hur vill de
bo? Förändringar i riket 1997 till
200s.
Stockholm: Hyresgästftireningen,
2005. Hft. -24 sid.

Det liamgär av den senaste under-
sökningen - den femte - som Hyres-
gästftireningen gjort av hur unga
vuxna bor. Den fastslfu att bäde
bostadsbdsten och fattigdomen ökar

Nischad bostadsmarknad

Tydligast framkommer det bland de 23
procenten som bor i andra/tredje hand
inneboende, studentrum, hos kompisar
osv Dessutom bor 32 prQc€nt av dem
pä en yta mindre än I rok De bor även
d}rt. 74 Foc€nt av gruppen betalade
minsl 2200 kr/man. Hela 59 procent av
dessa unga luxna - utan egen bostad
- air fattiga.

En andra lika socialt utsatt grupp är
d€ 20 procerten 20-27-äringar, som
bor kvar hos föräldrarna eller nän
anhörig. Över hälRen av dessa mam-
bor är fattiga. Sammantaget; av de
43 procent unga \'rl.)(na, som saknar
egen bostad, är 35 procent fattiga.

D€ 57 procent som hax egen bostad,
har det som hl,res- altemati\'t bostad-
slätt eller eget hus. Men även h?ir har
det ftträndrats till det s?tffe. De m€d
hylesrätt har minskat stadigt, hän 40
proc€nt 1997 till35 proc€nt 2005.
Minskningen motsvaras av en ökning
aY dem utan egen bostad. Dvs. nägon
relativ ökning av andelen bostadsütter
och egnahemshus har inte sketl Den
ligger pä ett snift av 13 respektive 9
procent, med en vari ation pä. +/- l-2
procent-

Broschyren innehäller en myck€nhet
informativa fakta. Och ftirlaget har, für
att tydliggöra vad verkligheten air, lagt
in tre intervjuer De fti4jänar att läsas

i original. För i sin karga enkelhet ger

de insiken att bakom alla siffror och
tabeller finns det - naturligtvis - män-
niskor

Framtiden mer klassindglad

I broschyrens avslutande del tar
fttrfattaren upp - det i den obefint-
liga bostadsdebatten lika okända
faktumet - att framtiden i grova drag

redan är intecknad. Därllir att;

- 20-274ringar ökar tiü|2015 med 181

00Q dr's. 21,5 gocent
- Älderspensioniirer ökar med 358
000, dvs. 23 procent.
- Befolkningen som helhet ökar
endast 4,8 procent, (som delvß är
en ellekt ev ait nlirmsre häIften av
bejolkningen pga. boendet skjuter
upp att skalfa sig barn)

Denna vidgade generationsklyfta
kommer att stöta mot resultaten av den
tidigare och dagens bostadspolitih
alltsä bäde den ätrc och efter 1990.

Med den fria prisbildningen kommer
de överlag billiga äldre bostädema
och villoma lian 1970-talel som
pga. dätidens stora ränt€avdrag och
starka inflation betalade sig snabbt, att
driva upp prisnivan när de omsätts pä
bostadsmarknaden. Ifall fastighetsskat-
t€n lti6vann ger även detta örhöjda
huspriser

Det finns dock en grupp som kom-
mer att kunna konsumera dessa

attraktiva bostäder även vid kraft-
igt höjda priser Ar 2002 hade 20
procent av 20-24 äringarna €n
disponibel inkomst som översteg
medianinkomsten für samtliga
indivlder med 30 procent. De har
ocksä rika öräldrar, Sen början av
1970-talet har dägens ?O-äridgar
ökat sin inkomst med met än 100

procent, 5o-äringamas inkomst har
ökat med 30 procent. När dessutom
gävoskatten är borta innebär det att
välbeställda bostadssökande g€tts

allt större valmöj ligheter.

Storstadsregioner värst

Diremot har majoriieten av dagens 2G
äringar en inkomst füre skatt som ligger
pä ungelär samma nivä" realt seq som
i bö{an av I 970-talet. Och mänga hax

svärigheter att Iä albete, Det s)'ns av att
bland unga vruna fick hela 8 procent
socialhjälp nägon gang 2N2/03 . Och
mga ftinta och andra generationens

svenskar är kraftigt övefiepresonterade.
Snittet ftlr tillldllig socialhjälp för befol-
kningen som helhot :ir mycket mindre,
endast 5 prccent

Det air dessa unga luxna i storutadsre-
gionema som sitter värst till. Under
2004 byggdes drygt 25 000 bostäder
ftirdelade pa I 0 400 egna hem, 6 ,100

bostadsrättef och 8 400 hlresrätter.
Snedwidningen med dubbelt sä mänga
bostadsrätter och egnahemshus som
hyresrätter har sin främsta orsak i att
tomtrnaxken de senaste är€n hax stigit
med orimliga 457 procent i just stoß-
tadsomrädena.
Det skulle behövas I l0 000 bostitder
omedelbart Men riksdager/regeringen
ilverläter - sen t990 - bostadsbyggdr-
det ät den fria marknaden, med magert
resultat. 1) Väd regeringen vidtagit,ir

unga vuxna. Finns du bland de 292 O00 dvs de 35 pro-
kr, dä tillhör du Sveriges unga fattiga.

subventionerande punkinsats€t som
HlrEsgij.stfüreningen kitiserar fü att de

i realiteten motverkar varand.ra.

Det är uppenbarligen sä att en bred
riksdagsmajoritet nöj€r sig m€d att
ordna ltir de 57 procenten välbesläll-
da, resterande 43 procent, utan besit-
tningsrätt till sin bostad, bekymrar
dem inte,

Per-Erik Wentus
per. r.wentus@sirwan.se

I) Om den fi)rrindrode bostads-
politiken se min recensiotl "Hasen
och miljaderna som firsvann " (Karin
Wennmernark. Husen som bler över
On bostafukrisen i industriortex Stock-
holn : Hyresgdstfireningen, 2003) i:
Siruan (G.iv!e) 2/2006.

Om bostadbrkten se nin recension
"Bostadrkrlten i S\)erige och varlör
ingcl görs" (Lars-Olof Pettersson. Vem

byggerf* ri titixt? Stockholm: Hyres-
grütfireniagen, 2004.) i: SinLan (Gävle)
3/2006

Se $1"\,t.hyesforcningen se eller ring
Hfresg^rft)rcningm pA din ortßtr o ß
tag pä btoschyren
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Paus...
Det är dags iltt fika!
"...fikatraditionen har gjort Sverige till världens näst största kaffedrickande land..."

Vad ska yi ha för fika? Jag be-
höYer en fikarast! Kan vi fortsätta
efter eo fikapaus? D€t är nigra av
de vanligaste fraser som de flesta
sY€nskar använder under hela
dagen utsn att bryr sig om hur
mycket klockan är. Tiden für att
fika är alltid välkommen.

Men, vad belrder egentligen ordet
"fika"? Var kommer det ifran? Fikar
man bara med kaffe eller kan man
göra det med te?

Det Yar 2002 den fiirsta gängen som
jag besökte Sveri-ge. Namn som
Gröna Lund, Kakndstoruel, Jsn-
sonsli'estelse och sutströmming,
som jag idag känner väl till, var
omöjliga att komma ihäg efter de 45
dagarna som jag stannade i landet.
Dock var det nägot som alla turis-
ter, liksom jag, märk1e och det var
hur viktigt d€t vax att dricka kaffe
i Sverige. Sri det rar den svenska
klsssikern l/t/ra", som blev det fiir-
sta sYenska ordetjag lä.rde mig,

Den vanliga öyenättningen av fika
är "att dricka kalT€". Men traditio-

nen liksom kultur och spr.äk lönin-
dras och numera betyder fika att
dricka ka1fb, te, choklad, mjölk, saft
och gäma med kanelbullaf tärtor,
kakor eller smöryäsar Det finns in-
gen gräns för vad som vad som gär
att äta eller dricka när man fikar

Detyat ander 1800-tslet ,tür ordet
'ffra" uppkom. En del forskare
hävdar att fika kommer frän back-
slang, där man vänder pä ordens
stavelser, i det här fallet "kaffi",
som vissa dialekter känner till
kaffe. Däremot pästär andra att det
kommer frän ordet FIK som är en

sammanställning ay initialema pä
kafemuggama hos Fästningsingen-
jörskompaniet-

Wken teoü ib den räda? Detyet
man inte. Vad som är säkert är att
fikatraditionen har giort Sverige
till världens näst största kaffedrick-
ande land efter Finland, Svenskama
dricker i genomsnitt nio kilo kaffe
per är. De är naturligtvis fikaäl-
skande. Det är otroligt hur fikatra-
ditionen utvecklats och hur gene-
rationer av invandrare har bidragit

med vissa variatio-ner. Numera
är det vanligt att fika med turkiskt
kaffe, grönt te eller kinesisktjas-
minte.

Men bakom dezza svenska ritusl
finns det mer än bam en tid ftir att
dricka eller äta nägonting. Det är
tiden fiir att üäffa människor, ftir att
ftirdjupa fürhällanden mellan arbet-
skamrateq kompisar eller släktingar.
Det är tiden Iör att gö.a ett stopp i

livet och glömma allt som stressar
oss.

Det är alltid bra tid fttr fika!

Text & foto :

Patricia Ruiz

har regisserat, I en av huvudrollenra
ser vi Peter Stormar€, bland annat
känd frän Prison Break.

HOPPET är en angelägen film für alla
som lever i Sverige idag.

Lotta Nilsson
ZlNGOfilm / wwwzingofi lm.se

HOpp€t - en gripande historia om att leva i tärande ovisshet och utanförskap
men ocksä om vänskap kärlek...

Hoppet är
filmen om
Azad, en
kurdisk
pojke som
tillsam-
mans med
sin bror ska
skickas till
Tysklatrd
av sina
lbräldrar.
IstÄllet blir

är och han fär gä flera klasser under
sinajämnäriga. Azad gör sitt bästa
lör an finna sig tillrärra och han hittar
en oväntad yän som ger honom mod
Trots att höjdhopp är en ovanlig och
örlöjligad sporl iAzads hemland har
han tr?inal i mänga är och helt oväntat
blir det hans räddning.

I filmen upptäcker Azad Sverige pä
gott och ont och inser att man mäste
göra allting själv om man vill ftirän-
dra sin sihration i världen.
Det som sker i HOPPET kan mänga
i Sverige känna igen sig i. Väntan pä
beslut om uppehällstillständ, räds-
lan för att skickas tillbaka men även
vilja.n att läm känna det nya landet.
Sorgen gör lika ont och lyckan är lika
härlig var man ain kommer ifrän, och
var maa lin befinner sig.
HOPPET är en gripande historia om

att leva i t?tande ovisshet och utan-
Itirskap men ocksä om vänskap kärlek
och om att trots motgängar lyckas
hälla hoppet uppe.
Historien bygger pä en delvis sann
historia berättad av Revas Kader
Moni Nilsson som bland annat skrivit
böckema om Tsatsiki har skivit
manuset lillsammans med Kun öberg
och Oscarsnominerade Petter NEss

de lurade av människosmugglare
och hamnar i Sverige och tvingas
bo tillsammsns med en annan
familj utan möjligbet att äterse el-
ler fä kontakt m€d sina ftiräldrar.

Genom ett missltirständ tror
myndighetema att Azad är nio är,
ist?illet ftir tolv som han egentligen
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GOTAR / Müsa Anter

Mesela 49 an

Qiroka me dir€j e, em di
1958 an de gidin, tu li
lerasthatinC biner; ku girti-
na me di l7 € Qil€ P€gin de

bü, yani roja ku Mewlana Celaleddinö

Rümi miri bü. Me ji ji ginin ü iEkenca

xwe re digot $ebi Arü2.

Rüpel3

SEMINER / lhsan Batt€

Xebata kurdan li
Komara Qeki
Petr Kubalek rojnameger ü l€kolinereki

Ceki ye ku bi salan e peyrvendiy€n wi li
gel kurdan hene ü xebat ü i iyana kurdan
ji n€zik ve ditopine. Rüpel7

HEVPEWIN / Amed Tigris

"Me kirmancki
hilbijart"
"Alfabeya me, ya Celadet
Bedirxan e üji derö vä
all'abeyö em tu alfabeyeke
din qebül nakin" Rüpel 10

nnh

I "Min ji ji te re nameya evTn6 lö kir."

Cegerxrrfn
Sala hezar ü nehsed ü

se ez hatim dinyayC, bi

Bi dehhezaran kesan besclari li röwresma cen tza Htunt Dink kiri i xr',/estin kt maddq)a 301ä rabe. Folo: DIHA

Hevsedya.gütaxa
te para min ket!
- Hevseriya qütaxa te, para

: , . .-, r ^mrn Ket. tro, br olleKl $ewlrl
ü serbilind ez li vir im. Ez,

zarokön min, malbata min ü
hun, em hemü xemgin in. Ev
j6hezkirina b€deng, pigeki be

ji hözö dide me, hezkirinek bi
keder dixe dil6n me.

Rüpel 5

uÜqe / gedirxan6 Qurdlsi
Zankoy turki le Kurdistan
diröj epöderi siyaseti toranizme
LEKoLiN / Mohammad Ezaddin

Le dinyay emro ü m€jüy niw€y mirovayetlda tekel bün ü awCtebüni zor le keltur 0 dahenane zanistiyekan le

newarnitewe ciya ciykanan ü gelani dinyada bedi dekr€t, ke emeq zemlney agnabün be kelture ciya ciyakan ü

sisteme ciya ciyakani ferkirdin xo$ dekat. Rüpel 9

Serdana Disli 3l salan Dr. Hetni Haco Rüpel 6

Ron 0 hingiv Mir.a Bahram Rüpel 6

Em ü dirok - Komara Mahabad Seyidxän Ante, Rüpel 2

Namoyän we xwendevan / Name Rüpel l3

SCHK-S dameziri
Di ilona 2006 an de hejmerak huner-
mend ü ronakbir€n kurd li Binxet€
kongereya yekemin a S.Q.H.K.S (

Saziya Qand ü Hunera Kurd- Süri) li
dar xistin, Rüpel 2

Kurtediroka neteweyOn

biqük li Kurdistan6
LCKOL|N / Regid Baftö

Hinek neteweyCn ku di diroke de hatine
Kurdistanö ü lC bici büne, tevli kurda 0 civata
wan büne, feri zimanC kurdi bune... Rüpel4
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Sirwan Hejmar 3/2006

S,CHK-S
Saziya Qand ü Hunera Kurd- Süri

Em ü dirok?
Di v€ sedsala derbasbüyi de ü nemaze,lr
Gkgüna lmparatorya osmani ü virde, agir6
azadi ti serxwebüna kurdan, li Koggiri
destp6kiriye, li Firan, D€sim, Urmiye, Agiri
belav büye ü li Mahabad€ form standiye.

Di rewqek taybeti yi cihan 0 herem6 de,
di roja 22 6 meha gile a sala 1946 an de, ti
bajar€ Mahabadö Komaraa Kurdistane hate
damezrandin.

Komara Mahabad dür 0 direj dom nekir. Di
bazara nav h€zen hevkar, li rexeki Yekitiya
Sovyer ü ii rexd din lngiliz ü Amerika de,
arteqa lran€, di l7 € kanüna 1946 an de
6rigi Kurdistan€ kir ü Komara Mahabad
hilwesand, Dewleta Faris di 316 adara
1947 an de gelek pegeng ü serokö Komara
Kurdistand Qazl Muhammed, Ii meydana

Qargira ya bajar€ Mahabad€, bi dar vekirin.
Kurd gikestin 16 teslim nebün.

Ala rengin a ku li piraniya malön kurd heye,
di tahi $ini ü xwepegandanan di desrdn
kurdan de ye, ala Komara Mahabad€ ye.
Her wiha li Komara Mahabadö EY-REQIB
büye sirüd€ netew6 kurd. Beri komarö ü bi
damezrandina komar6 re roinama roiane a
bi na]/e NI$TIMAN UOye iatet Oirot<iyi
kurdan. Bi Komara Mahabad€ re, ödi kurd
ber bijiyaneke modem ve gav€ dav€jin.

Di diroka tekogina mafö garenüsi kurd de,
di keseyati ü hestd netewayeti de, Komara
Mahabad€,büye megaleyek. Kwder li be$en
din y€n Kurdistan€, komara li rojhilat€
welaß xwe, bi tenö nehistin. General Mele
Mistefa Barzani, nigana generaliy€ li Ko-
mara Mahabado wergirt. Komara Mahabad€
sembola hevgirtina kurd ö.

Dirok wek ku riidaye, carek din xwe du-
bare nake. Li me ku em bikaribin hin ders
0 tecrübeydn diroki för bibin. Loma kurd
9i bi tecr0b6, zanyarl, hestö netewi ü kese-
yatiya xwe ü berxwedana xweji a dema
Komara Mahabadö bi hCztir ü tegihitti tir
e. Deske!4en kurdan iro roj zädetir in. icaji
bo ku kurd gurtir di jiyana modem i clhanö
de cih bigrin ü li seranse€ Kurdistane
deskeft0n xwe bi par€zin, ji her roj€ behtir
pewisti bi yek dengiya kurd heye. Ango;

BI HEV RE LE HERKES JI BO XWE ,

Kom€kji besdaran civina Ii Swed6.

Di meha ilona 2006 ao de
hejmerak mezio ji huner-
mend ü ronakbir6n kurd
li ser xaka wel€t li Binxe-
tO kongereya yekemin a
SCHK-S ( Saziya qand ü
Hunera Kurd-Süri ) li dar
xistin,
Li gor SQHK-S, Rojhilata
Navin di guherinön bJ qolinc de
derbas dibe ü neyardn qand ü
hunera gelö kurd ji bö rawestan
bi listikön gemar tevdigerin da
kü deskeft, ziman, gand ü nirxön
kurdan t€kbibin ü ji holö rakin.

Ji bo ku SQHK-S, Ii diji van
listiken neyaran qaktir t6biko$e,
di kongra xwe de qend xal
danine ber xwe 0 ji xrve re
kirioe doz: X*edi lö derketina
hunermend ü ronakbir€n xtvc.
Parastina ziman6 kurdi ü her
wiha ked ü maf€n hunermend ü

rcwgenbirön kurd.
Hunermend€n li Ervrüpa

biray€n xwe y6n li scr xaka
rvelCt tene nobiftin. Bi beEdari
ü hcwkariya n6ziki 60 huner-
mend6n Roj-avayd Kurdistan€
liAlamanya bajarö Bon€, ro ja

25 d mcha l2 sala 2006an de kon-
leransek E6kiriu.

Di v€ Konferanse de 5ax€
sazrya gand ü hunera kurdi li
Ewripayö ave kirin.
Her u.iha.ji xeyni l5 xalön kar ü
xebat€ 5 komisyon ji saz kirine;
. Komisyona hunera bedew
. Komisyona musik ü stranan.
. Komisyona folklorö.
. Komisyona sincme ü ianogeri ü
. Komisyona w€je ü raman.

4 Q meha sibatu 2007 an de ji, Ii
SwQdö, Ii bajarö Uppsalayi Ii dor
J0 hunermendän kurden Bittxeft li
hev ch,iyan

Di civina li lokal€n NBV de,
b€htir s6 xal di rojevO de biLn:
. Ku saziya qand ü hunera

kurdi, di kar ü xebata xu'e de

serbixwe tevbigere.
. Ku mecal ji her berkesi re

hebc di v€ saziy€ de cih bigre.
. Ku ev saziji arikari ü

hevkariya h6z€n kurd y€
politik re vekiri be,

Civin€ bal kigand ser xala ku li
her u,elateki merc€n cuda hene ü
ev yek di kar ü xebat€ d€ divö her
tim di bira mifov de be.

Di civinö de komiteyekji 5
kesan hate hilbijartin.

Dö ev komile kar bike ku
Saziya Qand ü Hunerö, x*e bi gc-
lek kesan bighine ü bangi civinek
firehtir bike.

sinuRn
Ko!a.ä Siruan mchane defdikele
8rynäsg. 38 A,802 85 Cävle,/Sweden
Tel: +46 {0} ?l 107 ?2 29
B€rpirsysra gitti: Scyidxan Anrer
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Komita Swade ya Sql lK-S e Xo$na'y. Baha göro, H61in, C üdr' ü Hewrar.
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Bi kurti jina min

Cegerxwin

Sala hezar ü nehsed ü sd ez hatim dinyay€,

bi nav€ Siltan $exmüs ez Edbümeji day€

Hem büm s€zde sali ligund6 me y Hesar€.

Jina xwe min diborand pa96ji wö me da rö.

Bav€ min 6 risip xwedi mirov ü rümet,

ne mirrcveki malgeni bi namüs ü bi xiret.

Ji tengasi neQaf m€ ew gund0 xwe berda,

hatin Amüda rengin bav€ min zü emir da.

Diya min a belangez p€nci sali dilovan,
salek pigti bav6 min ew ji li wi bü m€van.

Biray€ min € nivmele ji alema rohani,

rast ü dirist 9i b€ji ew tilteki nizani.

Wi pirtüka xwe ani b6 wijdan ü b€ meji
bi gotin6n xwe €n corp, ew min bö derb dikuji.

Xwipka min a xwendewar b6 insafü b6

wijdan, ez reviyam hatim cem wC ji ez kirme
givan,

Geh li vir ü geh li w€ min ezabek mezin xwar,
ya Ellah ü ya xwedö paqö büme xwendewar

Jina min ya kevnare idi hate guhartin,

tev xweqi ü zanebün heli heqt salan hin bi hin.

Min dest bi kurdiy6 kf peyda kirim gend

mirid, bi xwegxwan ü regbelek xesma pigti

$€x Seid.

Page güme traq€ ji w6 ez güme iran,
hegi kesö bidima ji min dimane heyran.

Beri sala rehmed bi gar salan dilbidn,
di pi rö de nav€ xwe min dauni Cegexwin.

Min icaza xwe stand bi serbesti mörani
ji nü kega xalö xweji Hesara xwe ani.

Büm melay€ Hasda jor cibepog ü ser bi qag,

ji nü riya rast xweg bü ser jor ü röl ü kag.

Min bü düvö din€ girt, vina ket dil€ min,
bar€ gund ü 6 kulfet. hemi kel ser mile min.

PaEö hat bira min ko ez bibim xwedi gund,

dil€ min ji gote min gelek bag ü gelek rind.

Min ji axa cizirö du gund gitin kul ü xem,
navd yeK Qölek bü, ödi me kir Cehennem.

Di nav me de nernabün ne a,ra ü ne k€xwe,
Elo (elo kum bi qul. min tev kirin wekj xwe,

Roja me gund ava kir kete rasG muxtari,
gund8n me bun berteri dujminahi, neyari.

Tevan girtin darö xwe büne weke gur€n har,
ji wi bext€ min € req kur€ Pot6 bü mixtar.

Sermiyan6 wi derew li ser wi bü berbed,

wek Dügeyd talyani pa96 wi ji bi xwe de d.

Xwedi mal ü xwedi gund libergil€ bü siwar.
rö j€ xiste mala xwe Tiro pa$ö bir eta.

Pigti ilm0 xwe ö pir büm Dodoyö qulingvad,
büm heval€ kum bi qul kur€ pot6 serrniyan.

Ev cihana xapinok heta mej ö xwe nas kir,
gi b'kim föde ne maye emr€ xwe min xelas kir.

Qima rasti dib€jim li nav dina büme din,
Heta bimrim ji nü ve xelk 6 bdjin Cegerxwin.

(1) Jiyana Mamoste ü seydayö höja ne ev
gend r€z bi ten€ ne. Em li vir "Bi kurti jina
min di weSinin ü CLgcrxwin di bir tinin.Cegerxwin Ii parka K?ne Em Ii Elihi

Qiroka me dir€j e, em di
l958an de girtin, tu li lC-
rasthatino biner; ku glrtina
me di 17 e Cil6 Pe$in de
bü, yani roja ku Mewlana
Celaleddln€ Rtlml miri bü.
Me ji ji girtin ü iskenca xwe
re digot $ebiArü2, ji ber
ku ji mirina Mewlana re ji
dib€n Sebi Arü2. Yani qeva

zavatiye. Ew $ev di emro
insanan de Eeva heri xweg

e. Mifetite MiT ö Ergun
Gokdeniz t0 Enqerö, ji xwe
li Anqero bü ü wek Mi[i
Guvenlik a niha teqkilatek
heb0 l€ pir€n wan ne pape

bäo.

Celal Bayar, Adnan Mende-
res, Rugtu Zorlu ü serok€
qurmay€ yö duyemin Cewdet
Sunay bü. Ergun rapora xwe
ji wan re dixwine, dibe ku
em hezar pöqkökön kurdan
bikuj in w€ doza kurdan bi
k6masi 30 sali lip ag keve,
Celal Bayar dib6 ternam.

Serok€ qurmay€ duyemin
ji wek wi. L€ wezir€ derve
Rugtu Zorlu dibö, heyran
welle ez w€ qebüt nakim, ji
xwe li derve em rüreg in, bi
kugtina ermeniyan, rüman
ü kurdan. Bi zor€ w€ birina
qemügk girtiye ez nikarim
cardin bixwerinim ü 1000

hezar kurdi b€ mehkeme ü
qanun DrKuJrm. le\'lrK llefl
Türani bü, yani bi ziman€
niha Turkeqqi bü. Dib€ he-

valno hun zanin b6 ez ki me,
er€ ez dijmin€ kurda rne 1ö

ku niha em rabin 1000 kurdi
b€ nehkeme bikujin tafil w€
Kurdistan li ber me rabe ü
isyanbike, em€ bi destön xwe
Cezayin binin Tirkiyö, ev ne

xeta ye? W6 9ax6 Cezayiri li
ber Franse rabübün. Dimine
Menderes. Menderes dib€
hevalno ji xwe ew tigte ku di
rapora MiTd de y€ cezayö w€
idam e, da ku p€qi em ji wan
50 hebi bigrin bidin meh-
kem€ bila mehkeme qerara

idama wan bide, em€ ji 50
i idam bikin ü pa96 50-50
emd hezar€ xwe xelas bikin.
V€ qerar€ didin ü li Enqera
dadgeha "Kara Kuvvetleri"
50 muzakerey€n tewqiiE bö
nav g€dikin ü didin MIT ö ü

Mesela 49 an
nav€ k€ töxiy€ dibe ya wi. Ji
van 50 kesan yekj€ ez büm.
Ev giroka me ya 50 yan ku
di gapemeniya Tirkiy€ de

navö wö danin 49 an ji ber
ku hevaleki me Emin Batur
di hucrö de bi iqkenc€ hate
ku$tin. Wexte em derketin
mehkem€ em man 49, ji ber
v6 yek6 Tirkan ü qapemeniya

dinyayöji mer e gotin 49'lar
yarn 49.

'Me ji ji gir-
tin it tskenca
xwe re digot
geht Arfiz"

Ezö v€ doz6 paqö binivisim.
Lö niha gaxek€ji v€ meh-
kem6 binim ber gav€n we.
Ji ber ku em di heps€ de bün
di 1960 an de ixtilal 9öbü,
€di rapor€ bi dizi hernü

hatin mehkem€, yek j i wan
wiha bü; MiT a Diyarbekire
di heq6 min de raporek
nivisandibü. Di rapord de

wiha digotin: Erö Müsa Anter
niha hayji xwe dike, tigteki
nake, l€ li otel6, li loqant€,
li sükö ü qehwa hegi ku wi
dibinin Kurditi t€ bira wan.
Hakim xwend li min n€ri ü
keniya, go Müsa tu dibö 9i?
Min go, hakim beg ma ez€

b€m 9i, hema tu dibe 9i bila a

te be. Ma min6 li Diyarbekr6
gaqefli xwe kira ku kes

min nebine, ne we ü Kemal€
we garqefji kir qedexe. Ez
yeqin dikim ku min gargefli
xwe kira w€ car din raporek
bihata mehkema ica w6 bi
gotina Müsa Anter dikeve
qiyafetek b€wir ü sapik, eger
hün nexeyidin qerar bidin
we. Wiw€ ji iro p€ veji bo
ibreta alemö ezd bi gargef

bigerim. Hakim keniya ü
got na lo, guh mediy6, ev ig€

sewtariya ye.

Bel0 xort€n Kurdan isal 60
sal e, ez bi van b6bavan re
t€kogin€ dikim. Meqseda min
ne ew e ku ez xwe mezin
bidim xuya kirin, l€ min div€
ev tigt€n ku bi ser€ min ha-

tine ji we re bibe dersek.
Ev ji wiha.

Ev nivis ji pirtüka MAsa Anter
ya Qinara Min hatiye g tin.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kurtediroka neteweyön
bigük li Kurdistan0
Resid Baftö

"Hinek neteweyön ku di dirokö de hatine Kurdistan6 ü lö bici büne, tevli kurda ü civata wan bune,
föri zimanö kurdi bune, tevli egirön kurda bune ü pagi bi hezarön salan ödi büne Kurdistani. Ji bo
v€ yekö ev dirok geleki dürüdiröj ü kevnareye."

Divö em herin beriya 2500 sal6n
beriya Milad€ ji bo em f€hm
bikin gima hioek ji Kurdista-
niyan heji bi zimanö as0ri,
filehi(suryani), erebi, ermeni,
tirki ü hinek zimanön din ji di
peyivin ü xwe ji wan neteweyen
diroki b€sab dikiD.

Hürl yön ku li derdora Xabtr, li
rohilata Dicle ü li bakure Müsi16
xurt dibin, li seranser€ Kurdistana iro
dibin hukumdar, ji sala 2500 € beriya
Milad€ heta sala 1000 i hikimdariya
xwe didominin. Ji sala 1600 6 beriya
Milad6(bm) ü pöde hikim dikev€
deste Mitaniyan Metiniyan) de ü ew
jiji derdora Xabur ü ber bi Mördina
iro ü pdde erda xwe fereh dikin ü
hikimdariya xwe heta sala 1400(bm)
didominin ü pagi bi 100 sali ji bi
carek€ dikevin dest6 asuriyan de.

Hingl li roava ü bakuro Kurdis-
tane Hitit hene, li derdora gola
Wan6 ü bakur€ w€ ji Urartü hene, li
rohilat€ wanji ü li derdora Hemadan
ü heta derya Hezar ü Afganistane,
tevli irana iro ji Med hene ü li ba9ür

ü li Süriya iro ü heta bi Misrö ji Asüri
hene ü yön heri xurt Asüri ne.

Ti$tC balk€$ ewe ku ev dewl€t tev
li ser axa Kurdistan€ ne l€, nav€
wan dewletan ne Kurdistane. LC,

navö hinek malbat yanji egir€n
w€ dem€ ne. Dirokzanän ku li gor
l€kolin ü ti;tCn di binerd€ de hatine
ditin dib€jin ku Med, Hüri, Urartü ü
Mitani tev kurdin 16 nikarin wan es-

sih bidin qebul kirin.

isbata ku ew kurdin ew e ku
zimaneki bi nav€ Hfui, Me4 Urartu
ü Hitit hrne, ew malba€n kurd bün ü
li ser erda Kurdistan€, li cih ü war€n

xwe mane. Le, desthilatdariya Kurdis-
tane dikeve destC neteweyön ciran de.

Y€n kurd her ziman€ wan kurdi büye.

L€, y€n wek asüri, tirk, enneni ü ereb
zimanC xwe parastine ü ti Kurdistane
h€ji gop€n wan hene.

Dewleta Urartu ji ji derdora
gola Wano heta bi Ermenistanö
fereh buye. Ermeni tevli kurda bune

ü heta bi bakur€ Dicle ü li her€ma

Biq€riy€ bici büne.

Dewleta A$üri ji, ji bagüre
Kurdistan€ berbi bakur fereh buye,
li kenar€ giyay€n Kurdistan€ ziviriye
ü aqüri ü Suryani, ji bagür ü rohilat€
Cizira Botan ü berbi roava ve, (Nis0-

bin, M€rdin ü Tor) ji di navde gelek
gund ava kirine, erda KurdistanC da-
girkirine (bm sala 700). Lö, Kurdistan
bi tevayi neketiye dest6 wan. Asüri-
yan erda xwe heta bi Misrö fereh
kirine 10 Kurdistan negirtine.

Asüri, ermeni ü tirk wek dewletCn
ciran hatine Kurdistan dagir kirine ü
güne. Hingi gelekji wan li Kurdis-
tan mane ü heji li wirin. Y€n din
ku dirok dib€je ku nasnama wan
nexuyaye wek Hüri, Mitani ü Med
bixwe kurd bün ü li ser axa xwe
mana, nav q0ye 1€ gel maye.

Salmanassar I (asüri,1200bm) di
wd dem€ de gelek egir bi zorö ji cihd
wan rakirine anine Kurdistan€. Sur-
yani, asüri ü hinek ereb di v€ dem€

de hatine van herömCn Kurdistan6.
Di eyni wexti de hinek egirön kurdan
ji birine li ba9ür di nava ereban de

bici kirine.

Salmanassar ü yCn li p€y wi hati
xwestine dewleta Asür bi vi awayi
qewin bikin ü imparatoriya xwe bi
dominin. Asüri ü Babili pismamö he-

vin ü sami ne.L€, hingi Babiliji Asüri-
yan nexwegin ü bi Medan re hevkariy€
dikin li Asüriyan dixin ü dewletaAsür
di sala 612bm de, di hilwepinin.

Li lrakur Ürartu tevll dewleta
Med dibin, Asir ji hol6 radibe. L€,
Asüri ü ermeniy€n hati KurdistanC

ü ereb€n hatiji li cih€ xwe diminin,
kurd wan nakin der Heta milad6 ü di
wan 600sa16 beriya Milad6 deji gelek
godn li her€m€ 96dibin, Iskender€

Mekedoni dewleta FariVmed dagir
dike, ji AfganisianC heta bi Misr€ dixe
bind hikumdariya Rom0 de.

Dema Mesih hatiy€, tevayiya
suryani /asüriy€n heyi güne ser ola
Mesih, ermeniya ji ola Mesih qebul

kiriye. Dema Islam hatiye zordestiya
mezin li kurda buye ü kurd bi 9ür
misilman büne. Mesihi "ehl€ kit€b6"
hatin qebul kirin ü ew nehatin qirki-
rin. Zerdegti ü 6zidi ji di qiya ü
as€gehan de xwe parastine, jiber 9ür€
islame filitine.

"Asüri, er-
ment it tirk wek
dewletön cirun
hutine Kurdis-
tan dugir kirine
fr gitne. Hingt
gelek ji wan
li KurdistunA
müne fr haji Ii
wirin."
Bi kurti miroY dikare bej€ ku
asüri /suryani, ermeni ü ereb€n li
Kurdistand niha hene ü h€ji bi zimand

xwe di peyivin ji beriJ'a Miladö ve li
Kurdistan6 ne. Bi hatina selgük ü mogo-
lan ji hinek tirk li herimö mane, wek
hrkmen ü tataran. Di dema Iskender de
ji gelekji leEkedn Rom€ li Kurdistanö

mane ü asimile bune, bune krrd.

Dema hinek suryaniy6n TorG
qala -beynilnahrGn" yani 'navbera

du geman" dikin ku mebesta wan jC

Dicle ü Firat e, dib€jin ev welat€ me
ye, neraste. Ew wek dagirkerji baku€
Babil,ji sinor€ kurda ü samiya ber bi
bakur(Kurdistan€)ve, di dema dewleta
Asür de hatine bici büne ü di tu de-
mande li Kurdistanö nebune pirrani ü
hikim li kurda nekirine.

Hegi Ermeniy€n li degta Bi9€riy€
ü li aliy€n din y€n Kurdistane ji bici
büne, di wan dern6 ku Hüriya, Mitani-
ya, Ürartuya ü di dawi de ji Meda li
heremö hikumdari dikir, li Ermenismnö
ji hikim dikirin ü hingi emeni hatine
he€mö- Dostaniya kurd ü ermeniyan

xwegtirji ya kurd ü asüriyan bu.

Ermeoiyan di destpeka tero
navbera dewleta osmani ü rüsan
de ü bi navt€dana rüsa, hörigi erda

kurda kirine, gelek kurd ku$tine, Os-
maniyanji bi navt€danan kurd liber
ermeniyan rakirine ü herdu dostön
kevnare bi nart€dan€n dijmin€n xwe
hevüdu kugtine.

Ne ermeni xwedi desthilat büo
ü neji kurd xwedi tigteki bun.
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L€, di wexteki kurt de her du aliji li
wi geri po5man büne ü ger sekiniye, Ji
damezrandina dewleta bol$ewik ü p6ve,

h€zdn legkeri y€n kemalist bi hezaran kurd
ü ermeni qirkirine. Ermeni ü suryaniyen ji
ber deste kemalistan xwe xelas kirine, bi
alikariva dost€n xwe kurdan xelas bune.

"...kurda ew wek
xwe fi ji ntte hesab
kirine, ew wek bi-
ray? xwe qebul ki-
rine. Di nava e1trdn
xwe de cih dune
wan, zimün fr kul-
tura wan li wan qe-
dexe nekirine fr di
qirkirina ermeniyan
de ji gel0 Mestht ji
$erA kemalistan pa-
rastine."

Gotina min a dawi ev e ku ew
neteweyCn pig0k yen ku ji beriya Milad€ ve
li Kurdistan€ bici büne, ne bi k€fa xwe ha-
tine Kurdistan€. lf, kurda ew wek xwe ü ji
xwe hesab kirine, ew wek biray€ xwe qebul
kirine. Di nava eqir€n xwe de cih dane wan,
ziman ü h:ultura wan li wan qedexe nekrnne
ü di qirkirina ermeniyan deji gel€n Mesihi ji
9e€ kemalistan parastine. Heta iro ji, kilise ü
rnizgeft€n Kurdistaniyan li cern hevin. Sur-
yani /asüri ü ereb€n li Kurdistan6 diman tev
bi kurdi dipeyivin ü kurd ji bi ziman€n wan
dipeyivin, gin ü gahiy€n hev bi hevre dikirin.

9i mixabil ku iro suryani, ermerl,
kurd6n 6zidi bi temami kogberi bajar6n
Ewr0pa büne, cih ü warön xwe berdane.
Bi milyonan kurdji bi vö tofan6 reji
Kurdistan€ kogber büne hatine Ewrüpa.
Ew dewlemendiya Kurdistand bi alika-
riya wan neteweyen bigük ku ciwarbün li
Kurdistanö, iro gi mixabin €di nemaye.

Ew ne liwirin l€, d6r ü avayiy€n wan höji li
wirin 0 ne bdxwedi ne- Kurd iroji ne xwedi
desthilatdari ne li welatC xwe Kurdistan.

I ) Wilhelm.Cemot : The Hurrianas. Aris &
Phillip$ Warminster I 989
2) Jl- :Nuzi at seventy-five
J) Nordisk famillebok. utgi!en 1904-1926
4) Gudens skugga, Trolle Larse, Mogens
5)Pirtüka bi nave Torabidin.

Rakel Dink: ooHevseriya

gütax a terpara min ket.oo
- Hevseüa qütaxa te, para
min ket. iro, bi dileki qewiti
ü serbilind ez li vir im. Ez,
zarok6n min, malbata min
ü hün, em hemü xemgin
in. Ev j€hezkirina bGdeng,
pigeki be ji hözö dide me,
hezkirinek bi keder dixe
dilän me.

Di Incile - ayeta 15:13 an de
Johanna diböje: Hezkirina hcri
mezin ew e ku mirov di ber dost
ü hogir€n xwe de, can€ xwe feda
bike.

Dostdn xogewist, iro, n€viji bede-
na min, bavö zarok€n min, mezin€
malbata me ü biray€ we, em bi r€
dikin. B€yi ku em li gep an raste
xwe, li pag anji p€gya xwe keseki
b6ginin an ji b€hurmetiyekö bikin,
b€yi ku em sloganan biqirin,
pankartan vekin, em bödeng bi
xwep€gandanek ya rümet6 radibin.
Bi vi reng€ b€dengiy€, li vir em
dengeki gur dikin,

Temen0 wi 9i dibe bila bibe,
dikare 17 anji 27 sali be, qatil ki
dibe bela bibe, ez dizanim ku ew
carek€ p€gekek bü. B€yi bersiva
pirsa bö kaji pögekek€ gawa qa-

tilek qedibe, tifteki em bikin nine
geli xogewistan...

Geli xwigk ü birayan, jö hez
kirina wi a li himber rasbüyin€,
zelaltiye ü dostaniy€ ew ani van
rojan, Cengaweriya j öhezkirin6
deng bi wi xist, ew mezin kir

Dibdjin ku ew keseki navdar ü
mezin bü, Ez ji we dipirsim; ma
ew mezil navdar hatibü ser ruyd
diny€? Na xdr! Ew ji mina we
hemüyan, ji diya xwe re g€bibü.

Ew ne li asiman l€ji ser ruy6 axö
bü. D€ birize bedena wi ji wek
ya me! Lö, ruh€ wi y€ jindewar,
kar€ ku ew pö radibü, uslub6 wi,
girusk€ hezkirin6 y6n di gav ü dil€
wi de, ew mezin kiribü.

Meznayi, ji ber xwe v€, bi dest
nakeve. Tigt€ ku mirov p€ radibe,
mirovan mezin dike. Er€, wi
meznahi bi dest xist. Lewra mezin
hiziri, a,raftina wi mezin bü. iro,
bi hatina xwe ya vir re, em gig

h€ja ü mezin fikirin. Hün b€deng,
mezin axifin. Hün ji mezin in.

Ranewestin, qima xwe bi irc ten€
neyönin!

lro. lr I urKryeye. wl mrlaoeK saz

kir. Hün ji mohra w0 milad€ ne. Bi
wi rc marget, gotar ü qedexe hatin
guhertin. Ji bo wi gi "kozikön
ziyaretan" an ji "tabü" nin bün.
Peyva wi ü a dil€ wi mina hev
bün.

"kmen€ wt gi
dibe bila bibe,
dikare 17 an jf
27 sali be, qatil
kt dibe bela bibe.

ez dizanim ku ew
carekö p€qekek

bü.... ji p€qekek€

QcMa qatilek
g4dibe... "

Wi bedelek mezin da. P€9erq€n
roni - ku bedelan dixwazin - bi
hezkirinaji Hrantan ü baweri bi
wan ve pekten. Bi kift, tajang ü
girtina xünek€ di ser ya din re, em
p€qeroj€n roni nabinin...

Xogewistö min, ma ki dikare
peyven te jibira bike? Ma 9i tariti
dikari kirin€n te, gotinen teji bira
mirov bibe xoqewiste min? Ma
ti$tCn ku rüdane ü rüdidin, dö ki ji
bira me bibe xoqewist€ min? Gelo

tirs? Ma jiyan? Gelo gavsori? Ma
köfü sefaya diny€? Gelo mirin d6
ji bira me bibe xogewist€ min? Na
x6r, 9i tariti nikare wan j i bira me
bibe dildar€ min.

Min ji ji te re nameya evin6l€ kir
Nivisandina van r€zan ne hesan bü
dildard min! Bi x€ra Hisüsa min
ev peyiv nivisin, ez deyndar€ wi
me xosewiste min. Em maf6 wi,
bidine wi. Em maf€ herkesi bi
qünde li wan vegerinin, dildar€
min.

Tuji hezkir€n xwe bi dür keti,
Ji zarok ü neviy€n xw€ veqetiyayi.
Tuji ön ku iro hatine te bi r€ bikin
bi dür keti.
Tu ji himb€za min derketi ü güyi.
Te welat6 xwe terk nekir!

Rakel Dink

Wergerc hrlrü
Seyidxan Anter

l) Ev gotara Rakel Dink hineki
hative kin kirin..II
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Serdanil piqti 31 salan
Dr. Ilezni IIACO

"BerT ku gev li Swödö xwe kÖli bi köli diröj bikin min ü birayö min Feylezür behaneyin
vala peyda kirin ü me berÖ xwe da Qamigloka rengin."

Li $am€ em b€ astengi ji firokxa-
nC derketin, Em eend rojan li wir
mao. QaEo karin pir pöwist hebün
ku em ö bi wan rabüna. Mä räpora
ku rne li veger€ radesti keqap€n
xwe bikra, dö eawa vala ba?

Li Qamiglo em p€rgi bir€z Dawüd
Baxistani hatin. Me j€ re got ku di
dilö me de heye ku em bi serdanekö
herin bagür- Wi yekser tökili bi heva-

lön xwe re dani üji wan xwest ku li
Ibrahim Xelil p€gwaziya me bikin.

Min jibirkir ku di seri de biböjim ku
ez ü biray6 xwe xwedi du ditinön
siyasi y€n cuda ne. Ew aliger€ PDK-
Iraq, ne ya Süri ye, ü ez - li gor ku
ji min re dib€jin ü ez xwej€ naqom

- Apogi me. xwezayi ye ku nirxan-
dina min ü wiji v6 serdan6 re d6 ne

wek hev be.

Tevi L-u Qamiglo rih 0 giyana min e,

l€ dema me sinor derbaskir ü ketin
nava baja€ Nis€bin€ ü min ew paqiji,
€k ü pökiya sikak ii kolan€n - ku
mirov bi mikroskopdji pigek gemar ü

kis€n naylonan €n reg nabine, 96wey6
ajotina otomobilan - nigan€n xuyayi
ye zihniyeta peiketi ne. Van ü gelek
tiqtan higt ku hezkirina min ji vi bajari
re yekcar z€de bibe. Min hest p€ kir
ku Qamiglo dil€ xwe ji min digre ü
ruy6 xwe ji min diqermigine,

Pitti ketina xaka bakur xorteki
lihevhati ü xwingirin pasporten me
ji dest me girtin daku zü karön rotini
y€n derbasbüna sinor bibe seri.

Devliken pasporten me dan dest me

ü got: Heyra em dijmin€ hev in. Ez ji
mala Cimoll) me ü hün ji mala Haco
ne.

Bi germi destö me hejand ü beri ku
here Feylezürj€ re got: Me bi x\jr-e ev
neyarti ji möj vejibir kiriye.
Ji min re weha hat xuyakirin ku ew
bi xweji €di nema p€nc qurüqan bi
w6 dijminatiyd dide.

Bi rojava re em ketin paytexta

Bedirxaniyan a li ser Avamezin (2).

Dem nebü ku em sereki li goma
Mem ü Zinö bidin. Dem nebü ku
li Zankoya Sor bipirsin, dem nebü

Birca Belek bibinin, Min keserek
kiqand lä di dil6 xwe de got: Ez dC

van kul ü derdan di buhara v€ sald dl
ji dil€ xwe deuim.

Niv se'et tövc derbas nebü em

gihagtin Silopi. Ne li Nis€bin6, ne li
Cizira Bolan - ku em hddi h€di ü liser
xwe - t€ve derbasbün 0 ne ji li Silopi
qildim-bildim ket guh6n min. V€ di-
yardey6 higt ku geng ü per bi min ve
g€ bibin. Ta sala l977an ez caman bi
serdan diqüm bakurd Kurdistanö ü vc

gildim-bildim€ dihigt ku meji di serö

min de nemine. Me xwest ku $eva
xwe livi bajari biqedinin. Agxaneyek
di k€leka üt€lö de hebü. Minji
Feylezür re got ku min di jiyana xwe
de goqtek hewqas xweq ü nazik ne

xwariye. Wi li min nCd, beiipi ü got:

Helbet. Go$te bakur el

Gelo xweqiya vi gogti bü yan nebi-
histina gildim bildim€ bü?

Em bd serdp ji vi rex6 pira li ser gem€

Xabür (3) 9ün wi rexi, ku bagür€

welet dest pö dike. Feylezürji oto-
mobil€ daket ü xaka azad ramüsand.

Pöqmerg€ p€Ei ku gihay€ ew himb6z
ü mag kir Bi ditina ALA RENGIN ü

repe repa w6 re hestEn min ji tevlihev
bün. Min ev xaka piroz di sal€n 70yi
ji sedsala büri de ditibü ü lihev dabü.

Ji Zaxo ta Nawpirdan, geh bi meg
geh bi siwari min ev xak pivabü.

Danüstandina karmendön kurd 6n

gumrik€. y€n Parastin ü y6n ku kaxe-
z6n otmobilön biser hev de dibi-
rin, pir xweg bü, lö mixabin hineki
birokratik bün.

Ji Zaxo ta Dehok€ k€mtir ji se'etek€
rö kipand. Li agxana "$endoxa" (4)
li Dehok€ me firavin xwar. Xwediy€
hot€l ü agxan0 derket ku ji her€ma

Serseng€ ye. Min di sala l974an ta
bobelata l975an pitti peymana Cera-
yire. li wir kar kiribü. Wi ez naskirim
ü bi me ve bü lü1ö ku w€ rq€ bibin
m€van€ wi l€ wext€ me pir k6m bü.

Beri ku em bidin rö wi nexgeya r€yek
ewle ku em di Bahedrö ve herin da

me. Mir Tehsin (5) li Bahedr6 dimine
ü me pir dixwest silavek6 l€ bikin
lö mixabin wext li mc teng dibü -,
di Akr€, pira Qendil, Detta Herir,
gcqlawa, Selaheddin re em gihan

Hewl€re, paytexta xaka azakiri li
ba$fuC welCt.

BirEz Dawüd Baxistani li hotdla Xar,-

zad cih ji me re gidibü. Em nöziki
3-4 se'etan 1i wir man, l€ kurxal€ min
lzedinö kurd Qetoyd Cemili feto em

bi zor birin mala xwe. Heval€ mini
kevn Brahim Gabari wan roj€n em
li Hewl6r€ bün, ji me veneqetiya ü

deverek nema ku p€gi me neda.

Ditina Koyö di dil€ min de kulek
bü. Di navbera Sil€man'i ü Koy€ de

em li gend dimen€n ku mirov ji wan
dilihayi dimine rasthatin. Me ji hev
re digot; ev dever böja ye ku rnirov
xaniyeki 16 ava bike. Em nöziki
rojava gihan Sil6maniy€, gar€ helmet
ü qurbani.

Em gend rojan li Hewl6r€ man.

Nay6 bira min ku me xanimek kurd
bi m€r an hevaleke xwe re bi ten€ li
aqxaneyek€, ditibe. Berevaji Sil6-
mani.
Li Hewl€r€ me gelek diditir ku
xuya bü ew ereb in. L€ ji min re

hat xuyakirin ku hijmara wan li
Silömaniy€ pinir bü. Piraniya wan
genc bün. Bi baweriya min ew ji
ber xwinr6jiya rojane ku bi taybeti
li rojavayt Iraq€ heye, reviyane ü li
bajar€n Kurdistan€ kar ü xwendin€
dikin, bdyi ku di tirs€ de biminin ku
kesin werin wan birevinin an wan
serjäbikin.

Li veger€ meji Hewl€r€ da r€. Di
Selahedin, $eqlawa, Geliy€ Eli Beg
re em gihan Diyana- Ji wir ödi min
gavCn xwe ji bigirtana min dizanibü
em li kü ne. L€ v€ car€ gera min ne

bi peyade yan siwari, l€ bi otomobil€
bü. Li herema Barzan deverin hebün
ku min ber€ neditibün. Min gawa ev
dimenin hewqas xwe$ neditibün?

Me AvaEin (7) derbaskir ü di D6re-
lok€ ve xwe gihand Am€diy6. Me
xwest li Sülav€ (8) b€hna xwe berdin
le t€ra xwe serma hebü. Me serek li
Sikefta Eniqk€ (9) da. Di v6 gikeft0

de biraninek mini taybet bebü. Min li
wir emeliyata xwe ya pögi di havina
l974an de gekir Ew geva p€9i ku
ez - wek niv-cerraheki -ji Elmanya
gihabüm Serseng€. Mixabin deriy0
qikcft€ girti bü.

Li Duhok6 cih ji me re li hot€la Jiyan

girtibün. Aqxana hot6l€ nüdikirin.
Feylezür hewqasi birqi bibü ku

9i nemabü gezek€ ji navmil€ min
bide. Li Dehok€ ji min gogt€ g€ni
y€ berxan xwest, Min dil€ Feylezür
xwegkir üj6 re got: Co$tC berKCn

Duhokö ne k€mi y€ berxdn Silopya
ye.

Bi giiti em 9 rqan li bagür man.

Gelek tiqtEn hdja me ditin. l€ mixabin
diyardeyin ne xwe$ ji hebün.

Li ber gorna Mele MisleJä Barzani

N0zikbüna r€xistinön sereke y€n
Kurdistan€ - PKK, PDK ü \'NK - mi-
rov b€gare dike ku mirov di demek
weha de gav€ xweji hinek gagiyan

re bigre. Ji xwe ev n€zikbün bü ku
higt ez li güna xwe bilezinim. Ev
n€zikbün e ya ku dilö cemawer€n van
r0xistinan li hev vedike ü wan li hev
kom dike. Ev ndzikbün e ya ku dö

bihCle ku her kesC welatparez xwe di
ber vö rohniya ku li bagür v€ketiye
canfida bike, w€ di nav mijgulön
gavan de bipar€z e.

Li ber derUA $ikelia EniSkO

Ji Duhok6 me xwe gihand Nis6bin6 ü

li kurap€ xwe Elik€ Üsiv€ Etik€ Bat€
bün m6hvan. Kes6n ku min w€ qev0

li wir ditin, €n ku hatibün da bix€rha-
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Petr Kubalek filuö xwe yi li ser oh ZerdeSti A li ser kurdön Ezdi päSani besdarön seminerÖ dike.

tina Elik bikin ( ji serdanek€ Ewrupa
vegeriya bü ), €n ku min dotira roj€ li
nav baj€r ditin ü bi me ve dibün ziro
ku li cem wan biminin, axiftin ü hest€n

wan €n kurdayetiya nüjen, wirey€n wan
€n bilind ü jixwebawer, baweriya min
xurttir kir ku xebata tevgera azadixwaz
dö b€goman ji n€zik bigih€je gelekji
armanc€n xwe. Nis€bin di QavC min de

mezintir ü bitindtir bü.

Qamigloka minl DilC xwe ji min negre

eger Duhok, Sil6rnani ü Nis€bin di dil€
min de p€gbirkö bi te re dikin. Ji xweji
m€j ve Amed ü Mehabad di vö p€qbirk€

de ne.

1) Cimo, yö ku se€ Hacoy€ II j€kir
2) Li gelek deveran ji Dicle re dib6jin
Avämezin
3) gemek e begekjö li bakur diz€ ü nav€

wi H€zil e, dikeve bagür ü di rex di-
herike Zaxo re xwe tevli Avamezin dike.
4) Nav6 gikefteke diroki ye li he€na
Badinan
5) Mirö f,zidiyön seranser€ Kurdistan6 ye

6) Her€meke li ba90r€ Kurdistan€.
Dikeve rojhilate Re\ryanduz ta sinor€
kane. Navenda tevgera ba9ür6 wel€t bü
ku baregih€n serok Barzani ü politbiroya
K,DP le diman
7) Zapjij€ re tegotin.
81 Havingihek e nEziki bajar6 Amddiy€
ye. R€javek pir xweqik 1€ heye

9) Di demön 9er de nexwegxane bü

ooDost yar e ü Berno bira yett
SANDVIKEN/ Petr Kubalek roj-
nameger ä l6kohnerekl Qeki ye

ku bi salan e p€ywendiyGn wi li
gel kurdan hene 0 xebat ü jiyana
kurdan ji n€zlk ve diEopine. Bi ge'
lek xwendekaren kurd 0n li koma-
ra Cek re h€Yalti kiriy€ 0 bi kurdan
re gevön Newrozan Ii dar xistine.
Beriya bi demek0 ji fflmeld doku-
manter li s€r ola Zerdegt ff jiyana
kurdOn tzirli e€kiriye,

Petr Kulablek roja 3 y€ meha l2 an

2006 bi allkariya Komele ya Kurd li
Sandvlken€ li Folketshusa baj€r li nav

kurdan bü. Kurdiya Petr bat bü, le ne

weke erebiya wi. Li gor $ahoz, ku
wergeriji min re kir, "erebiya Petr, ji
ya ereban ji bagtir" bü. Ji ber beqdar€n

seminerö bi gigti erebi ji dizanin, pigti
silaveke bi kurdi, Petr axaftina xwe bi
erebi kir.

P€tr di destpekC de keftwegiya xwe
ani zim€n ü got "min bawer ne dikir
ku rojek wer€ ü ez behsa mesela

kurdan j i wan re bikim".

Kubalek bal kigand ser rewqa kurd ü
gekiyan ku li hev dige.
- Em giqasji aliy€ cografik deji hev

dür bin ji, j i ber sedem6n diroki em
ndziki hev in ü rew;a me weki hev bü.

Lewra em ji gelek salan di bin dest€

Nemsa ü So\yet de man e,

Di beqeki mezin y€ a,raftina xwe de

Petr li ser kesayetiyen L-urd ku li Ko-
mara Qekjiya ne ü behsa gi-ringiya
xebata xwendekar€n kurd li Cekoslo-
vakya kir

- Weke minak, heger li Sw€d€ 50

000 kurd hebin ü gelek xebaten bi
nirx kiribinji, dema em behsa hejma-
ra kurd€n li komara Qek bikin, hej-
mara wan ji 60-70 kesi derbas nabin.

Bi ser v€ yeke deji bi xebateke gelek

mezin rabü ne. Ev yek pivana mezina-

hiya hewldanön wan e.

Petr di axaftina xwe de ciyeki mezin
da Abdurrahman Qassemlo ü xebata

wi yi diptomatik li Komara Qeki.
- Abdurrahman Qassemlo yek j i

wan e ku nav6 kurd ü Kurdistan€ li
wir berz kir ü gelek dostdn teYgeru

kurd gökirin. Mirov dikare hinaji
qop€n t€kiliyön bag yön Qassemlo
bi Cekiyan re bibine. Ew miroveki
sosyal bü. Gelek strandn geki dizani
ü dara ku wi gandibü h€ji gin e.

- Kurdeki din ku di nav Qekiyan
de t€ naskirin ü gelek xebat€n bi
nirx kirine doktor ü ekonomist Yekta
Geylani ( Uzunoglu) ye. Kubatek bi
taybeti behsa xebata Dr Yekta ya di
derbarö teza wi ya li ser bagkirina
ekonomiya Komara Qek kir, ku di
vC mijarC de xelatekji yö heri bi nirx
yCn Komara qeki girti ye.

Mijareke din ya balk€9 ku Petr
behs6 kir, "BERNO" bü, Weke
tC zanin tivingen bemo ku di nav

kurdan de bi nav ü deng bün, nav6

xwe ji gund€ Bemo li Komara Qek
digrin. - Weke ku kurd dib€jin "dost
yar e ü berno bira ye".

Di dawiya sohbeta xwe de Petr
Kubalek filmö ku wi li nav kurd€n
Ermenistane, Ba$ürC Kurdistanö
ü li nav kurd€n Ele-manya li ser

Jryana kurden tzrol $eKlnye pe$anl

beqdarön seminer€ kir.

Petr Kubalek

Dr Yekta Geylani rclata nt'e ji
destä Frqntiiek Janouch digre.
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Bendawi llisu
Dilga-Demirbag Sten

KatC etrete re- böcge lew w€rankariye ke be ser
wenekem deware jingede d€we.
reqekeyiyan
dadekori hemhe 

^ 
uHesklf 

Cö_
te tav sercaweKtnl
rubarei Firatewe güyeße fueml
bü. Li seretav
."*il"i'nä0" Turkiye muJi
nexqey sereki bo yakemi pa-

projey naw l€ niraw be
(cAP)darcjra. rUstint Cömawe

Em proleye brnyad nani 22 dane meifiyekani p0
bendaw, 19 dane h6zi elektriki be beXSiWe. $Afekeaw degr€tewe- Heta Csta projeke
mebestekey ziyatir le destdirej kirdi- mAnAyeki be-
ne bo ser komellani xelik ü gitnewey
c€mawe mejüyekan hig manayeki neil mglAy
nebüwe, böcga lew w€rankariyey ke Aytni bO gglgnt
bo ser jinge h€nawetiye.

kurd, ssuri it
Heskif c€gayeke rij€mi Turki-
yemafi yekemi parastini cdmawe efmenl U nef-
mejüyekani p6 bexsiwe, $areke Wehü tAfkekgntj
manayeki behözi mdjüyi ayini bo ge-

lani kurd, asuri ü ermeni ü herweha heVe,tt
turkekaniS heye.

Ziyatir le s6 hezar dehat gol kirawe Bankiy Cihani her leber heman
legel zawida t€xit kirawin. Sedan ü hokar le sali 1984 daxwaziy Turkiya
hezaran kes be zori mili blawayan bo pare qerzkirdin bo em projeye
pE kirawe ü rüyan le garekani dewr dawe diwawe.
ü beri nawgeke kirduwe. Derencami "Em sedeye sedqt Turhiya ye,
em kare bote hoy bargirani be ser hergiy hendawi ziyatire girügriffry
garekaniwe ü halet€k le hejavi kem kemtbe". Eme witey serokveziri-
derameti b€ endaze ü desti kari Turkiya Erdogan e.

herzanii bote diyardeyaki diyare
agkira le garekanda. Her bern boneye we ka€ki dür niye ke

Tukiya payey be h€ztirböt Qunke her
Nexge daryan bo dirüstkirdin. du rubari Ferat ü Dicle le qa,rekaniy

Kurdistani Tutiya haldexulg aweke
Xerci projey bendawi tlusu her I i le serewe berew xwar derij€. Eme
seratewe b€ girugirft destiy p€ kir- manay waye ke haq ü Sfuiye be te-
duwe. Le ber du hokari seraki her du wawi piqtbestin be siyaseti awi Turki
kompaniyay biyani Skanska - Bal- ya, Heta Csta peywendiyekan be xirapi
four Betty ü kompaniyay italyayi ber€we guwe we hata €sta5 layenekan
be nawi lmpreglio, xoya[ kCqawete. negeyighn€te peyrun nameyeki amm.
Yekemiyan le ber bari tirsinaki pro-
jeke i duhemiyanig halw6st niwan- Niwureri }aq le Swisra te nameyekda
dini gaki em kompaniyaye ke p€yan boABB 0 Suhuler ke serekitifn
waye em projeya dij be pirinsipi piqtiwaniy mali projey bendawi Ilisu ye.
mafi parastini mirov ü par€zgeriy Niwöner gleyi xoy dertäwe ke wa zani-
jinge radiwast0. 

'arty 
sebaret bem Fojeya le rnädyawe

Le nameyek da be berwari 15 bistüwe.
i kanuni yekemi sali 2000 her du
endami naw €kxirawi ( R€kxirawi baq ü Turkila le sali 19,16 dapeyman-
par€zgerikirdin le sirugti) sw€di ekiyan morkirdiwe. Be p4, em pe),rnan
Göran Eklöv we Göran Endal daway namela Turkiya berpinipre ke agadari
le be€weberi Qerzari derewe kird ke haq biketewe derbarcy herEi projelek
le projey bendawi Ilisu da begdarin. ke le ser herdu rübaf Dicle ü Ferat

binyad denr€. Belam heta Csh Tuddya
SNF pdyweye ke em projeye b€ hig core arezü mandiyeki xoy sebaret be
rawöj kirdin legel komelani ew begdarkirdini wilatani dirawsey xoy le
xelkey ke berewra debinewe legel siyaseti awi xoy nigan nedawe.
derencami em kare bün ne kirawe, Turkiya eger projey bendawi Ilisu

cebec€ bikat deselati ewey ke
awriStin bo Süriya k€m dekat ewe be
miqdari % 40 we bo Iraq be % 80.
Em zanyareye deb€te mayey dile-
rawk€ her wilateke. Südy€ 0 Iraq
b€guman welami em siyaset€ be hez-
kirdini h€zi serbazi xoyan dedenewe.
Le ser nexgey gegtüguzari Turkiya
Bendawi Ilisü le ser rubari Dicle
danrawe be düri 65 km le serey
sinüri lraqewe.
5 i mangi ab serok wezirani Turkiye
Erdogan serdani projey [lisu kird bo
ewey projeke bikatewe. "KatC min le
diway sö roj serdani projekem kird

ü le kenar deryake westam, heqta
pagmawey rengi sori bec€mawe le
yari akirbazi ew roje her mabüwe be
kenar deryakewe."

Le wö hig core am€rek ü metaryalek
yan c€pörek bendaweke nemabü.
Tenha rengeki sor ke be kenar
deryakewe mawtewe-

Heta 6stag dekr€ ke r€ be dirustkir-
dini Bendawi Ilis0 bigirdir0

WergAran le Swiü:
Sskur M. Rahim
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drOj epöderi siyaseti tor arfizme
Le dinyay emro ü m€jüy niw€y
miroYayefda t€kel bün ü awCte-
buni zor le keltur ü dahonrne
zanistiy€kan l€ o6wan netewe ciya
ciyakann ü gelani dinyada bedi
dekret, ke emeg zeminey agnabun
be kelture ciya ciyakan q sisteme
ciya ciyakani lärkirdin xbp dekat

Em alügor kirdine asti zanist ir
bizavi roqinbiri geyande ew asGy
ke emro miroYayeti mamele
legel p€gkewtutirin destkewti em
dah€nane zanistiyana bikat ke
helqülawi naw zanko ü nawende
roqinbiryekanin. Kewate zanko i{i-
yardeyeki garistani ü p€qkewtini her
gel ü fldteweyeke ü bö em nqwende
zanistiye gora4 ü gegekirdin le naw
komelgada bedi nayet. Boye b€wist
dekat her wek ü wag bawe zanko ü
nawende zanistryekan le n6w xoyan-
da le peyrvendi berdewam dabin
bo godnewey zaniste niwekaniyan
legel yektiri ü pögxistini rewti zanist.

Zankokani kurdistani xoEman b€go-
man nab€ lem goran ü t€kelbune
dabibr€n ü xoyan dure peröz bigrin.

Boye her kat€k zankoyek yan na-

wend6ki roqinbiri ca leher kwC bet
biyew€t xizmet€k be zankokani
kurdistan bigeyen6 ewe debö be
perogewe baweg bo em hengawe
bikelnewe, le kat€k ke dezanin
zanköy naw bimw be mebesti pC$

xistin ü gak kirdini sistemi ltrkirdin
ü rewti gege kirdini xw€ndine. Be-
lam her kat€k hest dekeyn hewlöki
dereki bo g0wandin ü sirrinewey
ziman ü keltüri netewekeman
iytir ba le r€gay kenale zanisti ü
zankokanifewe b€t, ewe wekü kurd
maff xomane le mexza ü mebesti em
hewle bisleminewe ü l€y bitirsin.
Biryarekey encümeni balay Grkir-
din le turkiya sebaret be kirdinewey
zankoyeki haw g6wey zankokani
turkiya le kurdistan mana ü mebest
ü strat€ciy€ki siyasi le pi$teweye

ke bedanewe deselati siyasi kurd
yan he$a tCy negey$tuwe yan leber
gend beiewendiyeki hizbi ü laweki
xoy 16 nezan dekat. Egina gigt kurd
em rastiye m€juyane bag dezan€t ke
turk ü dewleti turk hig katök ney-
wistiwe xizmeti bizavi zanisti kurd
ü kelturi neteweyi bikat, belkü be
p€gewanewe hemü kat le hewli ti-
wanewey ziman ü tenanet nasnamey
neteweyiyqman dir€xi nekirdiwe.

Hewldan bo dameaandini zankoy hlki
hewldane bo ser lenw€ damezrand-
inewe ü gandini biri toranizm ke

dem6ke dewleti turk xewni Swe
debin€ ü le r€py nokere dilsozekay

wek berey turlcnani ke emrc boG
kilki siyaseti gilawi nut deyew6 biri
toranizn le kurdistani €meda be €lli
kinewey zanko bikate waqayök. Diyare
p€ttliS lelayen dewleli turkewe hewli
dest tewerdani le kar 0 bari naw xoy
kurdis-tanda dirawe. Be taybef le dgay
rölocawe benaw miroyiyekanewe ke be

deyan hezar x6zani krrdiyan naw nOs

kird bo gend kilo gekir ü birinc€k be
süd wergirtin lew barüdoxe nalebarey
ke dügad gelekeman hatbü ledway
rapednekey 1991 da. Em yarmetiye

benaw miroyane way le dewleli turk
kird be ganaziyewe bl€ s6 milyon
tuftman le kurdistanda heye. Le kat€k
hemü ew xelkaney nawnOs kirabün be
nagari ü le taw €9 üjani bißiyeti milyan
keg kirdibü bo merc ü dawakani em
r€loriraware. Hawkst legel emeg 5iw6n
ü baregay em €kxirawe nuoyane

bibwe Janey dez,ga muraberati ü tore
casüsiyekani nrk. Emeq bo t€kdan ü
lenaw birdini ew ezmüney ke le kurdis-
tan hatbowe di.

Emrog ke betemay kirdinewey
zankoy turkin le Kurdistan me-
tirsiyeki zor gewrotir lewaney p€9ü

kewtote ser g€lekeman ü hereqeyeki
tirsinak gawerwani nasname ü büni
neteweyman dekat. Qünke pöm
waye zankoy turki le peyami turk
peristi ü keltüi netewey turk bew-
Iawe hi9 peyam€ki zanist ü zarini
bo kurd p6 niye. Qünke $on qutab-
xane turkiyekal le Kurdistan her le
serctawe mindali kurd €ri ziman ü
dab ü neriti turki dek€n. Le Cstawe

dayan debnin le kurdewari ü neriti
neteweyiy xoman. Ca zankoy biryar
drawig heman erk ü wacibi qütab-
xanekaniyan degrine esto. Belam
be g€weyeki ekadimyane ü be plan
ü siyasetöki wird üjiranetir Egina
dewleti hük eger ewende le xemi
kurd ü perogi p€gkewtini rewti zar-
ste le Kurdistan bogi nikoli le büni
bist milyon kurd dakat lew beqey
bakuri kurdistanda? Bogi ziman
ü tenanet dab ü keltud neteweyi
kurdig qedexe kirawe? Em siyasete

fovinistaney dewleti turk taze niye
ü m€jüyeki koni heye ü serctakey
dege€tewe bo ew rojgarey komeley
" ittihad ü tereqi" katd be gend sat€ki
kem ber le dest p€kirdini geri cihani
yekem hatine ser hükim ü destüri
dewleti usmaniyan gori, bo asan

welami gelani xeyre turk, betaybeti
geli kurdiyan dawe,
Pagan c6bec€ kirdini em peyame

netewe perestiye be Kemal Etaturki
gewre $ovinisti turk sp6rdira ü emiq
be dewri xoy hig behaw röz€ki rnöjü
nasnamey netewey kurdi nehC$tewe.

Eweta le ensiklupidyay turki ke

le serdemi Etaturk le sali 1936 da
derguwe del€: Netewey kurd beg€ke
le netewey turki dayk ü zimanekeqi
zimani turkiye ü wiqey Erebi ü Farsi
kewtote nawi. Bem core lem rojewe
nikoli le büni kurd ü zmanekegi
dekdt. $agirdani diway Etaturki$
wek ismet Inonu ü Kenan Evren ü
Bulent Ecevit ü ewani tir hig katök
danyan be büni kurd danenawe ü
le mamostakani p€qüy xoyan baEtir
nekirdiwe.

Kewate hig üm€d ü tirüskayiyek le
deselat darani turk ne bedi kirawe
ü ne bedi dek6. Ke le s€beri em
trüskayiye da geli kurd hest be

büni neteweyiy xoy bikat keltur
ü rewti zanist ü xwCndin le sayey
eman pCS kewet ü gege bikat. Boye
gaktir waye ke dewleti turkiya le

ciyati kirdnewey zankoyeki lem
core be pispor ü zaniste niwöyekan
zankokanman dewlemend biken.
Eger perogi p€gxistni €men.

Deselat darani kurdiq ba lecyati
ewey mindalani kurd ü newey
kurd be kelturi goq bikat, ba le dari
darawe rewrewey pöginini mindali
kurd dirüst bikat ü ta lem darewe
binaxey zanist ü xwendin b€r bigröt
ü le sayeyda komelgay kurdewari
legel dinyay serdemda birwat.

"1Tä:1 tr

$agirdekani koleji turk Nilufar Ie Hewlör Foto: Malperi Koleji Nilufar

rIE
Kirdinewey zankoy turki le kurdistan
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*Me Kirmancki hilbij art"
Hevpeyin: Amed figris /Amlda Kurd

- Merheba biröz Espar, tu bi x€r hati-

- Spas, di nav x6r6 de bi!

- Ez dixwazim di derheqö kovara
Vrte de gend pirsan bikim, Bel€, ne

bi ten6 kovar herw€ha gelek semi-
ner, konferans, civin ü berhem6n
we y€n din ji hene. Pirsa min a
p09i kurdön ku bi zaravay€ dimilkl
(zazaki) dipeyivin li kijan perqe ä li
kijan herOml dijin?

- Bele, kurdän ku bi kirmancki (zazaki)

dipeyivin, emj i wan re dib€jin kurd6n
kurmanckiax6v (zazakiaxöv). Ji bo
kurdön ku bi zazaki dipeyivin gend

term hene. Yani em zazayön he€rn€n
cihö cihö wan terman bi kar tinin.
Hinekjl yön dinji me re dib€jin an nav

li me kirine. Ji bo lehg eya zazaVi an ji
dimilki gar termön cüda hene: Zazaki,
dimilki, kidki ü kirmancki.

- Lebele hün bi xwe ji van gar ter-
man kijan rast dibinin yan ji hild-
ibijerin?

- Me wek "Gruba Xebate ya Vateyi"
terma kirmancki hilbijartiye. Loma
ez dixwazin di vö hevpeyvinö deji
terma kirmancki bi kar binim. Em b€n

ser pirsa kurd€n kirmanckiax€v- Ev
kurd li Bakur€ Kurdisianö li van gend

bajaran dijin; Amed (Diyarbekir),

Qewlig (Bingol), Riha (Urfa), Semsür
(Adryaman), Sör! Bidlis, D€rsim,
Müq, Erzingan ü Xarp€t (Eleziz).

- Yani hemü li Bakur in?

- Bel€, hemü li Bakur in.

- Wek hej mar z6de li kijan wilayeti
ne gelo?

- Betire wan li nav tixübön wilayeta
Amedö dijin. Pigtre. (ewlig ü Ddrsim
ten.

FotoiAMiDAKURD

- Istattsfk tune, lC mirov dikare bi
texmini baje hejmara kirmancki-
axevan cend e?

- Mirov dikare spekulasyon bike, 16

ez bawer dikim hejmara wan ji sö

milyoni ne kdmtir e.

- wek t0 zänin di her zaravayi de
devok€n ciho ciho ji hene. Wek
nim0ne di zaravayO me yG kur-
manci de devokön wek Badlnl,
Cüiri Berfiradi, Amedi Serhedi
fl hwd hene. Gelo di zaravay€
kirmancki (zazakl) de jl devokon
weha cuda hene an na?

- Bele hene. Heger mirov bi gi9ti beje
an ji n€ziki hev bike, dikare böj e gar

devok€n kirmancki hene. DevokCn
D€rsim ü Gimgim€ (Varto), ev herdu
n€ziki hev in. Kirmanckiya Säwreg

0 Q€rmüg€ ji n€ziki hev e ü mirov
dikare b€je ev herdu ji devokek in.
Piran, Palo ü Qewlig ji n6ziki hev
in, herweha mirov dikare ji van reji
b€je yek devok. U kirmanckiya qeza

Bidlisd Motki bi serd xwe devokek e.

Bi kurti mirov dikare devokän kir-
mancki bi vi away€ tesnifbike.

- Zaravayä kirmancki b6tir n€zikl
kljan zaravayon kurdi y€n din e?

Yani n€zlkl kurmaci ye, sorani ye,

hewremani ye an ji kiljan e?

- Li gor zimanzan€n kurd ü yän

biyani ku heta niha di vi wari de xe-
bitine dib€jin, hem ji aliy€ gameri ü
hem ji di aliy€ gotinan de kirmancki
zöde nözikj zaravayd hewremani ye.

Disa di sorani ü zazaki de peyv€n

mugterek hene. Gelek gotin ü hin
formdn gramera kurmanciya badinar-

ü kirmancki hevdü digrin anji wek
hev in. L€ bi gigti fikek heye ku
kirmancki {rarakit ü heu remani b€tir
n€ziki hev in.

- Gelo di zaravaye me yQ zazaki

de ji wek zaravaye me yon din de
pirtük ü berheman klasik an ji yön

kevn hene?

- Niha di destö me de hin teksten
yani metn€n kirmancki ku di dem€n

ber€ de hatine nivisin, hene. Peter
Ivanowig Lerchi tekst€n kirmancki
(zazaki) berhev kirine. Ü ev tekst bi
ferhengeke rüsi-kirmancki, dil 858an
de li St:Petersburge hatine wegandin.
Tekstji dev6 hin kirmancan hatine
nivisin.T€ zanin ku Lerchi herweha
tekst6n kurmanci ji berhev kirine,
Mirov dikare b€je metnGn kirmancki
y€n pegin ew in. Piqtre y€n ku L:urdan

bi xwe nivisine hene. Mele Ehmed€
Xasi kit€ba yekem a kirmancki
nivisiye. Xasi di sala l899an de,

li Diyarberkir€ mewlüda xwe ya
kirmancki (zazaki) nivisandiye ü
gap kiriye. Pigti mewlüda Xasi, Os-

man Efendiy€ Babiji di 1903an de

mewlüdeke din nivisiye. Mir Ce-
ladet Bedirxani di sala l933an de ev
mewlüd li bajarö $am€ 9ap kiriye.
Pigti van herdu kiteban heta sala

1963an ti9t nehatire nivisin. Heger
hebeji em nizanin, Di sala l963an de

li Stanbol€ di rojnameya Roja Newe
de nivis€n kirmancki derketine. Ji
xwe navö rojnamey€ ji bi kirmancki
ye. Kovar ü rojnamey6n mina Özgür-
lük Yolu, Roja Wetat, Devrimci
Demokrat Genglik ü fir€j ku di sal€n

1970-80yi de derketine, kirmancki
hatiye nivisin. .

- Em niba dikarin Gdi behsa kovara
Vate bikin? We kengo dest bi der-
xistina kovara Vate kir?

- Mamoste" wek tu bi xweji dizani
di sala 1980i de li Tirkiy€ cunta
eskeri hat ser hukim ü hinek kurd€n
siyasi derketin deri welat. Helbet di
nav wan de kurdön kirmanckiax€v
ji hebün ku li ser ziman dixebitin
an ji dizanibün biaxivin. Derketina
der€ welat bi xwe re hinek ti$t€n
pozitivji ani. Yekj€ji ew bü ku li
der€ welat kirmancki (zazaki) hat
nivisin. Ji sal€n 1980i heta sal€n

1990i di gelek kovaran de kirmancki
(zazaki) dihatin nivisin. Di sal6n

1990i de di nav niviskar€n kurdön
kirmanc de munaqeseya pirsa rust-
nivisandin6 dest pö kir. Ji ber ku her
kesi li gor bir ü baweriya xr,r e. bi qasi

ku dizani ü li gor devoka gund an
qeza xwe dinivisi. Ji bo rastnivisin€
tigteke mugterek tune bü. Ew kes€n

ku bi xwe dinivisand caman wan bi
xwe ji nivis€n hev {äm nedikirin.
Munaqeqeyek derket, gotin heger em
dixwazin ev zarava bi pö9 bikeve,

divö em bi hev re karek bikin; hinek
qaide ü prensib€n rastnivisandin€
ava bikin. Loma cara yek€ di sala
l996an de, li Stokholmö civineke
hat lidarxistin. Li ser rastnivisin€. li
ser bikaranina hin termen mu$terek
ü li ser bi hevdü re karkirin€ hin
biryar hatin girtin. Di sala 1997an
de civina duyem hat 96kirin. Biryar
hat girtin ku kovarek were derxistin
ü biryar€n wan civinan di v6 kovarö
de b6n weqandin. Vate di sala l997an
de, di meha tebax€ de derket. Heta
niha 26 hejmar€n kovare derketine.
Vate ji hejmara l€ 0 heta 20an hem li
StokholmC hem ji li Stanbol€ hatiye
gapkirin ü belavkirin. Pigti hejmara
20an Vate edi gü Stanbolö. Niha
li StanbolC tC wegandin üji w€ t€
Ewropay€ ji.

- Biroz Espar, bi kurmancl wateya

"Vate" gi ye?

- Vate bi kurmanci tC wateya
"peyiv"ö yani "gotin"0.

- Ne bi t€n€ zaz{ki herweha zara-
vayGn me y€n din jl hln nebüne
zaravay6n nivis0. Di kurmaci de
disa Celadet Bedirxan di dema xwß
de alfabe, rastnivisin ü gelek gelek
titten din nivlsandiye 0 ji wan re
qarün ü presiban daoiye. lro ji
niviskar ü helbestvanan kurmanci
li gor wsn qanün ü prensiban
dinivisin. L€ y0 kirmancki wek we
ji da diyarkirin heta dema Vtteyi
dezgeheke weha ne büye. Niha hün
dema karC radaksiyön€ dikin yan
civin ü seminer0n xwe bi 9i away6
bi rö ve dibin? Qaide ü prensib€n
we h€ne? Ku hene gelo qi ne?

- 8e16, prensib ü metoden me yCn

xebatö hene. Wck grirba Vateyi, me
heta niha 13 civin g€kirine- Ev grüba

Mamctste Amed Tigris li gel J.Espat.ii xwedi A niviskarön Kovara Vate yö.
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me mina "Grüba XebatC ya Vateyi"
t€ nasin. Me bi xwe di destp€k0 de
hinek prensib qebül kirin. Prensiba
me ya yekemin ev e ku hemü kesön
ku begdar€ civind anji civinan dibin,
div6 xwe wek kurd bizanibin ü kir-
mancki (zazaki) jl wek zaravayeki
t'urdi qebül bikin. Kesön ku be$darön
van civinan dibin ditinön wan y€n
siyasi gelek cih€ ne. Yani ne heva-
l€n hev in ü nejiji partiyek an ji
röxistinek in. L€ ew dixwazin li ser
kirmancki bixebitin. Em dixwazin
ku ji hemü bajar- qeza ü heremön k-u

t6de kirmancK tC peyivin bi k€masi
kesek begdar€ civin6n me bibe. Ji
ber L:u em dixwazin bizanibin ka
wekhevi ü cihdtiy€n devokön me qi
ne. Em dixwazin hemüyan tespit ü
berhev bikin. Me goriye tu ew kes€n
ku begdardn civinan dibin, pegl div€
ew bi xwe biryar€n me bi cih binin u
xwedi li prensib6n me derbikevin ü
wan bipar6zin. Dema em bi xwe bir-
yar bigrin ü em bi xwe wan biryar€n
xwe bi kar neyinin, w6 dem€ ciddi-
yeta Yi kari namine. Amanca van
civinan standardkirina zaravayd me
y€ kirmaacki ye. Ji ber wiji em di
van civinan de gend karan bi hev re
dikin. Em pögi li ser terminoloji ü hin
babetCn rastnivisin ö acil rawestiyan.

- Mesela alfabeye eawa ye? ffün mjan
afabe bi kar ttrin? Atrabeya Celadet
Bedirran bersiva zaravayG me y€
kirmancki ji didg t6r dike an na?

- Alfabeya me, alfabeya Celadet
Bedirxan e ku iro hemü kurdön ku bi
latini dinivisini4,bi kar tirlin. Me ve
alfabey€ di'öivirrp xwe ya yekemin
de wek pretrsib {ebüi kil. Ji llere ue
alfabeyö em tu alfabeyeke din qebül
nakin ü tipön v€ alfabey€ k€m an
ze.de nakin. Ji bo kirmancki proble-
meke rne ü alfabey€ iro tune ye.

Me heta niha li s€r terminolojiya
perwerde, ziman, terminolojiya
idad-siyasi, hiqüqi ü eskeriy6 hinek
tiqt tespit kirine. Me hin prob-
lem€n zimani ku bi rengd€r, navd€r,
cinan dagek ü l6keran re tCkildar in
munaqege kirine ü hin biryar girtine.
Me biryax€n rastnivisinö bi nav€
"Rastnu gti gd Kirman cki (ZazaK)
mina kiteb wefandiye. Em dema ku
peyivek munaqege dikin em hemü
veniyonön w€ peyiv€ li pey hev dini
visin. Pöqi em nab€jin "ev rast e ü ev
ji ne rast e." Yan ji gotina standart ev
e. Na, em hemüyan carek6 dinivisin.
Pigti ku me biryar da ka em kijan
pey.vdji xwendewanan re wek peyiva
standart p€$köq dikin, em versiyonan

ji mina versiyona wC pel.\r'a standafl
dinivisin. Ji aliyeke ve, ev xebata
me dibe xebateke komkirina goti-
nan, devokan yani xebateke folklori
ye ji. Pigtre ew gotin€n ku em li ser
wan bi hev dikin, em ferheng anji
ferhengoka wan gedikin. Ev ferheflg
dibe ferhenga me ya standart. Me di
encama van civin€n xwe de heta niha
ferhengeke gap kiriye. Qapa w€ ya
duyem ji deftet.

- Ferhenga we bi tenG bi zazaki ye?

- Na bi zazaki - ti*i, bi tirki - zazaki ye

- Ew gotin an ji term€n ku di
zaravayö zazald de tune ne, hün
ji bo wan gi dikin? QG dikin, ji
zaravay6n din an ji zimaneke din
digrin, 9i dikin?

- Gir6dayö gotin6 ye. Ku gotineke
weha ye ku ji ziman€ biyaniyan
ketiye ziman€ me ü di nav xelk€ de
t€ bi kar anin em w6 qebül dikin. Na,
ku weha nebe em Ii kurmanci, sorani
ü hewrami din€rin. Dema gotinek di
van zaravayan de ji tune be, vö care
em li zimanö farisi (i ber ku n6z6
kurdi ye) ü ziman€n din din€rin.
Gotin€n ku di zaravay€n sorani,
kurmanci 0 hewremani de hebin em
wan tercih dikin. cotin€n biyani y€n
ku ji erebi, farisi an ji tirki ketine nav
zaravay6 kirmancki, ku gelek tela-
fuz€n wan € cih6 hebin em telafuza
heri n€zik6 orijinala gotin€ dignn.

- Dema hür bikevin tengasiyö. hün
gotlnan 9ödikin?

em dizanin zera€ gotina g€kiri gelek e

- Baq e, eY pirtük an ji berheman
ku li welöt qap dibin ü nivisan ku ji
welCt ji kovare re t6n gandin, li gor
prenslb€n rastnivisandina Gr{iba
Xebat6 ya Vateyi n€ an ji lyek ber0
herkes li gor devoka qeza an ji
gunde xwe dinivise?

- Em ji tu kesi re b€jin "hün div6
wek me binivisin." HeqeK me yö
weha tune ye. L€bele em k€ftwe$
in ku, berhemön ku heta niha hatine
nivisandin, li gor wan prensibön rast-
nivisandina ku me qebül kiriye, t€n
nivisandin. Evji kCfa me tine. Nivis€n
kuji kovar€ re t6n ji, em wek wek
prensib€n xwe redakte dikin. Heta
niha problemeke mezin demeketive.

"Alfubelta me,
ya Celudet

-Na,emsotinanscnakin.wek Bedirxan e fi
fi:äH:äil1Y;;::lffii:trä ji derö v0 atfa-

- Di van agahdariy€n we de bal
xuya dibe ku giraniya bar ü xe-
bat0n zaravay6 kirmancki li ser
milö kovara Vate ü kom€n der-
dora kovar€ ne. Gelo niha ji der€
koms Vat0! koyar, weganxane an
jl dem ü dezgeheyeke wek Vate ku
bi awayeki zanyarl li ser zaravaye
kirmanckl dixebitin, hene?

- Na, xebateke weha tune. Le bi navi
WeganxaneyC Vateyi li Stanbolö
weganxaneyek heye. Ez dixwazim
böjim ku eleqeya v€ weganxaneyi ya
organik bi "Grüba Xebate ya Vateyi"
rc tune. Xwediyö weqanxaney€
kurdeki dilsoz e ü bi ser6 xwe kar€
weqangeriy€ dike. Bi pirani pirtük€n
kirmarckl qap dike ü diwegine. Heta
niha 20 pirtük ji aliyö Weqanxaney€
Vateyi y€ hatine wesandin, Ji wan l8
kirmancki ü du heb ii kurmanci ne-

beyö em tu al-
fubeyeke din
qebfrl nukin"

- Di van deh salan de xebata grübe
we gi teslr kirmanckiya niviskl kir?

- Dema ku me dest bi derxistina ko-
vara Vatey€ kfu hin armanc ü hedef€n
me hebün, tam nebe ji heta iro em
gehigtine hin ji wan. Gava ku meriv
bi destp€k€ re miqayese dike, iro hej-
mara kes€n ku dikarin bi kirmancki
bixwinin ü binivisin z€detir büne. Ya
duyem, ber€ xebata me li wel€t bü ku
em kes6n li wel€t re alikariyö bikin,
wan teqwiq bikin da ku niviskar ü
xwendevanön kirmancki zöde bibin.

Foto. wwt vateonline. sc

Di hejmara niviskaran de z€debünji
rüpel€n Vateyi xuya ye. Bel€, kovara
Vateyi ji 9ü Stanbol€.

- Hevi dikim here Amad0!

- Armanc ü daxwaz ew €. Bi rasti
karö me tesireke bag li nivisandina
zaravay€ kirmancki kiriye. Ji sala
1899 hera 1996an 23 kitebön kir-
mancki derketine. L€bel€, ji sala
l996an heta 2006an, 60 kit€b€n
kirmanckl derketine. Piraniyan van
berheman ii weldt ji hatine wegandin.
B6guman tiqt€n ku emj€ gelek ne
razi ne ji hene. iro kovara Vate ü
kit€b€n kirmancki di gelek bajarön
Kurdistanö ü li Tirkiye bi serbesti
tCn firotin. LCbelC hejmara kovar ü
kit€bCn k'u ten firctin qet ne bi dilö
me ye. Bi k€mani sö milyon kurd6n
kirmanckia'c€f hene. S€ mllyon ü 83
kitöb! Uji wan 60 heb di deh sal€n
dawi de hatine weEandin. RasL e, jibo
kirmancki p€gketin e l€ ku meriv bi:r-
waze bi zimaneki adeti re miqayese
bike, malxirabi ye.

- Wek w€ ji got, Kovära Vate h6z
ü bingeh€ xwe ji van civin€n we
digre. Celo dä ev civina we ya darvl
keng6, li ku ü mijara we +i be?

- Di v€ meh€ de em civina 14an
g€dikin. Em civina xwe ya 14an
li Hewl€r6 gödikin. Bele, em e di
navbera l6-17 meha llan de, li
Hewl€r6 kom bibin. Ev civin bi
insiyatifa Wezareta Rew$enbiriya
Kurdistanö 9ö dibe. Mijara civin€,
zaravay€n kirmancki ü hewremarf
ye. De l5 kes ji Croba Xebate ya
Vateyi ü l5 kesji,ji hewreman€n
Baqür ü yön Rojhilat begdar bibin.
Cara yekem e ku li welatC me civi-
neke weha g6dibe.

- Spas ji bo van xebat ü ag&h-
dariyan! Em ji we re serkeftlno
dixwazin!

- Biji, ez ji spas dikim.

Graba xebüe la Kowra Uate Ii Ii Kurdistafie i honferansa hepreman li kitmancki
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:e,ll NUgE

Li Stanbolö Konferansa

Mehmed Uzun
Yekem care ku li TirkiyÖ li ser niviskareki kurd konferanseke
navnetewi li dar dikeve.

,3II PIRTÜKEN NÜ

r Peyvön Eqmij
1

- Serkan Brüsk

Roni

Deng€ min bibe xwe
Kig bike bilaceng€n ser€ xwe
Bila roniya dilan bide l€van
Xweqiya jiyan€ bigerine li
hinavan
gevan betal bike, ji dilö xwe.

Roj€n biken wö b€n

RoJa 17 C Sibate li Zaningeha
Zanyariy€ li Stanbol€, bi hevka-

riya Anadolu Küttür, Bilgi
Üniversitesi, Komiteya Mehmed
Uzun li Swöd€ ü Balyozxaneya
Sw6d6 ya Stanbolö konferansa
Mehmed Uzun pekhat,

Romannivise navdar Ya$ar

Kemal, serok€ garedariy€ y€

Sürö Abdullah Demirbaq, Dr
Tarik Ziya Ekinci, serok€ En-
stituya Kurd ya Stanbol€ Sami
Tan, rojnameger ü serok6 kevin

y€ Yekitiya Niviskar6n Norwög

Thovald Sten, niviskar€ Sw€di
Gellert Tamas, endame PEN a

nawetewi Eugene Schoulgin,
Serok6 yekitiya weganger€n

Ewrüpa ü Sw€dö Jonas Modig,
Osman Kavala, w€jevan Firat
Ceweri ü gelek niviskar ü roj-
namegerön kurd 0 tirk beqdari

konferans€ bün.

Qa*ani & foto:
Ajansa Nüqeyan yt Firaft - ANF

r Ji Enfalö Seveke bö sibe
- Kamran Simo

ji dojeha bira zilma xwe
dil€ min biragtin
li asimanö evin€
gav6n min
böken higtin
li biyawan€
derya xeman
bi min dane vexwarin

I Dara Saw6r6n fi
- Hogeng OsG

Di hindek keliken
dijwar €n pey'v€ de,

di kildanken xewnC

de as6 diminin ü

nema dikarin li me ü

li siber€n me y6n ji
velerzina serdemen

qedexekirin€ ji nü
ve, li me digerin ü di
jenön axa dil6 me de

vedihesin.
Di wan k€likön tiji k€l
ü darbest de, helbesta

m() $oregan 0 kugtaran

ü qehidan, nehwirin ü dilokan ü reggir€danö, bi
kurti, mirin6 ü pismam€n w€ dib€je.

Aniha, emji xwe dipirsin, gelo ev anihaya han

gawan di dil€ me dagikiya?
Aniha qav€n helbest€ pdrgi rondik€n me dibin!
Aniha rondik€n me p€rgi k€r€n berikirin6 dibin!
Aniha bdrikirinän me pdrgi sirüddn rwin€ ü

gulgenim€n xatirxwestin€ dibin!
Aniha cm ü xatirxwestinen xwe ber bi hev ve di-
herikin ü em bi hev re li ö5€n xwe, li gikestin€n

xwe ü li asoyön xwe y€n birindar dipirsin!
Aniha herikina me ü $engo bi hev re. guncina

me ya bi perav€n helbest€ re h€santir dike, dilö
me dispöre rewanb€jiya pe1'v€ ü peyv€ ji bi hest-

dari dispöre kildanka xewn€.

ava dikin..

Simko Haco
Seeg 11 E 811 33 SANDVIKEN
Tel' +46 (0) 73 626 38 70
e-mail: simko.haco@malava.se
www.malava.se

MAL - AVA - girketeke nü
ya avahiya li SwGdö Ye.

-Navenda me li baiare
Swäd€ SandvikenÖ Ye 16

em li seranseri SwGd di
xizmeta we de ne.

- Tu dixwaze xaniyeki li gor
dilö xwe avabike 16 tu ni-
zane ji ku destPe bike?

Hingi li me bigere!
Ehmed€ Huseyni
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r,.l?u"+,u : Rün ü hingiv
IIebü tunebü, carekö ji caran zilamek hebü.
Nav€ wi belengaz bü. Belengaz ji xwe re li parsö
digeriya 0 qüt€ xwe y€ rojane peyda dikir.

Rojek€ ji rojan 9ü malek6. Xwediy€ malö hal xweg
bü. Xwediy€ mal€ ji Bel€ngaz re got: "rq€ carek€
were vir ü hinek xwarin ji xwe re bibe,"

Pir k€fa Belengaz hat- Her roj belengaz diqü mala €
zengin. Xwediy€ mal€ ji, ro1€ carek€, hinek hingiv
ü rün dida Belengaz.

Belengazji xwe re du qerbik anin ü li bin zik€ xani
daliqandin. Ji rün ü hingiv6 ku tani mal€ hinek
di xiste gerbikan ü hin j6 ji dixwar Demek dir€j
derbas bü bi vi hawayi .

Rojek6ji roj6 havin€, Belengazji nava gund hat,
li niv€ mal€ ji xwere cilek raxist, li ser pigt€ xwe
palda ü li qerbik€n di ser xwe re neri,

Patdayi lingek avöte ser ling€ din ü kete nav xewn
ü xeyalan. Wi qederekd ji xwe re li perbikan neri,
gopal6 xwe girt ü hejand.

Hiziri ü xwe bi xwe wiha got: " D€ ev qerbik€n
min tije bibin. Ez dC herduyan bifroqim. ji xwe re
bizinek€ bikirim. Pas salek6 wö bizinamin kareki
bine, sala din wö kareke din g€bibe ü wö bibin
bizinek ü du kar. Ez d€ herdü karan bifrogim ü
bizineke din bikirim. W0 bibin du bizin. Paq saleke
din w€ ew bibin du bizin ü karek. Saia din wd gar

kar ü du bizin ü sila bi düv de w€ her du bizin du
karan ü h€r du tigtirji d€ du kar€n din binin ü wö
bibin qeg. Ez € wan bifrogim üji xwere qdlekek€

bikirim. Pi$ti saleke gelek de bize ü golikekö bine
ü bibin dido. Di p€nc salan de ew d6 bibne deh.
- ., t",,...;.
E.v deh de blbrn brst. Biste mrn de brbin sih. Sih d€

bibe 9i], pdnci ü p6st. Edi ezC hinekan bifrogim ü ji
xwere pergak erd ü du geyan bikirim. Ez öji xwere
r€ncbereki bigrim.

Foto: Bahrcm Haco

Dd zaddmin göbibe, per€ min g€bibin, ez ö xaniyeki
pir xweqikji xwe re l6kim. Düvre ez € jineke pir
ciwan ü rwegik ji xwe re binim, D€ laweki min

96bibe. Ez € mamostay€ herijir ü zana j€ re bigrim
ü wi Gr bikim. D€ law€ min mezin bibe. L6 heger
ew bi ya rnin neke, ez 6 bi go-pal6 xwe bigrim, bi
hejinim ü gendekan 16xim"- U Beiengaz bi gopal6
xwe girt ü hejand.

Gava gopal hejand, gopal6 wi li gerbikeki ket.

$erbik li qerbik6 din ket, her dü qerbik li hev ketin
ü qikestin. Rün ü hingiv tevlihev bün ü biser ser€
Belengaz de njiyan.

Keda Xelefgü bertelefl

Ji pirtüka feylezofE Hindi Beydaba a bi nav€ Kelile
ü Dimne / Kurdiya we: Mirza Bahram

dII NAMEYEN WE

'0... yek hevok ji bi ten6 ji aliyö
rastniviso ve durist ne hative
nivisandin..."

Siloeeka geim bo kafiedeslatr höja yen
kovaru SIRWAN!
Di pCfiye de ez pirrji dil destxwegiye li renca hewc dikim
ü daxwaza s€*eftine j i we re dixwazim. Birasti karek pirr
höja ye ü babetön balkö9 ji di kovara we de hene, nemaze
bi her du zimanen kurdi ü siwedi.

L€ rexnek min heye. Hevidarim rcxna min bikare
zedetjr kovara Sirwan ava bike. Ew ji di hümara duyan de
b€rpere Ioar deftareyi nivisandina zaravC soranl bi pit€n
latini, bi taybet ji witara li ser ( Kongrey Salaney yekCti
jinani Komeley Kurd le Cävle ) C. Ez dikarim b€ji yek he-
vok ji bi teneji aliyC rasbivisC ve durist nehatiye nivlsan-
din, bi taybet pinaniytu pita (e) bi (a) hatiye nivisandin.
Herwisan hinek F$iy€n rezimanC ji hene.

Nivisandin bi vi awayi wö xw6ndevanan ji kovare dür
bixe. Ez dib€ji ewC ku zaravC somni bi pit€n latini bini-
vise gereke $arezayeka ba9 hebe li ser elfebeya htini.

Hövidarin ev godnen min cihe rezamendiya we bin,jl ber
ku kovarek bi niviski li ser kaxeze böte belav kirin pirr
giringe bi kurdiyeka rast bihCte nivisandin, bitaybetjl zi-
manC me p€diviyek mezin bi ba$kirinC ü pötxistina heye.

Digel rAön birayö a,e

Nisan Bameml / Swed

"... y0 di v0 kovar6 de dinivisin ew
bi xwe profesyonelin ff hemü ma-
moste ü rew9enbir€ Kurd in...t'
Silav ü ftz!
Ez ciwaneki 24 sali me, bi esl€ xweji Bakurö Kurdistanöji
navgeya bajare MCrdinC ji D€rik'a QiyayC Mazi me ü niha
Ii MCrsinC Zaningeh€ dixwinim. Dema ku ez bi \rye$ana

kovam we agahdar büm bi rastiji ez pir kCyfxwe$ ü dil qa

büm, jiberkujibona pe€ketina zimane Kurdi kovareke din
ji li me zede bü.

Käyf xwegiya min ya heri mezin, y€ di vC kovare de
dinivlsin ew bi xwe profesyonelin ü hemü mamoste ü
rewsenbir€ Kurdin, bi heviya Zimane me pesvekeve ü
hemü gel€ Kürd !äri zirnan6 xwe bibe.

Bi höviya Azadiy6!
Kovara Slnvar Pimz be.,.
Di Xebata we de serketinC dixw^zim..-
Di gel silav ü rö2...

Setdar Ozcan / Menin

"...derfet0n we hene ku hun kovar0
bi riya post€ ji min re..."

Xeüalkoftn ko rra Sifitan,
Ez vC mailCji McletiyC, bajarC Kurdistane ditinim. Ez lt Za-
ningeha Inonuye xwendekare zaningehC me. Xebaten min
li ser hinbuna kürdi hene. Ez li Meletiye ji bo xwendekaren
zaningeh€ hinbibin qursa zim€n didim.
Ji bo ku we kovara Sirwan derxisliye ez we piroz dikim, di
kar ü x€baten we de serkeftinC dixwazim.
Gelo derfetön we hene ku hun kovarö bi riya post€ji min
rc re bikin. cer ku derfctcn we hebin hun biiinin ezC gelek
kCfiv,'e$bim.
Niha bi xatirö we. silav ü hurmet!

izlat A / Melef

ttahoneti gawa dibe..."
S/trv Sintan!
Ez li Anatoliyä navinim. Cihanbeyli ya Konya.
Aboneti gawa dibe? Kovar tCne Tirkiye?

Apo Dwsn / Cihanbe!ö

Nübihar -100 derket
Nübihax eihi$e hejmara t 00€ ü bi hejmaflke tayb€t
derkete p€9 xwendwamn... Hinek nivisCn di vC hej-
mar€ de: Süleyman Qwik "Umrek me bi Nübiha€ re
deöas kir", AIi K{adedz "Sed cari Nübihai', Sabah
Kam 'Kulüü zik €r mk€", Ayhan Geveri "Rola
Kovaran ü cM Nübihad", Rojen Bemas "Jimara sedi
ya Nübihad" M. Emin Bozanlan "Xwegtir e", Ehmed
Akin "S€ xisüsiya€n N0bihad", Adar Jiyan 'tsi
hCvry" temeneki direjdr",

lr'eki din, Cadau4 Fedd
lzol, Murad Celali, Dr.
Muhsin DosK, Mueyyed
Te11,ib, Tehsin lbraüm
Doski, Dr, Naci Kutlay,
Salih Keviöüi, Selim Temo,
Ahmet Aras ü Ro$an l€zgin
di ve h€jmare de hene.

Ligel w€ Mehmed Uzunjiji bo pirozbahiya hejmam
Nübihar6 ya I 00. Name'y€k €kiriye ü ew ji bi dest-
nivisa Mehmed Uzun ya orjlnal di kovarC de cihe xwe
digre...
wrtwlnubihat com

Birnebün 32 derket

Hinek mäarän di v6
hejmafi de:

Bila sala nfr ji bo me
gigtika piroz be!- Ali
Ciftgi
Rapom 2006an ya
Komisyona YE:
Naverok ü encam
- Nebi Kesen, Kon-
feransa parustin ü
perwerdeya ziman€
kurdi li Diyarbekir€
Hindekariya kurdi li
Sw€d€ - Ali Qiftgl Kilama $€x€ Hec Eli - Nuh
Ateq, Qirana ermeni ü ruman li Anatoliy€ - Dr.
Mikaili, Em kurd tev mina s€v0nji darek€ ne!
- Kemal Topal, $in ü tewat - Altun Baiaran
Sohbetek bi Ozan $Cxo re - lhsan Türkmen

*ww.birnebun com
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